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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

K aždý november sa 
na výročie Nežnej 
revolúcie v médiách 
objavia čiernobiele 
fotografie dlhých ra-
dov čakajúcich ľudí. 

V rukách zvierajú sieťovky a raz stoja 
na banány, raz na toaletný papier alebo 
na kečup, pretože toho sa síce vyrobilo 
množstvo, ale dodávateľ nedoviezol do 
fabriky dostatok viečok na fľaše. 
Nakupovanie za socializmu som, 
našťastie, nezažila.

Takú malú ochutnávku toho, ako to asi 
mohlo vyzerať, mi však ponúklo zaria-
ďovanie bytu. Akosi automaticky som 
čakala, že si nábytok vyberiem, kúpim 
a je to. Ale mýlila som sa. Jedna vec je 
produktový katalóg a druhá vec zásoby 
na skladoch. Najtvrdším orieškom bola 
šatníková skriňa. Keďže sme si poveda-
li, že čakať na skriňu na mieru by bolo 
časovo náročné, rozhodli sme sa pre 
konfekčnú skriňu z predajne nábytku. 
Najprv sme si ju vyhliadli na internete, 
potom naživo. Priestranná, vnútri funkč-
ne zariadená, vizuálne pekná. Dokonca 
aj cena bola taká akurát. Keď sme sa 
však po ňu vydali do skladu, zistili sme, 
že tam nie. Čo už, veď ju snáď čosko-

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Naneštěstí už patřím mezi pamětníky a nakupo-
vání za socialismu jsem zažil. Rodina mě poměr-
ně často nominovala mezi takzvané frontové 
bojovníky. Mám odjakživa k čekání krajně 
negativní vztah, ale tehdy jsem se prostě musel 
překonat, vyrazit k obchodu, zařadit se a če-
kat… A taky doufat, že na mě žádané zboží vy-
jde. Dost často jsem nebyl tím vyvoleným a vrátil 
se s nepořízenou. Dnes to naštěstí nehrozí. 
Nejenom banány už dávno nejsou nedostatkové 
zboží. A to je jenom dobře.

ro dostanú. Nie je to žiaden dizajnový 
kúsok, iba obyčajná skriňa. A tak sme 
čakali. Keď pri nej na internete svietilo 
„nedostupná“ už niekoľko týždňov, išli 
sme sa do obchodu spýtať, čo sa deje. 
„Jaj, túto nemáme. Mala by nám o dva 
týždne prísť, ale iba pár kusov a to sa 
hneď rozchytá,“ sklamala nás predavač-
ka. Ako rozchytá? Skrine sa rozchytá-
vajú? A tak sme čakali ďalej.

Po dvoch mesiacoch „nedostupnosti“, 
za ktoré by nám stolár vyrobil skriňu aj 
s vyrezávanými iniciálkami našich mien, 
sme sa rozhodli zmeniť model. Skriňa 
bude síce o trošku menšia, ale stále to 
prežijeme. Keď sme sa po ňu vybrali, 
skúsili sme sa pozrieť aj na tú „našu“ 
pôvodnú. Na internete pri nej síce stále 
svietilo, že ju na sklade nemajú, ale čo 
keď motyka vystrelí? A vystrelila! Ona 
tam naozaj bola. Aký slastný pocit to 
bol, dostať sa na rad a vychutnať si tie 
vlastné „sladké banány“. 

 Nedostatok
 Čakanie
 Cieľ K

Nákupná odysea
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Reťazce znížili ceny
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období au gust – september znížila na 
67,53 eur, čo v porovnaní s minulou perió-
dou jún – júl, keď sa pohybovala na úrovni 
70,18 eur, predstavuje pokles o 3,8 %.

K zníženiu cien došlo v ôsmich z deviatich sledova-
ných reťazcov. Najviac za vybrané výrobky zo spot-
rebného koša zákazníci ušetrili v predajniach Coop 
Jednoty, kde bolo možné nakúpiť o 8,8 % lacnejšie 
než v minulom období, výrazný pokles cien sme 
zaznamenali aj v obchodoch Terno, kde celková 
hodnota nákupného koša bola nižšia o 5,9 %.

Pri pohľade na jednotlivé časti koša sa priemerná 
cena najviac znížila v kategórii čerstvého tova-
ru, kde došlo k poklesu cien o 4,7 %, zlacneli 
tiež drogistické výrobky a kozmetika, konkrétne 
o 3,9 %. Koniec prázdnin a začiatok školského 
roka sa niesol v znamení výrazne vyššej reklamnej 
aktivity, priemerný počet akcií na jeden týždeň sa 
v sledovanom období zvýšil v priemere o 14 %.

Okrem Metra, kde priemerná hodnota koša 
dosiahla 57,76 eur, zaplatili zákazníci za nákup 
sledovaných výrobkov v období august – septem-
ber najmenej v Tescu HM (62,18 eur) a Kaufl ande 
(64,92 eur). 

Medziročne sa darilo takmer celej kategórii, 
výrazne sa zvýšil záujem o dezinfekciu i
univerzálne čističe

TOP 10 – ČISTIACE PROSTRIEDKY

(SR, Maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom a drogérie okrem Metra)
Medziročná zmena hodnoty predaja (10/2019 – 09/2020 vs. 10/2018 – 09/2019, v %)

-3,8 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov august a september klesla o 3,8 %.

67,53 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období august 
– september bola 67,53 eur.

Univerzálne čističe 20

WC čističe 14

 Dezinfekčné prostriedky pre domácnosť 117

Čističe na nábytok 12

Čističe okien 7

Čističe na podlahy 5

Čističe kobercov -1

Čističe na rúry 18

Leštidlá na podlahy 21

 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 114

V letákoch je najviac bravčového mäsa
 Viac než tretinu celkovéh  o reklamného v ýkonu v kategórii čerstvého mäsa tvorí na 
slovenskom trhu propagácia bravčového mäsa (36 %), nasleduje hydina (34 %), 15 % sa na 
celkovom reklamnom výkone podieľajú čerstvé ryby, 14 % hovädzie a teľacie mäso a 1 % 
baranie a jahňacie mäso. 

Najpropagovanejšou značkou šunky je Berto 
(17 %, Berto SK), dvojkou je značka Tauris rov-
nomenného producenta (9 %) a trojkou značka 
Krásno (8 %, MP Krásno). Pri detailnom pohľade 
najviac propagujú v jednotlivých typoch šunky 
tieto značky: Hyza (26 %, Hyza – Hydinové zá-
vody Žilina) v hydinovej šunke, Berto v lisovanej 
šunke (20 %, Berto SK) aj natur šunke (15 %). 
Trojlístok najpropagovanejších značiek suchých 
a polosuchých salám tvorí Mecom (23 %, Me-
com Group), Tauris rovnomenného producenta 
(17 %) a Kostelecké uzeniny (5 %, Kostelecké 
uzeniny). V mäkkých salámach najvyššie reklam-
né výkony dosiahli značky Mecom (21 %, Mecom 
Group), Krásno (8 %, MP Krásno) a Berger (7 %, 
 Fleischwaren Berger). 

Najpropagovanejšou značkou slaniny je opäť Me-
com (12 %, Mecom Group). V skupine párkov 
získali v sledovanom období najvyššie reklamné 
výkony značky Mecom (16 %, Mecom Group), 
Tauris rovnomenného producenta (9 %) a Berto 
(6 %, Berto SK). Najpropagovanejším výrobcom 
v klobásach je tiež značka Mecom (14 %, Mecom 
Group). Po odhliadnutí od privátnych značiek je 
najpropagovanejšou značkou údeného mäsa 
Tauris (7 %) rovnomenného producenta, mletého 
mäsa Istermeat (4 %) rovnomenného producenta 
a v kategórii mäsa na grilovanie je najpropago-
vanejšou značkou Hyza (12 %, Hyza – Hydinové 
závody Žilina). 

Mecom 23 %
Tauris 17 %

 Kostelecké uzeniny 5 %
Baron 3 %

Pick 3 %
 Cimbaľák 2 %

Krásno 2 %
Althan 2 %
Kmotr 1 %

Bognár 1 %
Ostatné 41 %

Najpropagovanejšie suché 
a polosuché salámy
(Reklamný výkon v období 11/2019 – 10/2020)

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

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

32. 34. 37. 40.

Kraj 74,21 74,07 71,54 71,44 
Coop Jednota 
Supermarket 67,33 70,39 70,43 66,18 

Kaufland 63,61 64,19 61,52 66,48 

Lidl 67,91 69,03 69,41 68,49 

Metro 57,94 57,81 56,51 59,16 
Coop Jednota 
Tempo 70,94 74,34 72,43 67,06 

Terno Plus 
(Terno Center) 73,98 74,98 72,05 70,31 

Tesco Expres 74,59 65,83 71,35 61,13 

Tesco HM 64,58 61,23 62,94 59,78 

Vývoj cien v období 3. 8. 2020 – 4. 10. 2020
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Sledujte nás na LinkedIne Dôveryhodné značky 
a nezabudnite odoberať aj náš newsletter!

Už v budúcom čísle 
časopisu Tovar&Predaj  

sa môžete tešiť na 
špeciálnu prílohu 

o 5. ročníku 
marketingového 

programu 
Dôveryhodné značky.
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

V prevádzke boli zmodernizované priestory a zväč-
šená predajná plocha z pôvodných 90 na 304 met-
rov štvorcových. Spotrebitelia vo vynovenej predaj-
ni nájdu 5 200 sortimentných položiek. Rozšírením 
predajne na formát supermarketu pribudlo päť no-
vých pracovných miest, celkový počet personálu 
stúpol na jedenásť zamestnancov. „Neustále hľa-
dáme možnosti, ako spríjemniť našim zákazníkom 
čas strávený nakupovaním. Renováciou prevádzok 
zvyšujeme kvalitu ponúkaných služieb a rozširuje-
me predajnú plochu, s čím súvisí aj pestrejší výber 
produktov a viac možností pre regionálnych do-
dávateľov,” uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ 
obchodnej sekcie Coop Jednoty Slovensko.

Kompletnú modernizáciu realizovalo spotrebné 
družstvo Coop Jednota Trnava. „Úroveň maloob-
chodných služieb sa pre obyvateľov nielen tejto, 
ale i okolitých obcí nepomerne zvýši, a to nielen 
z hľadiska šírky a rozmanitosti sortimentu, ale 
i z hľadiska kvality, hygieny a bezpečnosti, ako aj 
celkovej spokojnosti našich členov a zákazníkov. 
A to je v ťažkom období pandémie pre obchod 
dobrá správa,“ doplnil Bohuslav Uváčik, predseda 
predstavenstva Coop Jednoty Trnava.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Coop Jed-
noty Slovensko Jánom Bilinským nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 7 – 8/2019 na str. 22. 

