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čo šetrí peniaze
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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

D nešné deti sa hrajú 
iba s mobilmi a uni-
ká im reálny život. 
Nech si hľadajú ka-
marátov na ihrisku, 
nie na internete. 

Takéto frázy sú veľmi ľúbivé a počuť 
ich často. Hoci môžu byť z veľkej časti 
pravdivé, stále ide iba o vyhlásenia, ktoré 
hádžu všetkých do jedného vreca a vô-
bec nenastavujú zrkadlo dospelým 
a vlastne celej spoločnosti. 

Nedávno som bola v obchode s domá-
cimi potrebami. Potrebovala som nové 
hrnce. Vošla som do predajne, ktorá 
bola preplnená tovarom od podlahy až 
po strop. Všade samé varešky, misky, 
hrnčeky. Keď som sa už hodnú chvíľu 
prechádzala a obzerala sem a tam, 
zazrela som hrnce. Neboli však podľa 
môjho gusta. Veľkosť by možno sedela, 
ale namaľovaný vzor sa mi zdal príliš 
gýčový. Chcela som sa teda s preda-
vačkou poradiť o tom, či sa vyrábajú 
aj v iných variáciách. Odkedy som však 
pred desiatimi minútami vošla do obcho-
du, telefonovala a vôbec sa nedala 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Mobilní telefon, to je téma! Dalo by se o něm 
mluvit hodiny. Mobilománie je nepřetržitým 
rozvojem a zdokonalováním technologií prohlu-
bována a prodlužována. Nebál bych se tvrdit, že 
trvalé a mnohdy k okolí nevhodné a neslušné 
používání smartphonu dokazuje určitou chorob-
nou závislost. A ta už je zdravotnickými experty 
defi nována, diagnostikována a léčena. Jsem rád, 
že mě to míjí, mám to pod kontrolou. Teď se ale 
musím omluvit. Můj chytrý telefon signalizuje, 
že mi přišla určitě důležitá zpráva...

vyrušovať mojou prítomnosťou. Skúsila 
som zakašlať a striedavo sa pozerať raz 
na hrnce, raz na ňu. Nepomohlo. Otočila 
som sa na podpätku a odišla. 

Podobne „dôležito“ sa zvyknem cítiť, 
keď pri pokladni čakám, kým predavač-
ka doťuká na mobile správu a pomaly ho 
odloží pod pult so zrakom prilepeným 
na displeji. Alebo keď sedím v kaviar-
ni a bezprizorne listujem nápojovým 
lístkom, lebo barista si musí odfotiť kávu, 
ktorú urobil. Alebo keď sa s niekým 
rozprávam a on bez varovania vytiahne 
mobil, ktorý mu práve zavrčal a začne 
vybavovať „urgentné“ záležitosti.

Keď sa nabudúce bude niekto sťažo-
vať na to, že mladí stále len hľadia do 
mobilov, dajme si pozor, či to náhodou 
nečítame v telefóne na nejakej sociálnej 

 Technológie
 Zrkadlo
 Ľudskosť  D

Ako mobil robí naprieky
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Reťazce ponúkli 
viac zliav
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období jún – júl 2020 znížila na 70‚18 eur, 
čo v porovnaní s minulou periódou apríl 
– máj 2020, keď sa pohybovala na úrovni 
71‚01 eur, predstavuje pokles o 1‚2 %.

K zníženiu cien došlo v šiestich sledovaných reťaz-
coch. Najviac za vybrané vý                                                                robky zo spotrebné-
ho koša zákazníci ušetrili v predajniach Tesco HM 
a Kaufl and, kde bolo možné nakúpiť v priemere 
o 5 % lacnejšie než v predchádzajúcom období.

Pri pohľade na jednotlivé časti nákupného koša 
sa priemerná cena najviac znížila pri kategórii čer-
stvého tovaru, kde došlo k poklesu cien o 3‚4 %. 
Trvanlivé potraviny a koloniál zlacneli o 2‚7 %.

Priemerný počet akcií na jeden týždeň sa v sle-
dovanom období zvýšil vo všetkých sledovaných 
kategóriách, celkovo v priemere o 11 %. Naj-
významnejšie sa na tejto skutočnosti podieľali 
trvanlivé výrobky a koloniál, na ktoré obchodníci 
ponúkli o 24 % viac zliav než v minulom období.

Okrem Metra, kde priemerná hodnota koša do-
siahla 58‚31 eur, zaplatili zákazníci za nákup sle-
dovaných výrobkov najmenej v Tescu HM (63‚68 
eur) a Kaufl ande (66‚19 eur). 

Medziročne sa zvýšil obrat za raňajkové cereálie, 
avšak müsli tyčinkám sa nedarilo 

TOP 10 – RAŇAJKY

(SR, Maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom okrem Metra)
Medziročná zmena hodnoty predaja (08/2019 – 07/2020 vs. 08/2018 – 07/2019, v %)

-1,2 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov jún a júl klesla o 1‚2 %.

70,18 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období jún – júl 
bola 70‚18 eur.

Obilné raňajky 15

 Oblátky 3

 Sušienky 8

Müsli tyčinky -12

 Jogurty 3

 Jogurtové nápoje -2

 Trvanlivé mlieko 9

Čerstvé mlieko 1

 Tvarohy 7

 Sladké tvarohové dezerty 1

Oblátky najviac propaguje Sedita
 Najpropagovanejšími značkami oblátok na slovenskom trhu                                                                                                                                 sú Sedita Hor                                                                alky (7 %), 
Sedita Mila (6 %) a Sedita Lina (6 %), všetky pochádzajúce z koncernu I.D.C. Holding. Naj-
väčší reklamný výkon v kategórii sušienok majú značky Opavia BeBe Dobré ráno (Mondelez, 
10 %), Sedita Rodinné (I.D.C. Holding, 8 %) a Nature Line (Pečivárne Liptovský Hrádok, 7 %).

K najpropagovanejším značkám dezertných ty-
činiek patrí Orion Margot (Nestlé, 10 %), Kinder 
(Ferrero, 10 %) a Orion Deli (Nestlé, 9 %). Abso-
lútnou jednotkou reklamného výkonu v kategórii 
chladené dezertné tyčinky/snacky je značka Kin-
der (Ferrero, 42 %), za ktorou nasledujú s od-
stupom Monte (Zott, 24 %) a Milka (Mondelez, 
9 %). Takmer pätinu celkového reklamného vý-
konu müsli/ovocných tyčiniek uskutočnila značka 
Zora (Nestlé, 18 %), top dvojkou sa stala značka 
Corny (Hero, 15 %) a trojlístok uzatvára značka 
Tekmar (14 %) rovnomenného producenta.

Absolútnou jednotkou gumených cukríkov na 
slovenskom trhu je značka Jojo cukríky (Nestlé, 
45 %), s odstupom druhou najpropagovanejšou 
značkou je Haribo rovnomenného producen-
ta (17 %) nasledovaná značkou Storck Nimm2 
 (Storck, 13 %). V kategórii žuvacích cukríkov 
polovicu reklamného výkonu uskutočnila značka 
Mentos (Perfetti Van Melle, 50 %), takmer tretinu 
Storck Nimm2 (Storck, 29 %) nasledovaná znač-
kou Skittles (Mars, 4 %). 

Margot  10 %
Kinder  10 %

Deli  9 %
Deva 6 %

Kaštany 6 %
Kofila 5 %
Milka 5 %

3Bit 4 %
Orion 4 %

Snickers 3 %
Koko 3 %

KitKat Chunky 3 %
Nutella 3 %

Chocoland 3 %
Rumba 2 %
Figaro 2 %

Milena 2 %
Bounty 2 %

Toblerone 2 %
Ostatné 16 %

Najpropagovanejšie 
dezertné tyčinky
(Reklamný výkon v období 

09/2019 – 08/2020)

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

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

23. 26. 29. 31.

Kraj 80‚69 78‚36 74‚02 76‚84
Coop Jednota 
Supermarket 76‚22 76‚74 75‚09 75‚97

Kaufland 65‚70 64‚02 67‚53 66‚88

Lidl 70‚67 69‚02 69‚36 66‚91

Metro 58‚48 56‚75 57‚97 58‚32
Coop Jednota 
Tempo 75‚25 76‚62 71‚67 76‚36

Terno Plus 
(Terno Center) 78‚76 78‚59 74‚08 74‚73

Tesco Expres 77‚12 70‚82 71‚75 70‚58

Tesco HM 71‚29 65‚82 62‚98 62‚50

Vývoj cien v období 1. 6. 2020 – 2. 8. 2020

4

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

NAVIGÁCIA

Jaroslav Fotul hovorí 
o tom, čo ľudia 
nakupujú v kríze 20 

Stretnutie

Barometer 5
Stručne 8
Kto je kde? 12
Nevynechajte 13
Informačná pasáž 14
Atoz Retail 15

Čo sme 
videli…

Z
a
 š

íp
k

ou
! 
(a

le
b
o 

n
ie

)

Cisárov pekár prináša 
poctivé remeslo 24

Služby pre 
obchod

Inšpirácia

CatScan

Kaviareň sa presťahovala 
do obývačiek 28
Spotrebitelia majú 
v alkohole favoritov 32
Maškrtenie si volí 
overené značky 36 
Fajčenie čakajú zmeny 42

Téma 
vydania

Druhá vlna je 
ohlásená návšteva 16

Pokladne sú mozgom 
predajne 46

Sales promo muselo 
zmeniť stratégiu 44

Vybavenie 
obchodu

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu



2. 12. 2020 O 9.00 ONLINE VYSIELANIE

SAMOŠKA NIE SÚ 
LEN KONGRESY 

10. 11. 2020, ONLINE STREAM

I keď sme verili, že sa budeme môcť v tomto roku stretnúť „naživo“, 
zhoršujúca sa epidemiologická situácia v posledných týždňoch naše plány prekazila. 

Samoška však nie je len kongres. Súčasťou projektu je taktiež príloha Ozveny Samošky 
a online komunikácia v priebehu celého roka. Informácie sú v tejto zložitej dobe 

dôležitejšie než kedykoľvek predtým, preto sledujte 

NA TÉMU:

ZLATÍ 
PARTNERI:

STRIEBORNÍ PARTNERI: BRONZOVÍ PARTNERI:

10. 11. 2020, ONLINE STREAM10. 11. 2020, ONLINE STREAM10. 11. 2020, ONLINE STREAMOBCHOD 
AKO CENTRUM 

 KOMUNITY 
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PROJEKT
NA PODPORU SLOVENSKÉHO OBCHODU
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ÚVODNÉ SLOVO 

PAVOL KONŠTIAK
1. VICEPREZIDENT, 
ZVÄZ OBCHODU SR

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 

najviac dotkli?   

JÚLIA KLUKANOVÁ
RETAIL SERVICE CONSULTANT, 
NIELSEN

TRADIČNÝ TRH REČOU ČÍSEL 
•  Ako sa na Slovensku darí jednotlivým 

predajným formátom?
•  Vývoj počtu obchodov a obratu tradičných 

predajní do 400 m2

•  Slovensko vs. okolité krajiny
•  Trendy budúcnosti

PAVOL ZAJAC
CLIENT BUSINESS PARTNER,
NIELSEN

PANELOVÁ DISKUSIA: 
BEZ OBCHODU SA Z VIDIEKA VYTRÁCA 
ŽIVOT 
•     Predajňa ako centrum komunity v obci 
•     Aká je situácia dostupnosti potravín na vidieku? 
•     Ide o podnikanie alebo službu vo verejnom 

záujme? 
•     Ako udržať obchod pri živote? 

PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH 
MALOOBCHODNÍKOV 
VO VIDEOREPORTÁŽACH
•     Ako nakupovať nielen ekologicky, ale aj lokálne 

a s láskou prezrádza bezobalová predajňa 
Odvážene v Prešove. 

•     BiodericO v Poprade je rodinný obchod so 
zdravými bioproduktmi a výživovými doplnkami, 
z ktorého zákazník nikdy neodchádza na ľahko, 
minimálne o informáciu bohatší. 

•     Predajňa Coop Jednota v Detve je špecifická 
svojim folklórnym dizajnom, ktorý odráža silné 
kultúrne dedičstvo regiónu a ľudové umenie.  

PROGRAM

NENECHAJTE 
SI UJSŤ 
JEDINEČNÚ 
PRÍLEŽITOSŤ 
ZÍSKAŤ NOVÉ 
INFORMÁCIE 
A INŠPIRÁCIU

2. 12. 2020 
ONLINE 

VYSIELANIE 

17
SAMOŠKA NIE SÚ 
LEN KONGRESY 

MEDIÁLNÍ PARTNERI: ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:

ŠPECIÁLNÍ PARTNERI: SPOLUPRACUJÚCI 
PROGRAM:

ODBORNÍ PARTNERI:

JOZEF BEŇA, MAJITEĽ, POTRAVINY KOTVA 
JÁN BILINSKÝ, GENERÁLNY RIADITEĽ, 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO
MICHAL KALIŇÁK, ÚSTREDNÝ RIADITEĽ 
KANCELÁRIE, ZMOS 
MARCEL KAŠČÁK, STAROSTA, 
OBEC NIŽNÁ VOĽA

Zmena programu vyhradená.

MICHAELA KRÍŽOVÁ, SPOLUMAJITEĽKA, 
PREDAJŇA ODVÁŽENE
RODERIK LEDECKÝ, MAJITEĽ PREDAJNE, 
BIODERICO – ZDRAVÝ SLOVENSKÝ OBCHOD
DOMINIKA VAHANČÍKOVÁ, VEDÚCA 
ODBORU MARKETINGU, COOP JEDNOTA 
KRUPINA  

REGISTRUJTE SA NA: www.samoska-kongres.sk  
SLEDUJTE NÁS AJ NA:    

KONGRES SAMOŠKA 
V ROKU 2021: 
18. – 19. MÁJA 
V BRATISLAVE

6. – 7. OKTÓBRA 
V KOŠICIACH
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

ným údajom a súhlasom, ktoré je možné meniť, 
ako aj k zmene PIN kódu. Novinkou je aj nákupný 
zoznam a digitálna karta. V novej aplikácii by mal 
zákazník nájsť všetky dôležité informácie na úvod-
nej obrazovke. Obsah úvodnej stránky by mal byť 
pravidelne aktualizovaný a poskytovať najnovšie 
informácie. 

Sieť Nay otvorila 
ďalšie dve prevádzky
 Slovenský predajca spotrebnej elektro-
niky Nay otvoril počas septembra nové pre-
dajne v Prešove a v Piešťanoch. Spoločnosť 
tak potvrdzuje svoj plán ďalšej expanzie 
a rozširuje počet prevádzok na 38 predajní.

Predajňa v Prešove je druhou predajňou značky 
v tomto meste a sídli v Retail Parku Ľubotice. Pre-
vádzka v Piešťanoch sa nachádza v priestoroch 
obchodného domu Tesco. 

„V Piešťanoch sme chceli otvoriť už dlho a konečne 
sa nám to podarilo. V Prešove sme obľúbení, je to 
veľké mesto, takže veríme, že aj druhá predajňa si 
bez problémov nájde svojich zákazníkov. Otvárame 
aj napriek tomu, že situácia tento rok osobným 
návštevám predajní praje menej. Pandémia výrazne 
zasiahla do života spoločnosti a do spôsobu, akým 
nakupujeme. Na druhej strane sme však videli, ako 
sa slovenskí zákazníci po otvorení obchodov veľmi 
rýchlo vrátili do svojich obľúbených predajní aj fy-
zicky. V našom prípade prakticky zo dňa na deň. 
Sme preto presvedčení, že dopyt po ďalších predaj-
niach tu je a má zmysel investovať a expandovať aj 
v tomto čase,“ komentoval expanziu Martin Ohra-
dzanský, generálny riaditeľ spoločnosti Nay. 

Žabka má na 
Slovensku prvý 

obchod
 Maloobchodná sieť Žabka pôsobí ako 
súčasť skupiny Tesco v Česku už niekoľko 
rokov. Prvú predajňu na Slovensku otvorila 
v Bratislave. Nachádza sa v polyfunkčnom kom-
plexe Perla Ružinova na predajnej ploche 105 met-
rov štvorcových. Žabka prináša zákazníkom kon-
cept menších predajní potravín najmä v centrách 
miest, v okolí strategických dopravných uzlov či 
v obytných zónach. Každá predajňa má v ponuke 
výber potravín, čerstvé pečivo či kávu so sebou. 

„Máme veľkú radosť, že sme zavŕšili poctivé nie-
koľkomesačné prípravy na otvorenie prvej Žabky 
na Slovensku. Náš nový obchod prináša rýchly 
nákup, starostlivo sme doň však vybrali dvetisíc 
čerstvých i trvanlivých potravín a rovnako aj ďalšie 
výrobky dennej spotreby. O prevádzku našej novej 
predajne sa bude starať náš skúsený franšízový 
spolupracovník,“ uviedol Miroslav Ďurana, gene-
rálny manažér Žabky na Slovensku. Sieť funguje vo 
forme franšízovej spolupráce s partnermi prevádz-
kujúcimi vlastnú predajňu potravín. Každý partner 
získa plne vybavenú predajňu s pravidelným záso-
bovaním, podnikateľský model a know-how 
z Česka, ako aj školenia a dlhodobú podporu od-
borníkov z maloobchodu.

Rozhovor s výkonným riaditeľom siete Tesco 
na Slovensku Martinom Kurucom nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 07 – 08/2020 na str. 30. 

Spoločnosť dm spustila 
novú mobilnú aplikáciu

 Spoločnosť dm drogerie markt spustila 
začiatkom októbra novú aplikáciu dm active 
beauty. Oproti pôvodnej verzii prináša väč-
šiu interaktivitu, ako aj priamy prístup k vý-
hodám zákazníckeho programu priamo 
z mobilného telefónu. „Pôvodná aplikácia po-
skytovala iba prelinkovanie do kupónového centra 
a bodového konta a bolo možné do nej naskeno-
vať svoju plastovú kartu. Nová aplikácia predsta-
vuje priamy prístup do zákazníckeho konta a je 
možné v nej robiť všetko tak, ako keď sa zákazník 
prihlási do svojho konta cez webstránku,“ uviedla 
Nicol Noseková, manažérka marketingu dm dro-
gerie markt. Novou aplikáciou je teda zákazníkom 
umožnený prístup do ich bodového konta, k osob-
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SLOVO 
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„Rýchle a zásadné 
zmeny v odpadoch.“

Ministerstvo životného prostredia pripravilo v prie-
behu septembra novelu zákona o odpadoch a v zrých-
lenom legislatívnom konaní ju parlament pred kon-
com mesiaca schválil. Dalo by sa očakávať, že takto 
expresne sa opravujú drobné nedostatky v zákone. 
V tomto prípade však nejde o žiadnu kozmetickú 
zmenu.

Systém triedeného zberu potrebuje reformu. To už 
v marci identifikoval Inštitút environmentálnej po-
litiky (IEP) v analýze „Ako pretriediť triedený zber“. 
Definovali tri kľúčové oblasti. Prvou je potreba 
nastaviť spravodlivé poplatky, najmä znevýhodniť 
ťažko recyklovateľné materiály. Druhou je potreba 
nastaviť štíhly a stabilný systém tak, aby bola zaru-
čená stabilita zmluvných vzťahov v celom reťazci. 
Treťou oblasťou je zefektívnenie samotnej regulácie 
s dôrazom na zlepšenie kontrolnej činnosti a nasta-
venie motivačných pokút. 

Ministerstvo sa rozhodlo ísť od konca a najskôr do 
systému (ktorý je podľa IEP nestabilný, poplatky sú 
nastavené nespravodlivo a vymáhanie povinností je 
nedostatočné) dostať viac peňazí. 

Podstatou novely je zavedenie inštitútu tzv. ekono-
micky oprávnených výdavkov. Tie budú definované 
vo vyhláške a budú predstavovať minimálne nákla-
dy, ktoré budú výrobcovia prostredníctvom OZV 
uhrádzať zberovým spoločnostiam, ktoré triedený 
zber vykonávajú. Vyhláška by mala prejsť riadnym 
pripomienkovým konaním s prísľubom ministra zor-
ganizovať okrúhly stôl pre všetky zainteresované 
subjekty, ktorých sa bude zmena týkať. Informácie 
o nákladoch na triedený zber dnes nie sú verejne do-
stupné a som presvedčený, že ide o takmer nadľud-
skú úlohu. Zákon je účinný dňom vyhlásenia. Veľa 
času teda nezostáva.

Netreba opomenúť ani ďalšiu „drobnú“ zmenu. Za-
vedenie zálohovania PET obalov a nápojových ple-
choviek sa opäť presúva na pôvodný termín 1.1.2022. 
Odkladom stratili výrobcovia a obchodníci veľa času, 
ktorý mohli venovať príprave systému. 

Zdá sa, že pre odpady budeme 
mať horúcu jeseň nielen v roku 
2020, ale aj v roku 2021. A asi 
aj veľa ďalších rokov.
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Farmfoods 
sa rozrástol
 Farmfoods, koncept slovenských farmár-
skych potravín, otvoril v priebehu mesiaca 
v Bratislave štyri nové predajne. Novootvo-
rené pobočky sa nachádzajú v obchodnom 
centre Vivo, v River Parku, v obchodnom cen-
tre Eurovea a na Kamennom námestí v býva-
lom Priore.

Desať agrospoločností spojených pod značkou 
Farm  foods začalo predávať svoje mliečne a mäsové 
výrobky, med, zeleninu či víno najskôr v pojazd-
ných predajniach a pred štyrmi rokmi otvorili prvú 
kamennú predajňu v Rožňave. Už na začiatku mali 
v pláne vybudovať viac ako 60 predajní, v súčas-
nosti má sieť 38 predajných miest po celom Sloven-
sku. Okrem štyroch nových prevádzok Farm foods 
plánuje otvorenie predajne v kancelárskom kom-
plexe Westend a v obchodnom dome Saratov v Dú-
bravke. Koncept farmárskych výrobkov má dnes 
zalistovaných celkovo vyše 800 položiek, z toho 
viac ako 500 z vlastnej produkcie a pracuje na vý-
voji ďalších. „Našimi najpredávanejšími artiklami sú 
mliečne výrobky, najmä jogurty z vlastnej farmy 
a mliekarne v Dubníku a kuracie mäso z Kráľovho 
Brodu. Na krk im svojou obľúbenosťou dýchajú 
spracované výrobky, najmä klobásky, párky, sla-
niny, salámy, ale aj steaky a iné čerstvé mäsá z našej 
mäsovýroby z Rožňavy,“ uvádza Tomáš Németh, 
výkonný riaditeľ siete Farmfoods. 

Terno otvorilo nový 
distribučný sklad

 Za uplynulých desať mesiacov sa spoloč-
nosti Terno real estate podarilo výrazne ex-
pandovať. Vzhľadom na to vznikla potreba 
navýšenia skladovej kapacity, čo vyústilo do 
spustenia prevádzky nového logistického cen-
tra v Ivanke pri Dunaji. Zväčšenie priestorov 
skladu zvýši skladovaciu kapacitu až o 50 %.

Navýšenie skladovacej kapacity bude pre predajne 
Terno a Kraj znamenať lepšiu dostupnosť tovaru 
pre zákazníkov. Celková plocha distribučného cen-
tra je 5 976 metrov štvorcových, čo predstavuje 
kapacitu približne 6 000 europaliet. Ide o takzvaný 
suchý sklad, kde sa skladujú prevažne trvanlivé po-
traviny. „Expanzia predajní, ich rast a veľkoobchod 
nám už viac neumožňovali pracovať zo súčasného 
skladu. Dispozične bol malý. Okrem rýchlejších 
a kvalitnejších služieb pre zákazníkov sme mysleli 

aj na našich zamestnancov, ktorým sme chceli po-
skytnúť vyšší štandard pracovného prostredia,“ vy-
svetľuje Ľubomír Petrík, riaditeľ centrálnych služieb 
Terno real estate. Týmto krokom sa spoločnosti 
otvárajú nové možnosti podnikania v maloobcho-
de, veľkoobchode a online priestore. „Som rád, 
že zefektívňujeme distribúciu produktov do pre-
dajní. Toto je jeden z dôležitých krokov na našej 
ceste k celoštátne fungujúcemu reťazcu. V nových 
moderných skladových priestoroch sme pripravení 
zvládnuť nielen organický, ale aj akvizičný rast,“ 
uviedol riaditeľ spoločnosti Stanislav Čajka.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Terno real 
estate Stanislavom Čajkom nájdete v časo-
pise Tovar&Predaj 11 – 12/2018 na str. 28. 

V Prešove 
vzniká nákupné 
centrum Novum

 Na východe otvorí nové nákupné cen-
trum Novum, ktoré sa nachádza v historic-
kom centre Prešova. Slávnostné otvorenie 

FM Logistic – medzinárodný 
poskytovateľ logistických 
služieb 
Slovenská pobočka FM Logistic bola založená 
v roku 1999 a odvtedy poskytuje služby významným 
klientom z  najrôznejších odvetví, ako sú potraviny či 
spotrebný tovar. FM Logistic na Slovensku operuje 
v  rôznych teplotných režimoch a  so svojimi 500 
zamestnancami sa zameriava na kompletné portfólio 
služieb, vrátane skladovania a manipulácie, vnútroštátnej 
aj medzinárodnej paletovej a balíkovej prepravy a služieb 
s  pridanou hodnotou (co-manufacturing, co-packing, 
e-shopová logistika, paletové riadenie, procurement, 
colné služby). Všetky tieto služby, ako na domácej, tak aj 
na medzinárodnej úrovni, sú koordinované pomocou 
vlastného nástroja Control Tower, a to aj v prípade, 
že zákazník používa v  rámci svojho logistického 
procesu viac ako jedného poskytovateľa služieb. 
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STRUČNE:

ným údajom a súhlasom, ktoré je možné meniť, 
ako aj k zmene PIN kódu. Novinkou je aj nákupný 
zoznam a digitálna karta. V novej aplikácii by mal 
zákazník nájsť všetky dôležité informácie na úvod-
nej obrazovke. Obsah úvodnej stránky by mal byť 
pravidelne aktualizovaný a poskytovať najnovšie 
informácie. 

Sieť Nay otvorila 
ďalšie dve prevádzky
 Slovenský predajca spotrebnej elektro-
niky Nay otvoril počas septembra nové pre-
dajne v Prešove a v Piešťanoch. Spoločnosť 
tak potvrdzuje svoj plán ďalšej expanzie 
a rozširuje počet prevádzok na 38 predajní.

Predajňa v Prešove je druhou predajňou značky 
v tomto meste a sídli v Retail Parku Ľubotice. Pre-
vádzka v Piešťanoch sa nachádza v priestoroch 
obchodného domu Tesco. 

„V Piešťanoch sme chceli otvoriť už dlho a konečne 
sa nám to podarilo. V Prešove sme obľúbení, je to 
veľké mesto, takže veríme, že aj druhá predajňa si 
bez problémov nájde svojich zákazníkov. Otvárame 
aj napriek tomu, že situácia tento rok osobným 
návštevám predajní praje menej. Pandémia výrazne 
zasiahla do života spoločnosti a do spôsobu, akým 
nakupujeme. Na druhej strane sme však videli, ako 
sa slovenskí zákazníci po otvorení obchodov veľmi 
rýchlo vrátili do svojich obľúbených predajní aj fy-
zicky. V našom prípade prakticky zo dňa na deň. 
Sme preto presvedčení, že dopyt po ďalších predaj-
niach tu je a má zmysel investovať a expandovať aj 
v tomto čase,“ komentoval expanziu Martin Ohra-
dzanský, generálny riaditeľ spoločnosti Nay. 

Žabka má na 
Slovensku prvý 

obchod
 Maloobchodná sieť Žabka pôsobí ako 
súčasť skupiny Tesco v Česku už niekoľko 
rokov. Prvú predajňu na Slovensku otvorila 
v Bratislave. Nachádza sa v polyfunkčnom kom-
plexe Perla Ružinova na predajnej ploche 105 met-
rov štvorcových. Žabka prináša zákazníkom kon-
cept menších predajní potravín najmä v centrách 
miest, v okolí strategických dopravných uzlov či 
v obytných zónach. Každá predajňa má v ponuke 
výber potravín, čerstvé pečivo či kávu so sebou. 

„Máme veľkú radosť, že sme zavŕšili poctivé nie-
koľkomesačné prípravy na otvorenie prvej Žabky 
na Slovensku. Náš nový obchod prináša rýchly 
nákup, starostlivo sme doň však vybrali dvetisíc 
čerstvých i trvanlivých potravín a rovnako aj ďalšie 
výrobky dennej spotreby. O prevádzku našej novej 
predajne sa bude starať náš skúsený franšízový 
spolupracovník,“ uviedol Miroslav Ďurana, gene-
rálny manažér Žabky na Slovensku. Sieť funguje vo 
forme franšízovej spolupráce s partnermi prevádz-
kujúcimi vlastnú predajňu potravín. Každý partner 
získa plne vybavenú predajňu s pravidelným záso-
bovaním, podnikateľský model a know-how 
z Česka, ako aj školenia a dlhodobú podporu od-
borníkov z maloobchodu.

Rozhovor s výkonným riaditeľom siete Tesco 
na Slovensku Martinom Kurucom nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 07 – 08/2020 na str. 30. 

Spoločnosť dm spustila 
novú mobilnú aplikáciu

 Spoločnosť dm drogerie markt spustila 
začiatkom októbra novú aplikáciu dm active 
beauty. Oproti pôvodnej verzii prináša väč-
šiu interaktivitu, ako aj priamy prístup k vý-
hodám zákazníckeho programu priamo 
z mobilného telefónu. „Pôvodná aplikácia po-
skytovala iba prelinkovanie do kupónového centra 
a bodového konta a bolo možné do nej naskeno-
vať svoju plastovú kartu. Nová aplikácia predsta-
vuje priamy prístup do zákazníckeho konta a je 
možné v nej robiť všetko tak, ako keď sa zákazník 
prihlási do svojho konta cez webstránku,“ uviedla 
Nicol Noseková, manažérka marketingu dm dro-
gerie markt. Novou aplikáciou je teda zákazníkom 
umožnený prístup do ich bodového konta, k osob-
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„Rýchle a zásadné 
zmeny v odpadoch.“

Ministerstvo životného prostredia pripravilo v prie-
behu septembra novelu zákona o odpadoch a v zrých-
lenom legislatívnom konaní ju parlament pred kon-
com mesiaca schválil. Dalo by sa očakávať, že takto 
expresne sa opravujú drobné nedostatky v zákone. 
V tomto prípade však nejde o žiadnu kozmetickú 
zmenu.

Systém triedeného zberu potrebuje reformu. To už 
v marci identifikoval Inštitút environmentálnej po-
litiky (IEP) v analýze „Ako pretriediť triedený zber“. 
Definovali tri kľúčové oblasti. Prvou je potreba 
nastaviť spravodlivé poplatky, najmä znevýhodniť 
ťažko recyklovateľné materiály. Druhou je potreba 
nastaviť štíhly a stabilný systém tak, aby bola zaru-
čená stabilita zmluvných vzťahov v celom reťazci. 
Treťou oblasťou je zefektívnenie samotnej regulácie 
s dôrazom na zlepšenie kontrolnej činnosti a nasta-
venie motivačných pokút. 

Ministerstvo sa rozhodlo ísť od konca a najskôr do 
systému (ktorý je podľa IEP nestabilný, poplatky sú 
nastavené nespravodlivo a vymáhanie povinností je 
nedostatočné) dostať viac peňazí. 

Podstatou novely je zavedenie inštitútu tzv. ekono-
micky oprávnených výdavkov. Tie budú definované 
vo vyhláške a budú predstavovať minimálne nákla-
dy, ktoré budú výrobcovia prostredníctvom OZV 
uhrádzať zberovým spoločnostiam, ktoré triedený 
zber vykonávajú. Vyhláška by mala prejsť riadnym 
pripomienkovým konaním s prísľubom ministra zor-
ganizovať okrúhly stôl pre všetky zainteresované 
subjekty, ktorých sa bude zmena týkať. Informácie 
o nákladoch na triedený zber dnes nie sú verejne do-
stupné a som presvedčený, že ide o takmer nadľud-
skú úlohu. Zákon je účinný dňom vyhlásenia. Veľa 
času teda nezostáva.

Netreba opomenúť ani ďalšiu „drobnú“ zmenu. Za-
vedenie zálohovania PET obalov a nápojových ple-
choviek sa opäť presúva na pôvodný termín 1.1.2022. 
Odkladom stratili výrobcovia a obchodníci veľa času, 
ktorý mohli venovať príprave systému. 

Zdá sa, že pre odpady budeme 
mať horúcu jeseň nielen v roku 
2020, ale aj v roku 2021. A asi 
aj veľa ďalších rokov.
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pôvodne ohlásilo na začiatok októbra, avšak 
deň pred plánovaným termínom ho odsu-
nulo na neskorší októbrový dátum. Na predaj-
nej ploche 30-tisíc metrov štvorcových sa budú 

nachádzať predajne spoločností dm drogerie 
markt, Datart, New Yorker, H&M, Humanic, špor-
tové predajne Intersport a A3 Sport či kníhkupec-
tvo Martinus. Zákazníci budú mať zároveň i príle-
žitosť nakúpiť v najmodernejšej prevádzke 
spoločnosti Lidl. Novum prinesie na východné 
Slovensko i značky, ktoré tu doteraz nepôsobili, 
ako napríklad kaviareň Starbucks či predajňu 
s módou Springfield. 

Billa predstavila 
koncept malých 
predajní
 Spoločnosť Billa otvorila koncom sep-
tembra svoju prvú prevádzku miniBilla. Pre-
dajňa sa nachádza na Horehroní v obci Va-

laská. Nový koncept obchodu rozširuje 
možnosti rýchleho nákupu v menších regió-
noch. Vzhľadom na menšiu predajnú plochu 
sa bude orientovať na základný tovar bežnej 
spotreby a sortiment čerstvých potravín.

Spoločnosť Billa doteraz na Slovensku pôsobila len 
vo väčších a stredne veľkých mestách, kde v po-
dobe supermarketov ponúkala zákazníkom sorti-
ment potravín, drogérie a potrieb do kuchyne či 
domácnosti. Novým konceptom predajne miniBilla 
sa chce spoločnosť priblížiť spotrebiteľom v men-
ších mestách a obciach, ktorí často nemajú pri na-
kupovaní vo svojom okolí možnosť výberu. 

„Týmto krokom nielen rozširujeme svoje pôso-
benie na trhu, ale v prvom rade myslíme na zá-
kazníkov. Väčší výber aj prirodzená konkurencia 
pomôžu hlavne spotrebiteľom, pretože aj vďaka 
tomu sa bude kvalita služieb a produktov držať na 
vyššej úrovni. Čerstvosť a výber potravín by nemali 
byť výsadou len veľkých miest, ale samozrejmos-
ťou,“ upresňuje zámery spoločnosti Billa generálny 
riaditeľ Dariusz Tomasz Bator. 

Predajňa miniBilla zákazníkom ponúka základný 
tovar dennej spotreby, pričom sa sústreďuje naj-
mä na čerstvé výrobky a slovenských dodávateľov. 
Zákazníci v nej nájdu viac ako štyritisíc tovarových 
položiek. V regáloch nebudú chýbať ani potraviny 
privátnych značiek Clever a Billa. Rozprestiera sa 
na predajnej ploche 417 metrov štvorcových a ak-
tuálne zamestnáva 12 pracovníkov. „MiniBilla vo 
Valaskej je náš pilotný a zároveň skúšobný pro-
jekt, preto veríme, že koncept malých lokálnych 
predajní zákazníkov zaujme a budú miniBillu radi 
navštevovať,“ uzatvára Dariusz Tomasz Bator. 

Rozhovor s generálnym riaditeľom siete Billa 
Dariuszom Tomaszom Batorom nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 07 – 08/2018 na str. 22. 

Coop Jednota štartuje 
spoluprácu s Tchibom

 Sieť Coop Jednota začína spoluprácu so 
spoločnosťou Tchibo a priamo vo svojich pre-
dajniach poskytne zákazníkom spotrebný 
tovar prostredníctvom tzv. Tchibo kútikov. 
Vystavený nepotravinový sortiment sa bude 
dopĺňať týždenne podľa aktuálnej kolekcie. 
K dispozícii bude vo vybraných prevádzkach 
siete. Ide o unikátny projekt, ktorý spoločnosť 
Tchibo odštartovala v Nemecku v roku 1985 v pre-
dajniach s potravinami. Predstavuje malé „ob-
chody v obchodoch“, tzv. shop-in-shop u vybra-

navštívte nás na:

Treaties® sú mäkké a šťavnaté pochúťky s viditeľnou náplňou. Treaties Bits sú dostupné v 
štyroch príchutiach - pečeňovka, kurča so slaninou, morčacie s mätou alebo vo variante

Superfood s bazou. Tri varianty Treaties Minis - pečeňovka, losos + Omega 3 alebo hovädzie
s mrkvou - špeciálne pre malé psy.

Treaties

www.vitakraft.skwww.vitakraft.sk /vitakraftSK/vitakraftSK
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ných partnerov, ktoré sa osvedčili už aj na trhu 
v Rakúsku, Švajčiarsku a v Česku. Na slovenský trh 
ich prinesie maloobchodná sieť Coop Jednota. 
„Vychádzame v ústrety zákazníkom predovšetkým 
v mestách, kde nemáme vlastný značkový obchod 
a zvyšujeme tak počet miest, kde sa môžu spotre-
bitelia s naším tovarom stretnúť,“ približuje Ondřej 
Mokrý, head of depots pre Česko a Slovensko. 
Koncept obchodu v obchode predstavuje systém 
veľkosti do 15 metrov štvorcových šitý na mieru 
a začlenený do regálového systému predajne.

Prispôsobivosť a funkčnosť tohto riešenia umož-
ňuje merchandising s pravidelnou obmenou po-
nuky a cielenú komunikáciu so zákazníkom. 
V Tchibo kútikoch sa bude predávať spotrebný 
tovar z posledných piatich kolekcií za rovnaké 
ceny ako v kamenných predajniach Tchibo či 
e-shope. „Mnohé produkty značky Tchibo sú za-
merané na domácnosť, avšak počet ich predajní 
na Slovensku je limitovaný. Verím, že naše part-
nerstvo spestrí ponuku nepotravinového tovaru 
v našej sieti a poteší spotrebiteľov,“ hovorí Bra-
nislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 
Coop Jednoty Slovensko. Do spolupráce s nemec-
kou sieťou obchodov Tchibo sa v prvej fáze pro-
jektu zapojí päť spotrebných družstiev maloob-
chodného systému Coop Jednota prostredníctvom 
svojich vybraných prevádzok v Nitre, Galante, 
Prievidzi, Čadci a Nových Zámkoch. 

Lidl rozširuje 
logistické centrum 
v Seredi

 Diskontný reťazec Lidl investuje na Slo-
vensku do rozšírenia logistického centra v Se-
redi. Veľkosklad sa rozrastie o štvrtinu svojej 
pôvodnej plochy. Celková výška investície 
predstavuje približne 13 miliónov eur. Za-
mestnanie v ňom nájde ďalších 40 kmeňo-
vých zamestnancov.

„S ohľadom na rastúci záujem zákazníkov o náš 
sortiment a pokračujúcu expanziu sme sa rozhodli 
pre rozšírenie logistického centra v Seredi. V našom 
koncepte totiž všetok tovar, s výnimkou čerstvého 
pečiva, prijmeme od dodávateľov vo veľkosklade, 
odkiaľ putuje do konkrétnej predajne. Vďaka to-
muto systému dokážeme lepšie kontrolovať kvalitu 
a čerstvosť nami ponúkaných tovarov a tiež efek-
tívnejšie a ekologickejšie nastaviť logistiku,“ vy-
svetlil generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika 
Matúš Gála. 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy
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pôvodne ohlásilo na začiatok októbra, avšak 
deň pred plánovaným termínom ho odsu-
nulo na neskorší októbrový dátum. Na predaj-
nej ploche 30-tisíc metrov štvorcových sa budú 

nachádzať predajne spoločností dm drogerie 
markt, Datart, New Yorker, H&M, Humanic, špor-
tové predajne Intersport a A3 Sport či kníhkupec-
tvo Martinus. Zákazníci budú mať zároveň i príle-
žitosť nakúpiť v najmodernejšej prevádzke 
spoločnosti Lidl. Novum prinesie na východné 
Slovensko i značky, ktoré tu doteraz nepôsobili, 
ako napríklad kaviareň Starbucks či predajňu 
s módou Springfield. 

Billa predstavila 
koncept malých 
predajní
 Spoločnosť Billa otvorila koncom sep-
tembra svoju prvú prevádzku miniBilla. Pre-
dajňa sa nachádza na Horehroní v obci Va-

laská. Nový koncept obchodu rozširuje 
možnosti rýchleho nákupu v menších regió-
noch. Vzhľadom na menšiu predajnú plochu 
sa bude orientovať na základný tovar bežnej 
spotreby a sortiment čerstvých potravín.

Spoločnosť Billa doteraz na Slovensku pôsobila len 
vo väčších a stredne veľkých mestách, kde v po-
dobe supermarketov ponúkala zákazníkom sorti-
ment potravín, drogérie a potrieb do kuchyne či 
domácnosti. Novým konceptom predajne miniBilla 
sa chce spoločnosť priblížiť spotrebiteľom v men-
ších mestách a obciach, ktorí často nemajú pri na-
kupovaní vo svojom okolí možnosť výberu. 

„Týmto krokom nielen rozširujeme svoje pôso-
benie na trhu, ale v prvom rade myslíme na zá-
kazníkov. Väčší výber aj prirodzená konkurencia 
pomôžu hlavne spotrebiteľom, pretože aj vďaka 
tomu sa bude kvalita služieb a produktov držať na 
vyššej úrovni. Čerstvosť a výber potravín by nemali 
byť výsadou len veľkých miest, ale samozrejmos-
ťou,“ upresňuje zámery spoločnosti Billa generálny 
riaditeľ Dariusz Tomasz Bator. 

Predajňa miniBilla zákazníkom ponúka základný 
tovar dennej spotreby, pričom sa sústreďuje naj-
mä na čerstvé výrobky a slovenských dodávateľov. 
Zákazníci v nej nájdu viac ako štyritisíc tovarových 
položiek. V regáloch nebudú chýbať ani potraviny 
privátnych značiek Clever a Billa. Rozprestiera sa 
na predajnej ploche 417 metrov štvorcových a ak-
tuálne zamestnáva 12 pracovníkov. „MiniBilla vo 
Valaskej je náš pilotný a zároveň skúšobný pro-
jekt, preto veríme, že koncept malých lokálnych 
predajní zákazníkov zaujme a budú miniBillu radi 
navštevovať,“ uzatvára Dariusz Tomasz Bator. 

Rozhovor s generálnym riaditeľom siete Billa 
Dariuszom Tomaszom Batorom nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 07 – 08/2018 na str. 22. 

Coop Jednota štartuje 
spoluprácu s Tchibom

 Sieť Coop Jednota začína spoluprácu so 
spoločnosťou Tchibo a priamo vo svojich pre-
dajniach poskytne zákazníkom spotrebný 
tovar prostredníctvom tzv. Tchibo kútikov. 
Vystavený nepotravinový sortiment sa bude 
dopĺňať týždenne podľa aktuálnej kolekcie. 
K dispozícii bude vo vybraných prevádzkach 
siete. Ide o unikátny projekt, ktorý spoločnosť 
Tchibo odštartovala v Nemecku v roku 1985 v pre-
dajniach s potravinami. Predstavuje malé „ob-
chody v obchodoch“, tzv. shop-in-shop u vybra-
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  Spoločnosť Tetra Pak, výrobca spracova-
teľských a obalových riešení pre potravinár-
sky priemysel, vymenovala Guillauma La-
tourretta za generálneho riaditeľa trhu pre 
východnú Európu, pod ktorý spadá i Česká 
republika a Slovensko. Nový riaditeľ má viac než 
18 rokov skúseností v oblasti riadenia predaja, pro-
duktov a marketingu. Na svojej poslednej pozícii 
generálneho riaditeľa Tetra Pak pre juhovýchodnú 
Európu v posledných dvoch rokoch viedol aktivity 
spoločnosti na štrnástich trhoch. 

  Novým finančným riaditeľom spoloč-
nosti Mars pre strednú Európu sa stal Jan 
Záhumenský. Do Prahy prišiel z pozície finanč-

ného riaditeľa rakúskej pobočky Mars Multisales 
Austria, kde viedol finančné operácie vrátane ma-
nažmentu tržieb, výnosov a ziskovosti. 

  Generálnym riaditeľom spoločnosti Co-
ca-Cola HBC Česko a Slovensko je od septem-
bra Dan Timotin. Na pozícii strieda Mariu Anar-
gyrou-Nikolić, ktorá prebrala post generálnej 
riaditeľky gréckej a cyperskej pobočky. Dan Timo-
tin prišiel do česko-slovenskej pobočky z pozície 
generálneho riaditeľa CC HBC & Heineken joint 
venture v Severnom Macedónsku. 

  Miroslav Ďurana je generálnym manažé-
rom Žabky na Slovensku. V sektore maloobchodu 
sa pohybuje už viac než 20 rokov. Ako riaditeľ ob-
chodu v rozličných lokalitách sa podieľal na rozvoji 
siete prevádzok Tesca na Slovensku. Spolu so svojím 
tímom sa stará o obchody Žabky na Slovensku a roz-
víja vzťahy s franšízovými spolupracovníkmi.

  Pozíciu generálneho riaditeľa Nestlé 
Čes ko a Slovensko prevzal Michiel Kernkamp. 
Vo funkcii strieda Torbena Emborga. Kernkamp 
pracuje v spoločnosti Nestlé od roku 1995. Počas 
svojho pôsobenia vystriedal viacero pozícií v rôz-
nych krajinách sveta. Naposledy riadil transformá-
ciu podnikania Nestlé na škandinávskych trhoch.

  Vývoj logistickej platformy DoDo vedie 
Ondřej Seer. Skúsenosti zbieral takmer štyri roky 
v spoločnosti Winsite. „Mojou prioritou bude 
v rámci vývoja prioritizovať tie funkcionality, ktoré 
našim zákazníkom a užívateľom prinesú skutočnú 
hodnotu, zefektívnia logistiku a v neposlednom 
rade taktiež uľavia mestám, na ktoré má rýchly 
e-commerce zásadný vplyv,“ uviedol. 

PRÍCHOD



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

POVÝŠENIA

JEDNOU VETOU: 

„Mám nešťastnú 
povahu. Nikdy nič 

nezabudnem.“
Michail Lermontov,
ruský spisovateľ



13

NEVYNECHAJTE...

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



26. 11. 2020
BRATISLAVA

SLOVLOG
logistika retailu a FMCG

  Celodenný program 14. ročníka kongresu 
Slovlog budú tvoriť tri špecializované popoludňaj-
šie workshopy: Autolog, Retailog a Log-In, zame-
rané na logistiku pre automobilový priemysel, sek-
tor maloobchodu a FMCG a podporu inovácií 
v logistike. Sprievodným programom konferencie 
budú BizLog; speed-datingové schôdzky; Galave-
čer logistických inovácií, na ktorom sa uskutoční 
odovzdávanie Ocenení Log-In – ocenenia tých naj-
lepších inovácií zo slovenského logistického trhu za 
rok 2020; stále populárny neformálny večerný ve-
čierok Logistics Business Mixer a SeeLog, teda 
návštevy logistických platforiem, ktoré umožňujú 
vidieť logistiku v praxi. 

www.slovlog.sk 
+421 911 203 179 
terezia.radkova@atoz.sk

2. 12. 2020
ONLINE

SAMOŠKA SK
projekt na podporu 
slovenského obchodu

  Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej si-
tuácii a vládnym opatreniam, ktoré sa dotkli i hro-
madných podujatí, nebude možné usporiadať kon-
gres Samoška v štandardnej podobe. Atoz Retail 
však prichádza s online vysielaním, ktoré si účastníci 
budú môcť vychutnať z pohodlia domova. Diskuto-
vať sa bude na tému dostupnosti potravín na vi-
dieku, odhalia sa dáta predajnosti formátov počas 
obdobia pandémie a inšpiráciu prinesú príbehy 
maloobchodníkov prostredníctvom video reportáží 
natáčaných priamo v predajniach. 

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

JEDNOU VETOU:

„Najlepší 
spôsob, ako 

uchovať udalosti 
v pamäti, je 

občerstviť ich 
novými.“

Francis Bacon, 
anglický filozof
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teľských a obalových riešení pre potravinár-
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pracuje v spoločnosti Nestlé od roku 1995. Počas 
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nych krajinách sveta. Naposledy riadil transformá-
ciu podnikania Nestlé na škandinávskych trhoch.

  Vývoj logistickej platformy DoDo vedie 
Ondřej Seer. Skúsenosti zbieral takmer štyri roky 
v spoločnosti Winsite. „Mojou prioritou bude 
v rámci vývoja prioritizovať tie funkcionality, ktoré 
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INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Korona posilnila 
privátky
 Pandémia zmenila nákupné správanie spotre-
biteľov. Nakupujú menej často, ale zato väčšie 
košíky. Obchodníci i analytici však hovoria aj o ďal-
šom fenoméne. Zákazníci viac rozmýšľajú o tom, 
koľko míňajú a vyberajú si menej prémiové pro-
dukty. Zvýšil sa dopyt po privátnych produktoch. 
A dá sa predpokladať, že napäté rodinné financie 
budú znamenať, že záujem o ne ešte nejaký ten 
čas potrvá. 

Móda second-handov
 Ikea chce otvoriť obchod s použitým nábyt-
kom. Mnohí retailoví hráči sa v súčasnosti snažia 
naskočiť na vlnu udržateľnosti. Hlavne módne 
značky experimentujú s tým, ako model se-
cond-handov zakomponovať do svojich biznis mo-
delov. Švédsky predajca plánuje prvý obchod s ná-
bytkom z druhej ruky otvoriť v domovskej krajine 
do konca tohto roka. Je zaujímavé, že sa rozhodol 
pre samostatný obchod, pretože už aj 
dnes má v rámci svojich obchodných 
domov vyčlenený priestor na 
predaj výrobkov s drobnými 
chybami. 

Kúpila 
som si 
kvet
 Viem, izbové rast-
liny by sa mali nakupo-
vať v špecializovaných 
obchodoch. Napriek tomu 
sa vždy nechám zlákať neja-
kou rastlinkou aj v supermarkete 
či obchode s nábytkom. Tentoraz to 
bola veľká krásna monstera. Túžila som po 
nej už veľmi dlho a konečne som sa odhodlala, že 
si ju kúpim. Ale aké veľké bolo moje sklamanie, 
keď jej po týždni začali odhnívať stonky. A to si 
teda na svoje pestovateľské tričko nepripisujem. 
Tak rýchlo by som ju nedokázala zničiť, ani keby 
som sa snažila. Podnikla som záchranný zákrok, 
ale nevyzerá to s ňou ružovo. Už si fakt budem 
vymieňať iba odrezky so susedou. 

Kompetentný somár
 Čínsky internetový gigant Alibaba sa chystá 
doručovať svoje zásielky kompetentnými somármi. 
Aspoň tak nazval autonómne roboty, ktoré chce 
od budúceho roka „zamestnať“. Spoločnosť oča-
káva, že jeden robot dokáže doručiť až päťsto in-
ternetových objednávok denne. Na jedno nalože-
nie totiž dokáže odniesť až 50 zásielok a prejsť sto 
kilometrov. Roboty údajne vedia fungovať aj pri 
slabom signáli GPS a predvídať správanie iných 
účastníkov na ceste. 

Čaro počutého
 Televíziu skoro nepozerám. Keď si ju zapnem, 
vždy iba skonštatujem to klasické – veď tam nič 
nedávajú. Keď som minule žehlila, vytiahla som 
staré magnetofónové pásky s audioknihou Vtáky 
v tŕní, ktorú nahovoril Dušan Jamrich. Ostala som 
unesená. Príbehom, hlasom, predstavivosťou. Bol 
to pre mňa neporovnateľne hlbší zážitok, než keby 
som pozerala film. A tak som si povedala, prečo 
v tom nepokračovať? V archívoch sa dajú nájsť 
rozhlasové hry i audioknihy tých najvýznamnejších 
diel svetovej literatúry. Ako stvorené na jesenné 
a zimné večery. 

Opravovať ma baví
 Nerada nakupujem nové veci, keď tie staršie 
sú ešte funkčné, prípadne ich stačí len jemne vy-
lepšiť. Nedávno sme na chalupe objavili drevené 
stoličky značky Tatra z roku 1967. Ich repasovanie 
bolo veľmi jednoduché a výsledok nás milo pre-
kvapil. Najprv sme ich namorili farbou, akú mali 

kedysi a ktorá sa na niektorých častiach 
zachovala neporušená. Potom sta-

čilo naniesť dve vrstvy laku 
a stoličky vyzerajú úžasne. 

Veľmi sa z nich teším, pre-
tože osviežili interiér, sú 

v podstate jedinečnými 
kúskami a navyše sme 
sa o to pričinili vlast-
nými rukami. 

Vtip 
mesiaca

 Príde chlap do reštaurá-
cie a objedná si polievku. 

O chvíľu zavolá čašníka a hovorí: 
„Mohli by ste, prosím vás, ochutnať moju 

polievku?“ Čašník sa čuduje: „Prečo? Je studená?“ 
„Nie, len ju ochutnajte!“ trvá na svojom hosť. „Pre-
čo? Azda je prislaná?“ vyzvedá čašník. „Nie! Do-
pekla, však už ju ochutnajte!“ zvrieskne chlap. 
„Dobre, dobre, ale kde je lyžica?“ „AHA?!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Telefón alebo čet?
 Zvykli sme si komunikovať cez 
rôzne aplikácie, ktoré nám pípnu na 
mobile, hneď ako nám niekto napíše. 
Nemusíme rušiť okolie hlasným ho-
vorom ani míňať „kredit“. Napriek 
tomu sa mi nepáči rozhovor zložený 
z útržkovitých viet, ktorých zmysel 
nemusí byť vždy pochopený. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Petr:
 Obmedzenia sú dnes všade. 

Jana:
 Soba omrzelo 
čakať na Vianoce už 
od októbra, tak 
radšej vyfučal. 

Pavel:
 Pri návšteve holandského Haagu sme 
narazil na sampling. Keďže to bolo 
v koronovej dobe, hosteska mala originálny 
spôsob, ako hygienicky podávať vzorky 
okoloidúcim – podberákom. 

Tánička:
 Niektorí stánkari v Domažliciach 
považujú slovenské halušky za mongolské 
či ázijské špeciality. 

17 NESMIETE SI NECHAŤ UJSŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

2. 12. 2020 
ONLINE STREAM

17V poslednom období predstavuje 
obchod na vidieku viac než podnikanie 
službu vo verejnom záujme. O tom, aká 
je situácia dostupnosti potravín a ako 
obchod udržať pri živote, sa bude 
hovoriť v rámci panelovej diskusie.

ĎALŠIE TÉMY, KTORÉ 
ZAZNEJÚ, NÁJDETE NA STR. 7 

Panelová diskusia: Obchod ako centrum komunity v obci 

0649-20_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   10649-20_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   1 16.10.2020   15:5816.10.2020   15:58
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Korona posilnila 
privátky
 Pandémia zmenila nákupné správanie spotre-
biteľov. Nakupujú menej často, ale zato väčšie 
košíky. Obchodníci i analytici však hovoria aj o ďal-
šom fenoméne. Zákazníci viac rozmýšľajú o tom, 
koľko míňajú a vyberajú si menej prémiové pro-
dukty. Zvýšil sa dopyt po privátnych produktoch. 
A dá sa predpokladať, že napäté rodinné financie 
budú znamenať, že záujem o ne ešte nejaký ten 
čas potrvá. 

Móda second-handov
 Ikea chce otvoriť obchod s použitým nábyt-
kom. Mnohí retailoví hráči sa v súčasnosti snažia 
naskočiť na vlnu udržateľnosti. Hlavne módne 
značky experimentujú s tým, ako model se-
cond-handov zakomponovať do svojich biznis mo-
delov. Švédsky predajca plánuje prvý obchod s ná-
bytkom z druhej ruky otvoriť v domovskej krajine 
do konca tohto roka. Je zaujímavé, že sa rozhodol 
pre samostatný obchod, pretože už aj 
dnes má v rámci svojich obchodných 
domov vyčlenený priestor na 
predaj výrobkov s drobnými 
chybami. 