Sieť dm zvýšila obrat

 Spoločnosť dm potvrdzuje pozitívny 
trend hospodárskych výsledkov z predchá-
dzajúcich období. Ročný obrat slovenskej po-
bočky narástol o 13‚6 %, keď dosiahol výšku 
takmer 267 miliónov eur. Súhrnný obrat celej 
skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie 
markt predstavuje takmer tri miliardy eur, čo 
znamená medziročný nárast o 5‚3 %.

„Aj keď naša spoločnosť nebola priamo zasiah-
nutá reštrikciami, pretože sme mohli a stále mô-
žeme mať otvorené predajne a zásobovať ľudí 
produktmi dennej spotreby, stálo nás to veľa úsilia, 
ako aj finančných nákladov, ktoré sme investovali 
do ochrany zdravia našich spolupracovníkov a zá-
kazníkov. Ako spoločnosť s vedúcim postavením 
na trhu sme si plne vedomí svojej povinnosti a zod-
povednosti voči spoločnosti, voči svojim zákazní-
kom a všetkým spolupracovníkom,“ povedal Mar-
tin Podhradský, konateľ dm drogerie markt. 
V uplynulom obchodnom roku realizovala sieť na 
Slovensku investície vo výške približne 10 miliónov 
eur, z čoho najväčšia časť bola určená na rozvoj 
pobočkovej siete. 

Kraj otvoril 
ďalšie predajne

 Za dva a pol roka svojho pôsobenia sa 
sieť potravín Kraj rozšírila z hlavného mesta 
aj do iných kútov západného Slovenska. 
V novembri otvorila jubilejnú 25. predajňu 
v Jarovciach a začiatkom decembra pre-
vádzku v Novej Dedinke. Spoločnosť plánuje 
expanziu aj do ďalších miest.

Nové potraviny Kraj v Jarovciach sa nachádzajú 
v projekte Triangel. Miestni obyvatelia v predajni na 
ploche 283 metrov štvorcových nájdu kombináciu 
výrobkov od lokálnych a regionálnych dodávateľov 
zo Slovenska, ale aj sortiment pre spotrebiteľov 
s potravinovou intoleranciou či bežné produkty. 
„Uprednostňujeme produkty od menších lokál-
nych a regionálnych výrobcov, ktoré v sebe spá-
jajú kvalitu a dôveryhodný pôvod. Zdravé výrobky 
majú v Kraji tiež silné zastúpenie – od bio-, dia-, 
vegetariánskeho, vegánskeho či ekosortimentu až 
po špeciálny tovar pre ľudí s potravinovou intole-
ranciou, napríklad bez lepku, bez laktózy,“ uvie-
dol generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate 
Stanislav Čajka.

Prvú predajňu Kraj spoločnosť otvorila v marci 
2018, odkedy výrazne expandovala a vytvorila 
pracovné miesta pre tristo ľudí. Na pultoch pre-
dajní môžu zákazníci nájsť takmer 60 % sloven-
ských výrobcov a dodávateľov. 

Coop Jednota 
zmodernizovala obchod 
vo Veľkých Kostoľanoch

 Slovenská maloobchodná sieť Coop Jed-
nota investuje do svojej predajnej siete aj 
v čase koronakrízy. V obci Veľké Kostoľany 
v okrese Piešťany otvorila supermarket, 
ktorý vznikol na mieste pôvodnej predajne 
postavenej v 70. rokoch.

TRI SLOVÁ:

Flexitariánstvo
Udržateľnosť
Rastlinné produkty 

Jana HajrováJana Hajrová

EXPERTKA NA STRAVU

Jana Hajrová, 
projektová manažérka, 
Česká veganská společnost

SLOVO 
ODBORNÍKA!

„Slovensko sa otvára 
rastlinnej budúcnosti.“ 

Rastlinné stravovanie je čoraz populárnejšie a tak ako 
v mnohých ďalších krajinách, aj u nás sú nositeľmi zme-
ny hlavne mladí a vzdelanejší ľudia. No záujem o zni-
žovanie spotreby mäsa a živočíšnych produktov je stá-
le silnejší prakticky vo všetkých vekových skupinách. 

Najaktuálnejší pohľad na slovenského spotrebiteľa 
prináša prieskum Rastlinné stravovanie na Sloven-
sku, ktorý pre projekt Jem pre Zem realizovala na 
konci roku 2019 agentúra Focus. Na rozdiel od čes-
kých spotrebiteľov sú Slováci výrazne viac naklone-
ní rastlinnému stravovaniu a sú ochotní meniť svoje 
stravovacie návyky a živočíšne potraviny vo svojom 
jedálnom lístku obmedziť či ich úplne vypustiť. 
Z prieskumu vyplýva, že spotrebu mäsa a živočíš-
nych produktov znižuje 14,7 % Slovákov a okrem 
toho 22,7 % respondentov uvažuje o tom, že by spo-
trebu živočíšnych produktov obmedzilo.

Na to, aby mali slovenskí spotrebitelia motiváciu 
vyskúšať rastlinné alternatívy mäsa či mliečnych vý-
robkov je potrebné, aby ich našli v regáloch obcho-
dov. Aj keď slovenský trh zatiaľ nie je taký rozvinutý
ako trh v západných európskych krajinách, rastlinné 
alternatívy nie sú slovenským spotrebiteľom nezná-
me a v supermarketoch sú dostupné produkty med-
zinárodných i lokálnych firiem. V ponuke sú chla-
dené a mrazené výrobky či rôzne suché zmesi, ale 
sortiment ešte stále nie je dostatočne pestrý, a tak 
je určite na trhu priestor pre nové značky. Spotre-
biteľské prieskumy preukazujú zvyšujúci sa záujem 
o rastlinné stravovanie a môžeme tak predpokladať, 
že ľudia budú tieto produkty vyhľadávať čoraz viac 
a viac sa budú zaujímať nielen o svoje zdravie, ale aj 
o otázky udržateľnosti a moderného potravinárstva.  

Kľúčovým faktorom pre úspech značky je chuť vý-
robku. Tá je dôležitá hlavne pre flexitariánov, ktorí 
predstavujú najdôležitejšiu cieľovú skupinu pre roz-
voj celého segmentu rastlinného stravovania. Okrem 
chuti je pre spotrebiteľov dôležité, či je produkt zdra-
vý a zabúdať nesmieme ani na cenu, pretože je na 
ňu slovenský spotrebiteľ veľmi citlivý.  
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Na Slovensko 
prichádza český 
startup Zaslať.sk

 Spoločnosť Zaslať.sk je internetový por-
tál a online tržnica dopravcov, ktorá ponúka 
možnosti doručovania zásielok pre firmy 
i koncových zákazníkov. Z pôvodnej malej 
českej firmy sa postupne stáva globálna spo-
ločnosť, ktorá expanduje na ďalšie trhy.

Spoločnosť uvádza, že cez českú sesterskú spoloč-
nosť za posledných deväť mesiacov prešlo  300-tisíc 
balíkov, čo je o 70 % viac ako v roku predtým. Aj 
preto teraz expanduje na Slovensko. „Je to priro-
dzený krok. Až 30 percent medzinárodnej pre-
pravy, ktorú zabezpečujeme je medzi Českou 
a Slovenskou republikou. Chceme Slovákom uká-
zať, že balíky možno posielať rýchlo a bez čakania 
v dlhých radoch. Či už z Bratislavy do Košíc, alebo 
z Banskej Bystrice do celého sveta,“ hovorí šéf spo-
ločnosti Miroslav Michalko. V nadchádzajúcich 
týždňoch Zaslať.sk predstaví nových partnerských 
dopravcov, ktorých služby si budú môcť zákazníci 
vyberať a využívať ich. Prepravu rôznych zásielok 
do váhového limitu tri tony si môžu zákazníci ob-
jednať cez online formulár. 

IKEA prišla na stredné 
Slovensko

 Spoločnosť IKEA v novembri otvorila dve 
nové výdajné miesta na strednom Slovensku. 
Po prvom výdajnom mieste v Košiciach, ktoré 
funguje od marca minulého roka, sú ďalšími 
miestami Žilina a Banská Bystrica. Napriek 
komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou 
Covid-19 sa nové výdajné miesta spoločnosti IKEA 
otvorili podľa plánu. „Chceme byť bližšie k našim 
zákazníkom, preto sa nesmierne tešíme, že bu-
deme ešte bližšie našim zákazníkom v Žiline a Ban-
skej Bystrici. V IKEA registrujeme dvojnásobný 
záujem z celého Slovenska o online nákup, a to až 
v objeme štrnástich percent z celkového predaja 

vo finančnom roku 2020, preto veríme, že nové 
výdajné miesta na strednom Slovensku uľahčia 
a zjednodušia nákup všetkým obyvateľom tohto 
krásneho kraja,“ uviedla Lucia Klečková, riaditeľka 
obchodného domu IKEA v Bratislave.

Rozhovor s generálnou riaditeľkou IKEA pre 
Slovensko Mouniou El Hilali nájdete v časo-
pise Tovar&Predaj 3 – 4/2020 na str. 20.

Lidl rozširuje 
svoju sieť
 V poradí 145. predajňa spoločnosti Lidl sa 
nachádza v prešovskom obchodnom centre 
Novum. V Prešove má diskont už štyri predajne. 
Tento rok ich na Slovensku otvoril zatiaľ päť, a to 
v Žiline, Topoľčanoch, Zvolene, Trenčíne i Novom 
Meste nad Váhom a ich počet plánuje ešte zvýšiť. 
Obchodný reťazec zároveň pokračuje i v ďalšej mo-
dernizácii už existujúcich prevádzok. Novootvorená 
predajňa spoločnosti Lidl má plochu 1300 metrov 
štvorcových. Zákazníci môžu využiť wifi pripojenie 
a k dispozícii je aj kávomat. 

Slovenské vína 
svetovej kvality

info@vinumnobile.sk | www.vinumnobile.sk | @vinumnobile | @vinum_nobilee | Sky Group Slovakia, s.r.o.
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JEDNOU VETOU:

„Je lepšie bojovať 
a prehrať, ako 

nebojovať vôbec.“
Arthur Clough, 
anglický básnik


Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

V prevádzke boli zmodernizované priestory a zväč-
šená predajná plocha z pôvodných 90 na 304 met-
rov štvorcových. Spotrebitelia vo vynovenej predaj-
ni nájdu 5 200 sortimentných položiek. Rozšírením 
predajne na formát supermarketu pribudlo päť no-
vých pracovných miest, celkový počet personálu 
stúpol na jedenásť zamestnancov. „Neustále hľa-
dáme možnosti, ako spríjemniť našim zákazníkom 
čas strávený nakupovaním. Renováciou prevádzok 
zvyšujeme kvalitu ponúkaných služieb a rozširuje-
me predajnú plochu, s čím súvisí aj pestrejší výber 
produktov a viac možností pre regionálnych do-
dávateľov,” uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ 
obchodnej sekcie Coop Jednoty Slovensko.