Kúpila 
som si 
kvet
 Viem, izbové rast-
liny by sa mali nakupo-
vať v špecializovaných 
obchodoch. Napriek tomu 
sa vždy nechám zlákať neja-
kou rastlinkou aj v supermarkete 
či obchode s nábytkom. Tentoraz to 
bola veľká krásna monstera. Túžila som po 
nej už veľmi dlho a konečne som sa odhodlala, že 
si ju kúpim. Ale aké veľké bolo moje sklamanie, 
keď jej po týždni začali odhnívať stonky. A to si 
teda na svoje pestovateľské tričko nepripisujem. 
Tak rýchlo by som ju nedokázala zničiť, ani keby 
som sa snažila. Podnikla som záchranný zákrok, 
ale nevyzerá to s ňou ružovo. Už si fakt budem 
vymieňať iba odrezky so susedou. 

Kompetentný somár
 Čínsky internetový gigant Alibaba sa chystá 
doručovať svoje zásielky kompetentnými somármi. 
Aspoň tak nazval autonómne roboty, ktoré chce 
od budúceho roka „zamestnať“. Spoločnosť oča-
káva, že jeden robot dokáže doručiť až päťsto in-
ternetových objednávok denne. Na jedno nalože-
nie totiž dokáže odniesť až 50 zásielok a prejsť sto 
kilometrov. Roboty údajne vedia fungovať aj pri 
slabom signáli GPS a predvídať správanie iných 
účastníkov na ceste. 

Čaro počutého
 Televíziu skoro nepozerám. Keď si ju zapnem, 
vždy iba skonštatujem to klasické – veď tam nič 
nedávajú. Keď som minule žehlila, vytiahla som 
staré magnetofónové pásky s audioknihou Vtáky 
v tŕní, ktorú nahovoril Dušan Jamrich. Ostala som 
unesená. Príbehom, hlasom, predstavivosťou. Bol 
to pre mňa neporovnateľne hlbší zážitok, než keby 
som pozerala film. A tak som si povedala, prečo 
v tom nepokračovať? V archívoch sa dajú nájsť 
rozhlasové hry i audioknihy tých najvýznamnejších 
diel svetovej literatúry. Ako stvorené na jesenné 
a zimné večery. 

Opravovať ma baví
 Nerada nakupujem nové veci, keď tie staršie 
sú ešte funkčné, prípadne ich stačí len jemne vy-
lepšiť. Nedávno sme na chalupe objavili drevené 
stoličky značky Tatra z roku 1967. Ich repasovanie 
bolo veľmi jednoduché a výsledok nás milo pre-
kvapil. Najprv sme ich namorili farbou, akú mali 

kedysi a ktorá sa na niektorých častiach 
zachovala neporušená. Potom sta-

čilo naniesť dve vrstvy laku 
a stoličky vyzerajú úžasne. 

Veľmi sa z nich teším, pre-
tože osviežili interiér, sú 
v podstate jedinečnými 
kúskami a navyše sme 
sa o to pričinili vlast-
nými rukami. 

Vtip 
mesiaca

 Príde chlap do reštaurá-
cie a objedná si polievku. 

O chvíľu zavolá čašníka a hovorí: 
„Mohli by ste, prosím vás, ochutnať moju 

polievku?“ Čašník sa čuduje: „Prečo? Je studená?“ 
„Nie, len ju ochutnajte!“ trvá na svojom hosť. „Pre-
čo? Azda je prislaná?“ vyzvedá čašník. „Nie! Do-
pekla, však už ju ochutnajte!“ zvrieskne chlap. 
„Dobre, dobre, ale kde je lyžica?“ „AHA?!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Telefón alebo čet?
 Zvykli sme si komunikovať cez 
rôzne aplikácie, ktoré nám pípnu na 
mobile, hneď ako nám niekto napíše. 
Nemusíme rušiť okolie hlasným ho-
vorom ani míňať „kredit“. Napriek 
tomu sa mi nepáči rozhovor zložený 
z útržkovitých viet, ktorých zmysel 
nemusí byť vždy pochopený. 
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návšteva

Druhá vlna
je ohlásená

Prvá vlna pandémie na jar tohto roka ukázala, akí sú obchodníci dôležití. 
Nikto už nespomínal miliónové pokuty ani neprimerané podmienky. Podstatné bolo 
to, aby fungovalo zásobovanie a každý spotrebiteľ sa dostal k základným potravinám. 
Kým v marci zastihla nová choroba i následné opatrenia všetkých nepripravených, 
druhá vlna odskúša, ako poctivo sme sa na ňu dokázali pripraviť.

TÉMA VYDANIA
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Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

O 

tom, že príde ďalšia kríza, sa ho-
vorilo už dlho. Nikto si ju však 
nepredstavoval v takej podobe, 
akú jej dala pandémia koronaví-
rusu. Krajina sa do novej reality 

prebudila doslova zo dňa na deň. Vláda zaviedla 
prísne opatrenia, ktoré sa výrazne dotkli bežného 
života a ovplyvnili nákupné správanie spotrebiteľov. 
Tí sa v panike snažili zásobiť základnými potravina-
mi, akoby neverili, že ich v predajniach nájdu aj na 
druhý deň. Obchodníci museli na novú situáciu ne-
uveriteľne rýchlo reagovať a zabezpečiť nielen po-
traviny pre všetkých, ale aj bezpečné prostredie pre 
svojich zamestnancov i zákazníkov. „Pandémia nám 
v prvom rade potvrdila, že naša práca má veľký zmy-
sel,“ hovorí vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop 
Jednoty Slovensko Branislav Lellák.

Boj o ochranné pomôcky

Začiatok pandémie poznamenal nedostatok rúšok 
i dezinfekčných prostriedkov. Viaceré profesie 
mohli ostať pracovať z domova, ale zamestnanci 
obchodu patrili medzi tých, ktorí museli do práce 
nastúpiť a zabezpečiť plynulé zásobovanie potra-
vinami. Predajcovia sa na pomoc štátu nemohli 
spoliehať, preto sami museli zabezpečiť dostatok 
ochranných pomôcok. „Najviac nás sklamal prí-
stup štátnych orgánov k obchodníkom, lebo sku-
točne sme mali našich pracovníkov v prvej línii 
kontaktu a štát sa zachoval podľa hesla ,pomôž si 
sám, ako vieš‘, či už sa to týkalo rúšok, či dezinfek-
cie a podobne,“ vysvetľuje predseda predstaven-
stva CBA SK Pavol Mikušiak.

Obchodníci okrem implementácie povinností, kto-
ré nariadil krízový štáb, prijali aj viacero vlastných 
opatrení. Do pokladničných zón nainštalovali 
plexisklá, aby zamedzili kontaktu personálu so zá-
kazníkmi, zamestnancom podávali ovocné a vita-
mínové balíčky, snažili sa zamestnancov z riziko-
vých skupín, ako vekovo starších, tehotné 
zamestnankyne a rodičov maloletých detí, chrániť. 
Namiesto nich do predajní nastúpili stovky dočas-
ných zamestnancov, ktorí tu našli prácu v čase, keď 
ich pôvodný zamestnávateľ musel mať zatvorené. 
A navýšili zásoby potravín.

Pandémia ukázala, aké to je, keď v predajni chýba 
tovar. Zákazníci v panike vykúpili najmä dezinfek-
čné prostriedky, trvanlivé potraviny či droždie. 
Vždy však išlo o dočasný výpadok. „Snažili sme sa 
čo najrýchlejšie tovar na pultoch doplniť. Na takú-
to situáciu však neboli pripravení ani naši dodáva-
telia, ktorí zrazu nevedeli zo dňa na deň dodať 
niekoľkonásobné množstvá tovaru. Už pri očaká-
vanej druhej vlne pandémie sme sa zabezpečili a aj 
v prípade, že príde zrazu k zvýšenému záujmu 
o niektorý tovar, sme na to pripravení, či už sa to 
týka trvanlivých potravín alebo dezinfekcie a rú-
šok,“ konštatuje hovorkyňa siete Billa Kvetoslava 
Kirchnerová. Podľa Branislava Lelláka koronakríza 

dokázala, aký dôležitý je férový prístup k dodáva-
teľom a obchodným partnerom.

Výrazne sa zmenilo aj nákupné správanie spotre-
biteľov. Kým pred pandémiou uprednostňovali 
časté nákupy čerstvých potravín, po jej nástupe si 
robili zásoby trvanlivých potravín a drogérie. Ich 
dopyt však kolísal a ťažko sa dal predvídať. Vzrás-
tol aj záujem o bezkontaktné technológie. Zákaz-
níci vo väčšej miere využívali skenery, ktoré im 
umožňujú nablokovať si tovar a minimalizovať tak 
čas strávený pri pokladni. Obľúbenejšími sa stali aj 
samoobslužné pokladnice, ako aj bezhotovostné 
platby, ktoré zamedzujú osobnému kontaktu.

Veľké prípravy 
pred jeseňou
V tomto kontexte znie prirodzene, že sa posilnila 
aj pozícia online nakupovania. Rozhodli sa preň aj 
spotrebitelia, ktorí s ním nemali skúsenosť. Napriek 
tomu, že Coop Jednota je tradičný predajca a jeho 
zákazníci majú radi osobný kontakt s personálom, 
evidujú zvýšený záujem o takúto formu nakupova-
nia, čomu sa aj prispôsobujú. „Pandémia nám do-
kumentovala čoraz nástojčivejšiu potrebu online 
predaja. K dvom spotrebným družstvám, ktoré 
umožňovali objednanie nákupného košíka cez in-
ternet – Coop Jednote Žilina a Coop Jednote Lip-
tovský Mikuláš –, sa postupne pridávajú ďalšie,“ 
uvádza Branislav Lellák.

Ako koronakríza 
zmenila nákupné 
správanie

Zákazníci znížili frekvencie nákupov, naku-
pujú však väčšie košíky.

Vzrástol záujem o základné potraviny a lac-
nejšie produkty.

Klesol záujem o tovar s vyššou pridanou 
hodnotou, hlavne nepotravinový sortiment.

Zvýraznila sa úloha blízkeho a rýchleho 
nákupu.

Spotrebitelia uprednostňujú urobiť si celý 
nákup u jedného obchodníka.

Posilnila sa pozícia online nákupu potravín.

Nakupujúci vyhľadávajú technológie, ktoré 
im umožňujú bezkontaktný nákup i platbu.

Na takúto 
situáciu nebol 

nikto pripravený.
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návšteva

Druhá vlna
je ohlásená

Prvá vlna pandémie na jar tohto roka ukázala, akí sú obchodníci dôležití. 
Nikto už nespomínal miliónové pokuty ani neprimerané podmienky. Podstatné bolo 
to, aby fungovalo zásobovanie a každý spotrebiteľ sa dostal k základným potravinám. 
Kým v marci zastihla nová choroba i následné opatrenia všetkých nepripravených, 
druhá vlna odskúša, ako poctivo sme sa na ňu dokázali pripraviť.

TÉMA VYDANIA
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Druhá vlna je ohlásená 
návšteva

TÉMA VYDANIA

Rýchla reakcia na vládne opatrenia, posilnené hy-
gienické a bezpečnostné opatrenia i pokrytie kolí-
savého dopytu zákazníkov dali obchodníkom za-
brať a vyžiadali si zvýšené náklady. Spoločnosti 
združené v Slovenskej aliancii moderného obcho-
du (SAMO) do konca júna počítajú náklady približ-
ne na 27 miliónov eur. Podľa údajov spoločnosti 
Nielsen sa priemerný medziročný rast tržieb ob-
chodníkov po vypuknutí pandémie v prvých troch 
marcových týždňoch skokovo zvýšil o 18‚9 %. 
 Avšak v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov 
došlo k obratu, keď tržby predajcov medziročne 
klesli v priemere o 4‚3 %. Situácia sa v máji kon-
solidovala, júnové tržby už vykazovali iba minimál-
ny medziročný rast na úrovni 1 %. „Tieto údaje 
jednoznačne vyvracajú mýtus o druhých Viano-
ciach pre obchodníkov,“ upozornil predseda 
SAMO Martin Krajčovič.

V lete sa viaceré vládne opatrenia povolili, ale 
s koncom prázdnin a príchodom nového školského 
roka začali počty nakazených koronavírusom opäť 
stúpať. Druhá vlna pandémie tak otestuje, ako sa 
na ňu krajina i retail pripravili.

Oslovení obchodníci hovoria, že sú už pripravení 
a majú dostatok rúšok i dezinfekčných prostried-
kov. „Veľa čerpáme z opatrení, ktoré sme realizo-
vali v uplynulom polroku. Mnohé predajne máme 
vybavené špeciálnymi plexisklami. Pokračujeme 
v intenzívnej dezinfekcii predajní, nákupných vozí-
kov a košíkov. Zamestnancov sme opätovne 
preškolili ohľadom všetkých bezpečnostných opat-
rení. Neustále kontrolujeme stav zásob predovšet-
kým trvanlivých potravín a drogistických potrieb. 
Robíme všetko pre to, aby sme spotrebiteľom za-
bezpečili dostatočné množstvo sortimentu,“ vyra-
túva Branislav Lellák.

Pandémia tiež priniesla otázku, či sa vírus môže 
prenášať aj na povrchoch nebalených potravín. 
Spoločnosť Billa si dala na začiatku júna, teda v ob-
dobí, keď už boli v platnosti uvoľnené opatrenia, 
vypracovať analýzu. Pracovníci akreditovaného 
laboratória vtedy v šestnástich predajniach siete po 
celom Slovensku odobrali stery z papriky, červené-

ho jablka a klasického nebaleného rožka. Testova-
nie povrchov neodhalilo prítomnosť vírusu ani 
v jednom prípade. Dokonca ani na najviac riziko-
vých povrchoch, akými sú rúčky nákupných koší-
kov či pokladničné pásy.

„Logisticky sme procesy nastavili tak, aby sme 
zvládli aj ďalší nápor, v prípade, že nastane. Treba 
však zdôrazniť, že naši zákazníci sa už v prvej vlne 
mohli presvedčiť o tom, že zásobovanie bolo za-
bezpečené bezproblémovo a nie je dôvod na pa-
nické nákupy ani v budúcnosti,“ hovorí Kvetoslava 
Kirchnerová.

Spotrebitelia 
sú opatrnejší
Podobne to vnímajú aj ďalší obchodníci. Zákazníci 
budú podľa nich menej vystresovaní a situácia 
z jari tohto roka ich mohla presvedčiť o tom, že sa 
nemusia báť a vytvárať tlak na zásobovanie predaj-
ní. „Myslím, že situácia z apríla sa už nebude opa-
kovať, preto neočakávame ani zvýšené nároky na 
pracovnú silu. Zákazníci sa postupne naučili 
disciplíne, frekvencia nákupov bude menej častá, 
nákupy sú hodnotnejšie. Zákazník sa pri skladbe 
nákupu začal orientovať podľa svojich finančných 
možností a je omnoho opatrnejší ako pred koro-
nou,“ uvádza Pavol Mikušiak.

SAMO oceňuje prijatie pandemického plánu, kto-
rý medzi rizikové skupiny obyvateľstva zaradil aj 
pracovníkov v potravinárskom priemysle. V praxi to 
bude napríklad znamenať, že v prípade ochorenia 
budú mať títo zamestnanci prednostné právo na 
vyšetrenie, nárok na používanie ochranných osob-
ných pracovných prostriedkov a ďalšie. Pri opätov-
nom prijatí mimoriadnych opatrení, vzhľadom na 
strategický význam obchodu pri zásobovaní oby-
vateľstva, aliancia požadovala prizvať svojho zá-
stupcu do krízového štábu. „Umožnilo by to nielen 
okamžitú spätnú väzbu priamo pri prijímaní epide-
miologických opatrení, ale zabezpečila by sa tým 
aj vyššia pružnosť pri prenose informácií nielen 
smerom k obchodníkom, ale aj ich dodávateľom 
a dopravcom tovaru,“ dodal Martin Krajčovič. Za-
čiatkom okóbra sa tak nestalo a krízový štáb prijal 
opatrenia bez diskusie.

Pravidelná dezinfekcia a odstupy

Úrad verejného zdravotníctva s účinnosťou 
od 15. októbra* všetkým prevádzkovateľom 
nariadil:

•  Vstup a pobyt v prevádzke vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch umožniť len osobám 
s prekrytými hornými dýchacími cestami.

•  Pri vchode do prevádzky aplikovať dezin-
fekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 
rukavice.

•  Na všetky vstupy do prevádzky viditeľne 
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia.

•  Vykonávať časté vetranie priestorov prevádz-
ky a pravidelne vykonávať dezinfekciu do-
tykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov 
a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov 
a pomôcok; na dezinfekciu použiť dezin-
fekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

•  Potravinárske predajne, prevádzky zariadení 
spoločného stravovania vrátane stánkov 
s rýchlym občerstvením a iným ambulant-
ným predajom potravín, pokrmov a nápojov 
musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidel-
ného a účinného čistenia a dezinfekcie.

•  Zabezpečiť odstupy v radoch osôb minimál-
ne dva metre.

•  Počet zákazníkov v prevádzke v jednom 
okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden zákazník na 15 metrov štvorcových 
z predajnej plochy prevádzky určenej pre 
zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje 
na deti do 14 rokov v sprievode dospelých.

•  Predajne potravín a drogérie musia umožniť 
od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 
11.00 vstup iba osobám nad 65 rokov.

* Aktuálne opatrenia zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva na svojej stránke.

Druhá vlna 
otestuje, ako 

poctivo sa na ňu 
retail pripravil.



Zväz obchodu SR hodnotí 

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

Vo Zväze obchodu SR uplynulo v tomto 
roku trojročné funkčné obdobie a rok 
2020 je pre organizáciu volebným 
rokom. Volebný rok je zároveň rokom 
bilančným, takže sa na nadchádzajúcom 
valnom zhromaždení určite obzrieme 
za tým, čo sa nám podarilo urobiť. Tri 
uplynulé roky boli navyše plné udalostí 
na domácej i európskej politickej aj 
hospodárskej scéne a tieto významné 
udalosti boli refl ektované aj v činnosti 
Zväzu a jeho členov. Z tých európskych 
nemožno nespomenúť najmä tzv. brexit, 
ktorý sa nevyhnutne odrazí aj v obchod-
ných vzťahoch medzi krajinami Európ-
skej únie. Z domácich udalostí to boli 
najmä tohtoročné parlamentné voľby, 
ktoré priniesli významnú zmenu v po-
dobe novej vládnej koalície, a epidémia 
koronavírusu. Epidémia mala a má veľký 
vplyv na obchodné prevádzky a spôso-
bila obchodníkom akútne problémy, na 
ktoré bolo potrebné okamžite reagovať 
a hľadať riešenia. Znamenalo to aj veľkú 
záťaž na vedenie a aparát ZO SR: účasť 
na zasadnutiach krízových štábov, mimo-
riadne rokovania so štátnymi organizá-
ciami a Úradom verejného zdravotníctva 
SR, analýzu a výklady opatrení, ktoré 
prijímala vláda SR a ďalšie zodpovedné 
orgány a okamžitú distribúciu informácií 
a odporúčaní pre všetkých členov Zväzu. 

Legislatívny proces 

V tomto úsilí stojí v popredí predovšet-
kým účasť na legislatívnom procese. 
ZO SR je zaradený do medzirezortného 
pripomienkového konania a ako taký 
veľmi aktívne pôsobí v celom procese 
tvorby zákonných predpisov, či už ro-

kovaním ešte pred navrhovaním nových 
zákonných úprav vo forme konzultácií 
a pracovných stretnutí s navrhovateľmi 
vrátane ministrov, štátnych tajomníkov 
jednotlivých rezortov, odborníkov a štát-
nych úradníkov na rôznych stupňoch 
riadenia alebo priamo s poslancami NR 
SR. Okrem toho ide o množstvo vysoko 
odbornej práce pri pripomienkovaní zá-
konov a iných zákonných predpisov, 
najmä vykonávacích vyhlášok, nariadení 
alebo usmernení. Obrovské úsilie bolo 
venované aj snahe buď eliminovať, alebo 
aspoň zmierniť účinky mnohých nepriaz-
nivých predpisov. Za všetky, ktoré boli 
prijaté alebo prerokúvané v tomto ob-
dobí, možno spomenúť aspoň tie naj-
významnejšie boje o paragrafy, ktoré sa 
v niektorých prípadoch dotýkali obchod-
níkov priam bytostne: 

•  zákony a predpisy týkajúce sa obchodu 
s potravinami, 

•  zákon o DPH,

•  zákony o spotrebných daniach,

•  zákon o osobitnom odvode,

•  viaceré novelizácie Zákonníka práce 
(napr. príplatky za prácu v noci a cez 
sviatky a víkendy, zvyšovanie minimál-
nej mzdy, príspevky na rekreáciu...), 

•  vysledovateľnosť tabakových výrobkov, 

•  zákon o odpadoch, eliminácia použí-
vania jednorazových plastov a záloho-
vanie PET fl iaš a kovových nápojových 
obalov,

•  zákon na ochranu osobných údajov,

•  zákon o súkromnom pálení destilátov,

•  elektronické registračné pokladnice 
(eKasa),

•  problematika stravných lístkov 
(tzv. gastrolístkov),

•  problematika zatvárania predajní počas 
dní pracovného pokoja,

•  problematika ambulantného predaja,

•  eliminácia drobných mincí.

 Ďakujeme

Zväz obchodu SR a jeho členovia ďa-
kujú všetkým voleným predstaviteľom za 
prácu, ktorú vykonávali bez nároku na 
odmenu v prospech odvetvia obchodu 
na Slovensku. 
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Druhá vlna je ohlásená 
návšteva

TÉMA VYDANIA

Rýchla reakcia na vládne opatrenia, posilnené hy-
gienické a bezpečnostné opatrenia i pokrytie kolí-
savého dopytu zákazníkov dali obchodníkom za-
brať a vyžiadali si zvýšené náklady. Spoločnosti 
združené v Slovenskej aliancii moderného obcho-
du (SAMO) do konca júna počítajú náklady približ-
ne na 27 miliónov eur. Podľa údajov spoločnosti 
Nielsen sa priemerný medziročný rast tržieb ob-
chodníkov po vypuknutí pandémie v prvých troch 
marcových týždňoch skokovo zvýšil o 18‚9 %. 
 Avšak v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov 
došlo k obratu, keď tržby predajcov medziročne 
klesli v priemere o 4‚3 %. Situácia sa v máji kon-
solidovala, júnové tržby už vykazovali iba minimál-
ny medziročný rast na úrovni 1 %. „Tieto údaje 
jednoznačne vyvracajú mýtus o druhých Viano-
ciach pre obchodníkov,“ upozornil predseda 
SAMO Martin Krajčovič.

V lete sa viaceré vládne opatrenia povolili, ale 
s koncom prázdnin a príchodom nového školského 
roka začali počty nakazených koronavírusom opäť 
stúpať. Druhá vlna pandémie tak otestuje, ako sa 
na ňu krajina i retail pripravili.

Oslovení obchodníci hovoria, že sú už pripravení 
a majú dostatok rúšok i dezinfekčných prostried-
kov. „Veľa čerpáme z opatrení, ktoré sme realizo-
vali v uplynulom polroku. Mnohé predajne máme 
vybavené špeciálnymi plexisklami. Pokračujeme 
v intenzívnej dezinfekcii predajní, nákupných vozí-
kov a košíkov. Zamestnancov sme opätovne 
preškolili ohľadom všetkých bezpečnostných opat-
rení. Neustále kontrolujeme stav zásob predovšet-
kým trvanlivých potravín a drogistických potrieb. 
Robíme všetko pre to, aby sme spotrebiteľom za-
bezpečili dostatočné množstvo sortimentu,“ vyra-
túva Branislav Lellák.

Pandémia tiež priniesla otázku, či sa vírus môže 
prenášať aj na povrchoch nebalených potravín. 
Spoločnosť Billa si dala na začiatku júna, teda v ob-
dobí, keď už boli v platnosti uvoľnené opatrenia, 
vypracovať analýzu. Pracovníci akreditovaného 
laboratória vtedy v šestnástich predajniach siete po 
celom Slovensku odobrali stery z papriky, červené-

ho jablka a klasického nebaleného rožka. Testova-
nie povrchov neodhalilo prítomnosť vírusu ani 
v jednom prípade. Dokonca ani na najviac riziko-
vých povrchoch, akými sú rúčky nákupných koší-
kov či pokladničné pásy.

„Logisticky sme procesy nastavili tak, aby sme 
zvládli aj ďalší nápor, v prípade, že nastane. Treba 
však zdôrazniť, že naši zákazníci sa už v prvej vlne 
mohli presvedčiť o tom, že zásobovanie bolo za-
bezpečené bezproblémovo a nie je dôvod na pa-
nické nákupy ani v budúcnosti,“ hovorí Kvetoslava 
Kirchnerová.

Spotrebitelia 
sú opatrnejší
Podobne to vnímajú aj ďalší obchodníci. Zákazníci 
budú podľa nich menej vystresovaní a situácia 
z jari tohto roka ich mohla presvedčiť o tom, že sa 
nemusia báť a vytvárať tlak na zásobovanie predaj-
ní. „Myslím, že situácia z apríla sa už nebude opa-
kovať, preto neočakávame ani zvýšené nároky na 
pracovnú silu. Zákazníci sa postupne naučili 
disciplíne, frekvencia nákupov bude menej častá, 
nákupy sú hodnotnejšie. Zákazník sa pri skladbe 
nákupu začal orientovať podľa svojich finančných 
možností a je omnoho opatrnejší ako pred koro-
nou,“ uvádza Pavol Mikušiak.

SAMO oceňuje prijatie pandemického plánu, kto-
rý medzi rizikové skupiny obyvateľstva zaradil aj 
pracovníkov v potravinárskom priemysle. V praxi to 
bude napríklad znamenať, že v prípade ochorenia 
budú mať títo zamestnanci prednostné právo na 
vyšetrenie, nárok na používanie ochranných osob-
ných pracovných prostriedkov a ďalšie. Pri opätov-
nom prijatí mimoriadnych opatrení, vzhľadom na 
strategický význam obchodu pri zásobovaní oby-
vateľstva, aliancia požadovala prizvať svojho zá-
stupcu do krízového štábu. „Umožnilo by to nielen 
okamžitú spätnú väzbu priamo pri prijímaní epide-
miologických opatrení, ale zabezpečila by sa tým 
aj vyššia pružnosť pri prenose informácií nielen 
smerom k obchodníkom, ale aj ich dodávateľom 
a dopravcom tovaru,“ dodal Martin Krajčovič. Za-
čiatkom okóbra sa tak nestalo a krízový štáb prijal 
opatrenia bez diskusie.

Pravidelná dezinfekcia a odstupy

Úrad verejného zdravotníctva s účinnosťou 
od 15. októbra* všetkým prevádzkovateľom 
nariadil:

•  Vstup a pobyt v prevádzke vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch umožniť len osobám 
s prekrytými hornými dýchacími cestami.

•  Pri vchode do prevádzky aplikovať dezin-
fekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 
rukavice.

•  Na všetky vstupy do prevádzky viditeľne 
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia.

•  Vykonávať časté vetranie priestorov prevádz-
ky a pravidelne vykonávať dezinfekciu do-
tykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov 
a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov 
a pomôcok; na dezinfekciu použiť dezin-
fekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

•  Potravinárske predajne, prevádzky zariadení 
spoločného stravovania vrátane stánkov 
s rýchlym občerstvením a iným ambulant-
ným predajom potravín, pokrmov a nápojov 
musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidel-
ného a účinného čistenia a dezinfekcie.

•  Zabezpečiť odstupy v radoch osôb minimál-
ne dva metre.

•  Počet zákazníkov v prevádzke v jednom 
okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden zákazník na 15 metrov štvorcových 
z predajnej plochy prevádzky určenej pre 
zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje 
na deti do 14 rokov v sprievode dospelých.

•  Predajne potravín a drogérie musia umožniť 
od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 
11.00 vstup iba osobám nad 65 rokov.

* Aktuálne opatrenia zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva na svojej stránke.

Druhá vlna 
otestuje, ako 

poctivo sa na ňu 
retail pripravil.



Pracoval vo viacerých medzinárodných korporáciách a stál pri zrode spoločnosti Bala, kde 
bol šesť rokov riaditeľom. Pred pätnástimi rokmi sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti 
Labaš. Keď nastúpil do firmy, mala 400 zamestnancov. Dnes ich má takmer 1 500 a ďalej 
expanduje. Slovenská sieť dlhodobo podporuje slovenských výrobcov a zdravé produkty.
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STRETNUTIE

Jaroslav 
Fotul
výkonný riaditeľ, Labaš
viceprezident, Zväz obchodu SR

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

nás na 
sociálnych 

sieťach:

K ošická spoločnosť Labaš 
zásobuje zo svojho veľ-
koskladu takmer tritisíc 
obchodov po celom Slo-

vensku. Pod značkou Fresh združuje zhruba 
800 franšízových predajní. Má 29 vlastných 
supermarketov Fresh Plus, ku ktorým čosko-
ro pribudnú ďalšie prevádzky i internetový 
obchod. Firma má však namierené aj do 
hlavného mesta.

Ako ste prežili prvú vlnu koronakrízy?

Úplne prirodzene. Zaviedli sme potrebné obme-
dzenia a pracovali ďalej, pretože nám nič iné ne-
ostávalo. Obdivujem predavačky, lebo tie museli 
celé dni pracovať nepretržite v rúškach.

Nemali ste problém s dostatkom 
pracovnej sily?

Zvládli sme to. Pôvodne sme mali v marci otvárať 
dva obchody, čo sme z pochopiteľných dôvodov 
odsunuli. Ale zamestnanci, ktorých sme do nich pri-
jali, mohli pomôcť v predajniach, kde to bolo po-
trebné. Okrem toho fluktuácia klesla na minimum.

Začali si ľudia viac vážiť prácu?

Asi áno a uvedomili si, že potraviny budú vždy 
otvorené.

Spotrebitelia viac nakupovali. 
Zažili ste druhé Vianoce?

Mali sme ich v prvom mesiaci koronakrízy, keď 
tržby vyleteli asi o 20 percent. Neskôr, keď už mal 
každý zásoby na pol roka dopredu, sa to stabili-
zovalo. Zaznamenali sme prepady v predaji peči-
va, a to hlavne drobného sladkého pečiva, ktoré 

nosievajú deti do školy. To sa tiež dostáva do 
normálu. Platí, že ľudia začali kupovať kvalitnejšie 
potraviny.

Naozaj? Niektorí obchodníci hovoria, 
že sa viac predávajú lacnejšie produkty.

Neviem to posúdiť, pretože úplne lacné produkty 
nepredávame. Aj naše privátne značky sú skôr pré-
miové, pretože sa snažíme ponúkať kvalitnejšie pro-
dukty a darí sa im rásť. Naši zákazníci nezačali na-
kupovať lacné výrobky a zrejme im to ani nechýba.

Znížila sa aj frekvencia nákupov?

Áno. Zákazníci si to zorganizovali tak, že nechodia 
do obchodu možno päťkrát, ale trikrát týždenne. 
Nedeľa je vždy o nejakých 15 percent slabšia než 
bola. Spotrebitelia asi zistili, že nemusia ísť do ob-
chodu, ale môžu ísť do prírody. Je evidentné, že 
obdobie, keď bolo v nedele zavreté, ľudia prežili 
a nič sa nestalo. Sme pripravení mať v nedeľu 
otvorené, ale ak by sa v tento deň predajne povin-
ne zavreli, tak sa prispôsobíme. Nákup sa presunie 
na sobotu a pečivo si zákazníci dokúpia v ponde-
lok ráno.

Mnoho ľudí ostalo pracovať z domu, 
respektíve nemohli vycestovať za prácou. 
Posilnili sa predajne v regiónoch?

Situácia jednoznačne pomohla menším obcho-
dom. Ľudia nechceli veľmi riskovať a chodiť von, 
tak začali využívať obchody v blízkosti bydliska. 
Zistili, že tam síce nie je dokonalé parkovisko 
a možno nie sú plnosortimentné, ale nakúpia 
u seba na dedine a nemusia ísť 20 kilometrov do 
mesta a stratiť pol dňa. Vo veľkoobchode, ktorým 
zásobujeme 2900 obchodov v rámci celého Slo-
venska, vidíme, že nám takéto predajne v obje-
moch výrazne rastú. Ľudia akoby našli znovu cestu 
k menším obchodom.

Avizovali ste, že spustíte aj internetový predaj. 
Kedy sa tak stane?

Online predaj nám dobre funguje vo veľkosklade 
pre B2B klientov, kde máme tržby viac ako deväť 
miliónov eur mesačne. Nedávno sme ukončili tes-
tovaciu verziu internetového predaja aj pre koneč-
ného spotrebiteľa a naostro by sme ho chceli spus-
tiť v októbri. Popritom máme otestovanú aj službu 
drive-in. To znamená, že zákazník si urobí objed-
návku cez internet a určí čas, kedy si ju príde vy-
zdvihnúť. V predajni mu nákup prichystajú a keď 
príde na vyhradené miesto, predavačka mu ho 
odovzdá, on zaplatí a odchádza domov.

Kedy bude služba dostupná?

V prvej predajni začneme v prvej polovici októbra. 
Ak bude o službu záujem, rozšírime ju aj do ďalších 
predajní.

V ktorých oblastiach bude dostupný 
online predaj?

Všade tam, kde máme naše predajne, takže Koši-
ce, Prešov, Gelnica, Michalovce, Spišská Nová Ves, 
Sečovce. Zásielky sa budú chystať v predajniach, 
pretože je to jednoduchšie než zo skladu. Ale za-
čneme Košicami.

Spúšťame 
online predaj

Situácia 
jednoznačne 
pomohla 
menším 
obchodom.

... /...

Pracoval vo viacerých medzinárodných korporáciách a stál pri zrode spoločnosti Bala, kde 
bol šesť rokov riaditeľom. Pred pätnástimi rokmi sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti 
Labaš. Keď nastúpil do firmy, mala 400 zamestnancov. Dnes ich má takmer 1 500 a ďalej 
expanduje. Slovenská sieť dlhodobo podporuje slovenských výrobcov a zdravé produkty.
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STRETNUTIE

výkonný riaditeľ, Labaš
viceprezident, Zväz obchodu SR

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Chystáte sa rásť aj v kamenných prevádzkach?

V októbri otvárame dve predajne v Košiciach a jed-
nu v Spišskej Novej Vsi. Nahrnulo sa nám to pre 
koronakrízu. Jedna stavba je vo fáze dokončovania 
a momentálne nám beží sedem príprav na staveb-
né konanie. Projekty máme rozrobené tak, že po-
stupne ako budeme získavať stavebné povolenia, 
budeme plánovať výstavbu.

Je medzi nimi aj Bratislava?

V hlavnom meste máme pozemok, ale ešte sme vo 
fáze kreovania projektu.

Darí sa vám zvyšovať počet franšízantov 
potravín Fresh?

Dnes máme okolo 800 franšízových predajní. Vždy 
nejaké skončia, ale aj vzniknú. Končia väčšinou tie, 
kde majiteľka ide do dôchodku a obchod nemá kto 
prevziať, pretože deti odišli za prácou. Tieto pre-
dajne však rastú aj kvalitatívne. Okrem toho máme 
partnerské predajne, ktoré používajú softvér EMA 
alebo Flowy a sú tak na nás napojené pupočnou 
šnúrou. Pomáhame im so sortimentom, cenami 
i akciami. Takýchto predajní je už viac ako 150.

Dlhodobo sa zameriavate na zdravšie 
potraviny. Ako idú dokopy s krízou?

Verím, že v tomto období si ľudia prečítali niečo 
o zdraví, začali viac chodiť do prírody, milión z nich 
si kúpilo bicykel. Zdraviu sa začali venovať a viac 
rozmýšľajú o tom, čo kupujú. Mnoho z nich prešlo 
na bioprodukty a lokálne potraviny. Predávame 
napríklad zemiaky, ktoré sa pestujú asi desať kilo-
metrov od Košíc. Možno to nie sú najkrajšie zemia-
ky na svete, ale zákazníci ich kupujú, pretože keď 
idú na tom novom bicykli, vidia, z ktorého poľa 
pochádzajú.

Aké kroky by ste privítali od novej vlády 
na zlepšenie podnikateľského prostredia?

Cez Zväz obchodu sa snažíme o niekoľko úprav 
v zákone o neprimeraných podmienkach. Možno 
si jeho tvorcovia mysleli, že ním pomôžu malým 
výrobcom, ale dosiahli presný opak. Bolo by tiež 
dobré, keby sa plošne znížila DPH na biovýrobky. 
Tie sú certifikované a nie je problém ich kontrolo-
vať. Ak chceme ľudí motivovať, aby žili zdravšie, 
dajme im lacnejšie biovýrobky.



O tom, ako sa spoločnosť 
pripravila na druhú vlnu 
pandémie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho z obchodu 
neodídem:

Musím mať biomüsli 
a vegánske nátierky.

Čo mi v obchode 
chýba:

V našich obchodoch nie, 
ale vo všeobecnosti mi chýba 
hudba či reklamy v internom 
rozhlase. Nemám rád, keď je 

v predajni mŕtvolné ticho 
a počuť iba chladničku.

Môj obľúbený 
obchod:

Mám citový vzťah 
k supermarketu Fresh Barca, 

pretože ho mám blízko 
domova.

Aký som 
zákazník:

Veľmi tolerantný. Keď 
zbadám v obchode nejakú 
chybu, nikdy to neriešim 
na mieste. Urobím fotky 
a pošlem ich manažérom, 

ktorí sú za to 
zodpovední.

Ako najradšej 
nakupujem:

Každý pracovný deň končím 
v obchode, kde urobím aspoň malý 
nákup. Keby som nemal na starosti 
našu sieť, asi by som uprednostnil 

nakupovanie drive-in. To som si nedávno 
vyskúšal, keď sme testovali túto 

službu, a je to fantastické. Odošlete 
objednávku a potom si ju len 

vyzdvihnete. Ale pravdou je, že 
som aj tak vždy vošiel dovnútra 

– skontrolovať predajňu.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Nebavia ma dlhé rady. Preto, 
keď v rade stoja traja zákazníci, 
otvárame ďalšiu pokladňu. Baví 
ma, keď je obchod čistý a krásne 
doložený. Ale baví ma aj to, keď 

o pol deviatej večer chýba 
v regáloch veľa tovaru, lebo 

to znamená, že sme 
mali dobrý deň.



v novom obale
Špičkové nárezové centrum 

1. svojho druhu v Českej a Slovenskej republike
Špičkové nárezové centrum 

1. svojho druhu v Českej a Slovenskej republike
Špičkové nárezové centrum 

nová robotická linka
vysoká úroveň čistoty a hygieny
precízna kvalita a balenie nárezov

         Flexibilita požiadaviek
         urýchlenie predaja
         nie je nutné krájať

ľahší obslužný predajľahší obslužný predajľ
efektívna manipulácia a evidencia
šetrí váš personál

TradíciaTradíciaTradícia
v novom obale

Tradícia
v novom obale
Špičkové nárezové centrum 

Nový, čistejší 
design

Etikety i vaničky 
sú designovo 
zjednotené.

Symbol rodinnej 
spoločnosti ako 
záruka kvality. 

Šetríme prírodu.
Menšie vaničky 
- menej plastu.

.

Ľahko čitateľné, 
farebne rozlíšené 

etikety.
Výraznejšie 

dôležité 
benefi ty.

+

zjednotené.zjednotené.
benefi ty.

záruka kvality. 

- menej plastu.
.

výkonný riaditeľ, Labaš
viceprezident, Zväz obchodu SR
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Chystáte sa rásť aj v kamenných prevádzkach?

V októbri otvárame dve predajne v Košiciach a jed-
nu v Spišskej Novej Vsi. Nahrnulo sa nám to pre 
koronakrízu. Jedna stavba je vo fáze dokončovania 
a momentálne nám beží sedem príprav na staveb-
né konanie. Projekty máme rozrobené tak, že po-
stupne ako budeme získavať stavebné povolenia, 
budeme plánovať výstavbu.

Je medzi nimi aj Bratislava?

V hlavnom meste máme pozemok, ale ešte sme vo 
fáze kreovania projektu.

Darí sa vám zvyšovať počet franšízantov 
potravín Fresh?

Dnes máme okolo 800 franšízových predajní. Vždy 
nejaké skončia, ale aj vzniknú. Končia väčšinou tie, 
kde majiteľka ide do dôchodku a obchod nemá kto 
prevziať, pretože deti odišli za prácou. Tieto pre-
dajne však rastú aj kvalitatívne. Okrem toho máme 
partnerské predajne, ktoré používajú softvér EMA 
alebo Flowy a sú tak na nás napojené pupočnou 
šnúrou. Pomáhame im so sortimentom, cenami 
i akciami. Takýchto predajní je už viac ako 150.

Dlhodobo sa zameriavate na zdravšie 
potraviny. Ako idú dokopy s krízou?

Verím, že v tomto období si ľudia prečítali niečo 
o zdraví, začali viac chodiť do prírody, milión z nich 
si kúpilo bicykel. Zdraviu sa začali venovať a viac 
rozmýšľajú o tom, čo kupujú. Mnoho z nich prešlo 
na bioprodukty a lokálne potraviny. Predávame 
napríklad zemiaky, ktoré sa pestujú asi desať kilo-
metrov od Košíc. Možno to nie sú najkrajšie zemia-
ky na svete, ale zákazníci ich kupujú, pretože keď 
idú na tom novom bicykli, vidia, z ktorého poľa 
pochádzajú.

Aké kroky by ste privítali od novej vlády 
na zlepšenie podnikateľského prostredia?

Cez Zväz obchodu sa snažíme o niekoľko úprav 
v zákone o neprimeraných podmienkach. Možno 
si jeho tvorcovia mysleli, že ním pomôžu malým 
výrobcom, ale dosiahli presný opak. Bolo by tiež 
dobré, keby sa plošne znížila DPH na biovýrobky. 
Tie sú certifikované a nie je problém ich kontrolo-
vať. Ak chceme ľudí motivovať, aby žili zdravšie, 
dajme im lacnejšie biovýrobky.



O tom, ako sa spoločnosť 
pripravila na druhú vlnu 
pandémie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho z obchodu 
neodídem:

Musím mať biomüsli 
a vegánske nátierky.

Čo mi v obchode 
chýba:

V našich obchodoch nie, 
ale vo všeobecnosti mi chýba 
hudba či reklamy v internom 
rozhlase. Nemám rád, keď je 

v predajni mŕtvolné ticho 
a počuť iba chladničku.

Môj obľúbený 
obchod:

Mám citový vzťah 
k supermarketu Fresh Barca, 

pretože ho mám blízko 
domova.

Aký som 
zákazník:

Veľmi tolerantný. Keď 
zbadám v obchode nejakú 
chybu, nikdy to neriešim 
na mieste. Urobím fotky 
a pošlem ich manažérom, 

ktorí sú za to 
zodpovední.

Ako najradšej 
nakupujem:

Každý pracovný deň končím 
v obchode, kde urobím aspoň malý 
nákup. Keby som nemal na starosti 
našu sieť, asi by som uprednostnil 

nakupovanie drive-in. To som si nedávno 
vyskúšal, keď sme testovali túto 

službu, a je to fantastické. Odošlete 
objednávku a potom si ju len 

vyzdvihnete. Ale pravdou je, že 
som aj tak vždy vošiel dovnútra 

– skontrolovať predajňu.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Nebavia ma dlhé rady. Preto, 
keď v rade stoja traja zákazníci, 
otvárame ďalšiu pokladňu. Baví 
ma, keď je obchod čistý a krásne 
doložený. Ale baví ma aj to, keď 

o pol deviatej večer chýba 
v regáloch veľa tovaru, lebo 

to znamená, že sme 
mali dobrý deň.
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K eď Andrej Patúc pôsobil ako 
profesionálny volejbalista sedem 
rokov vo Francúzsku, obľúbil si 
miestne pekárne. Tie patria ku 
kultúre francúzskej gastronó-

mie, nachádzajú sa doslova na každom rohu a vôňu 
čerstvého pečiva šíria po celej ulici. „Keď si zvyknete 
na kvalitné pečivo, chodíte do boulangerie každý 
deň,“ vysvetľuje. Po návrate domov mu preto niečo 
podobné chýbalo. Keď sa k tomu pridal aj fakt, že 
otec jeho priateľky patrí k najlepším pekárenským 
technológom na Slovensku, od myšlienky k otvore-
niu pekárne nebolo ďaleko. „Povedali sme si, že ide-
me urobiť jednu z najlepších pekární v Bratislave,“ 
opisuje začiatky dnes už bývalý volejbalista a súčas-
ný majiteľ pekárne Cisárov pekár na bratislavskom 
sídlisku Dlhé diely Andrej Patúc.

O tom, že vystihli chute a dopyt ľudí, sa presvedčili 
už pri „prerábke“ priestorov. Zvedaví miestni sa vy-
pytovali, čo to bude. A keď sa dozvedeli, že sa chys-
tá pekáreň, neskrývali radosť. Cisárov pekár otvoril 
pred rokom v septembri. Odvtedy si vybudoval stá-
lu klientelu zákazníkov. Medzi jeho tradičných náv-
števníkov patria najmä mladí ľudia, ktorí vyhľadáva-
jú poctivé potraviny. O tom, že sa tak skutočne 

vyrábajú, sa môžu presvedčiť na vlastné oči. Predaj-
ný priestor oddeľuje od výroby iba presklená stena. 
Cez ňu vidieť šikovné ruky pekárov, ktorí pripravujú 
bohatý sortiment pečiva a koláčov od šiestej ráno. 
Andrej Patúc hovorí, že mal veľké šťastie na ľudí. 
Zohnať kvalitných remeselníkov dnes vôbec nie je 
ľahké. Napriek tomu sa mu podarilo dať dokopy 
ľudí, ktorí svoju prácu majú radi a robia ju so srd-
com. Vidieť to už aj pri rýchlej návšteve predajne 
s kaviarňou, kde okrem vône čerstvého pečiva cítiť 
aj príjemnú atmosféru. Okrem toho sa z podnikania 
postupne stal rodinný biznis. Pár mesiacov po otvo-
rení prevádzky prevzal jej manažovanie brat Tomáš 
Patúc, jeho priateľka Silvia spravuje sociálne siete 
a priateľka Andreja Patúca Majka pomáha s marke-
tingom a brandingom prevádzky.

Vydrží dlhšie 
ako z obchodu

Na pulte zákazníkov lákajú rôzne chleby, bagety, 
bajgle, croissanty, koláče, štrúdle i muffiny. „Sor-
timent sa snažíme obmieňať podľa sezón, ktoré 
sme si rozdelili na základe ročných období. V zime 

•  35 rokov
•  bývalý slovenský 

reprezentant 
vo volejbale

•  vyštudoval 
agropodnikanie

•  má rád šport a čas 
strávený so synom

Napriek tomu, že sa v tesnej 
blízkosti pekárne Cisárov pekár 

na bratislavských Dlhých dieloch nachádza hneď 
niekoľko supermarketov, podľa jej majiteľa 

Andreja Patúca kvalitné pečivo v tejto lokalite chýbalo. 
Pekáreň začína piecť o šiestej ráno a počas dňa ponúka 
miestnym široký sortiment čerstvého pečiva i koláčov.

Na sídlisku vonia 
Francúzsko
Andrej 
Patúc

Cisárov pekár
Sídlo: Matejkova 15, Bratislava 

Počet zamestnancov:
5 pekárov + 2 predavačky

Otváracie hodiny:
Pondelok 13.00 – 18.00
Utorok – Sobota 8.00 – 18.00

Predajná plocha: 35 m2

Sortiment: približne 50 
položiek, medzi ktorými sú 
pečivo, koláče i káva

www.natureland.sk

DOBRE A POCTIVO

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

nás na 
sociálnych 

sieťach:

pečieme bábovky či záviny, v lete sú to slovenské 
koláče so sezónnym ovocím zo záhrad,“ vysvetľuje 
majiteľ. Pečivo je dnes v rámci trendu zdravého 
životného štýlu niekedy zaznávané. Andrej Patúc 
ako vrcholový športovec však verí vo vyváženú 
stravu. Samozrejme, že ak má niekto intoleranciu, 
musí sa adekvátne tomu aj stravovať, ale ak ju zá-
kazník nemá, môže si pečivo dopriať. Na pulte 
Cisárovho pekára sa však nachádzajú aj zdravšie 
varianty produktov, vybrať si preto môže každý. 
Dodávatelia pekárne pochádzajú zo Slovenska, 
ovocie je od lokálnych dodávateľov, akurát špeci-
álne chlebové zmesi sú od rakúskeho výrobcu. 
Zákazníci si k pečivu môžu objednať aj kávu 
a chvíľku si v predajni posedieť.

Ceny výrobkov sú v pekárni o čosi vyššie než v bež-
nom supermarkete, ale podľa majiteľa zodpovedajú 
ponúkanej kvalite. Pekárstvo je podľa neho na Slo-
vensku pokazené a nedocenené aj pôsobením veľ-
kých reťazcov. „Je mi ľúto, že ľudia sú ochotní ísť na 
dovolenku za tritisíc eur či kúpiť si auto za 40-tisíc 
eur, ale keď prídu do obchodu, stále čakajú, že ro-
žok bude stáť osem centov,“ hovorí. Keďže je to 

ťažké remeslo, svojich pekárov chce oceniť aj zod-
povedajúcou plácou. Cisárov pekár však rozhodne 
nepatrí k najdrahším bratislavským pekárňam a ako 
pokračuje majiteľ, mentalita ľudí sa postupne začína 
meniť a spotrebitelia hľadajú hlavne poctivosť. „Zá-
kazníci si naše pečivo veľmi pochvaľujú. Napríklad 
bageta, ktorá vyzerá skoro rovnako ako tá z bežné-
ho obchodu, je podľa ich slov oveľa jemnejšia a vy-
drží aj tri dni dlhšie ako predpečená. To hovoria asi 
o troch štvrtinách nášho sortimentu,“ vysvetľuje.

Nová prevádzka 
i väčšia pekáreň

Zmenu spotrebiteľského správania pocítil počas ko-
ronakrízy aj Cisárov pekár. Prvý týždeň bol preň ex-
trémny. „Ľudia si brali aj päť – šesť chlebov a desať 
bagiet, takže sme nestíhali. Druhý týždeň však zisti-
li, čo všetko majú v mrazničke a že obchody ostáva-
jú otvorené, tak nastal mierny útlm, ale potom sa to 
vrátilo do normálneho stavu,“ spomína Andrej Pa-
túc, ktorý sa rozhodol s pekárňou ďalej expandovať.

Cisárov pekár otvára v októbri druhú prevádzku 
v komplexe Vienna Gate v bratislavskej Petržalke. 
Majiteľ v nej plánuje obchod s pečivom, kaviareň 
i pekáreň, ktorá bude piecť aj cez noc. Rozšíriť chce 
aj ponúkaný sortiment mliečnych a mäsových pro-
duktov, ktoré sa hodia k chlebu a pečivu. „Nová 
pekáreň bude mať väčšiu kapacitu a bude môcť 
zásobovať aj ďalšie predajne,“ vysvetľuje. Nepôjde 
však o externých odberateľov, ale vlastné prevádz-
ky. Andrej Patúc má totiž v pláne vybudovať mo-
bilné predajné miesta či ďalšie malé kamenné ob-
chodíky. Jedine vlastné prevádzky ho totiž uchránia 
od toho, aby narazil na cenový tlak odberateľov. 

Všetko však bude závisieť od toho, koľko výrobkov 
sa predá priamo v petržalskej pekárni. Aj v tej na 
Dlhých dieloch si mysleli, že budú musieť pečivo 
ešte rozvážať, ale predajňa dokáže predať všetko, 
čo sa v nej upečie. V petržalskej lokalite vidí Andrej 
Patúc potenciál. Nachádza sa hneď oproti železnič-
nej stanici a k terajšej zástavbe majú čoskoro pri-
budnúť ďalšie byty. Spádová oblasť tak ponúkne 
množstvo potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú 
poctivé pekárenské produkty.        

bagiet za týždeň pagáčov za týždeň

Predajňa Cisárov pekár v Bratislave 
ponúka pečivo i posedenie pri káve.

moravských koláčov 
za týždeň

Andrejove bestsellery

www.natureland.sk

DOBRE A POCTIVO

inzercia

860 700 214
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K eď Andrej Patúc pôsobil ako 
profesionálny volejbalista sedem 
rokov vo Francúzsku, obľúbil si 
miestne pekárne. Tie patria ku 
kultúre francúzskej gastronó-

mie, nachádzajú sa doslova na každom rohu a vôňu 
čerstvého pečiva šíria po celej ulici. „Keď si zvyknete 
na kvalitné pečivo, chodíte do boulangerie každý 
deň,“ vysvetľuje. Po návrate domov mu preto niečo 
podobné chýbalo. Keď sa k tomu pridal aj fakt, že 
otec jeho priateľky patrí k najlepším pekárenským 
technológom na Slovensku, od myšlienky k otvore-
niu pekárne nebolo ďaleko. „Povedali sme si, že ide-
me urobiť jednu z najlepších pekární v Bratislave,“ 
opisuje začiatky dnes už bývalý volejbalista a súčas-
ný majiteľ pekárne Cisárov pekár na bratislavskom 
sídlisku Dlhé diely Andrej Patúc.

O tom, že vystihli chute a dopyt ľudí, sa presvedčili 
už pri „prerábke“ priestorov. Zvedaví miestni sa vy-
pytovali, čo to bude. A keď sa dozvedeli, že sa chys-
tá pekáreň, neskrývali radosť. Cisárov pekár otvoril 
pred rokom v septembri. Odvtedy si vybudoval stá-
lu klientelu zákazníkov. Medzi jeho tradičných náv-
števníkov patria najmä mladí ľudia, ktorí vyhľadáva-
jú poctivé potraviny. O tom, že sa tak skutočne 

vyrábajú, sa môžu presvedčiť na vlastné oči. Predaj-
ný priestor oddeľuje od výroby iba presklená stena. 
Cez ňu vidieť šikovné ruky pekárov, ktorí pripravujú 
bohatý sortiment pečiva a koláčov od šiestej ráno. 
Andrej Patúc hovorí, že mal veľké šťastie na ľudí. 
Zohnať kvalitných remeselníkov dnes vôbec nie je 
ľahké. Napriek tomu sa mu podarilo dať dokopy 
ľudí, ktorí svoju prácu majú radi a robia ju so srd-
com. Vidieť to už aj pri rýchlej návšteve predajne 
s kaviarňou, kde okrem vône čerstvého pečiva cítiť 
aj príjemnú atmosféru. Okrem toho sa z podnikania 
postupne stal rodinný biznis. Pár mesiacov po otvo-
rení prevádzky prevzal jej manažovanie brat Tomáš 
Patúc, jeho priateľka Silvia spravuje sociálne siete 
a priateľka Andreja Patúca Majka pomáha s marke-
tingom a brandingom prevádzky.

Vydrží dlhšie 
ako z obchodu

Na pulte zákazníkov lákajú rôzne chleby, bagety, 
bajgle, croissanty, koláče, štrúdle i muffiny. „Sor-
timent sa snažíme obmieňať podľa sezón, ktoré 
sme si rozdelili na základe ročných období. V zime 

•  35 rokov
•  bývalý slovenský 

reprezentant 
vo volejbale

•  vyštudoval 
agropodnikanie

•  má rád šport a čas 
strávený so synom

Napriek tomu, že sa v tesnej 
blízkosti pekárne Cisárov pekár 

na bratislavských Dlhých dieloch nachádza hneď 
niekoľko supermarketov, podľa jej majiteľa 

Andreja Patúca kvalitné pečivo v tejto lokalite chýbalo. 
Pekáreň začína piecť o šiestej ráno a počas dňa ponúka 
miestnym široký sortiment čerstvého pečiva i koláčov.

Na sídlisku vonia 
Francúzsko
Andrej 
Patúc

Cisárov pekár
Sídlo: Matejkova 15, Bratislava 

Počet zamestnancov:
5 pekárov + 2 predavačky

Otváracie hodiny:
Pondelok 13.00 – 18.00
Utorok – Sobota 8.00 – 18.00

Predajná plocha: 35 m2

Sortiment: približne 50 
položiek, medzi ktorými sú 
pečivo, koláče i káva

www.natureland.sk

DOBRE A POCTIVO

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

KAVIARNE SA
PRESŤAHOVALI 
DOMOV

CS #1

Ak sa produkt spája s pocitom bezpečia, 
pohodlia a pôžitku, v jeho konzumácii 
nezabráni spotrebiteľom ani pandémia. 

Práve naopak, v ťažkých časoch sa k nemu ešte viac upnú a dokonca mu pomôžu 
narásť. To sa stalo v prípade kategórie teplých nápojov, kde káva, čaj a kakao 
podržali nielen svojich zákazníkov, ale aj výrobcov.