Kompletnú modernizáciu realizovalo spotrebné 
družstvo Coop Jednota Trnava. „Úroveň maloob-
chodných služieb sa pre obyvateľov nielen tejto, 
ale i okolitých obcí nepomerne zvýši, a to nielen 
z hľadiska šírky a rozmanitosti sortimentu, ale 
i z hľadiska kvality, hygieny a bezpečnosti, ako aj 
celkovej spokojnosti našich členov a zákazníkov. 
A to je v ťažkom období pandémie pre obchod 
dobrá správa,“ doplnil Bohuslav Uváčik, predseda 
predstavenstva Coop Jednoty Trnava.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Coop Jed-
noty Slovensko Jánom Bilinským nájdete v ča-
sopise Tovar&Predaj 7 – 8/2019 na str. 22. 

Sieť dm zvýšila obrat

 Spoločnosť dm potvrdzuje pozitívny 
trend hospodárskych výsledkov z predchá-
dzajúcich období. Ročný obrat slovenskej po-
bočky narástol o 13‚6 %, keď dosiahol výšku 
takmer 267 miliónov eur. Súhrnný obrat celej 
skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie 
markt predstavuje takmer tri miliardy eur, čo 
znamená medziročný nárast o 5‚3 %.

„Aj keď naša spoločnosť nebola priamo zasiah-
nutá reštrikciami, pretože sme mohli a stále mô-
žeme mať otvorené predajne a zásobovať ľudí 
produktmi dennej spotreby, stálo nás to veľa úsilia, 
ako aj finančných nákladov, ktoré sme investovali 
do ochrany zdravia našich spolupracovníkov a zá-
kazníkov. Ako spoločnosť s vedúcim postavením 
na trhu sme si plne vedomí svojej povinnosti a zod-
povednosti voči spoločnosti, voči svojim zákazní-
kom a všetkým spolupracovníkom,“ povedal Mar-
tin Podhradský, konateľ dm drogerie markt. 
V uplynulom obchodnom roku realizovala sieť na 
Slovensku investície vo výške približne 10 miliónov 
eur, z čoho najväčšia časť bola určená na rozvoj 
pobočkovej siete. 

Kraj otvoril 
ďalšie predajne

 Za dva a pol roka svojho pôsobenia sa 
sieť potravín Kraj rozšírila z hlavného mesta 
aj do iných kútov západného Slovenska. 
V novembri otvorila jubilejnú 25. predajňu 
v Jarovciach a začiatkom decembra pre-
vádzku v Novej Dedinke. Spoločnosť plánuje 
expanziu aj do ďalších miest.

Nové potraviny Kraj v Jarovciach sa nachádzajú 
v projekte Triangel. Miestni obyvatelia v predajni na 
ploche 283 metrov štvorcových nájdu kombináciu 
výrobkov od lokálnych a regionálnych dodávateľov 
zo Slovenska, ale aj sortiment pre spotrebiteľov 
s potravinovou intoleranciou či bežné produkty. 
„Uprednostňujeme produkty od menších lokál-
nych a regionálnych výrobcov, ktoré v sebe spá-
jajú kvalitu a dôveryhodný pôvod. Zdravé výrobky 
majú v Kraji tiež silné zastúpenie – od bio-, dia-, 
vegetariánskeho, vegánskeho či ekosortimentu až 
po špeciálny tovar pre ľudí s potravinovou intole-
ranciou, napríklad bez lepku, bez laktózy,“ uvie-
dol generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate 
Stanislav Čajka.

Prvú predajňu Kraj spoločnosť otvorila v marci 
2018, odkedy výrazne expandovala a vytvorila 
pracovné miesta pre tristo ľudí. Na pultoch pre-
dajní môžu zákazníci nájsť takmer 60 % sloven-
ských výrobcov a dodávateľov. 

Coop Jednota 
zmodernizovala obchod 
vo Veľkých Kostoľanoch

 Slovenská maloobchodná sieť Coop Jed-
nota investuje do svojej predajnej siete aj 
v čase koronakrízy. V obci Veľké Kostoľany 
v okrese Piešťany otvorila supermarket, 
ktorý vznikol na mieste pôvodnej predajne 
postavenej v 70. rokoch.

TRI SLOVÁ:

Flexitariánstvo
Udržateľnosť
Rastlinné produkty 

Jana Hajrová

EXPERTKA NA STRAVU

Jana Hajrová, 
projektová manažérka, 
Česká veganská společnost

SLOVO 
ODBORNÍKA!

„Slovensko sa otvára 
rastlinnej budúcnosti.“ 

Rastlinné stravovanie je čoraz populárnejšie a tak ako 
v mnohých ďalších krajinách, aj u nás sú nositeľmi zme-
ny hlavne mladí a vzdelanejší ľudia. No záujem o zni-
žovanie spotreby mäsa a živočíšnych produktov je stá-
le silnejší prakticky vo všetkých vekových skupinách. 

Najaktuálnejší pohľad na slovenského spotrebiteľa 
prináša prieskum Rastlinné stravovanie na Sloven-
sku, ktorý pre projekt Jem pre Zem realizovala na 
konci roku 2019 agentúra Focus. Na rozdiel od čes-
kých spotrebiteľov sú Slováci výrazne viac naklone-
ní rastlinnému stravovaniu a sú ochotní meniť svoje 
stravovacie návyky a živočíšne potraviny vo svojom 
jedálnom lístku obmedziť či ich úplne vypustiť. 
Z prieskumu vyplýva, že spotrebu mäsa a živočíš-
nych produktov znižuje 14,7 % Slovákov a okrem 
toho 22,7 % respondentov uvažuje o tom, že by spo-
trebu živočíšnych produktov obmedzilo.

Na to, aby mali slovenskí spotrebitelia motiváciu 
vyskúšať rastlinné alternatívy mäsa či mliečnych vý-
robkov je potrebné, aby ich našli v regáloch obcho-
dov. Aj keď slovenský trh zatiaľ nie je taký rozvinutý
ako trh v západných európskych krajinách, rastlinné 
alternatívy nie sú slovenským spotrebiteľom nezná-
me a v supermarketoch sú dostupné produkty med-
zinárodných i lokálnych firiem. V ponuke sú chla-
dené a mrazené výrobky či rôzne suché zmesi, ale 
sortiment ešte stále nie je dostatočne pestrý, a tak 
je určite na trhu priestor pre nové značky. Spotre-
biteľské prieskumy preukazujú zvyšujúci sa záujem 
o rastlinné stravovanie a môžeme tak predpokladať, 
že ľudia budú tieto produkty vyhľadávať čoraz viac 
a viac sa budú zaujímať nielen o svoje zdravie, ale aj 
o otázky udržateľnosti a moderného potravinárstva.  

Kľúčovým faktorom pre úspech značky je chuť vý-
robku. Tá je dôležitá hlavne pre flexitariánov, ktorí 
predstavujú najdôležitejšiu cieľovú skupinu pre roz-
voj celého segmentu rastlinného stravovania. Okrem 
chuti je pre spotrebiteľov dôležité, či je produkt zdra-
vý a zabúdať nesmieme ani na cenu, pretože je na 
ňu slovenský spotrebiteľ veľmi citlivý.  
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TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. I Vinárska 26, 951 41 Lužianky I + 421 37 7723030 I tekmar@tekmar.sk I www.tekmar.sk

Jedinečný proteínový snack s vysokým obsahom 
kvalitných proteínov (26%), bez prídavku cukru, 
na podporu vitality a imunity. Ponúkame pridanú 
hodnotu pre tých, ktorí chcú to najlepšie. 
Proteínový snack v praktickom balení s hmotnosťou 
140 g pre akúkoľvek príležitosť, je ďalším funkčným 
výrobkom slovenského výrobcu TEKMAR.

PLEASURE OF CHOICE

- poď aj ty s trendomy s trendom

I

inzercia

i spoločnosť Billa, nastúpil v roku 2016 na post 
obchodného riaditeľa Penny v Nemecku. V tejto 
pozícii zodpovedal za internetový obchod Penny aj 
za celé národné oddelenie predaja. V minulosti 
pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Metro 
Cash & Carry v Nemecku a Číne. 

  Martin Dolský, doterajší marketingový 
riaditeľ Penamu, po novom vedie aj marke-
ting spoločnosti United Bakeries. Marketingu 
sa venuje 14 rokov, pričom v Pename je už desať 
rokov. Začínal tu na pozícii produktového mana-
žéra, pokračoval ako manažér marketingu a v sú-
časnosti je riaditeľom marketingu. Skúsenosti na-
beral aj v Komerční bance, nasledovala 
špecializácia na FMCG a príklon k pečivu. 

  Slovenský zväz pekárov, cukrárov a ces-
tovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na 
poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský. 
Bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva 
a obchodu ministerstva pôdohospodárstva pôsobí 
v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej 
legislatívy už viac ako dve desaťročia. 

  Marketingovou manažérkou Zásielkovne 
pre Česko a Slovensko je Aneta Uhlíková. 
Bude zodpovedná za marketingové aktivity spo-
ločnosti na oboch trhoch, predovšetkým B2B 
a B2C komunikáciu smerom k e-shopom, e-shopo-
vým riešeniam, agentúram a výdajným miestam. 
Do spoločnosti Zásielkovňa prichádza Aneta Uhlí-
ková zo spoločnosti Kika, kde pracovala na rovna-
kej pozícii. 

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

POVÝŠENIA

NÁVRAT

JEDNOU VETOU: 

„Človek, ktorý 
zabíja svoj čas, 

zabíja svoje 
možnosti.“

americké príslovie

  Spoločnosť Billa má od októbra nového 
člena vedenia. Stal sa ním Arnd Riehl, ktorý 
z pozície prevádzkového riaditeľa prebral 
zodpovednosť za logistiku a technické odde-
lenie. Do koncernu Rewe Group, pod ktorý patrí 

  Jiří Švancara je novým brand manažérom 
Velkopopovického Kozla. Prevezme zodpoved-
nosť za marketing značky na českom i slovenskom 
trhu. Má za sebou skúsenosti z tuzemských pivo-
varov vrátane pôsobenia v Plzeňskom Prazdroji, 
kde pred 15 rokmi začal svoju kariéru. Pred rokmi 
mal v spoločnosti na starosti marketing značiek 
Radegast a Birell. 
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



27. – 28. 1. 2021
PRAHA + ONLINE

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

  Kongres Obalko predstavuje ideálne miesto 
na diskusiu o obalovom svete, nadviazanie nových 
obchodných kontaktov a inšpiráciu pre budúce 
kroky v oblasti obalových materiálov. Na úvod sa 
predstavia traja zástupcovia hlavných odborov pre 
obalový trh – FMCG, retail a automotive. Nebudú 
chýbať obľúbené workshopy na tému marketing & 
dizajn, technológie & transport a nová téma udr-
žateľnosti. 