Zdroj: Nielsen, 08/19 – 07/20

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

P
opularita teplých nápojov me-
dzi slovenskými spotrebiteľmi 
je vysoká. Podľa dát Spotre-
biteľského panelu spoločnosti 
GfK si aspoň raz ročne totiž 

niektorý z týchto výrobkov (káva, čaj, kakao) 
zakúpi každá domácnosť. Typická domácnosť 
nakupuje produkty na prípravu teplých nápo-

jov trikrát za mesiac a za rok na ich 
kúpu minie 121 eur. Najvyššie 

výdavky na tieto produkty 
majú domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi, 
a to 159 eur ročne. „Pri 
nákupe produktov na 
prípravu teplých nápo-
jov využívajú domácnos-

ti aj zvýhodnené cenové 
podmienky. Za posledných 

dvanásť mesiacov smerovalo 
takmer každé druhé euro na 

kúpu tohto sortimentu do akcie,“ 
hovorí konzultantka spoločnosti 

Nina Páleníková. Podľa jej slov do-
mácnosti 

17 NESMIETE SI NECHAŤ UJSŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

2. 12. 2020 
ONLINE STREAM

17
KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 

SA DOZVIETE NA STR. 7 

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 dalšie otázky prinesie Júlia Klukanová, retail 
service consultant spoločnosti Nielsen.

Covid-19 a jeho vplyv na slovenský maloobchod 
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míňajú najviac na kúpu produktov na prípra-
vu teplých nápojov v obchodoch moderného 
trhu, teda supermarketoch a hypermarketoch. 
Tie spoločne zodpovedajú za viac ako polovicu 
všetkých výdavkov domácností na teplé nápoje.

Podľa Národného prieskumu spoločnosti Me-
dian SK, MML-TGI, 1. + 2./2020, si šálku mletej 
kávy dva- až trikrát denne dopraje takmer štvr-
tina opýtaných. Hrnček čaju je zase každoden-
ným zvykom pre pätinu spotrebiteľov.

Kaviarenská kultúra 
v pohodlí

Podľa údajov spoločnosti Nielsen za obdobie od 
augusta minulého roka do júla tohto roka stúpa 
množstvo kávy vypitej v domácom prostredí. 
„Za posledných dvanásť mesiacov zaznamenáva 
rast rovnako v hodnote, ako aj v objeme preda-
ja. Slovenskí spotrebitelia utratili za kávu 
149 miliónov eur, čo je z hľadiska predaného 
množstva 11 miliónov kilogramov,“ uvádza 
konzultantka spoločnosti Nielsen Miriam Bryn-
zová. Zvýšenej spotrebe paradoxne pomohlo 
vypuknutie pandémie. „Badateľné je to hlavne 
v mesiacoch máj, jún a júl, kedy celkový obrat 
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DOMOV Ak sa produkt spája s pocitom bezpečia, 
pohodlia a pôžitku, v jeho konzumácii 
nezabráni spotrebiteľom ani pandémia. 

Práve naopak, v ťažkých časoch sa k nemu ešte viac upnú a dokonca mu pomôžu 
narásť. To sa stalo v prípade kategórie teplých nápojov, kde káva, čaj a kakao 
podržali nielen svojich zákazníkov, ale aj výrobcov.

P
opularita teplých nápojov me-
dzi slovenskými spotrebiteľmi 
je vysoká. Podľa dát Spotre-
biteľského panelu spoločnosti 
GfK si aspoň raz ročne totiž 

niektorý z týchto výrobkov (káva, čaj, kakao) 
zakúpi každá domácnosť. Typická domácnosť 
nakupuje produkty na prípravu teplých nápo-

jov trikrát za mesiac a za rok na ich 
kúpu minie 121 eur. Najvyššie 

výdavky na tieto produkty 
majú domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi, 
a to 159 eur ročne. „Pri 
nákupe produktov na 
prípravu teplých nápo-
jov využívajú domácnos-

ti aj zvýhodnené cenové 
podmienky. Za posledných 

dvanásť mesiacov smerovalo 
takmer každé druhé euro na 

kúpu tohto sortimentu do akcie,“ 
hovorí konzultantka spoločnosti 

Nina Páleníková. Podľa jej slov do-
mácnosti 

míňajú najviac na kúpu produktov na prípra-
vu teplých nápojov v obchodoch moderného 
trhu, teda supermarketoch a hypermarketoch. 
Tie spoločne zodpovedajú za viac ako polovicu 
všetkých výdavkov domácností na teplé nápoje.

Podľa Národného prieskumu spoločnosti Me-
dian SK, MML-TGI, 1. + 2./2020, si šálku mletej 
kávy dva- až trikrát denne dopraje takmer štvr-
tina opýtaných. Hrnček čaju je zase každoden-
ným zvykom pre pätinu spotrebiteľov.

Kaviarenská kultúra 
v pohodlí

Podľa údajov spoločnosti Nielsen za obdobie od 
augusta minulého roka do júla tohto roka stúpa 
množstvo kávy vypitej v domácom prostredí. 
„Za posledných dvanásť mesiacov zaznamenáva 
rast rovnako v hodnote, ako aj v objeme preda-
ja. Slovenskí spotrebitelia utratili za kávu 
149 miliónov eur, čo je z hľadiska predaného 
množstva 11 miliónov kilogramov,“ uvádza 
konzultantka spoločnosti Nielsen Miriam Bryn-
zová. Zvýšenej spotrebe paradoxne pomohlo 
vypuknutie pandémie. „Badateľné je to hlavne 
v mesiacoch máj, jún a júl, kedy celkový obrat 

9 mil.eur
boli tržby za bylinné čaje.

52 mil.eur
utratili zákazníci za čistú instantnú kávu.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

za kávu za tieto tri mesiace narástol o desať per-
cent oproti rovnakému obdobiu minulý rok,“ 
dopĺňa Miriam Brynzová.

Zatvorené reštaurácie a kaviarne, ako aj práca 
z domova premenili domácnosti na súkromné 
kaviarne. „Zaznamenali sme výrazne zvýšený 
záujem o plnoautomatické aj kapsulové kávo-
vary. Vysvetľujeme si to tým, že ľudia si chcú aj 
doma dopriať rovnakú kvalitu espressa ako 
v kaviarni,“ hovorí Eva Kotýnková, manažérka 
korporátnej komunikácie spoločnosti Tchibo. 
Ako pokračuje, zatiaľ však nie je jasné, či sa 
tento jav zmení na dlhotrvajúci trend alebo je 
tento presun spotreby do domácností len do-
časný. „Aj my sme zaznamenali zvýšený dopyt 
po kapsulových riešeniach kávy a po zrnkovej 

káve,“ potvrdzuje Róbert Kičina, manažér kor-
porátnej komunikácie spoločnosti Nestlé, a pre 
úplnosť ešte dodáva, že pokračuje dlhodobý 
pokles mletej kávy, ako v hodnote, tak aj v ob-
jeme. Hovoria o tom aj dáta spoločnosti Niel-
sen. „Z pohľadu typu sú na slovenskom trhu 
najobľúbenejšie čistá instantná káva a mletá 
káva, ktoré si obe ukrajujú z koláča tržieb po 
viac ako jednej tretine z predajov celej kategó-
rie,“ ozrejmuje Miriam Brynzová. Obrat čistej 
instantnej kávy dosiahol za posledný rok 52 
miliónov eur a pri mletej káve sa tržby vyšplha-
li na 50 miliónov eur, pričom tržby za obe me-
dziročne klesajú o percento. „Instantná káva, 
ktorá je najväčším segmentom na trhu kávy, 
síce klesá v posledných rokoch v hodnote, avšak 
v počte vypitých šálok sa drží na veľmi stabilnej 

úrovni. Ľudia jednoducho neopúšťajú instantnú 
kávu, len k nej pridávajú aj iné druhy káv,“ mys-
lí si Róbert Kičina.

Keď nemohli ísť spotrebitelia do kaviarní, pri-
niesli si kaviarne domov. Tomu nasvedčuje nie-
len zvýšený záujem o kávovary, ale aj o zrnko-
vú kávu. Tento segment sa teší mimoriadnej 
spotrebiteľskej obľube. Podľa dát Nielsenu za 
obdobie august 2019 až júl 2020 jej medziroč-
ný skokovitý nárast dosiahol až 35 % a s tržba-
mi je na úrovni viac ako 18 miliónov eur. „Naj-
výraznejší nárast zaznamenali predovšetkým 
veľké balenia – kilogramové zvýšili svoj obrat 
takmer o polovicu a darilo sa aj pol kilogramo-
vým baleniam, ktoré navýšili tržby o viac ako 
štvrtinu. Na vlne rastu sa viezli všetci významní 
hráči v tomto segmente,“ uvádza Miriam Bryn-
zová. Jedna domácnosť si pritom podľa infor-
mácií GfK kúpi za rok priemerne 3‚8 kilogra-
mov zrnkovej kávy. Kaviarenská kultúra sa ale 
mení a spotrebitelia chcú skúšať nielen nové 
druhy káv, ale aj nové spôsoby jej prípravy. „Na 
tieto trendy reagujeme, a preto máme v ponu-
ke sortiment a vybavenie na prípravu kávy, ako 
sú ručné aj elektrické mlynčeky, ručné filtre, 
french pressy,“ hovorí Eva Kotýnková. Ďalším 
trendom je aj dlhodobo rastúci dopyt po kávo-
vých produktoch s vyššou pridanou hodnotou 
a kvalitou. „Pre českých aj slovenských spotre-
biteľov však zostáva cena jedným z najdôleži-
tejších parametrov pri nákupe kávy,“ uzatvára 
Róbert Kičina.

Šálka čaju 
ako prevencia chorôb

Aj čaje patria medzi favoritov v nákupoch slo-
venských domácností, ktoré ich nakupujú v prie-
mere raz za 26 dní s priemernou ročnou útratou 
na jednu domácnosť vo výške 28 eur. „V náku- ... /...

poch slovenských domácností prevláda porcio-
vaný čaj. Najviac kupujúcich, osem z desiatich, 
kúpi aspoň raz za rok bylinkový porciovaný čaj, 
ten je tesne nasledovaný ovocným porciovaným 
čajom. Čierne a zelené porciované čaje nakupu-
je približne tretina domácností. Sypaný čaj si 
aspoň raz do roka kúpi necelá štvrtina domác-
ností a instantný čaj 14 percent domácností,“ 
uvádza Nina Páleníková.

Ako káva, tak aj čaj zaznamenal nárast v trž-
bách. V prípade čaju je to hodnota viac ako 
42‚6 milióna eur. „V období od augusta 2019 
do júla 2020 zaznamenali maloobchodné tržby 
za kategóriu čaj medziročne nárast o šesť per-
cent. Podobný nárast bol viditeľný aj v spotre-
bovanom množstve, čomu zodpovedá viac ako 
1‚3 milióna kilogramov za posledný rok,“ vy-
svetľuje Miriam Brynzová.

Hoci sa výrobcovia čaju zhodujú, že na spotrebu 
čaju vplýva výrazne počasie, podľa údajov spo-
ločnosti Nielsen začiatok roka nebol pre kategó-
riu čajov veľmi pozitívny. Aj napriek zimnému 

„Základom 
je kvalita.“

Zákazníci sú ochotní zaplatiť za kvalitu. 
Z roka na rok rastie podiel prémiových 
produktov a klesá low cost segment.

Robert Bárta,
obchodný manažér, Teekanne

Zvýšil sa dopyt 
po zrnkovej 

káve.
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dzi slovenskými spotrebiteľmi 
je vysoká. Podľa dát Spotre-
biteľského panelu spoločnosti 
GfK si aspoň raz ročne totiž 

niektorý z týchto výrobkov (káva, čaj, kakao) 
zakúpi každá domácnosť. Typická domácnosť 
nakupuje produkty na prípravu teplých nápo-

jov trikrát za mesiac a za rok na ich 
kúpu minie 121 eur. Najvyššie 

výdavky na tieto produkty 
majú domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi, 
a to 159 eur ročne. „Pri 
nákupe produktov na 
prípravu teplých nápo-
jov využívajú domácnos-

ti aj zvýhodnené cenové 
podmienky. Za posledných 

dvanásť mesiacov smerovalo 
takmer každé druhé euro na 

kúpu tohto sortimentu do akcie,“ 
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míňajú najviac na kúpu produktov na prípra-
vu teplých nápojov v obchodoch moderného 
trhu, teda supermarketoch a hypermarketoch. 
Tie spoločne zodpovedajú za viac ako polovicu 
všetkých výdavkov domácností na teplé nápoje.

Podľa Národného prieskumu spoločnosti Me-
dian SK, MML-TGI, 1. + 2./2020, si šálku mletej 
kávy dva- až trikrát denne dopraje takmer štvr-
tina opýtaných. Hrnček čaju je zase každoden-
ným zvykom pre pätinu spotrebiteľov.

Kaviarenská kultúra 
v pohodlí

Podľa údajov spoločnosti Nielsen za obdobie od 
augusta minulého roka do júla tohto roka stúpa 
množstvo kávy vypitej v domácom prostredí. 
„Za posledných dvanásť mesiacov zaznamenáva 
rast rovnako v hodnote, ako aj v objeme preda-
ja. Slovenskí spotrebitelia utratili za kávu 
149 miliónov eur, čo je z hľadiska predaného 
množstva 11 miliónov kilogramov,“ uvádza 
konzultantka spoločnosti Nielsen Miriam Bryn-
zová. Zvýšenej spotrebe paradoxne pomohlo 
vypuknutie pandémie. „Badateľné je to hlavne 
v mesiacoch máj, jún a júl, kedy celkový obrat 

9 mil.eur
boli tržby za bylinné čaje.

52 mil.eur
utratili zákazníci za čistú instantnú kávu.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

prostriedkom, ako si čas strávený doma s rodi-
nou vychutnať a pozdvihnúť ich konzumáciu na 
zážitok. Znova objavujú malé rituály, ktorými si 
spríjemnia deň. Rána veľkej časti rodín sú menej 
hektické, zostáva tak čas na prípravu teplého 
nápoja, u detí obľúbeného kakaa,“ vysvetľuje 
Róbert Kičina. V prípade kakaovej podoby ná-
poja pre deti od spoločnosti Nestlé – Granka – 
sa spotrebitelia spoliehajú na overenú značku, 
pri ktorej je dôležitá pridaná hodnota, teda vy-
soký zdroj kvalitných proteínov, energie 
a  vitamínov.

obdobiu totiž vykazovala pokles a zvrat prišiel až 
v marci. Pre spoločnosť Teekanne to však bolo 
skôr. „Koronakríza sa prejavila zásadne zvýše-
ným dopytom po našich produktoch už koncom 
februára a rast stále pokračuje,“ uvádza Robert 
Bárta, obchodný manažér spoločnosti Teekanne, 
a dodáva, že zásadný prepad cítiť v segmente 
horeca, v ktorom sa stratu nepodarilo cez leto 
dohnať. „Svoje robí obdobie vírusov, čo je dnes 
veľmi aktuálna téma. Vtedy narastá predaj bylin-
kových a funkčných čajov. Ľudia sa snažia predísť 
problémom prevenciou, k čomu patrí aj dobrý 
pitný režim,“ hovorí Viliam Matušek, riaditeľ 
marketingu Baliarní obchodu Poprad.

Segment funkčného čaju predstavuje len 17 % 
predajov, napriek tomu jeho spotrebiteľské pre-
ferencie sú dlhodobo najvýznamnejšie spome-
dzi všetkých a podľa údajov od Nielsenu v po-
slednom roku rastú dvojciferným tempom. 
„Rastie dopyt po zdravých prírodných produk-
toch, kvalitných ovocných a čiernych čajoch. 
Spotrebitelia vyhľadávajú viac a viac bioproduk-
ty, fair trade produkty a výrobky, ktoré sú pro-
dukované s ohľadom na prírodu,“ hovorí Robert 

Bárta. Trh s čajom podľa neho ovplyvňuje nielen 
sezónnosť a vývoj počasia, ale aj kvalita výrobku 
a dôveryhodnosť značky. 

Pri teplých nápojoch netreba zabúdať ani na 
tretí zo segmentu – kakao. „Kakao nakupuje 
aspoň raz ročne osem z desiatich domácností, 
a to v priemere päťkrát do roka. Najvyššie výdav-
ky na kúpu kakaa majú rodiny so školopovinný-
mi deťmi – predstavujú 14 eur ročne,“ uvádza 
Nina Páleníková. Jeho pozícia sa ešte posilnila, 
keď ľudia ostali doma. „Jedlo a nápoje sa stali 

www.popai.cz

POPAI DAY 2020
Prestižní událost pro profesionály z retailu již po dvanácté

POPAI FÓRUM 2020 – HODINA PRAVDY
Konference bude tentokrát v rukou žen: budou nejen v roli 
moderátorek, ale také představí své myšlenky i projekty. 
Nový pohled na retail, ve kterém se propojují 3 světy: 
fyzický, lidský faktor a vyspělé technologie.

POPAI AWARDS 2020
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v retailu. 
Přehlídka nejnovějších realizací in-store komunikace, digitálních 
technologií, integrovaných in-store řešení. 

Hvězda 3D reklamy 2020
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové 
předměty dlouhodobě podporuje obor 3D reklamy a zviditelňuje 
nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2020
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů komunikace v retailu 
dle zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.
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 Bylinné čaje 
TEEKANNE,

istota, ktorá je s vami 
už viac ako 20 rokov.

Kontakty:

Zalistujte…
zásobte sa... ponúknite!

Robert Bárta,
sales manager

+ 421 220 648 979
www.teekanne.sk

Titulka!

Uvidí ju

takmer 11000 

maloobchodných 

profesionálov

Hviezda
predaja

INZERTORIÁL
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Dáta:

1882
V Drážďanoch sa zakladá materská 
spoločnosť R. Seelig & Hille. Slovo 
a logo „TEEKANNE“ sú chránené 
zákonom.

1949
Revolúcia na trhu – dvojkomorové 
vrecúško, vynález z domu TEEKANNE 
sa necháva patentovať. Stáva 
sa revolúciou na trhu s čajom. 
V dvojkomorovom vrecúšku sa čaj plní 
do dvoch komôr a týmto spôsobom sa 
optimálne obmýva vodou. Čaj môže 
rozvinúť naplno svoju arómu.

1957
TEEKANNE ako prvý obchodný dom 
s čajom balí bylinné a ovocné čaje vo 
veľkom objeme do čajových vrecúšok. 
Aj u týchto výrobkov ide o zmesi, 
pri ktorých môže byť zaručená rovnako 
vysoká kvalita.

2010
Založenie spoločnosti TEEKANNE 
na Slovensku.

Čaj je viac než len chutný nápoj. 
Jeho pozitívne účinky na naše 
zdravie sú známe už tisíce 
rokov. Už niekoľko desaťročí 
vedci uvádzajú, že konzu-

menti čaju sú často zdravší než ľudia, ktorí 
čaj nepijú.

Čaj je teda špeciálny nápoj, ktorý je dobrý pre 
telo i pre ducha. Jemná aróma s viac ako 150 
aktívnymi látkami a príjemnou chuťou navod-
zuje pocit pokoja a mobilizuje našu vnútornú 
energiu.

TEEKANNE bylinné funkčné čaje sú najpredá-
vanejšie čaje vo svojej kategórii. Ide o 100 % 
čisté, bylinné zmesi, ktoré existujú v 10 rôz-
nych variantoch. Starostlivý a unikátny výber 
bylín, ktorý je cielený na konkrétny problém, robí 
z TEEKANNE bylinných funkčných čajov veľmi 
obľúbené nápoje. Bylinné zmesi vo funkčných ča-
joch TEEKANNE sú známe už po stáročia, overené 
našimi babičkami.

Poslednou novinkou, ktorú TEEKANNE uviedlo 
do kategórie funkčných čajov, je IMUNITA. Ide 

o bylinnú 
zmes, ktorá podporuje imunitný sys-
tém. Medzi hlavné zložky patria mäta 
pieporná, ktorá prispieva k prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu a podporu-
je imunitný systém. Ďalej citrónová verbe-
na, ktorá podporuje prirodzenú imunitu 
a odolnosť organizmu. A v neposlednom rade 

VITAMÍN C, ktorý prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému a ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

TEEKANNE funkčné čaje, to je overená kva-
lita, účinok a tradície.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

prostriedkom, ako si čas strávený doma s rodi-
nou vychutnať a pozdvihnúť ich konzumáciu na 
zážitok. Znova objavujú malé rituály, ktorými si 
spríjemnia deň. Rána veľkej časti rodín sú menej 
hektické, zostáva tak čas na prípravu teplého 
nápoja, u detí obľúbeného kakaa,“ vysvetľuje 
Róbert Kičina. V prípade kakaovej podoby ná-
poja pre deti od spoločnosti Nestlé – Granka – 
sa spotrebitelia spoliehajú na overenú značku, 
pri ktorej je dôležitá pridaná hodnota, teda vy-
soký zdroj kvalitných proteínov, energie 
a  vitamínov.

obdobiu totiž vykazovala pokles a zvrat prišiel až 
v marci. Pre spoločnosť Teekanne to však bolo 
skôr. „Koronakríza sa prejavila zásadne zvýše-
ným dopytom po našich produktoch už koncom 
februára a rast stále pokračuje,“ uvádza Robert 
Bárta, obchodný manažér spoločnosti Teekanne, 
a dodáva, že zásadný prepad cítiť v segmente 
horeca, v ktorom sa stratu nepodarilo cez leto 
dohnať. „Svoje robí obdobie vírusov, čo je dnes 
veľmi aktuálna téma. Vtedy narastá predaj bylin-
kových a funkčných čajov. Ľudia sa snažia predísť 
problémom prevenciou, k čomu patrí aj dobrý 
pitný režim,“ hovorí Viliam Matušek, riaditeľ 
marketingu Baliarní obchodu Poprad.

Segment funkčného čaju predstavuje len 17 % 
predajov, napriek tomu jeho spotrebiteľské pre-
ferencie sú dlhodobo najvýznamnejšie spome-
dzi všetkých a podľa údajov od Nielsenu v po-
slednom roku rastú dvojciferným tempom. 
„Rastie dopyt po zdravých prírodných produk-
toch, kvalitných ovocných a čiernych čajoch. 
Spotrebitelia vyhľadávajú viac a viac bioproduk-
ty, fair trade produkty a výrobky, ktoré sú pro-
dukované s ohľadom na prírodu,“ hovorí Robert 

Bárta. Trh s čajom podľa neho ovplyvňuje nielen 
sezónnosť a vývoj počasia, ale aj kvalita výrobku 
a dôveryhodnosť značky. 

Pri teplých nápojoch netreba zabúdať ani na 
tretí zo segmentu – kakao. „Kakao nakupuje 
aspoň raz ročne osem z desiatich domácností, 
a to v priemere päťkrát do roka. Najvyššie výdav-
ky na kúpu kakaa majú rodiny so školopovinný-
mi deťmi – predstavujú 14 eur ročne,“ uvádza 
Nina Páleníková. Jeho pozícia sa ešte posilnila, 
keď ľudia ostali doma. „Jedlo a nápoje sa stali 

www.popai.cz

POPAI DAY 2020
POPAI FÓRUM 2020 – HODINA PRAVDY

POPAI AWARDS 2020

Hvězda 3D reklamy 2020

POPAI STUDENT AWARD 2020
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190 00 Praha 9 – Libeň

inzercia

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY



32

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

CATSCAN
V tomto vydaní:

Ú
daje spoločnosti GfK za obdobie 
od júla minulého roka do júna 
tohto roka hovoria, že slovenskí 
spotrebitelia nakupujú alkoholic-
ké nápoje priemerne raz za šesť 

dní. Nerátajúc pivo, najpreferovanejšími typmi 
alkoholu spotrebiteľov sú liehoviny, tiché víno, 
šumivé víno a sekty. „Tento rebríček podľa počtu 
kupujúcich uzatvárajú predpripravené alkoholo-
vé mixy a fortifikované vína,“ uvádza Veronika 
Némethová, senior konzultantka spoločnosti 
GfK. Pri detailnejšom pohľade na dáta vidieť, že 
liehoviny si z nákupu donieslo za posledný rok až 
80 % domácností. Viac ako polovica spotrebi-
teľov si aspoň raz kúpila niektorý z ponuky liké-
rov. Nasleduje kategória rumov, pre ktoré sa pri 
nákupe za uplynulý rok rozhodlo 45 % sloven-
ských domácností. Vodka predstavuje v ročných 
nákupoch domácností 36 %, avšak nakupuje sa 
najčastejšie – až osemkrát za rok. O niečo menej 
percent spotrebiteľov si do nákupného košíka 
vložilo ovocné destiláty (30 %), borovičku si za-
dovážila pätina domácností.

Dôležitá je cena

Podľa slov obchodného riaditeľa spoločnosti 
Gurlex, ktorá distribuuje produkciu výrobcov 
GAS Familia a Nestville Distillery, Branislava Ra-
pavého zostáva na jednej strane zákazník aj 
v tomto období verný svojej kategórii alkoholu, 
na druhej strane sa však začal orientovať pri ná-

VYHRÁVA 
BIELE VÍNO

 Sekty/Šumivé vína/Šampanské  39‚7 %

Aperitívy/Vermuty 15‚4 %

 Borovičky a ovocné destiláty 23‚7 %

Giny 8‚4 %

Koňaky/Brandy 15‚2 %

Likéry 21‚3 %

Rumy 18‚6 %

Tequily 4‚7 %

Víno biele 37‚7 %

Víno červené 34‚6 %

Vodky 24‚9 %

 Whisky/Bourbony 17‚4 %

CS #2

Keďže si spotrebitelia nemohli počas karantény 
dopriať pohárik obľúbeného alkoholu v reštauračných 
zariadeniach či pohostinstvách, jeho konzumácia sa 
presunula do domovov. Spoločenská izolácia spôsobila 
rast nákupov produktov v obchodoch s väčším dôrazom 
na výhodnú cenu pri výbere.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Aký typ alkoholu pili spotrebitelia za posledných 12 mesiacov

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

kupe podľa ceny. „Zároveň vidíme zmenu mies-
ta spotreby – zákazník sa z gastra presunul do 
retailu a konzumuje výrobky doma. Teda rozho-
duje cena,“ uvádza. Jeho slová potvrdzujú aj 
dáta spoločnosti GfK. „Ak je možnosť,  kupujúci 
určite radi siahnu po zvýhodnenom nákupe. Al-
kohol v akcii si kúpilo 9 z 10 domácností, celko-
vo každé druhé euro z výdavkov na alkohol bolo 
minuté na akciový nákup. V prípade akcie ku-
pujúci pri jednom nákupe kúpia a minú viac ako 
pri nákupe za štandardnú cenu,“ upresňuje Ve-
ronika Némethová a dodáva, že nadpriemerný 
podiel dosahujú akcie pri alkohole typu brandy, 
whisky a likéry, kde tvoria zhruba tri pätiny z vý-
davkov na daný alkohol. Za alkoholom smerujú 
spotrebitelia primárne do hypermarketov, kde 
minú tretinu zo svojich celkových výdavkov na 
túto kategóriu. „Je vidno, že sa spotrebiteľ 
orientuje na výrobky, ktoré sa vyskytujú v letá-
koch, kde uprednostňuje výber podľa ceny,“ 
dopĺňa Branislav Rapavý. ... /...

Karloff. Ďalším trendom, ktorí výrobcovia vníma-
jú, je aj absencia impulzívneho nákupu alkoholu. 
„Prevláda nákup podľa nákupného zoznamu, 
ktorý si spotrebiteľ pripraví doma, a tak strávi 
menej času v prevádzkach, kde vníma nebezpe-
čenstvo nákazy,“ uvádza Branislav Rapavý. Podľa 
jeho slov hneď po cene zaujíma zákazníka vizuál 
produktu. „Oslovujú výrobky s moderným dizaj-
nom – zákazník požaduje modernú etiketu, kto-
rá farebne priťahuje,“ dopĺňa. Podobne to vníma 
aj Lucia Giacková: „Snažíme sa vychovávať si 
zákazníkov, ktorí budú lojálni a budú mať dlho-
dobo značku radi, preto staviame na kvalitnom, 
lokálnom produkte, ktorý má nadčasový a dlho-
dobo udržateľný dizajn.“

Hoci je v súčasnej dobe pre zákazníkov dôležitá 
cena produktov, nezabúdajú si ani dopriať pré-
miovejšie produkty. „Vplyvom ekonomiky je 

inzercia

Koronakríza zmenila správanie spotrebiteľov na-
prieč všetkými segmentmi. „V tom našom, vzhľa-
dom na to, že horeca bola zavretá, išlo primárne 
o presun z on-trade do off-trade kanálu a k on-
line nákupu. Svetové štatistiky tvrdia, že celková 
domáca spotreba alkoholických produktov počas 
totálneho lockdownu stúpla,“ hovorí Lucia Giac-
ková z marketingového oddelenia spoločnosti 

„Preferencie zákazní-
kov sa zmenili.“

Je viditeľná zmena orientácie zákazníka 
z prémiových produktov na mainstrea-
mové značky a výrazný prechod nastal pri 
mainstreamových značkách, od ktorých sa 
spotrebiteľ vrátil k diskontným výrobkom.