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

22. – 23. 4. 2021
BRATISLAVA

SLOVLOG
logistika retailu a FMCG

  Program 14. ročníka kongresu Slovlog budú 
tvoriť tri špecializované popoludňajšie workshopy: 
Autolog, Retailog a Log-In, zamerané na logistiku 
pre automobilový priemysel, sektor maloobchodu 
a FMCG a podporu inovácií v logistike. Sprievod-
ným programom konferencie budú Bizlog, speed 
datingové schôdzky a ak to aktuálna situácia do-
volí, uskutoční sa aj stále populárny neformálny 
večierok 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

JEDNOU VETOU:

„Čas je cennejším 
spojencom ako 

peniaze 
či radcovia.“

Colleen McCulloughová, 
austrálska spisovateľka

Retail s novými 
komunikačnými prvkami

Spoločnosť Samsung už dlhé roky vyvíja zobrazovacie zariadenia, 
ktoré sú určené aj pre retail a pomáhajú prevádzkam efektívnejšie 
komunikovať so zákazníkmi. Samsung má už nespočetné množstvo 
zrealizovaných projektov po celom svete vrátane Česka a Slovenska.

Jedným z príkladov, ako efektívne osloviť zákazníkov, je LED 
totem, ktorý využíva aj nákupné centrum Avion Shopping Park. 
Skladá sa z niekoľkých LED panelov (IER025) a jeho celkový rozmer 
v neštandardnom 360-stupňovom prevedení je 4 m × 1 m × 2,7 m. 
Výhodou týchto riešení je ich dlhá životnosť, vysoká svietivosť aj na 
priamom slnku, možnosť prevádzky 24/7, úzke rámy, kombinovateľnosť 
do rôznych tvarov a softvér MagicInfo, ktorý umožňuje vzdialenú 
správu obsahu, a to aj cez smartfón. Výkonné funkcie plánovania 
a správy majú pod kontrolou nielen zobrazovaný obsah, ale aj samotný 
displej. Umožňujú jeho zapínanie a vypínanie alebo úpravu jasu podľa 
stanoveného harmonogramu, takže pomáhajú šetriť náklady na 
prevádzku digitálnych obrazoviek.

Ak sa chcete o týchto riešeniach dozvedieť viac, kliknite na stránke 
samsung.sk na záložku BUSINESS a následne na Maloobchod.

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

0711-20_PR_TaP-PR-samsung_240x170.indd   10711-20_PR_TaP-PR-samsung_240x170.indd   1 30.11.2020   15:3430.11.2020   15:34
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TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. I Vinárska 26, 951 41 Lužianky I + 421 37 7723030 I tekmar@tekmar.sk I www.tekmar.sk

Jedinečný proteínový snack s vysokým obsahom 
kvalitných proteínov (26%), bez prídavku cukru, 
na podporu vitality a imunity. Ponúkame pridanú 
hodnotu pre tých, ktorí chcú to najlepšie. 
Proteínový snack v praktickom balení s hmotnosťou 
140 g pre akúkoľvek príležitosť, je ďalším funkčným 
výrobkom slovenského výrobcu TEKMAR.

PLEASURE OF CHOICE

- poď aj ty s trendomy s trendom

I

inzercia

i spoločnosť Billa, nastúpil v roku 2016 na post 
obchodného riaditeľa Penny v Nemecku. V tejto 
pozícii zodpovedal za internetový obchod Penny aj 
za celé národné oddelenie predaja. V minulosti 
pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Metro 
Cash & Carry v Nemecku a Číne. 

  Martin Dolský, doterajší marketingový 
riaditeľ Penamu, po novom vedie aj marke-
ting spoločnosti United Bakeries. Marketingu 
sa venuje 14 rokov, pričom v Pename je už desať 
rokov. Začínal tu na pozícii produktového mana-
žéra, pokračoval ako manažér marketingu a v sú-
časnosti je riaditeľom marketingu. Skúsenosti na-
beral aj v Komerční bance, nasledovala 
špecializácia na FMCG a príklon k pečivu. 

  Slovenský zväz pekárov, cukrárov a ces-
tovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na 
poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský. 
Bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva 
a obchodu ministerstva pôdohospodárstva pôsobí 
v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej 
legislatívy už viac ako dve desaťročia. 

  Marketingovou manažérkou Zásielkovne 
pre Česko a Slovensko je Aneta Uhlíková. 
Bude zodpovedná za marketingové aktivity spo-
ločnosti na oboch trhoch, predovšetkým B2B 
a B2C komunikáciu smerom k e-shopom, e-shopo-
vým riešeniam, agentúram a výdajným miestam. 
Do spoločnosti Zásielkovňa prichádza Aneta Uhlí-
ková zo spoločnosti Kika, kde pracovala na rovna-
kej pozícii. 

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

POVÝŠENIA

NÁVRAT

JEDNOU VETOU: 

„Človek, ktorý 
zabíja svoj čas, 

zabíja svoje 
možnosti.“

americké príslovie

  Spoločnosť Billa má od októbra nového 
člena vedenia. Stal sa ním Arnd Riehl, ktorý 
z pozície prevádzkového riaditeľa prebral 
zodpovednosť za logistiku a technické odde-
lenie. Do koncernu Rewe Group, pod ktorý patrí 

  Jiří Švancara je novým brand manažérom 
Velkopopovického Kozla. Prevezme zodpoved-
nosť za marketing značky na českom i slovenskom 
trhu. Má za sebou skúsenosti z tuzemských pivo-
varov vrátane pôsobenia v Plzeňskom Prazdroji, 
kde pred 15 rokmi začal svoju kariéru. Pred rokmi 
mal v spoločnosti na starosti marketing značiek 
Radegast a Birell. 
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Už sa teším!
 Nikdy som sa z vianočnej výzdoby v obcho-
doch netešila tak ako tento rok. Kým vlani by som 
na ňu pozerala trošičku skepticky a pýtala sa, či na 
ňu nie je v októbri priskoro, tento rok vám poviem 
– dajte mi viac. Ešte viac vianočných pesničiek, 
girlánd a sezónneho tovaru. Teraz viac ako inoke-
dy potrebujeme pocit normálnosti, istoty a domo-
va. A vo mne ho evokuje všetko vianočné. Preto 
som už v novembri zaradila do prehrávača vianoč-
ný playlist a rozmýšľala, aké zákusky by sme mohli 
na sviatky upiecť. 

Padol ďalší rekord
 Čínsky internetový gigant Alibaba už zopár 
rokov usporadúva nákupný festival plný zliav 
Singles Day, teda Deň nezadaných. Pripadá vždy 
na 11. novembra. Nakupovať v zľavách však môže, 
samozrejme, ktokoľvek. Vždy ide o hotové šialen-
stvo. Vlani sa počas tohto dňa predal tovar za viac 
ako 38 miliárd dolárov, tento rok to 
bolo vyše 74 miliárd dolárov. Môže 
za to aj fakt, že zľavy sa začali 
už v úvode novembra, na-
priek tomu ide o gigantic-
ké číslo. Ktovie, koľko 
z predaných vecí zákaz-
níci skutočne potre-
bovali.

Podniky sa 
zatvárajú
 Zavreté alebo otvorené na 
pol plynu. Reštaurácie a pohostin-
stvá majú veľmi ťažký rok a jeho koniec 
nebude asi o nič pozitívnejší. Veď koľkým zákaz-
níkom sa chce sedieť zabaleným v deke na mrazi-
vej terase? Je potrebné sa pripraviť na to, že odídu 
aj viaceré legendárne podniky. O jednom už viem. 
Bola to krčma v centre Bratislavy, ktorá fungovala 
desaťročia. Aktuálne je už zavretá a vyprataná. 
Najviac sa mi na nej páčilo, že sa na nič nehrala. 
Interiér musel byť rovnaký veľmi veľa rokov. Čaš-
níkmi boli páni v rokoch, ktorí si pamätali, aký 
nápoj má zákazník rád a objednávky značili čiar-
kami na obyčajnom papieriku na stole. 

Návrat k blízkemu
 Korona zmenila mnoho vecí. Napríklad tri 
štvrtiny kupujúcich preferujú v porovnaní s obdo-
bím pred pandémiou obchody a služby v blízkom 
okolí. Nákupy od ľudí, ktorých poznajú, upred-
nostňuje 77 % opýtaných a 72 % zákazníkov dô-
veruje odporúčaniam svojich lokálnych predajcov. 
Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti 
Mastercard, ktorý realizovala v šestnástich európ-
skych krajinách. Polovica respondentov naprieč 
Európou uviedla, že aktuálne omnoho viac míňa 
v blízkom okolí predovšetkým pre pohodlie. Druhá 
polovica označila za hlavný dôvod pomoc miest-

nym predajcom. Žeby stále platilo staré známe 
„všetko zlé je na niečo dobré“? 

Na hubách
 Každá jeseň u nás doma znamená, že nastal 
čas ísť na huby. Norma je jasná, potrebujeme ich 
toľko, že pokryjeme nielen vlastnú spotrebu, ale 
rozdáme aj všetkým známym. Keď sme dva týždne 
obchádzali v byte všetky možné provizórne „su-
šiarne“, môj osobný hubár zahlásil, že nestačí 
a treba ich viac. Vyrazili sme. Bol krásny novem-
brový deň, v lese boli všakovaké huby, len tých 
jedlých bolo pomenej. Po úmornej pátračke sme 
však predsa len nejaké našli. Vyčerpaní sme sa vy-
dali na cestu späť, ale chceli sme sa ešte potešiť 
pohľadom na náš úlovok v košíku. Stala sa však 
nevídaná vec. My sme ich stratili. Nie všetky, iba 
tie najkrajšie. Dodnes netušíme, ako môžu huby 
vypadnúť z hlbokého košíka, ktorým sme ani ne-
kývali, ani ho neobracali hore dnom. No čo už, 
museli sme pokračovať v hľadaní ďalej. 

Džentlmen
 „Podľa neho si 
ruskí džentlmeni ob-
ľúbili súboje, lebo 
mali slabosť na všet-
ko, čo zaváňalo veľ-
koleposťou.“ Túto 
a mnoho ďalších krás-

nych myšlienok vysti-
hol spisovateľ Amor 

Towles v knihe Džentl-
men v Moskve. Hlavného 

hrdinu – grófa odsúdia boľše-
vici ako aristokrata na domáce 

väzenie v malej hotelovej izbe. On zo 
svojho okna pozoruje všetky zmeny, ktorými pre-
chádza krajina i ruská duša. Je to neuveriteľne 
krásne dielo, v ktorom gróf za žiadnych okolností 
neprestáva byť slušným a čestným človekom. 