Branislav Rapavý, 
obchodný riaditeľ, Gurlex

32

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

CATSCAN
V tomto vydaní:

Ú
daje spoločnosti GfK za obdobie 
od júla minulého roka do júna 
tohto roka hovoria, že slovenskí 
spotrebitelia nakupujú alkoholic-
ké nápoje priemerne raz za šesť 

dní. Nerátajúc pivo, najpreferovanejšími typmi 
alkoholu spotrebiteľov sú liehoviny, tiché víno, 
šumivé víno a sekty. „Tento rebríček podľa počtu 
kupujúcich uzatvárajú predpripravené alkoholo-
vé mixy a fortifikované vína,“ uvádza Veronika 
Némethová, senior konzultantka spoločnosti 
GfK. Pri detailnejšom pohľade na dáta vidieť, že 
liehoviny si z nákupu donieslo za posledný rok až 
80 % domácností. Viac ako polovica spotrebi-
teľov si aspoň raz kúpila niektorý z ponuky liké-
rov. Nasleduje kategória rumov, pre ktoré sa pri 
nákupe za uplynulý rok rozhodlo 45 % sloven-
ských domácností. Vodka predstavuje v ročných 
nákupoch domácností 36 %, avšak nakupuje sa 
najčastejšie – až osemkrát za rok. O niečo menej 
percent spotrebiteľov si do nákupného košíka 
vložilo ovocné destiláty (30 %), borovičku si za-
dovážila pätina domácností.

Dôležitá je cena

Podľa slov obchodného riaditeľa spoločnosti 
Gurlex, ktorá distribuuje produkciu výrobcov 
GAS Familia a Nestville Distillery, Branislava Ra-
pavého zostáva na jednej strane zákazník aj 
v tomto období verný svojej kategórii alkoholu, 
na druhej strane sa však začal orientovať pri ná-

VYHRÁVA 
BIELE VÍNO

 Sekty/Šumivé vína/Šampanské  39‚7 %

Aperitívy/Vermuty 15‚4 %

 Borovičky a ovocné destiláty 23‚7 %

Giny 8‚4 %

Koňaky/Brandy 15‚2 %

Likéry 21‚3 %

Rumy 18‚6 %

Tequily 4‚7 %

Víno biele 37‚7 %

Víno červené 34‚6 %

Vodky 24‚9 %

 Whisky/Bourbony 17‚4 %

CS #2

Keďže si spotrebitelia nemohli počas karantény 
dopriať pohárik obľúbeného alkoholu v reštauračných 
zariadeniach či pohostinstvách, jeho konzumácia sa 
presunula do domovov. Spoločenská izolácia spôsobila 
rast nákupov produktov v obchodoch s väčším dôrazom 
na výhodnú cenu pri výbere.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Aký typ alkoholu pili spotrebitelia za posledných 12 mesiacov

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Veronika Némethová z GfK. Podľa údajov spo-
ločnosti Nielsen slovenskí spotrebitelia za dva-
násť mesiacov od augusta 2019 do júla 2020 
minuli v organizovaných maloobchodných pre-
dajniach za stolové vína viac ako 88 miliónov 
eur. „To predstavuje štvorpercentný nárast. Po-
dobným tempom plus tri percentá rastie medzi-
ročne aj počet predaných litrov, ktorých je 
takmer 25 miliónov,“ uvádza Miriam Brynzová, 
konzultantka spoločnosti Nielsen.

Medzi spotrebiteľmi je najviac obľúbené biele 
víno, ktoré si z hodnotového koláča ukrajuje 
53 %. Druhým preferovaným je červené víno 
s viac ako tretinovým podielom z celej kategórie, 
a ktorého tržby rastú medziročne podobným 
tempom ako biele víno o 3 %. „Do najmenšej 
skupiny patria vína ružové s významnosťou iba 
jedenásť percent zo všetkých predajov, ale práve 
tento najmenší segment sa teší výraznému ná-
rastu záujmu spotrebiteľov. Jeho obrat sa zvýšil 
z roka na rok o dvanásť percent, čo je najrých-
lejšie tempo spomedzi všetkých troch segmen-
tov,“ dopĺňa Miriam Brynzová.

Záujem o ružové víno je však poznačený sezón-
nosťou. „Počas leta badáme zvýšený záujem 
o rosé vína. Takže aj ročné obdobie je niečím, 
čo ovplyvňuje správanie spotrebiteľa,“ ozrejmu-
je Adam Žilík, marketingový manažér Vinár-
skych závodov Topoľčianky. Dlhodobý vývoj 
podľa Nielsenu ukazuje, že na slovenskom trhu 
je najobľúbenejšie víno suché a až 7 z 10 eur 
smeruje do tohto segmentu. Nasleduje víno po-
losladké, ďalej polosuché a na chvoste sa nachá-
dza víno sladké.

Aj v prípade vína sa počas pandémie koronavíru-
su predaj presunul do retailu. „Vzhľadom na si-
tuáciu, ktorá nastala, sme boli nútení zatvoriť 
našu obľúbenú vínotéku priamo v Topoľčian-
kach. Podobne dopadli aj ďalšie prevádzky na 
Slovensku. Naším hlavným predajným kanálom 
je retail, preto môžeme konštatovať, že víno sa 
nám predávalo iba v reťazcoch,“ hovorí Adam 
Žilík. Obchodný manažér spoločnosti Vinum No-
bile Winery Martin Chovanec hovorí, že po prvej 
vlne sa zákazníci vrátili k tradičným nákupným 
zvyklostiam, teda aj do vínoték či reštaurácií. 
„Momentálne nás zasiahla druhá vlna pandémie 
a ľudia sa opäť vracajú k nákupom buď v online 
obchodoch, alebo siahajú po víne pri nákupoch 
základných potravín v maloobchodných prevádz-
kach,“ uvádza. Zároveň však dodáva, že spotre-
biteľ je citlivý na aktuálnu situáciu a vyberá si 
cenovo dostupnejšie vína, ale – čo je pozitívne – 
preferuje slovenské pred dovážanými vínami.

tento segment určite menší ako doteraz. Pré-
miové produkty si zákazník dopraje pri oslave 
alebo významnej udalosti,“ hovorí Branislav Ra-
pavý. „Myslíme si, že zo začiatku po uvoľnení 
opatrení a prvotnej skepse objavili spotrebitelia 
akúsi potrebu podpory domáceho cestovného 
ruchu, domácich lokálnych produktov a takisto 
si stále radi doprajú prémiové značky,“ tvrdí Lu-
cia Giacková.

Vývoj na trhu s alkoholom podľa Branislava Ra-
pavého zase nasvedčuje tomu, že bude pokra-
čovať import výrobkov so silným povedomím 
značky s marketingovo vybudovanými príbehmi 
produktov, ktoré zákazník vníma v kontexte ze-
lenej planéty a ochrany životného prostredia. 
Hlavne mladšia generácia je podľa neho ovplyv-
nená zahraničnými trendmi a cítia jej prechod 
k vínu a likérom.

Okrem propagácie alkoholických produktov 
v letákoch zohráva stále dôležitú úlohu aj vysta-
venie v mieste predaja. Pre firmu Gurlex je dô-
ležité spojenie značky výrobku s jasne definova-
nou cieľovou skupinou, napríklad poľovníci či 
motorkári. Predajcovia musia jednotlivé produk-
ty dobre poznať a rozumieť im, preto spoločnosť 

Predajcovia by 
mali produkty 
dobre poznať.
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Karloff v posledných rokoch stavila na zaškole-
nie personálu naprieč všetkými kanálmi. „Pod-
nikli sme školenia u nás vo fabrike, vzdelávali 
sme skrze exkurzie našej výroby a dopriali sme 
zážitky z riadenej ochutnávky všetkých produk-
tov nielen pre horeca partnerov, ale aj ich per-
sonál a takisto ľudí z retailu. Ak nie je možné 
partnerov z rôznych dôvodov dostať k nám na 
exkurziu, v tom prípade sa im v ich prevádzkach 
plnohodnotne venujú naši obchodní zástupco-
via,“ uzatvára Lucia Giacková.

Ružové hlavne v lete

O popularite tichých vín svedčia dáta Spotrebi-
teľského panela spoločnosti GfK. Aspoň raz do 
roka si ho domov z nákupu donieslo 7 z 10 do-
mácností. Pri výbere medzi červeným a bielym 
vínom si červené víno kúpilo o niečo viac do-
mácností ako biele víno. „Biele víno sa však na-
kupuje o niečo častejšie a vo väčšom množstve 
pri jednom nákupe. Celkovo tak dosahuje vyšší 
podiel vo výdavkoch aj v objeme,“ vysvetľuje 
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tempom ako biele víno o 3 %. „Do najmenšej 
skupiny patria vína ružové s významnosťou iba 
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rastu záujmu spotrebiteľov. Jeho obrat sa zvýšil 
z roka na rok o dvanásť percent, čo je najrých-
lejšie tempo spomedzi všetkých troch segmen-
tov,“ dopĺňa Miriam Brynzová.

Záujem o ružové víno je však poznačený sezón-
nosťou. „Počas leta badáme zvýšený záujem 
o rosé vína. Takže aj ročné obdobie je niečím, 
čo ovplyvňuje správanie spotrebiteľa,“ ozrejmu-
je Adam Žilík, marketingový manažér Vinár-
skych závodov Topoľčianky. Dlhodobý vývoj 
podľa Nielsenu ukazuje, že na slovenskom trhu 
je najobľúbenejšie víno suché a až 7 z 10 eur 
smeruje do tohto segmentu. Nasleduje víno po-
losladké, ďalej polosuché a na chvoste sa nachá-
dza víno sladké.

Aj v prípade vína sa počas pandémie koronavíru-
su predaj presunul do retailu. „Vzhľadom na si-
tuáciu, ktorá nastala, sme boli nútení zatvoriť 
našu obľúbenú vínotéku priamo v Topoľčian-
kach. Podobne dopadli aj ďalšie prevádzky na 
Slovensku. Naším hlavným predajným kanálom 
je retail, preto môžeme konštatovať, že víno sa 
nám predávalo iba v reťazcoch,“ hovorí Adam 
Žilík. Obchodný manažér spoločnosti Vinum No-
bile Winery Martin Chovanec hovorí, že po prvej 
vlne sa zákazníci vrátili k tradičným nákupným 
zvyklostiam, teda aj do vínoték či reštaurácií. 
„Momentálne nás zasiahla druhá vlna pandémie 
a ľudia sa opäť vracajú k nákupom buď v online 
obchodoch, alebo siahajú po víne pri nákupoch 
základných potravín v maloobchodných prevádz-
kach,“ uvádza. Zároveň však dodáva, že spotre-
biteľ je citlivý na aktuálnu situáciu a vyberá si 
cenovo dostupnejšie vína, ale – čo je pozitívne – 
preferuje slovenské pred dovážanými vínami.
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miové produkty si zákazník dopraje pri oslave 
alebo významnej udalosti,“ hovorí Branislav Ra-
pavý. „Myslíme si, že zo začiatku po uvoľnení 
opatrení a prvotnej skepse objavili spotrebitelia 
akúsi potrebu podpory domáceho cestovného 
ruchu, domácich lokálnych produktov a takisto 
si stále radi doprajú prémiové značky,“ tvrdí Lu-
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Vývoj na trhu s alkoholom podľa Branislava Ra-
pavého zase nasvedčuje tomu, že bude pokra-
čovať import výrobkov so silným povedomím 
značky s marketingovo vybudovanými príbehmi 
produktov, ktoré zákazník vníma v kontexte ze-
lenej planéty a ochrany životného prostredia. 
Hlavne mladšia generácia je podľa neho ovplyv-
nená zahraničnými trendmi a cítia jej prechod 
k vínu a likérom.

Okrem propagácie alkoholických produktov 
v letákoch zohráva stále dôležitú úlohu aj vysta-
venie v mieste predaja. Pre firmu Gurlex je dô-
ležité spojenie značky výrobku s jasne definova-
nou cieľovou skupinou, napríklad poľovníci či 
motorkári. Predajcovia musia jednotlivé produk-
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Karloff v posledných rokoch stavila na zaškole-
nie personálu naprieč všetkými kanálmi. „Pod-
nikli sme školenia u nás vo fabrike, vzdelávali 
sme skrze exkurzie našej výroby a dopriali sme 
zážitky z riadenej ochutnávky všetkých produk-
tov nielen pre horeca partnerov, ale aj ich per-
sonál a takisto ľudí z retailu. Ak nie je možné 
partnerov z rôznych dôvodov dostať k nám na 
exkurziu, v tom prípade sa im v ich prevádzkach 
plnohodnotne venujú naši obchodní zástupco-
via,“ uzatvára Lucia Giacková.

Ružové hlavne v lete

O popularite tichých vín svedčia dáta Spotrebi-
teľského panela spoločnosti GfK. Aspoň raz do 
roka si ho domov z nákupu donieslo 7 z 10 do-
mácností. Pri výbere medzi červeným a bielym 
vínom si červené víno kúpilo o niečo viac do-
mácností ako biele víno. „Biele víno sa však na-
kupuje o niečo častejšie a vo väčšom množstve 
pri jednom nákupe. Celkovo tak dosahuje vyšší 
podiel vo výdavkoch aj v objeme,“ vysvetľuje 
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Chýbajúca sezóna 
Veľkej noci, ako aj 

obmedzenie návštev 
a sociálneho 
kontaktu zamiešali 
karty v segmente 
cukroviniek. Ich predaj 

výraznejšie neklesol, 
no zmenil sa charakter 
nákupného správania 
v tomto segmente. 
Jednou z čŕt je aj návrat 
k tradičným značkám 
a hodnotám.

MAŠKRTENIE 
SA VRÁTILO 
K TRADÍCII

Polomáčané 42 %

Celomáčané 23 %

Nemáčané 34 %

Ostatné 1 %

Polomáčané 16 %

Celomáčané 2 %

Nemáčané 79 %

Ostatné 3 %

CS #3

Objemový podiel predaja podľa polevy

Zdroj: Nielsen, 08/19 – 07/20Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

V
eľkú šancu na prežitie počas 
prvej vlny pandémie korona-
vírusu dávala cukrovinkám 
ich obľúbenosť medzi spot-
rebiteľmi. Nejakú sladkosť si 

totiž do košíka aspoň raz za rok vloží v pod-
state každá slovenská domácnosť. „Na nákupy 
sladkostí minie jedna domácnosť takmer 290 
eur ročne,“ uvádza senior konzultantka spo-
ločnosti GfK Veronika Némethová. Najčastejšie 
majú Slováci chuť na sušienky a oblátky – za 
obdobie od júla 2019 až do júna 2020 si ich 
kúpili až 48-krát. V rebríčku za nimi nasledujú 
čokoládové tyčinky a cukríky. „Oblátky domác-
nosti nakupujú častejšie ako sušienky. Kým na 

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

Oblátky

Sušienky
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

nákup sušienok sa vyberú domácnosti 21-krát 
za rok, po oblátky až 34-krát ročne,“ dodáva 
Veronika Némethová. Za oblátky a za sušienky 
minú spotrebitelia pri nákupe takmer rovnako, 
a to v priemere 1‚60 eur. Z jedného nákupu 
si domácnosti odnášajú 240 gramov oblátok 
a 280 gramov sušienok.

Spoločnosť Nielsen na základe dát z augusta 
2019 až júla 2020 uvádza, že slovenskí spotrebi-
telia skonzumovali takmer 21‚7 tisíc ton sušienok ... /...

a oblátok v hodnote takmer 150 miliónov eur. 
„Rast potiahli najmä sušienky, ich spotreba me-
dziročne narástla o necelých päť percent a v pre-
dajnej hodnote dokonca o necelých osem per-
cent. Oproti tomu spotreba oblátok poklesla o tri 
percentá,“ uvádza konzultantka spoločnosti 
Kateřina Panczaková. Za týmito cukrovinkami sa 
spotrebitelia najčastejšie vybrali do  hypermarketov 
a supermarketov. „Zaznamenali medziročný ná-
rast a ich významnosť v hodnote narástla na 48 
percent,“ dopĺňa Kateřina Panczaková.

Nechodí sa na návštevy 
ani gratulovať

Prvá vlna pandémie spôsobila, že sa znížila frek-
vencia nákupov. „Zákazníci sa snažili obmedziť 
chodenie do obchodov, o to väčšie nákupy ale 
robili,“ uvádza manažérka korporátnych vzťahov 
pre Česko, Slovensko a Maďarsko  spoločnosti 

inzercia
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tov a u niektorých modernejších značiek.“ Ďal-
šou zmenou bol aj presun predaja cukroviniek 
do online priestoru. „Došlo k navýšeniu online 
nákupov. Len čo sa však situácia stabilizovala, 
ľudia sa vrátili k nákupom v kamenných predaj-
niach,“ hovorí Gabriela Bechynská.

Črtou spotrebiteľského správania, ktorá sa ne-
zmenila, bolo zotrvanie pri obľúbených pro-
duktoch. „Vďaka tomu, že sú naše produkty 
obľúbené generáciami slovenských spotrebite-
ľov, nezanevreli na ne ani počas pandémie,“ 
súhlasí Gabriela Bechynská. Jej slová potvrdzu-
je aj Stanislava Růžičková s dodatkom, že 
všeobecne ľudia v čase neistoty menej experi-
mentujú a radšej stavia na tradičné známe 
značky. „Z našich dát sa nám ukazuje, že ľudia 
výrazne šetria na veľkých položkách v rozpočte 

Mondelez Europe Services Gabriela Bechynská. 
Prejavil sa aj nový trend: „Popri výrobkoch dennej 
spotreby a základných potravinách nakupujúci 
volili trvanlivé potraviny, ktoré majú radi, a ne-
púšťali sa do experimentovania s novými výrob-
kami,“ hovorí Gabriela Bechynská. Ako dopĺňa, 
namiesto snackov do ruky dávali zákazníci pred-
nosť rodinným baleniam produktov značiek ako 
Figaro, BeBe Dobré ráno alebo Tatranky.

O inej zmene v spotrebiteľskom správaní, ktorú 
zaznamenala spoločnosť Chocoland, hovorí 
jej marketingová riaditeľka Petra Tříšková: 
„V  našom prípade mala koronakríza dva efekty. 
Prvým bol odliv zákazníkov v segmente exkluzív-
nych bonboniér a tabuľkovej čokolády, ktoré sa 
primárne nakupujú ako pozornosti či pre náv-
števy. Druhý efekt, ktorý nám ale prial, bol pre-
sun k tradičným výrobkom za dobrú cenu.“ 
Vďaka tomu sa spoločnosti podarilo zvýšiť pre-
daje ich tradičných kokosových a sójových sukov 
či čokoládových nátierok.

Podľa slov Stanislavy Růžičkovej, marketingovej 
manažérky spoločnosti Nestlé, mala pandémia 
najväčší vplyv na vývoj kategórie cukroviniek 
v apríli. „Spojili sa tam dva faktory – úplne uza-
tvorenie a chýbajúca sezóna Veľkej noci, ktorá 
má už tradične na bežné aj sezónne cukrovinky 

veľký vplyv,“ hovorí a dodáva, že síce sa od mája 
začala situácia zlepšovať, na trhu bolo možné 
sledovať niektoré štrukturálnejšie zmeny. „Aj 
naďalej sa darilo tradičným cukrovinkám, ako 
tyčinky, tabuľkové čokolády a oblátky. Výraznej-
ší pokles sme ale zaznamenali v kategórii dezer-

Chýba Veľká noc 
i viac návštev.

ORION ATELIÉR.
Naše umenie
      čokolády.
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CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

„Spotrebi-
telia stavili 
na overené 
produkty.“

Slováci v oblasti cukroviniek veľmi 
neexperimentujú. Najmä v tejto dobe 
nevyhľadávajú novinky ani za dobrú 
cenu, zostávajú verní tradícii a kvalite za 
prijateľnú cenu.

Petra Tříšková,
marketingová riaditeľka,
Chocoland
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a relatívne malé položky, ako napríklad čoko-
ládové tyčinky, tým našťastie netrpia. Spotre-
bitelia majú v cukrovinkách radi svoje značky 
a tie stále nakupujú,“ ozrejmuje.

Vianoce sú predo dvermi

Aj keď sú cukrovinky o pôžitku a impulzívnom 
rozhodnutí dopriať si okamžitú sladkú odmenu, 
aj túto kategóriu ovplyvňuje trend zdravého ži-
votného štýlu. „S trendom redukcie prijatého 

cukru súvisí aj zmenšovanie gramáže cukrovi-
niek,“ hovorí Petra Tříšková. Spoločnosť preto 
pripravuje menšie balenia nielen celoročne do-
stupných produktov, ale aj sezónnych – vianoč-
ných. Okrem nižšieho obsahu cukru v cukrovin-
kách sa spotrebitelia podľa Gabriely Bechynskej 
viac zaujímajú o zloženie skonzumovaných vý-
robkov a udržateľnosť pri získavaní surovín i sa-
motnej výrobe. „Zákazník chce vidieť v produk-
te jeho jednotlivé zložky, teda celé oriešky, 
semienka a kúsky sušeného ovocia. Chce jedno-
duché receptúry, vyšší obsah celozrnných cere-
álií a vlákniny,“ dodáva.

24,2 %
zákazníkov konzumuje sušienky 
a oblátky dva- až trikrát týždenne.

Konštantným trendom je aj sezónnosť. Po vý-
padku veľkonočného obdobia sa výrobcovia pri-
pravujú na silné obdobie Vianoc. Potvrdzujú to 
aj údaje zo Spotrebiteľského panela spoločnosti 
GfK. „Veď len v minulom roku si cukrovinku 
s vianočnou tematikou kúpilo 80 percent sloven-
ských domácností. Dominujú tu rôzne čokoládo-
vé figúrky, ale vianočný motív nájdeme aj medzi 
bonboniérami, perníčkami alebo pri tabuľkovej 
čokoláde,“ hovorí Veronika  Némethová. 

66,3 %
spotrebiteľov jedlo za posledný 
rok čokoládové tyčinky.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020
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tov a u niektorých modernejších značiek.“ Ďal-
šou zmenou bol aj presun predaja cukroviniek 
do online priestoru. „Došlo k navýšeniu online 
nákupov. Len čo sa však situácia stabilizovala, 
ľudia sa vrátili k nákupom v kamenných predaj-
niach,“ hovorí Gabriela Bechynská.

Črtou spotrebiteľského správania, ktorá sa ne-
zmenila, bolo zotrvanie pri obľúbených pro-
duktoch. „Vďaka tomu, že sú naše produkty 
obľúbené generáciami slovenských spotrebite-
ľov, nezanevreli na ne ani počas pandémie,“ 
súhlasí Gabriela Bechynská. Jej slová potvrdzu-
je aj Stanislava Růžičková s dodatkom, že 
všeobecne ľudia v čase neistoty menej experi-
mentujú a radšej stavia na tradičné známe 
značky. „Z našich dát sa nám ukazuje, že ľudia 
výrazne šetria na veľkých položkách v rozpočte 

Mondelez Europe Services Gabriela Bechynská. 
Prejavil sa aj nový trend: „Popri výrobkoch dennej 
spotreby a základných potravinách nakupujúci 
volili trvanlivé potraviny, ktoré majú radi, a ne-
púšťali sa do experimentovania s novými výrob-
kami,“ hovorí Gabriela Bechynská. Ako dopĺňa, 
namiesto snackov do ruky dávali zákazníci pred-
nosť rodinným baleniam produktov značiek ako 
Figaro, BeBe Dobré ráno alebo Tatranky.

O inej zmene v spotrebiteľskom správaní, ktorú 
zaznamenala spoločnosť Chocoland, hovorí 
jej marketingová riaditeľka Petra Tříšková: 
„V  našom prípade mala koronakríza dva efekty. 
Prvým bol odliv zákazníkov v segmente exkluzív-
nych bonboniér a tabuľkovej čokolády, ktoré sa 
primárne nakupujú ako pozornosti či pre náv-
števy. Druhý efekt, ktorý nám ale prial, bol pre-
sun k tradičným výrobkom za dobrú cenu.“ 
Vďaka tomu sa spoločnosti podarilo zvýšiť pre-
daje ich tradičných kokosových a sójových sukov 
či čokoládových nátierok.

Podľa slov Stanislavy Růžičkovej, marketingovej 
manažérky spoločnosti Nestlé, mala pandémia 
najväčší vplyv na vývoj kategórie cukroviniek 
v apríli. „Spojili sa tam dva faktory – úplne uza-
tvorenie a chýbajúca sezóna Veľkej noci, ktorá 
má už tradične na bežné aj sezónne cukrovinky 

veľký vplyv,“ hovorí a dodáva, že síce sa od mája 
začala situácia zlepšovať, na trhu bolo možné 
sledovať niektoré štrukturálnejšie zmeny. „Aj 
naďalej sa darilo tradičným cukrovinkám, ako 
tyčinky, tabuľkové čokolády a oblátky. Výraznej-
ší pokles sme ale zaznamenali v kategórii dezer-

Chýba Veľká noc 
i viac návštev.

ORION ATELIÉR.
Naše umenie
      čokolády.
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CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

„Spotrebi-
telia stavili 
na overené 
produkty.“

Slováci v oblasti cukroviniek veľmi 
neexperimentujú. Najmä v tejto dobe 
nevyhľadávajú novinky ani za dobrú 
cenu, zostávajú verní tradícii a kvalite za 
prijateľnú cenu.

Petra Tříšková,
marketingová riaditeľka,
Chocoland
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Predĺžte si leto!

A už ste vyskúšali A už ste vyskúšali 
dvojitú chuť bonboniéri?dvojitú chuť bonboniéri?

                                           Trebárs klasikou v tmavej 

                
         a svetlej poleve..

.

           

... alebo exotický pomaranč v tmavej ... alebo exotický pomaranč v tmavej 
                                      či brusnicu v bielej poleve?                                      či brusnicu v bielej poleve?

A teraz novinka ideálna do vrecka!A teraz novinka ideálna do vrecka!

50 g

www.chocoland.sk

inzercia

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

13,2 %15,2 %
ľudí žuje žuvačky 
denne.

nakupujúcich je 
tabuľkové čokolády 
raz mesačne.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020

Pri  jednom nákupe pritom  domácnosti  nakúpili 
v priemere 330 gramov cukroviniek a minuli na 
ne 3‚50 eur. Jedna kupujúca domácnosť tak 
v uplynulom roku minula na vianočné sladkosti 
v priemere takmer 19 eur. „V hlavnej cukrovin-
kovej sezóne, ktorou sú už každoročne Vianoce, 
máme pripravené novinky pod značkou Orion 
v adventných kalendárikoch, kolekciách na 

stromček a posilňujeme aj zastúpenie iných zna-
čiek, ako napríklad Orion Ateliér, Jojo alebo 
Kaštany,“ vymenúva Stanislava Růžičková. Ty-
pickými novinkami v prípade spoločnosti Choco-
land budú pre vianočné obdobie Dobré polevy 
na pečenie s príchuťou mliečna a extra horká 
čokoláda. Najdôležitejší čas roka ozvláštni zákaz-

níkom spoločnosť Mondelez vianočnými edícia-
mi Brumíka či sušienok Derby, Esíčka a Koka.