Vtip mesiaca
 Pán v obchode si skúša nohavice. Predavačka 
nadšene vraví: „Tie nohavice vám sedia ako ulia-
te!“ Zákazník sa zamyslí a hovorí: „Čo ja viem… 
trochu ma tlačia pod pazuchami.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Osobne
alebo online?
 Súčasná doba nám ukázala, že 
mnoho vecí sa dá vyriešiť cez internet. 
Stretnutia, konferencie, nákupy. Je 
dobré vedieť, že aj takto sa dajú zvlá-
dať a možno veľakrát efektívnejšie. 
Zároveň nám ale dokázala, že osobné 
stretnutia by nemali vymiznúť, preto-
že sú nesmierne dôležité. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Martin:
 Dvojjazyčný zákaz aj 
s názorným obrázkom. Len či si to 
ten pes dokáže prečítať. 

Mirka:
 Kedysi reklamy lákali na dobré 
nákupy, dnes je to hygienické 
prostredie. 

Katka:
 Káva so sebou už nie je žiadna 

novinka. Teraz je „in“ všetko so sebou. 

Tomáš:
 Keď sa cez seniorské hodiny 
nedá vojsť do predajne, nákup 
vyrieši skrehnutá predavačka medzi 
dvermi. 

Pure Stick
Nové tyčinky s lahodnou vôňou

a neodolateľnou chuťou.

Bez pšenice a bez cukru.

Perfektné pre mačky s citlivým 
zažívaním.zažívaním.

www.vitakraft.com

Jelly Lovers
Nová nízkokalorická želé pochúťka.

Bez obilnín a bez cukru.

inzercia
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Už sa teším!
 Nikdy som sa z vianočnej výzdoby v obcho-
doch netešila tak ako tento rok. Kým vlani by som 
na ňu pozerala trošičku skepticky a pýtala sa, či na 
ňu nie je v októbri priskoro, tento rok vám poviem 
– dajte mi viac. Ešte viac vianočných pesničiek, 
girlánd a sezónneho tovaru. Teraz viac ako inoke-
dy potrebujeme pocit normálnosti, istoty a domo-
va. A vo mne ho evokuje všetko vianočné. Preto 
som už v novembri zaradila do prehrávača vianoč-
ný playlist a rozmýšľala, aké zákusky by sme mohli 
na sviatky upiecť. 

Padol ďalší rekord
 Čínsky internetový gigant Alibaba už zopár 
rokov usporadúva nákupný festival plný zliav 
Singles Day, teda Deň nezadaných. Pripadá vždy 
na 11. novembra. Nakupovať v zľavách však môže, 
samozrejme, ktokoľvek. Vždy ide o hotové šialen-
stvo. Vlani sa počas tohto dňa predal tovar za viac 
ako 38 miliárd dolárov, tento rok to 
bolo vyše 74 miliárd dolárov. Môže 
za to aj fakt, že zľavy sa začali 
už v úvode novembra, na-
priek tomu ide o gigantic-
ké číslo. Ktovie, koľko 
z predaných vecí zákaz-
níci skutočne potre-
bovali.

Podniky sa 
zatvárajú
 Zavreté alebo otvorené na 
pol plynu. Reštaurácie a pohostin-
stvá majú veľmi ťažký rok a jeho koniec 
nebude asi o nič pozitívnejší. Veď koľkým zákaz-
níkom sa chce sedieť zabaleným v deke na mrazi-
vej terase? Je potrebné sa pripraviť na to, že odídu 
aj viaceré legendárne podniky. O jednom už viem. 
Bola to krčma v centre Bratislavy, ktorá fungovala 
desaťročia. Aktuálne je už zavretá a vyprataná. 
Najviac sa mi na nej páčilo, že sa na nič nehrala. 
Interiér musel byť rovnaký veľmi veľa rokov. Čaš-
níkmi boli páni v rokoch, ktorí si pamätali, aký 
nápoj má zákazník rád a objednávky značili čiar-
kami na obyčajnom papieriku na stole. 

Návrat k blízkemu
 Korona zmenila mnoho vecí. Napríklad tri 
štvrtiny kupujúcich preferujú v porovnaní s obdo-
bím pred pandémiou obchody a služby v blízkom 
okolí. Nákupy od ľudí, ktorých poznajú, upred-
nostňuje 77 % opýtaných a 72 % zákazníkov dô-
veruje odporúčaniam svojich lokálnych predajcov. 
Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti 
Mastercard, ktorý realizovala v šestnástich európ-
skych krajinách. Polovica respondentov naprieč 
Európou uviedla, že aktuálne omnoho viac míňa 
v blízkom okolí predovšetkým pre pohodlie. Druhá 
polovica označila za hlavný dôvod pomoc miest-

nym predajcom. Žeby stále platilo staré známe 
„všetko zlé je na niečo dobré“? 

Na hubách
 Každá jeseň u nás doma znamená, že nastal 
čas ísť na huby. Norma je jasná, potrebujeme ich 
toľko, že pokryjeme nielen vlastnú spotrebu, ale 
rozdáme aj všetkým známym. Keď sme dva týždne 
obchádzali v byte všetky možné provizórne „su-
šiarne“, môj osobný hubár zahlásil, že nestačí 
a treba ich viac. Vyrazili sme. Bol krásny novem-
brový deň, v lese boli všakovaké huby, len tých 
jedlých bolo pomenej. Po úmornej pátračke sme 
však predsa len nejaké našli. Vyčerpaní sme sa vy-
dali na cestu späť, ale chceli sme sa ešte potešiť 
pohľadom na náš úlovok v košíku. Stala sa však 
nevídaná vec. My sme ich stratili. Nie všetky, iba 
tie najkrajšie. Dodnes netušíme, ako môžu huby 
vypadnúť z hlbokého košíka, ktorým sme ani ne-
kývali, ani ho neobracali hore dnom. No čo už, 
museli sme pokračovať v hľadaní ďalej. 

Džentlmen
 „Podľa neho si 
ruskí džentlmeni ob-
ľúbili súboje, lebo 
mali slabosť na všet-
ko, čo zaváňalo veľ-
koleposťou.“ Túto 
a mnoho ďalších krás-

nych myšlienok vysti-
hol spisovateľ Amor 

Towles v knihe Džentl-
men v Moskve. Hlavného 

hrdinu – grófa odsúdia boľše-
vici ako aristokrata na domáce 

väzenie v malej hotelovej izbe. On zo 
svojho okna pozoruje všetky zmeny, ktorými pre-
chádza krajina i ruská duša. Je to neuveriteľne 
krásne dielo, v ktorom gróf za žiadnych okolností 
neprestáva byť slušným a čestným človekom. 

Vtip mesiaca
 Pán v obchode si skúša nohavice. Predavačka 
nadšene vraví: „Tie nohavice vám sedia ako ulia-
te!“ Zákazník sa zamyslí a hovorí: „Čo ja viem… 
trochu ma tlačia pod pazuchami.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Osobne
alebo online?
 Súčasná doba nám ukázala, že 
mnoho vecí sa dá vyriešiť cez internet. 
Stretnutia, konferencie, nákupy. Je 
dobré vedieť, že aj takto sa dajú zvlá-
dať a možno veľakrát efektívnejšie. 
Zároveň nám ale dokázala, že osobné 
stretnutia by nemali vymiznúť, preto-
že sú nesmierne dôležité. 



14

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

vlna

Do obchodu
priplávala

rastlinná

TÉMA VYDANIA



Diskutujte 
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nás na 
sociálnych 

sieťach:
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Síce vyzerajú a chutia ako mäso, ale ich pôvod je potrebné hľadať v rastlinnej 
ríši. Vegetariánske hamburgery sa postupne udomácňujú aj na slovenskom trhu 
a nachádzajú si miesto v jedálnom lístku nielen zarytých vegánov, ale aj ľudí, ktorí sa 
snažia z rôznych dôvodov obmedziť svoju spotrebu mäsa. Nie sú však jediným zástupcom 
tzv. plant-based stravy. Okrem mäsa existujú aj rastlinné alternatívy pre mliečne 
výrobky a ponuka novej kategórie je čoraz širšia.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Z mäsa sa aj vďaka cenovej dostup-
nosti stala každodenná súčasť 
stravy väčšiny slovenských spotre-
biteľov. Čoraz viac ľudí však zva-
žuje zmenu. Nahráva tomu trend 

zdravého životného štýlu, ktorý sa snaží odľahčiť 
jedálniček zákazníkov, nové formy „gastroštýlov“, 
medzi ktoré patrí vegánstvo či vegetariánstvo, ale 
aj snaha zmierniť vplyv konzumovaných potravín 
na životné prostredie. Pri rastlinných alternatívach 
k mliečnym výrobkom je spúšťačom navyše aj po-
travinová intolerancia.

Prieskum agentúry Focus pre projekt Jem pre Zem 
z decembra 2019 ukázal, že popularita rastlinného 
stravovania medzi slovenskými spotrebiteľmi 
rastie. V súčasnosti sa vegánsky a vegetariánsky 
stravuje 3‚5 % opýtaných. Takmer 15 % respon-
dentov znižuje spotrebu mäsa a živočíšnych výrob-
kov a necelých 23 % ľudí zvažuje, že spotrebu 
týchto zložiek stravy zníži. Od roku 2017 tak na-
rástol podiel spotrebiteľov znižujúcich alebo zva-
žujúcich zníženie spotreby mäsa a živočíšnych vý-
robkov z 32 % na 41 %. Tento trend je najviac 
viditeľný u mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov, 
žien a vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Prieskum ukázal aj to, že minulý rok štyria z desia-
tich spotrebiteľov nakupovali rastlinné alternatívy 
mäsa a údenín (36‚4 %), mlieka a jogurtov 
(38‚9 %) a syrov (41‚2 %). „Nie je žiadnym prekva-
pením, že sa rastúce povedomie o vplyve nášho 
stravovania na životné prostredie začína premietať 
do rastúceho záujmu o stravovanie s nízkou uhlí-
kovou stopou,” komentoval výsledky prieskumu 
koordinátor projektu Jem pre Zem Marian Milec.

Pulty dávajú priestor 
alternatívnej strave

Iniciatíva Jem pre Zem nedávno udeľovala ocene-
nie Rastlinný reťazec roka. Zamerala sa na 25 pre-
dajní piatich najväčších predajcov potravín na Slo-
vensku a chcela zistiť, ktorý z nich ponúka svojim 
zákazníkom najširší sortiment bezmäsitých výrob-
kov. Víťazstvo si odniesol Kaufland, ktorý má vo 
svojom sortimente napríklad aj privátnu značku 
K-take it veggie. „Keďže dopyt po alternatívach 
mäsa rastie, chceme našim zákazníkom ponúknuť 
široký sortiment, ktorý vyhovuje ich potrebám 
a preferenciám za výhodné ceny,“ hovorí Lucia 
Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Sloven-
ská republika.

Reťazec porotu zaujal predovšetkým výberom 
rastlinných syrov, darilo sa mu aj v kategórii mäso-

vých alternatív, kde bolo zaznamenaných najviac 
náhrad fašírok, mletého mäsa a údenín, ale aj só-
jových alternatív ako tofu, tempeh či sójové kocky. 
Svojim zákazníkom ponúka i sortiment zmrzlín 
a rastlinných „smotanových“ nanukov. Kaufland 
má okrem iného na svojich pultoch množstvo mra-
zených polotovarov bez živočíšnych zložiek. Podľa 
iniciatívy Jem pre Zem je dobrou správou, že zák-
ladnú rastlinnú ponuku dnes zákazníci nájdu aj 
v bežnej predajnej sieti v porovnaní s minulosťou, 
keď bezmäsité jedlá patrili výlučne do špecializo-
vaných predajní. Na druhom mieste sa v prieskume 
obchodných reťazcov umiestnilo Tesco a tretie 
miesto obsadila spoločnosť Billa.

Tesco vo všetkých svojich predajniach ponúka al-
ternatívne výrobky v sortimente potravín bez lep-
ku, laktózy a taktiež bio- či diaprodukty. „Okrem 
toho zákazníci nájdu u nás množstvo vegetarián-
skych, vegánskych či mrazených alternatívnych 
výrobkov, ktoré sú vhodné pre ľudí so špeciálnymi 
výživovými potrebami. Ide najmä o výrobky zo 
sóje, ryže či strukovín, ktoré sú nutrične výživné,“ 
potvrdzuje hovorca siete Peter Steigauf. Ako po-
kračuje, alternatívne výrobky sa medzi zákazníkmi 

stávajú čoraz vyhľadávanejšími. Tesco preto pripra-
vuje v tejto oblasti novinky, ktoré rozšíria sortiment 
potravín na rastlinnej báze.

V bratislavskej sieti Yeme je sortiment rastlinných 
potravín významnou súčasťou ponuky od začiatku 
jej pôsobenia. „U nás si vegetarián, vegán alebo aj 
človek, ktorý je mäso, ale snaží sa odľahčiť a spes-
triť jedálniček, nájde naozaj široký výber tradič-
ných i moderných riešení. Sú to stovky produktov 
a sortiment stále rozširujeme,“ vysvetľuje majiteľ 
siete Peter Varmuža. Ako dobrý príklad uvádza 
produkty z indickej kuchyne. Tá je bohatá na in-
grediencie, ktoré dodajú dostatočnú výživovú 
hodnotu aj bezmäsitým jedlám. „V Yeme ponúka-
me množstvo indických korení, pást, omáčok, kto-
ré sú pripravené na základe tradičných receptúr. 
Máme tiež rady thajských kari pást a korenín, kto-
ré nám pomôžu urobiť z čerstvej zeleniny úžasné 
jedlo jednoducho a rýchlo,“ vyratúva.
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Okrem nich sú súčasťou sortimentu aj európske 
a americké alternatívy. V predajniach Yeme je veľ-
mi populárna americká značka burgerov a klobás 
Beyond Meat, ktorej produkty čerpajú proteíny 
z hrachu a ich konzistencia i chuť sú takmer na 
nerozoznanie od mäsa. Zo slovenských výrobcov 
sú v sieti zastúpení napríklad Lunter či Soy’n’Heal-
th. „Záujem u nás veľmi rastie. Naši zákazníci sle-
dujú trendy, chcú zdravo jesť, využívajú našu po-
nuku, pýtajú si viac a prichádzajú s návrhmi na 
rozšírenie sortimentu,“ konštatuje Peter Varmuža 
s tým, že skupina nakupujúcich so záujmom pri-
márne o rastlinnú stravu sa výrazne rozširuje.

Alternatívne mäso 
využíva proteíny z hrachu 
alebo sóje

Medzičasom vzniklo na trhu viacero značiek rast-
linného „mäsa“. Spoločnosť Nestlé predstavila 
slovenským zákazníkom koncom februára výrobky 
Garden Gourmet. Sú medzi nimi vegetariánske 
guľôčky, burgery, falafel či rezne. „Práve burgery 
tvoria najväčšiu časť našich predajov. Napriek 
tomu, že sme vstupovali na trh v maximálne neistej 
dobe počas prvej vlny korony, čísla sa nám vyvíja-
jú veľmi dobre. Za ich nárastom je hlavne neustále 
sa rozširujúca distribúcia a dlhodobá komuniká-
cia,“ vysvetľuje Zuzana Magálová, manažérka 
značky Garden Gourmet. Produkty sú momentál-
ne dostupné v sieťach Kaufland, Fresh Plus, Billa, 
Delia, vo vybraných pobočkách tradičných reťaz-
cov CBA, Coop a novým zákazníkom je Tesco.

Zuzana Magálová hovorí, že slovenskí obchodníci 
sú pri rozširovaní novej kategórie vo väčšine prípa-
dov skôr opatrní. Kategória rastlinnej stravy je však 
podľa jej slov síce malou, ale veľmi dynamicky – 
dvojciferne – rastúcou kategóriou, ktorá bude svoj 
význam intenzívne posilňovať. „Našou snahou je 
aj do budúcna aktívne prispievať k jej rastu a byť 
lídrom práve rastlinného stravovania na Slovensku. 
A veríme, že postupne stále viac a viac obchodní-
kov si bude túto príležitosť uvedomovať a kategó-
riu rastlinnej stravy viac budovať,“ konštatuje.

Klasickými spotrebiteľmi rastlinných alternatív sú 
mileniáli, teda ľudia vo veku 25 až 34 rokov, ktorí 

sa vedome a dobrovoľne vzdávajú spotreby mäsa 
z rôznych dôvodov – životné prostredie, dobrý život 
zvierat, ale najmä vplyv na svoje vlastné zdravie. 
V zahraničí je tento trend oveľa ďalej, ale Zuzana 
Magálová verí, že Slovensko ho bude určite nasle-
dovať. Na trhu plant-based výrobkov možno oča-
kávať zvýšený záujem spotrebiteľov, ale aj príchod 
nových hráčov a produktov. Garden Gourmet plá-
nuje najbližšie posilniť segment bieleho „mäsa“ 
a prinášať tak alternatívu ku kuraciemu mäsu.

Ponuka rastlinných alternatív rastie a v budúcnosti 
bude tento trend pokračovať. Spoločnosť Unilever 
vyhlásila, že chce značne zvýšiť ponuku produktov 
rastlinného pôvodu. „Našou víziou je inšpirovať 
Čechov a Slovákov tak, aby jedno z desiatich jedál 
v ich jedálničku bolo čisto rastlinného pôvodu,“ 
uviedla generálna riaditeľka Unilever pre Česko 
a Slovensko Michaela Franeková. Firma už niekoľko 
rokov rozširuje ponuku v oblasti produktov na rast-
linnej báze. Po akvizícii značky The Vegetarian But-
cher v roku 2018 ju priniesla na slovenský trh. Vla-
ni ho spoločnosť Burger King vybrala ako 
dodávateľa pre svoj rastlinný Rebel Whopper, ktorý 
je dostupný v Česku. Rastlinné produkty však po-
stupne pribúdajú aj u tradičných značiek, ako sú 
Magnum, Ben & Jerry’s alebo Hellmann’s.

Mliečne produkty majú 
tiež náhradu

Snáď najznámejším slovenským zástupcom rastlin-
ných alternatív je spoločnosť Lunter, ktorá vyrába 
tofu tridsať rokov. Firma k nemu pridala plant-ba-
sed nátierky, párky, kyslomliečne nápoje, ale aj 
hotové jedlá a pudingy, ktoré sa najprv osvedčili 
v gastre a túto jeseň ich firma začala predávať 
v maloobchode. Slovenská spoločnosť McCarter 
zas v rámci značky Body&Future ponúka rastlinné 
alternatívy mlieka, ku ktorým nedávno pridala ve-
gánske rastlinné jogurty s kokosovou kultúrou.

Pred desiatimi rokmi začala vegánske produkty 
vyrábať zvolenská firma Alfa Sorti. V portfóliu má 
pod značkou Goody Foody viacero produktov, 
ktoré sú alternatívami mäsa. Tento rok pridala bur-
gery, guľky a kocky. „Slovenskí spotrebitelia si 
postupne budujú vzťah k rastlinným produktom. 
Aký veľký trh to je, neviem povedať. Je však jasné, 
že trh rastie. Rastie záujem zákazníkov aj predaj-
cov. Vidieť to na regáloch zahraničných reťazcov, 
ako aj domácich obchodníkov,“ vysvetľuje ob-
chodný riaditeľ firmy Radoslav Gajdoš. Zároveň 
hovorí, že tento trend sa na slovenskom trhu začal 
presadzovať hlavne v minulom roku a neustále 
pokračuje.

Spoločnosť Danone buduje kategóriu výrobkov na 
rastlinnej báze, ako nápoje, jogurty a dezerty, cez 
značky Alpro a Provamel. „Nechceme túto kategó-
riu stavať na tom, že predstavuje niečo alternatívne 
voči mlieku. Naopak, je to skvelý doplnok stravy 
do moderného spôsobu života,“ vysvetlila začiat-
kom roka pre časopis Tovar&Predaj manažérka pre 
korporátne záležitosti spoločnosti Danone pre ČR 
a SR Mária Jendrišáková. Zároveň pokračovala, že 
sa nechcú vymedzovať voči mliečnym výrobkom 
a kanibalizovať na kategórii, ale chcú vybudovať 
jednu spoločnú kategóriu, ktorá môže ponúknuť 
zákazníkom svoje funkčné benefity.

Európska spotrebiteľská organizácia cez združenia 
v niekoľkých členských krajinách vrátane Slovenska 

uskutočnila v závere minulého roka prieskum 
o vzťahu ľudí k udržateľnému spôsobu stravova-
nia. Z neho vyplynulo, že dve tretiny spotrebiteľov 
sú pripravené zmeniť svoje stravovacie návyky pre 
ochranu životného prostredia a prejavili vôľu me-
nej doma plytvať potravinami, nakupovať sezónne 
ovocie a zeleninu a jesť viac plant-based potravín.

Ako bariéry však vidia ceny produktov, nejasné 
informácie či obmedzený výber. „Spotrebitelia 
chcú spoľahlivé informácie na etiketách a väčší vý-
ber udržateľných možností. Ale naše spotrebiteľ-
ské správanie vieme meniť najmä na základe od-
porúčaní odborníkov. Regulačné orgány, 
výrobcovia potravín i obchodníci zohrávajú kľúčo-
vú úlohu v cenotvorbe, marketingu a všetkých 
ostatných faktoroch, ktoré nás ovplyvňujú v tom, 
že dáme prednosť výberu jednej potraviny na-
miesto druhej,“ uviedla k prieskumu generálna 
riaditeľka organizácie Monique Goyensová.