Cukrovinky ako segment impulzívneho tovaru 
sú najlepšie viditeľné v priestoroch pokladní. Ide 
však o priestor veľmi žiadaný medzi výrobcami. 
Navyše počas pandémie sa tento priestor zaplnil 
ochrannými prostriedkami, ako sú rúška na tvár, 
dezinfekčné prípravky na ruky či zdravé doplnky 
stravy. Pre cukrovinky zostal štandardný priestor 
regálov v samotnom oddelení. Rozhodujúci je 
preto obalový dizajn jednotlivých výrobkov. 
„Ako aj pri iných kategóriách impulzívneho to-

varu, aj pri cukrovinkách platí, že je potrebné 
výrobky maximálne zviditeľniť,“ vysvetľuje 
Gabriela Bechynská s tým, že je to nielen o fia-
lovej farbe v prípade čokolády Milka, ale aj 
o tvare strechy v prípade Toblerone. „Propagá-
ciu sa snažíme riešiť aj prostredníctvom letákov 
našich predajcov a potom aj sami v rámci so-
ciálnych sietí, ktoré nám najmä na Slovensku 
fungujú veľmi dobre,“ hovorí Petra Tříšková. 
Kým boli dovolené outdoorové športové podu-
jatia, spoločnosť využívala aj možnosť rozdáva-
nia vzoriek produktov pre ich účastníkov.

Zákazníci sa 
zaujímajú 

o obsah cukru.



UNIKÁTNY PROJEKT SKUPINY

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

NOVÝ TERMÍN 26. 11. 2020BRATISLAVA

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 ZÁKAZNÍKAA

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
PAVOL DANIŠ, SHP HARMANEC
ALEXANDER MATUŠEK, ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SR

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

JAK NA EFEKTÍVNY NÁBOR ZAMESTNANCOV 
DO SKLADOV A-PREPRAVY

Čo v nábore skutočne funguje a za čo sa už nevyplatí utrácať 
peniaze? Aké sú najaktuálnejšie trendy v nábore ľudí do skladov 
a prepravy? Akých chýb, ktoré firmu stoja peniaze, sa v nábore 
vyvarovať?
VERONIKA BEZÁKOVÁ, ALZA

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.  

MARTIN ŠTRBA, MARTINUS 
MIROSLAV KLENA, DM DROGERIA 
PETER BILÍK, ANASOFT 
A ĎALŠÍ
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13,2 %15,2 %
ľudí žuje žuvačky 
denne.

nakupujúcich je 
tabuľkové čokolády 
raz mesačne.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020

Pri  jednom nákupe pritom  domácnosti  nakúpili 
v priemere 330 gramov cukroviniek a minuli na 
ne 3‚50 eur. Jedna kupujúca domácnosť tak 
v uplynulom roku minula na vianočné sladkosti 
v priemere takmer 19 eur. „V hlavnej cukrovin-
kovej sezóne, ktorou sú už každoročne Vianoce, 
máme pripravené novinky pod značkou Orion 
v adventných kalendárikoch, kolekciách na 

stromček a posilňujeme aj zastúpenie iných zna-
čiek, ako napríklad Orion Ateliér, Jojo alebo 
Kaštany,“ vymenúva Stanislava Růžičková. Ty-
pickými novinkami v prípade spoločnosti Choco-
land budú pre vianočné obdobie Dobré polevy 
na pečenie s príchuťou mliečna a extra horká 
čokoláda. Najdôležitejší čas roka ozvláštni zákaz-

níkom spoločnosť Mondelez vianočnými edícia-
mi Brumíka či sušienok Derby, Esíčka a Koka.

Cukrovinky ako segment impulzívneho tovaru 
sú najlepšie viditeľné v priestoroch pokladní. Ide 
však o priestor veľmi žiadaný medzi výrobcami. 
Navyše počas pandémie sa tento priestor zaplnil 
ochrannými prostriedkami, ako sú rúška na tvár, 
dezinfekčné prípravky na ruky či zdravé doplnky 
stravy. Pre cukrovinky zostal štandardný priestor 
regálov v samotnom oddelení. Rozhodujúci je 
preto obalový dizajn jednotlivých výrobkov. 
„Ako aj pri iných kategóriách impulzívneho to-

varu, aj pri cukrovinkách platí, že je potrebné 
výrobky maximálne zviditeľniť,“ vysvetľuje 
Gabriela Bechynská s tým, že je to nielen o fia-
lovej farbe v prípade čokolády Milka, ale aj 
o tvare strechy v prípade Toblerone. „Propagá-
ciu sa snažíme riešiť aj prostredníctvom letákov 
našich predajcov a potom aj sami v rámci so-
ciálnych sietí, ktoré nám najmä na Slovensku 
fungujú veľmi dobre,“ hovorí Petra Tříšková. 
Kým boli dovolené outdoorové športové podu-
jatia, spoločnosť využívala aj možnosť rozdáva-
nia vzoriek produktov pre ich účastníkov.

Zákazníci sa 
zaujímajú 

o obsah cukru.
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a slovenskom trhu sa predá 
toľko cigariet, akoby každý je-
den spotrebiteľ vyfajčil takmer 
60 škatuliek ročne. Vyplýva to 
z meraní spoločnosti Nielsen. 

Tie hovoria, že v období od augusta 2019 do 
júla 2020 sa v predajniach potravín, tabakových 
obchodoch a na čerpacích staniciach predalo 
niečo vyše 328 miliónov škatuliek, ktorých prie-
merná cena bola 3‚4 eura. „Napriek rastúcej 
cene cigariet vplyvom vzrastajúcej spotrebnej 
dane to predstavuje medziročný nárast spot-
reby 4‚2 percenta,“ vysvetľuje group account 
manažérka spoločnosti Nielsen Jana Magicová. 
Ako pokračuje, predaje za júl tohto roka navyše 
dosiahli svoje maximum za posledné tri roky. 

FAJČENIE ČAKÁ 
VYŠŠIA DAŇ

CS #4

Bezdymové tabakové výrobky boli doposiaľ zdaňované menej než cigarety. 
Po novom sa chystá vyššia spotrebná daň pre obe alternatívy fajčenia. Dá sa 
predpokladať, že tá sa premietne aj do spotrebiteľských cien výrobkov. Či sa to 
odrazí na striedmejšom nákupnom správaní sa však nedá jasne povedať. Napriek 
tomu, že čoraz viac sa do popredia dostáva zdravý životný štýl, cigarety a tabakové 
výrobky si udržiavajú svoju popularitu.

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Tržby za cigarety v sledovanom období pred-
stavovali viac ako 1‚1 miliardy eur, čo je medzi-
ročne viac o 6‚4 %.

Pandemické opatrenia nahrali najmä čerpačkám, 
ktoré sa stali ešte viac vyhľadávaným miestom 
nákupu cigariet. „Do marca 2019 sa necelá jed-
na pätina objemu cigariet nakúpila na čerpacích 
staniciach, avšak vplyvom karanténnych opatrení 
sa významnosť čerpacích staníc, kde sa zákazník 
čiastočne presunul z tabakových predajní, vyšpl-
hala nad 22 percent,“ uvádza Jana Magicová. 
Naopak, najviac zasiahla koronakríza segment 
horeca, cez ktorý sa ešte v minulom roku preda-
la každá desiata škatuľka. „Zatvorené reštaurá-
cie, bary a ostatné gastrozariadenia priniesli 

takmer tretinový pokles predajov cez tento kanál. 
Ani júlové maximá predajov sa v rámci tohto seg-
mentu nedostali na svoje pôvodné čísla a ak po-
tom zoberieme do úvahy aj tento kanál, celkové 
predaje cigariet na Slovensku rastú len o jedno 
percento,“ dodáva Jana Magicová.

Zmenia sa preferencie

Vláda schválila koncom septembra návrh novely 
zákona, podľa ktorého sa majú zvýšiť sadzby 
spotrebnej dane z cigariet, tabaku aj bezdymo-
vých tabakových výrobkov. Sadzba dane z ciga-
riet by sa od budúceho roka mala zvýšiť z 64‚10 

na 74‚60 eura na tisíc kusov a z bezdy-
mových tabakových výrobkov 

z 76‚70 na 132‚20 
eura na kilogram, 
hoci pôvodne to 
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malo byť ešte viac. Ministerstvo vypočítalo zvý-
šenie celkového daňového zaťaženia o približne 
40 centov na balíček cigariet. Bezdymové taba-
kové výrobky na slovenskom trhu reprezentuje 
zariadenie Iqos a náplne Heets od spoločnosti 
Philip Morris. Fungujú tak, že tabak v nich neho-
rí, ale iba sa nahrieva. Výrobca túto alternatívu 
prezentuje ako menej rizikovú formu fajčenia. 
Ministerstvo si od vyšších sadzieb sľubuje aj vyš-
šie príjmy do štátneho rozpočtu. Nové pravidlá 
majú platiť od februára a cigarety so súčasnou 
sadzbou dane a cenou bude možné dopredávať 
do konca marca 2021.

Výrobcovia sa zhodujú v tom, že ide o skokové 
zvýšenie dane. Podľa spoločnosti Imperial Tobac-
co Slovakia sa zvýšená daň pri cigaretách pre-
mietne do ceny v plnej miere, keďže dane pred-
stavujú až štyri pätiny z ceny škatuľky. 
„Konkrétny vplyv na ceny bude výsledkom ob-
chodnej stratégie jednotlivých výrobcov, pričom 
ich možnosti budú vychádzať aj z toho, ako sú 
jednotlivé kategórie už dnes daňovo zaťažené,“ 
vysvetľuje manažér komunikácie spoločnosti JTI 
Slovak Republic Martin Jaroš. Ako pripomína, pri 
cene 3‚50 eura za škatuľku cigariet dnes pred-
stavuje celková daň, teda spotrebná daň a DPH, 
76 % celkovej ceny, no pri bezdymovom výrob-
ku je to len 30 %. Výrobca teda zo škatuľky ci-
gariet odvedie štátu na daniach podstatne vyššiu 
sumu než výrobca bezdymového produktu.

Prechod fajčiarov na bezdymové výrobky je tak 
pre štátnu pokladnicu nevýhodný. „Keď si 
vezmeme, že každá desiata klasická cigareta je 
dnes nahradená náplňou tabaku na zahrievanie, 
štát tam už v minulom roku prišiel zhruba o 45 
miliónov eur. Odhadujeme pritom, že v tomto 
roku to bude približne 65 miliónov eur,“ uvádza 
hovorca spoločnosti British American Tobacco 
Tomáš Tesař s tým, že vládny návrh síce ide správ-
nym smerom, ale práve pri bezdymových výrob-
koch vidí obrovský priestor na ďalšie zdaňovanie.

„Z minulosti máme skúsenosti, že skoky v daňo-
vom zaťažení, aj miernejšie, ako je tento návrh, 
vedú k nárastu nelegálneho dovozu. K nižšiemu 
výberu daní môže viesť aj zmena spotrebiteľ-

ských preferencií smerom k lacnejším alternatí-
vam, napríklad k tabaku na vlastnú výrobu ciga-
riet. Z neho má štát menšie príjmy,“ myslí si 
Martin Jaroš. Ručná výroba cigariet podľa jeho 
slov rastie a možno za tým hľadať dva vplyvy. 
Časť zákazníkov považuje rituál spojený s ruč-
nou výrobou cigariet za otázku štýlu. Ďalšia časť 
ju vyhľadáva ako cenovo dostupnejšiu alternatí-
vu k hotovým cigaretám.

Zvýšenie spotrebnej dane a následne aj cien 
bude podľa spoločnosti Philip Morris Slovakia 
v prvom rade znamenať to, že fajčiari nebudú 
motivovaní prejsť na menej rizikové alternatívy, 
teda zahrievanie tabaku. „Ďalej to bude zname-
nať rozmach nákupnej turistiky do okolitých 
krajín s nižšími sadzbami a v najhoršom prípade 
to môže spôsobiť nárast výskytu nelegálnych 
tabakových výrobkov na slovenskom trhu,“ 
konštatuje hovorca spoločnosti Juraj Králik.

Snaha o zdravý životný 
štýl vedie k alternatívam

Výrobcovia vnímajú záujem spotrebiteľov 
o nové alternatívy ku klasickým cigaretám. Ide 
o bezdymové tabakové výrobky, elektronické 
cigarety, ale aj žuvací tabak či nikotínové vrecúš-
ka. Všetci sa preto snažia inovovať.

 Philip Morris Slovakia uviedol na slovenský trh 
v roku 2017 zariadenie na nahrievanie tabaku 
Iqos. Podľa údajov spoločnosti ho k júlu tohto 
roka používalo 180-tisíc fajčiarov, pričom približ-
ne 130-tisíc z nich prestalo fajčiť cigarety úplne. 
Spoločnosť vidí svoju budúcnosť ako bezdymo-
vú, preto vyvíja ďalšie bezdymové výrobky a chce 
ich postupne predstavovať aj na Slovensku.

Alternatívne produkty – ako bezdymové výrobky, 
tak aj elektronické cigarety – má v globálnom 
portfóliu aj JTI. „Vývoj na slovenskom trhu pozor-
ne sledujeme a priebežne vyhodnocujeme. Alter-
natívne výrobky sú určite témou našich interných 
diskusií, no v tejto chvíli by som nerád prezrádzal 
našu taktiku,“ konštatuje Martin Jaroš.

Fajčili ste cigarety 
za posledný rok? Áno 26‚9 %

 Nie, nikdy som  
 ich nefajčil 52‚5 %

 Nie, prestal  
 som fajčiť 

20‚6 %

Imperial Tobacco Slovakia zatiaľ priniesla na Slo-
vensko nikotínové vrecúška pod značkou Zo-
neX. Výrobok neobsahuje tabak a je diskrétny, 
keďže na rozdiel od cigariet, elektronických ci-
gariet alebo bezdymových výrobkov ich užívanie 
nie je možné na spotrebiteľovi nijako spozoro-
vať. „Na medzinárodných trhoch však ponúka-
me aj elektronickú cigaretu pod značkou blu, 
ako aj výrobok na báze zahrievaného tabaku 
pod značkou Pulze a dá sa očakávať, že v bu-
dúcnosti prinesieme tieto produkty aj na Sloven-
sko,“ uvádza manažér vonkajších vzťahov spo-
ločnosti Ivan Kubányi.

British American Tobacco ponúka na českom 
trhu zariadenie na zahrievanie tabaku glo s nápl-
ňami neo, ktoré zatiaľ na Slovensku ešte nie sú. 
Elektronické cigarety sú v portfóliu firmy zastú-
pené značkami Vype a ePen, ktoré sú taktiež 
dostupné v Česku. Treťou alternatívou v ponuke 
spoločnosti sú orálne nikotínové výrobky. V Čes-
ku sú to nikotínové vrecúška Lyft a na Slovensku 
porciovaný žuvací tabak, ktorý začiatkom tohto 
roka uviedli pod značkou Epok. „Medzimesačné 
nárasty, ktoré v segmente žuvacieho tabaku vidí-
me, sú prakticky zakaždým dvojciferné. A to ob-
zvlášť počas posledných mesiacov. Keď napríklad 
porovnám júl s júnom, tak s Epokom sme zazna-
menali takmer štvrtinový medzimesačný nárast 
predajov,“ uvádza Tomáš Tesař.

Fajčiari sa dajú kategorizovať podľa viacerých 
kritérií, a to napríklad socio-demograficky, geo-
graficky či na základe životného štýlu. Martin 
Jaroš hovorí, že zákazníci, ktorí citlivejšie vníma-
jú cenu, siahajú prirodzene po lacnejších cigare-
tách, no i medzi nimi si dokážu nájsť značku, 
ktorej vedia byť verní. „Človek z mestského 
prostredia s vyšším príjmom zase rád siahne po 
prémiových značkách, ktoré signalizujú istý spo-
ločenský status. Výber produktu tak výrazne 
ovplyvňuje okrem chuťových preferencií cenová 
stratégia jednotlivých značiek, ich imidž, ale aj 
faktory ako dostupnosť a komunikácia na mies-
te predaja či marketingové akcie,“ dodáva.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2020

opýtaných fajčilo za posledný 
rok elektronické cigarety.7,1 %

spotrebiteľov denne 
vyfajčí 16 až 20 cigariet.9,6 %
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N
a slovenskom trhu sa predá 
toľko cigariet, akoby každý je-
den spotrebiteľ vyfajčil takmer 
60 škatuliek ročne. Vyplýva to 
z meraní spoločnosti Nielsen. 

Tie hovoria, že v období od augusta 2019 do 
júla 2020 sa v predajniach potravín, tabakových 
obchodoch a na čerpacích staniciach predalo 
niečo vyše 328 miliónov škatuliek, ktorých prie-
merná cena bola 3‚4 eura. „Napriek rastúcej 
cene cigariet vplyvom vzrastajúcej spotrebnej 
dane to predstavuje medziročný nárast spot-
reby 4‚2 percenta,“ vysvetľuje group account 
manažérka spoločnosti Nielsen Jana Magicová. 
Ako pokračuje, predaje za júl tohto roka navyše 
dosiahli svoje maximum za posledné tri roky. 

FAJČENIE ČAKÁ 
VYŠŠIA DAŇ

CS #4

Bezdymové tabakové výrobky boli doposiaľ zdaňované menej než cigarety. 
Po novom sa chystá vyššia spotrebná daň pre obe alternatívy fajčenia. Dá sa 
predpokladať, že tá sa premietne aj do spotrebiteľských cien výrobkov. Či sa to 
odrazí na striedmejšom nákupnom správaní sa však nedá jasne povedať. Napriek 
tomu, že čoraz viac sa do popredia dostáva zdravý životný štýl, cigarety a tabakové 
výrobky si udržiavajú svoju popularitu.

CS #1 TEPLÉ NÁPOJE
CS #2 VÍNO A ALKOHOL
CS #3 CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #4 TABAKOVÉ VÝROBKY

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Tržby za cigarety v sledovanom období pred-
stavovali viac ako 1‚1 miliardy eur, čo je medzi-
ročne viac o 6‚4 %.

Pandemické opatrenia nahrali najmä čerpačkám, 
ktoré sa stali ešte viac vyhľadávaným miestom 
nákupu cigariet. „Do marca 2019 sa necelá jed-
na pätina objemu cigariet nakúpila na čerpacích 
staniciach, avšak vplyvom karanténnych opatrení 
sa významnosť čerpacích staníc, kde sa zákazník 
čiastočne presunul z tabakových predajní, vyšpl-
hala nad 22 percent,“ uvádza Jana Magicová. 
Naopak, najviac zasiahla koronakríza segment 
horeca, cez ktorý sa ešte v minulom roku preda-
la každá desiata škatuľka. „Zatvorené reštaurá-
cie, bary a ostatné gastrozariadenia priniesli 

takmer tretinový pokles predajov cez tento kanál. 
Ani júlové maximá predajov sa v rámci tohto seg-
mentu nedostali na svoje pôvodné čísla a ak po-
tom zoberieme do úvahy aj tento kanál, celkové 
predaje cigariet na Slovensku rastú len o jedno 
percento,“ dodáva Jana Magicová.

Zmenia sa preferencie

Vláda schválila koncom septembra návrh novely 
zákona, podľa ktorého sa majú zvýšiť sadzby 
spotrebnej dane z cigariet, tabaku aj bezdymo-
vých tabakových výrobkov. Sadzba dane z ciga-
riet by sa od budúceho roka mala zvýšiť z 64‚10 

na 74‚60 eura na tisíc kusov a z bezdy-
mových tabakových výrobkov 

z 76‚70 na 132‚20 
eura na kilogram, 
hoci pôvodne to 
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zatvorených prevádzkach nemá-
te šancu osloviť spotrebiteľa a ak 
je prevádzka otvorená, zaručene 
v nej nebudete ponúkať ochut-
návku novej príchute jogurtu. Aj 

takto by sa dal v skratke zhrnúť dosah pandémie 
koronavírusu na oblasť sales promotion. „Náš biz-
nis takmer okamžite postihol zákaz akýchkoľvek 
marketingových aktivít formou osobného kontak-
tu so spotrebiteľom. Strach z nakazenia a šírenia 
choroby v podstate znemožnil akékoľvek aktivity 
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri,“ hovorí Hana 
Fábry, new business manažérka spoločnosti Sales 
House CZ/SK. Dodáva však, že na druhej strane 
ich riešenia ako prenájom obchodnej štruktúry 
a merchandising fungovali aj počas najprísnejších 
protipandemických opatrení.

Rýchla zmena stratégie

Horšiu situáciu zažila spoločnosť Promoteri.eu. 
„Počas jedného pracovného týždňa zavolali všetci 
klienti, že musíme ukončiť prebiehajúce akcie. 
V piatok sme odchádzali s tým, že v pondelok sme 
bez práce. Stále sme sa z toho nespamätali, máme 
len dvadsať percent z tímu, ktorý sme mali pred 
vypuknutím pandémie,“ prezrádza riaditeľ spoloč-
nosti Promoteri.eu Vít Krčmář. Aj on potvrdzuje, 
že momentálne fungujú len tie najsilnejšie predaj-
ne a merchandising.

„Ani po uvoľnení opatrení sme sa v lete nevrátili 
do ‚normálu‘ a veľa našich naplánovaných aktivít 
sme s klientmi posunuli na neurčito, prípadne sme 
ich úplne zrušili. Opäť sa to týkalo hlavne marke-
tingových nástrojov na podporu značky. Aj keď sa 
spotrebiteľ vrátil do obchodu a dovolenkoval 
doma, skoro žiadna z FMCG spoločností si neob-
jednala klasickú ochutnávku,“ dopĺňa Hana Fábry. 
Podľa slov Víta Krčmářa sú však práve toto formy 
sales proma, ktoré sa stretávajú s najväčším úspe-
chom u zákazníkov v predajniach. „Zákazníci si 
môžu vyskúšať produkt na mieste buď ochutna-
ním, alebo iným spôsobom testovania. To je hlavná 
výhoda retailu, kde si zákazník môže tovar ‚ochy-
tať’, a pokiaľ k tomu dostane aj promotéra, ktorý 
vie odpovedať na jeho otázky, stáva sa z tejto pod-
pory veľmi účinný nástroj,“ vysvetľuje.

Jeden z kľúčových nástrojov podpory predaja – fyzický kontakt so spotrebiteľmi 
– zo dňa na deň zmizol. Spoločnosti, ktorých sales promo živí, museli okamžite 
reagovať a prispôsobiť svoje služby podpory predaja novej situácii. Hoci hlásia straty, 
aj v prípade ich biznisu platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Pandémia koronavírusu 
totiž urýchlila nástup iných spôsobov sales proma a ukázala samotným aktérom 
ich skryté silné stránky.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Sales promo
zažíva obrodenie
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v súčasnosti skoro neobmedzený a pokročilé algo-
ritmy, neurónové siete a strojové učenie už dnes 
dokážu neuveriteľné veci. Naše správanie a rozho-
dovanie dokážu predvídať skôr ako my sami,“ mys-
lí si Hana Fábry.

Budúcnosť sales proma je aj o prepájaní online 
a offline prostredia. „Ide napríklad o nástroj online 
promotér, vďaka ktorému má spotrebiteľ možnosť 
priamo z predajnej plochy kontaktovať nášho on-
line promotéra a požiadať o radu k propagovaným 
produktom. Toto riešenie je flexibilné, interaktívne 
a spĺňa očakávania našich klientov a spotrebite-
ľov,“ prezrádza Martin Kolář. Podľa slov Hany Fábry 
je využitie virtuálnej reality pri prezentácii značky 
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V ponuke je komplexná 
pomoc
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motion mali mať na pamäti nielen reálnu stratégiu 
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a preškolenie na mieste predaja, k dobre stanove-
nému predajnému rozhovoru s jasnými konkurenč-
nými výhodami a k tomu argument navyše, ktorý 
presvedčí zákazníka k nákupnému rozhodnutiu 
v podobe darčeka k okamžitému nákupu či zľava 
počas propagácie. To všetko navyše zastrešené 
múdrym a prehľadným reportingom.“ Základom 
úspešného sales proma sú pritom dáta. O ich po-
trebe hovorí aj Hana Fábry: „Významne vzrástol 
dopyt po analýze a interpretácii dát, ktoré denne 
zbierame. Súčasťou každého nášho projektu sú aj 
kvantitatívne výsledky. Ide o systematický zber 
dát, ktoré vieme čítať a predikovať tak ďalší vývoj 
a stratégiu značky.“

Dáta pri správnej 
analýze dokážu 

pomôcť.

Quo vadis, 
podpora predaja?

Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti sales pro-
mo sa museli vzniknutej situácii prispôsobiť a klien-
tom ponúkajú iné formy podpory predaja. „Mo-
mentálne je medzi značkami najvyhľadávanejšou 
formou sales proma oblasť samplingových aktivít,“ 
tvrdí Martin Kolář, managing director CZ&SK 
4P&P. Vysoko preferovanou formou sales promo-
tion sú medzi klientmi aj ambasádori značiek. „Ide 
o stabilné, vysoko motivované, prezentačno-pre-
dajné tímy promotérov, ktorých povinnou výbavou 
sa najnovšie stali rúška. Ďalej je to cielený sampling 
do domácností – ide o tím promotérov, ktorí nav-
števujú domácnosť spotrebiteľa,“ hovorí Hana 
Fábry. Ďalšími možnosťami sú správny merchandi-
sing v maloobchodnej prevádzke – dokladanie 
a celková starostlivosť o tovar klientov –, ktorý 
zákazník vníma nepriamo ako plný regál so správ-
nou cenovkou, nasleduje cenová akcia, prípadne 
akcia 1+1 zadarmo. „A určite outsourcing alebo 
prenájom obchodnej štruktúry. Zároveň rôzne for-
my budovania distribúcie formou van sellingu ale-
bo ambulantného predaja,“ dodáva.

Medzi trendy, ktoré ovplyvňujú oblasť sales pro-
ma, patrí aj segment e-commerce, ktorý zazname-
nal signifikantný percentuálny rast. „Pre mladú 
generáciu nie je žiaden problém orientovať sa v di-
gitálnom svete, práve naopak, vyhľadávajú ho. 
Zlepšujú sa aj platobné nástroje v aplikáciách 
a e-shopoch, k čomu výrazne pomáhajú riešenia 
Apple Pay na iOS, respektíve Google Pay na An-
droid zariadeniach. Nové technológie typu Face ID, 
eSIM mobilné karty a ich používanie v hodinkách 
zase zvyšujú bezpečnosť a pohodlie týchto pla-
tieb,“ ozrejmuje Hana Fábry. Platí, že oblasť sales 
proma ovplyvňujú aj iné technológie. „Stále sú to 
systémy na automatizáciu procesov inzercie, nábo-
rov, školení, zazmluvnenia, miezd a predovšetkým 
reportingu,“ vymenúva Vít Krčmář. Hudbou blízkej 
budúcnosti je umelá inteligencia, ktorá zohrá aj 
v tomto odvetví veľkú úlohu. „Výpočtový výkon je 

„Korona 
udáva smer.“

Medzi trendy, ktoré nás ovplyvňujú, patrí 
oblasť hygieny a bezpečnosti na predajnej 
ploche. Spotrebiteľ sa chce cítiť bezpečne, 
a to vyžaduje aj v rámci aktivít na podporu 
predaja.

Martin Kolář,
managing director CZ&SK, 4P&P

SLUŽBY PRE OBCHOD
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zatvorených prevádzkach nemá-
te šancu osloviť spotrebiteľa a ak 
je prevádzka otvorená, zaručene 
v nej nebudete ponúkať ochut-
návku novej príchute jogurtu. Aj 

takto by sa dal v skratke zhrnúť dosah pandémie 
koronavírusu na oblasť sales promotion. „Náš biz-
nis takmer okamžite postihol zákaz akýchkoľvek 
marketingových aktivít formou osobného kontak-
tu so spotrebiteľom. Strach z nakazenia a šírenia 
choroby v podstate znemožnil akékoľvek aktivity 
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri,“ hovorí Hana 
Fábry, new business manažérka spoločnosti Sales 
House CZ/SK. Dodáva však, že na druhej strane 
ich riešenia ako prenájom obchodnej štruktúry 
a merchandising fungovali aj počas najprísnejších 
protipandemických opatrení.

Rýchla zmena stratégie

Horšiu situáciu zažila spoločnosť Promoteri.eu. 
„Počas jedného pracovného týždňa zavolali všetci 
klienti, že musíme ukončiť prebiehajúce akcie. 
V piatok sme odchádzali s tým, že v pondelok sme 
bez práce. Stále sme sa z toho nespamätali, máme 
len dvadsať percent z tímu, ktorý sme mali pred 
vypuknutím pandémie,“ prezrádza riaditeľ spoloč-
nosti Promoteri.eu Vít Krčmář. Aj on potvrdzuje, 
že momentálne fungujú len tie najsilnejšie predaj-
ne a merchandising.