Nie je mlieko 
ako mlieko

Európsky parlament sa snaží nastaviť man-
tinely v označovaní rastlinných alternatív. 
V závere októbra schválil, že označenia ako 
vegánsky burger a sójový párok sú v poriad-
ku. Ale na čiernu listinu zapísal slovné alebo 
vizuálne označenia potravín na rastlinnej 
báze, ktoré sú odvodené od mliečnych pro-
duktov ako mlieko, syr alebo smotana.

„Rozhodnutie Európskeho parlamentu je 
rozpačité. Na jednej strane europoslanci od-
mietli zákaz označení odvodených od mäso-
vých výrobkov a na druhej strane schválili 
zákaz označení odvodených od mliečnych 
výrobkov. Rozhodovanie malo byť motivova-
né ochranou spotrebiteľov, ktorí by mohli 
byť označeniami ako vegánsky syr alebo 
smotanovo-krémová sójová nátierka zave-
dení. Reprezentatívne prieskumy verejnej 
mienky však takéto obavy popierajú, spotre-
bitelia vedia, čo pod takýmito označeniami 
nájdu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Sloven-
ského združenia pre značkové výrobky 
(SZZV) Ľubomír Tuchscher.

Súčasťou združenia je aj sekcia pre potraviny 
na rastlinnej báze, v ktorej spolupracujú me-
dzinárodné spoločnosti (Nestlé, Danone, 
Coca-Cola, Unilever, Upfield, Dr. Oetker), 
ako aj lokálni hráči (Lunter a McCarter). 
Združenie takéto regulácie považuje za 
škodlivé, v rozpore s víziou Európskej zelenej 
dohody a rastúcim dopytom spotrebiteľov 
v Európe. Finálna podoba európskej regulá-
cie bude závisieť od výsledku pozície člen-
ských štátov Európskej únie v rámci Rady.

„Záujem 
spotrebiteľov 

rastie.“

Zákazníkmi sú väčšinou ľudia vo veku 17 
až 45 rokov. Ale, samozrejme, aj mladší 
či starší. Sú to ľudia, ktorí sa zaujímajú 
o kvalitnú stravu, snažia sa obmedzovať 
konzumáciu mäsa, zaujímajú sa o životné 
prostredie a často sú to zaneprázdnení 
ľudia, ktorí potrebujú pripraviť jedlo rýchlo, 
ale na druhej strane kvalitne a zdravo. 
Sledujú výživové hodnoty a zloženie, tiež 
obaly a materiály. To všetko pomáha trhu 
napredovať.

Radoslav Gajdoš,
obchodný riaditeľ, Alfa Sorti
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OBSAHUJE:
vitamín C, echinacea, 
rumanček, rozmarín, 

šípky, rakytník
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Okrem nich sú súčasťou sortimentu aj európske 
a americké alternatívy. V predajniach Yeme je veľ-
mi populárna americká značka burgerov a klobás 
Beyond Meat, ktorej produkty čerpajú proteíny 
z hrachu a ich konzistencia i chuť sú takmer na 
nerozoznanie od mäsa. Zo slovenských výrobcov 
sú v sieti zastúpení napríklad Lunter či Soy’n’Heal-
th. „Záujem u nás veľmi rastie. Naši zákazníci sle-
dujú trendy, chcú zdravo jesť, využívajú našu po-
nuku, pýtajú si viac a prichádzajú s návrhmi na 
rozšírenie sortimentu,“ konštatuje Peter Varmuža 
s tým, že skupina nakupujúcich so záujmom pri-
márne o rastlinnú stravu sa výrazne rozširuje.

Alternatívne mäso 
využíva proteíny z hrachu 
alebo sóje

Medzičasom vzniklo na trhu viacero značiek rast-
linného „mäsa“. Spoločnosť Nestlé predstavila 
slovenským zákazníkom koncom februára výrobky 
Garden Gourmet. Sú medzi nimi vegetariánske 
guľôčky, burgery, falafel či rezne. „Práve burgery 
tvoria najväčšiu časť našich predajov. Napriek 
tomu, že sme vstupovali na trh v maximálne neistej 
dobe počas prvej vlny korony, čísla sa nám vyvíja-
jú veľmi dobre. Za ich nárastom je hlavne neustále 
sa rozširujúca distribúcia a dlhodobá komuniká-
cia,“ vysvetľuje Zuzana Magálová, manažérka 
značky Garden Gourmet. Produkty sú momentál-
ne dostupné v sieťach Kaufland, Fresh Plus, Billa, 
Delia, vo vybraných pobočkách tradičných reťaz-
cov CBA, Coop a novým zákazníkom je Tesco.

Zuzana Magálová hovorí, že slovenskí obchodníci 
sú pri rozširovaní novej kategórie vo väčšine prípa-
dov skôr opatrní. Kategória rastlinnej stravy je však 
podľa jej slov síce malou, ale veľmi dynamicky – 
dvojciferne – rastúcou kategóriou, ktorá bude svoj 
význam intenzívne posilňovať. „Našou snahou je 
aj do budúcna aktívne prispievať k jej rastu a byť 
lídrom práve rastlinného stravovania na Slovensku. 
A veríme, že postupne stále viac a viac obchodní-
kov si bude túto príležitosť uvedomovať a kategó-
riu rastlinnej stravy viac budovať,“ konštatuje.

Klasickými spotrebiteľmi rastlinných alternatív sú 
mileniáli, teda ľudia vo veku 25 až 34 rokov, ktorí 

sa vedome a dobrovoľne vzdávajú spotreby mäsa 
z rôznych dôvodov – životné prostredie, dobrý život 
zvierat, ale najmä vplyv na svoje vlastné zdravie. 
V zahraničí je tento trend oveľa ďalej, ale Zuzana 
Magálová verí, že Slovensko ho bude určite nasle-
dovať. Na trhu plant-based výrobkov možno oča-
kávať zvýšený záujem spotrebiteľov, ale aj príchod 
nových hráčov a produktov. Garden Gourmet plá-
nuje najbližšie posilniť segment bieleho „mäsa“ 
a prinášať tak alternatívu ku kuraciemu mäsu.

Ponuka rastlinných alternatív rastie a v budúcnosti 
bude tento trend pokračovať. Spoločnosť Unilever 
vyhlásila, že chce značne zvýšiť ponuku produktov 
rastlinného pôvodu. „Našou víziou je inšpirovať 
Čechov a Slovákov tak, aby jedno z desiatich jedál 
v ich jedálničku bolo čisto rastlinného pôvodu,“ 
uviedla generálna riaditeľka Unilever pre Česko 
a Slovensko Michaela Franeková. Firma už niekoľko 
rokov rozširuje ponuku v oblasti produktov na rast-
linnej báze. Po akvizícii značky The Vegetarian But-
cher v roku 2018 ju priniesla na slovenský trh. Vla-
ni ho spoločnosť Burger King vybrala ako 
dodávateľa pre svoj rastlinný Rebel Whopper, ktorý 
je dostupný v Česku. Rastlinné produkty však po-
stupne pribúdajú aj u tradičných značiek, ako sú 
Magnum, Ben & Jerry’s alebo Hellmann’s.

Mliečne produkty majú 
tiež náhradu

Snáď najznámejším slovenským zástupcom rastlin-
ných alternatív je spoločnosť Lunter, ktorá vyrába 
tofu tridsať rokov. Firma k nemu pridala plant-ba-
sed nátierky, párky, kyslomliečne nápoje, ale aj 
hotové jedlá a pudingy, ktoré sa najprv osvedčili 
v gastre a túto jeseň ich firma začala predávať 
v maloobchode. Slovenská spoločnosť McCarter 
zas v rámci značky Body&Future ponúka rastlinné 
alternatívy mlieka, ku ktorým nedávno pridala ve-
gánske rastlinné jogurty s kokosovou kultúrou.

Pred desiatimi rokmi začala vegánske produkty 
vyrábať zvolenská firma Alfa Sorti. V portfóliu má 
pod značkou Goody Foody viacero produktov, 
ktoré sú alternatívami mäsa. Tento rok pridala bur-
gery, guľky a kocky. „Slovenskí spotrebitelia si 
postupne budujú vzťah k rastlinným produktom. 
Aký veľký trh to je, neviem povedať. Je však jasné, 
že trh rastie. Rastie záujem zákazníkov aj predaj-
cov. Vidieť to na regáloch zahraničných reťazcov, 
ako aj domácich obchodníkov,“ vysvetľuje ob-
chodný riaditeľ firmy Radoslav Gajdoš. Zároveň 
hovorí, že tento trend sa na slovenskom trhu začal 
presadzovať hlavne v minulom roku a neustále 
pokračuje.

Spoločnosť Danone buduje kategóriu výrobkov na 
rastlinnej báze, ako nápoje, jogurty a dezerty, cez 
značky Alpro a Provamel. „Nechceme túto kategó-
riu stavať na tom, že predstavuje niečo alternatívne 
voči mlieku. Naopak, je to skvelý doplnok stravy 
do moderného spôsobu života,“ vysvetlila začiat-
kom roka pre časopis Tovar&Predaj manažérka pre 
korporátne záležitosti spoločnosti Danone pre ČR 
a SR Mária Jendrišáková. Zároveň pokračovala, že 
sa nechcú vymedzovať voči mliečnym výrobkom 
a kanibalizovať na kategórii, ale chcú vybudovať 
jednu spoločnú kategóriu, ktorá môže ponúknuť 
zákazníkom svoje funkčné benefity.

Európska spotrebiteľská organizácia cez združenia 
v niekoľkých členských krajinách vrátane Slovenska 

uskutočnila v závere minulého roka prieskum 
o vzťahu ľudí k udržateľnému spôsobu stravova-
nia. Z neho vyplynulo, že dve tretiny spotrebiteľov 
sú pripravené zmeniť svoje stravovacie návyky pre 
ochranu životného prostredia a prejavili vôľu me-
nej doma plytvať potravinami, nakupovať sezónne 
ovocie a zeleninu a jesť viac plant-based potravín.

Ako bariéry však vidia ceny produktov, nejasné 
informácie či obmedzený výber. „Spotrebitelia 
chcú spoľahlivé informácie na etiketách a väčší vý-
ber udržateľných možností. Ale naše spotrebiteľ-
ské správanie vieme meniť najmä na základe od-
porúčaní odborníkov. Regulačné orgány, 
výrobcovia potravín i obchodníci zohrávajú kľúčo-
vú úlohu v cenotvorbe, marketingu a všetkých 
ostatných faktoroch, ktoré nás ovplyvňujú v tom, 
že dáme prednosť výberu jednej potraviny na-
miesto druhej,“ uviedla k prieskumu generálna 
riaditeľka organizácie Monique Goyensová.

Nie je mlieko 
ako mlieko

Európsky parlament sa snaží nastaviť man-
tinely v označovaní rastlinných alternatív. 
V závere októbra schválil, že označenia ako 
vegánsky burger a sójový párok sú v poriad-
ku. Ale na čiernu listinu zapísal slovné alebo 
vizuálne označenia potravín na rastlinnej 
báze, ktoré sú odvodené od mliečnych pro-
duktov ako mlieko, syr alebo smotana.