„Ani po uvoľnení opatrení sme sa v lete nevrátili 
do ‚normálu‘ a veľa našich naplánovaných aktivít 
sme s klientmi posunuli na neurčito, prípadne sme 
ich úplne zrušili. Opäť sa to týkalo hlavne marke-
tingových nástrojov na podporu značky. Aj keď sa 
spotrebiteľ vrátil do obchodu a dovolenkoval 
doma, skoro žiadna z FMCG spoločností si neob-
jednala klasickú ochutnávku,“ dopĺňa Hana Fábry. 
Podľa slov Víta Krčmářa sú však práve toto formy 
sales proma, ktoré sa stretávajú s najväčším úspe-
chom u zákazníkov v predajniach. „Zákazníci si 
môžu vyskúšať produkt na mieste buď ochutna-
ním, alebo iným spôsobom testovania. To je hlavná 
výhoda retailu, kde si zákazník môže tovar ‚ochy-
tať’, a pokiaľ k tomu dostane aj promotéra, ktorý 
vie odpovedať na jeho otázky, stáva sa z tejto pod-
pory veľmi účinný nástroj,“ vysvetľuje.

Jeden z kľúčových nástrojov podpory predaja – fyzický kontakt so spotrebiteľmi 
– zo dňa na deň zmizol. Spoločnosti, ktorých sales promo živí, museli okamžite 
reagovať a prispôsobiť svoje služby podpory predaja novej situácii. Hoci hlásia straty, 
aj v prípade ich biznisu platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Pandémia koronavírusu 
totiž urýchlila nástup iných spôsobov sales proma a ukázala samotným aktérom 
ich skryté silné stránky.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Sales promo
zažíva obrodenie
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Pokladnice

R 

ýchlosť, plynulosť a komfort – 
tieto tri atribúty musí v dnešnej 
dobe spĺňať moderná pok-
ladnica s kvalitným softvérom 
a ideálne s konfigurovateľným 

dotykovým monitorom. „Moderná pokladnica 
urýchľuje markovanie tovarov, pomáha pri prijíma-
ní a vydávaní hotovosti, automaticky prepočítava 
menový kurz a prijíma rozličné druhy platidiel, ako 
gastrolístky či rôzne meny. Je preto dôležitá jej jed-
noduchosť, rýchlosť obsluhy a prehľadnosť jednot-
livých obrazoviek,“ uvádza hovorkyňa spoločnosti 
Kaufland Slovenská republika Lucia Vargová. Keď 
si to však rozmeníme na drobné, dostávame oveľa 
dlhší zoznam činností, s ktorými dokáže pokladnica 
v dnešnej dobe predajcom pomôcť. „Systém musí 
zaistiť komfortné vybavenie zákazníka a užívateľovi 
musí umožniť podrobné vyhodnotenie obchodné-
ho obehu tovaru, vypočítať základné ukazovatele, 
ako sú zisk, marža či obrátkovosť po skupinách i po 
jednotlivých položkách sortimentu,“ vymenúva Mi-
chal Čadina, obchodný manažér spoločnosti P.V.A. 
systems, a dodáva, že plynulosť predaja vychádza 
predovšetkým z maximálnej automatizácie systému. 

Ich výpadok by znamenal kolaps. Hoci z pohľadu zákazníka môže ísť iba o zariadenia 
na skenovanie cien výrobkov, príjem a výdaj platieb za nákupy, pokladnice ukrývajú vo 
svojom vnútri sofistikovaný systém, ktorý sa stará o celkovú plynulosť predaja i rýchle 
a komfortné vybavenie zákazníka.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

predajne

„Od identifikácie tovaru a jeho balenia čiarovým kó-
dom, cez výpočet ceny s ohľadom na platné akcie či 
zľavy až po možnú identifikáciu zákazníka pre ver-
nostné programy.“

K pokladničným systémom možno priradiť aj vá-
hové pokladne, ktoré sa takisto stávajú aktívnym 
prvkom v rukách obsluhy. „Dokážu ako prvé zvážiť 
a predať produkt, ale takisto ponúkajú aktívnu 
možnosť výberu platby hotovosťou,                                                                                                                                 platobnou 
kartou alebo platobným automatom pre platenie 
hotovosťou,“ hovorí marketingová riaditeľka Met-
tler-Toledo Michaela Veberová. Ako ďalej uvádza, 
váhové pokladne dokážu zákazníka informovať 
o zložení kupovaného výrobku či dokonca mu 
môžu odporúčať recepty na spracovanie daného 
produktu.

Arzenál funkcií

Pokladnice sú so svojimi početnými funkciami sku-
točným pokladom pre predajcov. Medzi ich zák-
ladné funkcionality podľa spoločnosti P.V.A. sys-
tems patrí kompletné skladové hospodárstvo 
celého systému, automatická komunikácia s úč-
tovníctvom a systémom dodávateľov, ako aj široké 
množstvo spôsobov nacenenia tovaru vrátane 
prehľadnej práce s akciovými položkami a v nepo-
slednom rade aj automatická komunikácia so špe-
cializovaným obchodným hardvérom. „K hardvéru 
zaraďujeme predovšetkým platobné terminály, 
váhy, váhoskenery, výkupné automaty vratných 
obalov, zákaznícke monitory, ale aj širokú škálu 
bezdrôtových skladových terminálov pre príjem 
a správu tovaru na predajnej ploche,“ dopĺňa Mi-
chal Čadina s tým, že všetko musí byť nastavené 
v súlade s príslušnou legislatívou. „Klienti čím ďa-
lej, tým viac vyžadujú od váh a váhopokladní, aby 
boli postavené na platforme počítačového systé-
mu, otvorenej softvérovej architektúre, veľkých 
zákazníckych displejoch, ktoré dokážu ponúknuť 
spotrebiteľovi v rámci nákupu jasnú reklamu. Mu-

Dôležitá je 
rýchlosť obsluhy.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

sia byť aktívnym prvkom a pomocníkom pri predaji 
produktu koncovému zákazníkovi,“ dodáva Mi-
chaela Veberová.

Okrem týchto základných vlastností, ktoré musia 
spĺňať všetky pokladnice, sú pre predajcov k dispo-
zícii aj ďalšie doplnkové. Tie majú na starosti zvy-
šovanie komfortu nákupu a zážitku pre zákazníka. 
„Ide o široké možnosti nastavenia zákazníckych 
vernostných systémov, možnosť využívania dar-
čekových kariet a zľavových kupónov,“ hovorí Mi-
chal Čadina. Pokladnice musia vedieť prijímať dar-
čekové karty aj poukážky, samostatne aj 

v kombináciách, a následne musia tieto platby 
presne evidovať a reportovať do ďalších systémov 
(účtovníctvo, banky, spoločnosti vydávajúce 
gastrolístky a darčekové poukážky).

Aj hotovosť sa dá 
prijímať bez dotyku

Neustále vylepšovanie a dopĺňanie ďalších funkcií 
sa dotýka aj pokladničných systémov, ktoré si vy-
žadujú nové prístupy k ich riešeniu. „V oblasti rých- ... /...

loobrátkového predaja pozorujeme snahu ponúk-
nuť zákazníkom možnosť objednať si tovar cez 
internet s následným vyzdvihnutím v predajni či 
rozvozom. Zvyšuje sa pomer bezhotovostných pla-
tieb a tiež výrazne rastie záujem o prepojenie 
s e-shopmi,“ ozrejmuje Michal Čadina. Podľa jeho 
slov v prípade stredne veľkých a väčších predajní 
je trendom nasadzovanie samoobslužných poklad-
ničných systémov.

O novom trende v obslužnom predaji hovorí Mi-
chaela Veberová. Ide o prepojenie obchodných 
váh s rozhraním slúžiacim na automatické prijíma-
nie a vydávanie hotovosti. Toto riešenie, na ktorom 
firma Mettler-Toledo spolupracovala s Albacon 
Systems, má mnoho výhod. „Obsluha sa nedotýka 
hotovosti, a tak je chránená pred vírusmi a bakté-
riami. Manká a peňažné rozdiely sú minulosťou, 
pretože zákazník vkladá hotovosť priamo do zaria-
denia. S tým je spojená aj bezpečnosť, lebo hoto-
vosť je ihneď uložená,“ popisuje Michaela Vebero-
vá a pokračuje, že toto zariadenie pomáha aj 
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Pokladnice

R 

ýchlosť, plynulosť a komfort – 
tieto tri atribúty musí v dnešnej 
dobe spĺňať moderná pok-
ladnica s kvalitným softvérom 
a ideálne s konfigurovateľným 

dotykovým monitorom. „Moderná pokladnica 
urýchľuje markovanie tovarov, pomáha pri prijíma-
ní a vydávaní hotovosti, automaticky prepočítava 
menový kurz a prijíma rozličné druhy platidiel, ako 
gastrolístky či rôzne meny. Je preto dôležitá jej jed-
noduchosť, rýchlosť obsluhy a prehľadnosť jednot-
livých obrazoviek,“ uvádza hovorkyňa spoločnosti 
Kaufland Slovenská republika Lucia Vargová. Keď 
si to však rozmeníme na drobné, dostávame oveľa 
dlhší zoznam činností, s ktorými dokáže pokladnica 
v dnešnej dobe predajcom pomôcť. „Systém musí 
zaistiť komfortné vybavenie zákazníka a užívateľovi 
musí umožniť podrobné vyhodnotenie obchodné-
ho obehu tovaru, vypočítať základné ukazovatele, 
ako sú zisk, marža či obrátkovosť po skupinách i po 
jednotlivých položkách sortimentu,“ vymenúva Mi-
chal Čadina, obchodný manažér spoločnosti P.V.A. 
systems, a dodáva, že plynulosť predaja vychádza 
predovšetkým z maximálnej automatizácie systému. 

Ich výpadok by znamenal kolaps. Hoci z pohľadu zákazníka môže ísť iba o zariadenia 
na skenovanie cien výrobkov, príjem a výdaj platieb za nákupy, pokladnice ukrývajú vo 
svojom vnútri sofistikovaný systém, ktorý sa stará o celkovú plynulosť predaja i rýchle 
a komfortné vybavenie zákazníka.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

predajne

„Od identifikácie tovaru a jeho balenia čiarovým kó-
dom, cez výpočet ceny s ohľadom na platné akcie či 
zľavy až po možnú identifikáciu zákazníka pre ver-
nostné programy.“

K pokladničným systémom možno priradiť aj vá-
hové pokladne, ktoré sa takisto stávajú aktívnym 
prvkom v rukách obsluhy. „Dokážu ako prvé zvážiť 
a predať produkt, ale takisto ponúkajú aktívnu 
možnosť výberu platby hotovosťou,                                                                                                                                 platobnou 
kartou alebo platobným automatom pre platenie 
hotovosťou,“ hovorí marketingová riaditeľka Met-
tler-Toledo Michaela Veberová. Ako ďalej uvádza, 
váhové pokladne dokážu zákazníka informovať 
o zložení kupovaného výrobku či dokonca mu 
môžu odporúčať recepty na spracovanie daného 
produktu.

Arzenál funkcií

Pokladnice sú so svojimi početnými funkciami sku-
točným pokladom pre predajcov. Medzi ich zák-
ladné funkcionality podľa spoločnosti P.V.A. sys-
tems patrí kompletné skladové hospodárstvo 
celého systému, automatická komunikácia s úč-
tovníctvom a systémom dodávateľov, ako aj široké 
množstvo spôsobov nacenenia tovaru vrátane 
prehľadnej práce s akciovými položkami a v nepo-
slednom rade aj automatická komunikácia so špe-
cializovaným obchodným hardvérom. „K hardvéru 
zaraďujeme predovšetkým platobné terminály, 
váhy, váhoskenery, výkupné automaty vratných 
obalov, zákaznícke monitory, ale aj širokú škálu 
bezdrôtových skladových terminálov pre príjem 
a správu tovaru na predajnej ploche,“ dopĺňa Mi-
chal Čadina s tým, že všetko musí byť nastavené 
v súlade s príslušnou legislatívou. „Klienti čím ďa-
lej, tým viac vyžadujú od váh a váhopokladní, aby 
boli postavené na platforme počítačového systé-
mu, otvorenej softvérovej architektúre, veľkých 
zákazníckych displejoch, ktoré dokážu ponúknuť 
spotrebiteľovi v rámci nákupu jasnú reklamu. Mu-

Dôležitá je 
rýchlosť obsluhy.
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s uzávierkami. Tie sú spoločne s kontrolami vyko-
nané online v priebehu chvíle. Zvyšuje sa tak kom-
fort obsluhy a zrýchľuje sa vybavenie zákazníka, 
ktorý však nestráca kontakt s predávajúcim.

Keď sa zákazník 
obslúži sám

Ako uvádza Michal Čadina, samoobslužné poklad-
nice sú na prvý pohľad nákladnou investíciou, 
 avšak z hľadiska prevádzky predstavujú zaujímavú 
úsporu personálnych nákladov predajne. O ich 
ďalších výhodách hovorí Peter Steigauf, hovorca 
Tesco Stores SR: „Samoobslužné pokladnice sú 
skvelou pomocou a práve vďaka nim dokážeme 
obslúžiť čo najviac nakupujúcich. Zároveň posky-
tujú zákazníkom úsporu času v prípade malých 
a stredných nákupov,“ tvrdí a dodáva, že pri spo-
lupráci s dodávateľmi systémov pokladníc očaká-
vajú flexibilitu pri vývoji jednotlivých funkcionalít 
a taktiež prepojenie s ich vernostným programom 
Clubcard. „Pri samoobslužných pokladniciach kla-
dieme dôraz na používateľskú skúsenosť, aby sme 
zákazníkom sprostredkovali atraktívny a jednodu-
chý dizajn ovládania. Z pohľadu ďalších požiada-
viek na samoobslužné pokladnice ide najmä 
o rýchlosť a spoľahlivosť, ako aj plnú integráciu 

a kompatibilitu s našimi internými systémami,“ do-
pĺňa. Pre samoobslužné systémy je pritom potra-
vinársky predaj najefektívnejší, čo potvrdzuje aj 
Lucia Vargová: „Samoobslužné pokladnice 
urýchľujú nákup zákazníkov hlavne pri menších 
nákupoch. Zákazníci ich vnímajú pozitívne a rých-
lo si na ne zvykli.“

Ďalšou nadstavbou pri samoobslužných pokladni-
ciach je služba skenovania tovaru už počas nákupu. 
„Ako stále silnejší trend sa ukazuje rozšírenie 

o self-scanning, keď si zákazník nákup sám skenuje 
špeciálnym online terminálom už počas nákupu 
a samoobslužnú pokladnicu potom použije len na 
zaplatenie,“ vysvetľuje Michal Čadina. Táto služba 
môže vďaka koronavírusu nabrať na popularite. 
„V súčasnej situácii po nástupe koronakrízy zákaz-
níkov povzbudzujeme, aby využívali naše inovácie 
ako službu Scan&Shop či samoobslužné  pokladnice, 
ale rovnako aj bezkontaktnú platbu kartou urýchľu-
júcu vybavenie nákupu,“ dodáva Peter  Steigauf.

Slabšie miesta

Pri takom komplexnom systéme, akým pokladnič-
né systémy sú, sa objavia aj ich slabšie miesta. 
„Najčastejšie ide o problémy s hardvérom a výpad-
ky ORP modulov v eKase,“ hovorí Lucia Vargová. 
Jej slová potvrdzuje aj Michal Čadina. „Najfrekven-
tovanejšou požiadavkou na servis sú jednoznačne 
problémy s chráneným dátovým úložiskom, ktoré 
je časťou eKasy. Táto povinná časť hardvéru musí 
veľmi úzko komunikovať s pokladničným softvé-
rom a hardvérom a na túto komunikáciu sa kladú 
prísne bezpečnostné nároky.“ Ďalšími požiadavka-
mi na servis sú nastavenia systému v oblasti konfi-
gurácie, čo spoločnosť P.V.A. systems rieši pomo-
cou správy na diaľku. 

„Žijeme 
dobu samo-
obslužného 

predaja.“

Dnešná doba je priaznivo naklonená 
samoobslužnému predaju v rámci super- 
a hypermarketov, ale aj lokálnej samo-
obsluhy. V dobe elektronických platieb 
a nedostatku personálu je to logický trend.

Michaela Veberová,
marketingová riaditeľka, 
Mettler-Toledo

NAKLADANÉ JEDLO

Čalamáda 
v sladkokyslom náleve
Vyskúšajte pravú chuť domácej čalamády. 
Chrumkavá krájaná zelenina v sprievode sladko-
kyslého nálevu, ktorá si získa každého milovníka 
tradičnej domácej kuchyne. Chuť, ktorá by nemala 
chýbať v žiadnej kuchyni. 

Neváhajte, ochutnajte.

HORTI, s. r. o.

Južná trieda 66

040 01  Košice

+421 (55) 7298 717

objednavky@horti.sk

www.HORTI.sk

HORTI- Chuť zdravia 

horti.sk

CUKROVINKY

Mentos Candy Cane
Práve teraz, na záver roku, Mentos, obľúbená značka žuvacích cukríkov v typickej ruličke, uvádza limitovanú 
edíciu Mentos Candy Cane. Prichádza s unikátnou lahodnou chuťovou kombináciou vanilky a mäty, ktorá 
vás určite osvieži. V každej ruličke nájdete 14 cukríkov potlačených vianočnými obrázkami. Táto sviatočná 
limitovaná edícia doplní klasický rad Mentos cukríkov – Fruit, Mint, Strawberry a Rainbow. Nalaďte sa na 
vianočnú pohodu s Mentos Candy Cane aj vy!

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

CUKROVINKY

Candy Dražé burizonové
Spoločnosť TOL, s. r. o., pod značkou Candy predstavuje jedinečný SLOVENSKÝ 
BEZGLUTÉNOVÝ výrobok v segmente cukroviniek. Pochutnajte si na malých 
chrumkavých burizonoch obalených v sladkej cukrovej glazúre. Skvelá 
kombinácia pufovanej ryže a cukrovej polevy zaručene osladí a rozveselí deň 
maškrtníkom všetkých vekových kategórií. Bonusom je nielen jednoduché 
zloženie, ale hlavne vysokokvalitné suroviny a použité prírodné farbivá.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk
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ČAJE

Rad Organics 
sa rozširuje!
Novinky v podobe ovocného a bylinného čaju
prichádzajú na slovenský trh práve teraz, počas 
jesene. Vedome vsádzame na nové trendy a úspech 
rady TEEKANNE ORGANICS.

Bella Limone – talianske citróny a med manuka – 
v bio kvalite a v atraktívnom dizajne. Chuť, ktorá 
je veľmi obľúbená naprieč všetkými vekovými 
kategóriami.

Bylinný čaj Warm & Cozy so sladkým drievkom, 
feniklom a tymianom, opäť všetko v bio kvalite. 
Počas chladných dní skvele zahreje.

CUKROVINKY

Perníčky s jablkovou náplňou 
celomáčané v kakaovej poleve
Prísne strážený recept, tradičná technika prípravy a pečenia, 
použitie vysokokvalitných surovín, bohatá zmes prírodných korenín 
a predovšetkým ľudia, ktorí sa už celé storočie s nadšením starajú 
o jedinečnosť svojho produktu – to sú faktory, ktoré robia tieto perníčky  
takými výnimočnými. Nezameniteľná vôňa a chuť perníkového korenia, 
šťavnatých jabĺk v náplni a lahodná kakaová poleva neustále ohromujú 
aj tých najnáročnejších labužníkov. Ochutnajte ich a rozjasnite svoj deň 
krásnou spomienkou na perníčky vášho detstva!

CUKROVINKY

Novinka ORION Ateliér Svieža malina 158 g 
a Krehký oriešok 161 g 
Doprajte sebe a svojim blízkym unikátny zážitok v podobe čokoládových praliniek 
ORION Ateliér, ktoré menia vášeň k čokoláde a túžbu po prvotriednych ingredienciách 
na umelecký zážitok. Voňavé maliny v kombinácii s kvalitnou horkou 
čokoládou alebo krehké kúsky lieskových orieškov v našej najjemnejšej 
mliečnej čokoláde dodávajú každej pralinke jedinečnosť. Vyskúšajte nové 
darčekové balenie v dvoch príchutiach, Svieža malina a Krehký oriešok, 
a vychutnajte si neobyčajný zážitok z čokolády v spojení so starostlivo 
vyberanými ingredienciami. ORION Ateliér – Naše umenie čokolády.

Nestlé Česko, s. r. o. 

Mezi Vodami 2035/31

143 20  Praha 4

KÚPEĽOVÁ KOZMETIKA

Rozmaznajte svoje vlasy 
novinkami od Dixi
Doprajte svojim vlasom dotyk prírody. Novinky 
od slovenskej značky Dixi obsahujú tie najkvalitnejšie 
extrakty z bylín, ktoré dodávajú vlasom výživu 
a silu. S jemnými vlasmi bez objemu si poradí 
pivónia, výťažky z koreňa lopúcha pomôžu v boji 
s vypadávaním vlasov. Presvedčte sa, že príroda 
má to najlepšie pre zdravie a krásu vlasov. Bylinné 
šampóny od Dixi neobsahujú parabény ani silikóny. 

Herba Drug, s. r. o. 

Mlynská 1335

053 11  Smižany

+421 534 434 360

herba@herbadrug.sk

www.dixi.sk

www.herbadrug.sk

TEEKANNE, s. r. o.

Röntgenova 26

851 01  Bratislava V

+421 220 648 979

teekanne@teekanne.sk

www.teekanne.sk

CUKROVINKY

Čokoládová bonboniéra Passion Hazelnut
Trendy škatuľka v kabelkovom prevedení s exkluzívnym dizajnom, 
ktorá vnútri ukrýva skvelé bonbóny v jednej z najobľúbenejších chutí 
slovenských zákazníkov – lahodný kakaový krém a celý lieskový oriešok. 
To všetko je ukryté v kvalitnej mliečnej čokoláde a spolu s netradičným 
balením dokáže uspokojiť aj tých najnáročnejších milovníkov 
čokoládových bonbónov.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

VYBAVENIE

Pokladničný softvér 
na riadenie obchodných 
reťazcov a sietí 
čerpacích staníc
B.O.S.S. Enterprise je kompletný obchodno-skla-
dový a pokladničný systém na centrálne riadenie 
obchodných reťazcov. Je vhodný pre akékoľvek 
typy predajní vrátane pultového predaja váženého 
tovaru a predaja pohonných hmôt. Dlhoročné 
skúsenosti s vývojom a implementáciou našich 
systémov zaručujú ich širokú funkcionalitu, stabi-
litu a efektivitu centrálneho riadenia obchodného 
reťazca od veľkoobchodného skladu až po poklad-
ničné miesta.

P.V.A. systems, s. r. o.

Lipová 14

301 00  Plzeň

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz 

www.pvasystems.cz 
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SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK
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s uzávierkami. Tie sú spoločne s kontrolami vyko-
nané online v priebehu chvíle. Zvyšuje sa tak kom-
fort obsluhy a zrýchľuje sa vybavenie zákazníka, 
ktorý však nestráca kontakt s predávajúcim.

Keď sa zákazník 
obslúži sám

Ako uvádza Michal Čadina, samoobslužné poklad-
nice sú na prvý pohľad nákladnou investíciou, 
 avšak z hľadiska prevádzky predstavujú zaujímavú 
úsporu personálnych nákladov predajne. O ich 
ďalších výhodách hovorí Peter Steigauf, hovorca 
Tesco Stores SR: „Samoobslužné pokladnice sú 
skvelou pomocou a práve vďaka nim dokážeme 
obslúžiť čo najviac nakupujúcich. Zároveň posky-
tujú zákazníkom úsporu času v prípade malých 
a stredných nákupov,“ tvrdí a dodáva, že pri spo-
lupráci s dodávateľmi systémov pokladníc očaká-
vajú flexibilitu pri vývoji jednotlivých funkcionalít 
a taktiež prepojenie s ich vernostným programom 
Clubcard. „Pri samoobslužných pokladniciach kla-
dieme dôraz na používateľskú skúsenosť, aby sme 
zákazníkom sprostredkovali atraktívny a jednodu-
chý dizajn ovládania. Z pohľadu ďalších požiada-
viek na samoobslužné pokladnice ide najmä 
o rýchlosť a spoľahlivosť, ako aj plnú integráciu 

a kompatibilitu s našimi internými systémami,“ do-
pĺňa. Pre samoobslužné systémy je pritom potra-
vinársky predaj najefektívnejší, čo potvrdzuje aj 
Lucia Vargová: „Samoobslužné pokladnice 
urýchľujú nákup zákazníkov hlavne pri menších 
nákupoch. Zákazníci ich vnímajú pozitívne a rých-
lo si na ne zvykli.“

Ďalšou nadstavbou pri samoobslužných pokladni-
ciach je služba skenovania tovaru už počas nákupu. 
„Ako stále silnejší trend sa ukazuje rozšírenie 

o self-scanning, keď si zákazník nákup sám skenuje 
špeciálnym online terminálom už počas nákupu 
a samoobslužnú pokladnicu potom použije len na 
zaplatenie,“ vysvetľuje Michal Čadina. Táto služba 
môže vďaka koronavírusu nabrať na popularite. 
„V súčasnej situácii po nástupe koronakrízy zákaz-
níkov povzbudzujeme, aby využívali naše inovácie 
ako službu Scan&Shop či samoobslužné  pokladnice, 
ale rovnako aj bezkontaktnú platbu kartou urýchľu-
júcu vybavenie nákupu,“ dodáva Peter  Steigauf.

Slabšie miesta

Pri takom komplexnom systéme, akým pokladnič-
né systémy sú, sa objavia aj ich slabšie miesta. 
„Najčastejšie ide o problémy s hardvérom a výpad-
ky ORP modulov v eKase,“ hovorí Lucia Vargová. 
Jej slová potvrdzuje aj Michal Čadina. „Najfrekven-
tovanejšou požiadavkou na servis sú jednoznačne 
problémy s chráneným dátovým úložiskom, ktoré 
je časťou eKasy. Táto povinná časť hardvéru musí 
veľmi úzko komunikovať s pokladničným softvé-
rom a hardvérom a na túto komunikáciu sa kladú 
prísne bezpečnostné nároky.“ Ďalšími požiadavka-
mi na servis sú nastavenia systému v oblasti konfi-
gurácie, čo spoločnosť P.V.A. systems rieši pomo-
cou správy na diaľku. 

„Žijeme 
dobu samo-
obslužného 

predaja.“

Dnešná doba je priaznivo naklonená 
samoobslužnému predaju v rámci super- 
a hypermarketov, ale aj lokálnej samo-
obsluhy. V dobe elektronických platieb 
a nedostatku personálu je to logický trend.

Michaela Veberová,
marketingová riaditeľka, 
Mettler-Toledo

NAKLADANÉ JEDLO

Čalamáda 
v sladkokyslom náleve
Vyskúšajte pravú chuť domácej čalamády. 
Chrumkavá krájaná zelenina v sprievode sladko-
kyslého nálevu, ktorá si získa každého milovníka 
tradičnej domácej kuchyne. Chuť, ktorá by nemala 
chýbať v žiadnej kuchyni. 

Neváhajte, ochutnajte.

HORTI, s. r. o.

Južná trieda 66

040 01  Košice

+421 (55) 7298 717

objednavky@horti.sk

www.HORTI.sk

HORTI- Chuť zdravia 

horti.sk

CUKROVINKY

Mentos Candy Cane
Práve teraz, na záver roku, Mentos, obľúbená značka žuvacích cukríkov v typickej ruličke, uvádza limitovanú 
edíciu Mentos Candy Cane. Prichádza s unikátnou lahodnou chuťovou kombináciou vanilky a mäty, ktorá 
vás určite osvieži. V každej ruličke nájdete 14 cukríkov potlačených vianočnými obrázkami. Táto sviatočná 
limitovaná edícia doplní klasický rad Mentos cukríkov – Fruit, Mint, Strawberry a Rainbow. Nalaďte sa na 
vianočnú pohodu s Mentos Candy Cane aj vy!

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

CUKROVINKY

Candy Dražé burizonové
Spoločnosť TOL, s. r. o., pod značkou Candy predstavuje jedinečný SLOVENSKÝ 
BEZGLUTÉNOVÝ výrobok v segmente cukroviniek. Pochutnajte si na malých 
chrumkavých burizonoch obalených v sladkej cukrovej glazúre. Skvelá 
kombinácia pufovanej ryže a cukrovej polevy zaručene osladí a rozveselí deň 
maškrtníkom všetkých vekových kategórií. Bonusom je nielen jednoduché 
zloženie, ale hlavne vysokokvalitné suroviny a použité prírodné farbivá.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk
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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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Spoločnosť Moracell
preberá distribúciu značky

Velvet v SR a ČR.