„Rozhodnutie Európskeho parlamentu je 
rozpačité. Na jednej strane europoslanci od-
mietli zákaz označení odvodených od mäso-
vých výrobkov a na druhej strane schválili 
zákaz označení odvodených od mliečnych 
výrobkov. Rozhodovanie malo byť motivova-
né ochranou spotrebiteľov, ktorí by mohli 
byť označeniami ako vegánsky syr alebo 
smotanovo-krémová sójová nátierka zave-
dení. Reprezentatívne prieskumy verejnej 
mienky však takéto obavy popierajú, spotre-
bitelia vedia, čo pod takýmito označeniami 
nájdu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Sloven-
ského združenia pre značkové výrobky 
(SZZV) Ľubomír Tuchscher.

Súčasťou združenia je aj sekcia pre potraviny 
na rastlinnej báze, v ktorej spolupracujú me-
dzinárodné spoločnosti (Nestlé, Danone, 
Coca-Cola, Unilever, Upfield, Dr. Oetker), 
ako aj lokálni hráči (Lunter a McCarter). 
Združenie takéto regulácie považuje za 
škodlivé, v rozpore s víziou Európskej zelenej 
dohody a rastúcim dopytom spotrebiteľov 
v Európe. Finálna podoba európskej regulá-
cie bude závisieť od výsledku pozície člen-
ských štátov Európskej únie v rámci Rady.

„Záujem 
spotrebiteľov 

rastie.“

Zákazníkmi sú väčšinou ľudia vo veku 17 
až 45 rokov. Ale, samozrejme, aj mladší 
či starší. Sú to ľudia, ktorí sa zaujímajú 
o kvalitnú stravu, snažia sa obmedzovať 
konzumáciu mäsa, zaujímajú sa o životné 
prostredie a často sú to zaneprázdnení 
ľudia, ktorí potrebujú pripraviť jedlo rýchlo, 
ale na druhej strane kvalitne a zdravo. 
Sledujú výživové hodnoty a zloženie, tiež 
obaly a materiály. To všetko pomáha trhu 
napredovať.

Radoslav Gajdoš,
obchodný riaditeľ, Alfa Sorti



Vyštudoval programovanie, ale vo svete obchodu 
sa pohybuje takmer 30 rokov. V roku 1992 
nastúpil do spoločnosti Verex ako riaditeľ 
zahraničného obchodu. V nástupníckej fir-
me CBA Verex pokračoval ako obchodný 
riaditeľ i podpredseda predstavenstva 
a od minulého roka je jej šéfom. Rovna-
ký post zastáva aj v nákupnej aliancii 
CBA SK.
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Pavol 
Mikušiak
predseda predstavenstva, CBA Verex
predseda predstavenstva, CBA SK

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

nás na 
sociálnych 

sieťach:

S poločnosť CBA Verex má vo 
svojom portfóliu 33 predajní 
a napriek koronakríze k nim 
ešte do konca roka pribudne 

ďalšia. Kým veľkoobchod, ktorý zásobuje aj 
gastrosegment, zaznamenáva prepad tržieb, 
maloobchodu sa darí. A to aj vďaka tomu, že 
ľudia necestujú do väčších miest a dedinské 
obchody sa tešia z návratu zákazníkov.

Pôsobíte na Liptove a na Orave, kde bola 
pandemická situácia najkritickejšia. Nemali ste 
problém s výpadkom zamestnancov?

Testovanie oravských okresov Námestovo, Tvrdo-
šín a Dolný Kubín prebehlo trikrát, čo znamená, že 
aj naši zamestnanci boli trikrát testovaní. Po prvom 
kole neboli pozitívni zamestnanci, ale niektorí os-
tali v karanténe, pretože pozitívni boli ich rodinní 
príslušníci, ktorí sa vrátili z práce v zahraničí. Po 
druhom a treťom kole testovania sme mali niekto-
rých pracovníkov infikovaných. V decembri však 
otvárame diskontmarket v Námestove, do ktorého 
sme už prijali a zaúčame ľudí, ktorí nám pri týchto 
výpadkoch v predajniach pomohli. Nehovorím, že 
sme boli úplne bez ujmy, ale dalo sa to zvládnuť.

Prijali ste prísnejšie bezpečnostné opatrenia 
než počas prvej vlny?

Zopakovali sme opatrenia z prvej vlny, teda všetky 
povinnosti, ktoré nariadil Úrad verejného zdravot-
níctva SR. Okrem toho sme zamestnancov rozde-
lili na zmeny. Jedna časť pracovala v jeden deň 
a ďalšia zmena v druhý deň, tak aby sme vytvorili 
tímy, ktoré sme od seba izolovali. Samozrejme, 
stále platí trikrát „R“, čiže ruky – rúška – rozstupy. 
Zatiaľ musím konštatovať, že prevádzka, aj keď 
s malými problémami, beží kontinuálne ďalej.

Ako sa v týchto dňoch správajú nakupujúci?

Rozdiel oproti prvej vlne je v tom, že v druhej vlne 
nebolo cítiť paniku. Ľudí ovplyvnili skúsenosti, keď 
na jar nakúpili veľa potravín, ktoré nestihli spotre-
bovať do dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj to, 
že obchodníci a výrobcovia deklarovali dostatok 
tovaru a žiadne výpadky nehrozia. Nákupná horúč-
ka sa tak nekonala. Spotrebitelia sú opatrnejší, 
kupujú väčšie nákupy menej často. Na dedinách 
vidíme, že tržby stúpli, pretože ľudia sa nepresúva-
jú do miest za nákupmi vo väčších obchodných 
jednotkách. Mobilita sa znížila, ľudia ostali doma, 
preto sú tam nákupy a tržby vyššie.

Spotrebitelia sa mohli presvedčiť o tom, 
že tovar v obchodoch nechýba. Nestalo sa 
predsa len aj počas druhej vlny, žeby 
nejaký sortiment vypadol?

Mám len málo poznatkov o tom, že by malo niečo 
vypadnúť. Možno sa o pár dní oneskorili dodávky 
múky, detskej krupice či ryže, ale vzhľadom na 
dostatočné zásoby vo veľkoobchode, v maloob-
chode nič nechýbalo. V druhej vlne bol len jeden 
piatok, kedy boli nákupy exponovanejšie, a to pred 
prvým kolom celoštátneho testovania. Avšak po-
tom v sobotu a nedeľu sa to rozplynulo a nakoniec 
to bol víkend ako každý iný.

Zvyšovali ste pred druhou vlnou 
skladové zásoby?

Netýka sa to plošne celého sortimentu. Vytypovali 
sme si kategórie, ktoré v prvej vlne vypadávali 
a trochu sme ich navýšili, nie však nejako zásadne. 
Ide napríklad o múku, konzervy, ryžu, cestoviny či 
olej. Môžem však potvrdiť, že dodávky od výrobcov 
sú kontinuálne.

Sú počas koronakrízy zákazníci citlivejší 
na cenu?

Tržby a sortimentná skladba nákupov v našej sieti 
ukazujú, že cena sa stala pre spotrebiteľov dôleži-
tejšou než pred koronou. Z hornej cenovej hladiny 
sa časť zákazníkov presunula do strednej hladiny 
a zo stredu zase časť zákazníkov začala vyhľadávať 
dobrú kvalitu za nízku cenu. Je to aj tým, že ceno-
vá vojna medzi reťazcami sa oproti prvej vlne zos-
trila. Niektoré produkty sa predávajú za takú nízku 
cenu, že si to ani nezaslúžia.

Bude tento rok pre vás v tržbách lepší?

U nás vo firme rozlišujeme dva typy tržieb. Jedným 
typom je horeca segment, ktorý zásobujeme cez 
veľkoobchod. Hotely a reštaurácie boli počas prvej 
vlny zavreté, teraz fungujú v oklieštenom režime, 
päť až šesť mesiacov vypadlo, takže tržby sa pre-
padli. Na druhej strane vzhľadom na to, že ľudia 
nejedia v reštauráciách a deti v školách, viac sa 
nakupuje v maloobchode. Tieto tržby budú vyššie 
ako minulý rok.

Ak to spočítate, pripíšete si tento rok 
medziročný rast?

Maloobchod nedokáže v plnej miere kompenzovať 
výpadok gastrosegmentu, preto tento rok utŕžime 
menej ako vlani.

Cenová vojna 
sa zostrila

Na dedinách 
stúpli tržby, 
pretože ľudia 
sa nepresúvajú 
do miest.

... /...

Vyštudoval programovanie, ale vo svete obchodu 
sa pohybuje takmer 30 rokov. V roku 1992 
nastúpil do spoločnosti Verex ako riaditeľ 
zahraničného obchodu. V nástupníckej fir-
me CBA Verex pokračoval ako obchodný 
riaditeľ i podpredseda predstavenstva 
a od minulého roka je jej šéfom. Rovna-
ký post zastáva aj v nákupnej aliancii 
CBA SK.
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Pavol Mikušiak
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Spomínali ste, že čoskoro otvoríte prevádzku 
v Námestove. Neposunula vám kríza 
expanzné plány?

V Trstenej i Námestove máme priestory, kde bola 
donedávna v prenájme spoločnosť Billa. Keďže jej 
skončila nájomná zmluva a presťahovala sa inam, 
pre priestory sme museli nájsť využitie bez ohľadu 
na to, či tu je, alebo nie je kríza. Asi nám niekto 
zhora pomohol, pretože v marci sme otvorili dis-
kontmarket v Trstenej. Prípravné práce sme zvlád-
li bez problémov pred prepuknutím pandémie a to 
isté sa nám darí aj teraz v Námestove. Nemeškajú 
žiadne technológie ani práce a predpokladám, že 
termín, ktorý sme si dali, dodržíme.

Pribudnú ďalšie predajne budúci rok?

Máme naplánované otvorenie nových prevádzok, 
ale zvažujeme, ako a kedy sa do toho pustíme. Sme 
v štádiu prípravy a finalizácie finančného plánu na 
budúci rok. Chystáme novú výstavbu i rekonštruk-
ciu a modernizáciu existujúcich prevádzok.

Počas prvej vlny zaznamenal rast internetový 
predaj. Vy máte e-shop pre klientov 
z gastrosegmentu. Plánujete ho rozšíriť aj na 
bežných spotrebiteľov?

Nepustili sme sa do toho. Osobne si myslím, že 
máme zákazníka, ktorý sa potrebuje socializovať 
a prísť do predajne aj trikrát za deň, aby sa s nie-
kým porozprával. Počas prvej vlny i teraz máme 
skúsenosť so seniorskými hodinami. Ale keď dô-
chodcom určíte čas, keď majú prísť do obchodu, 
tak jedna vec je, že iný zákazník tam nemôže ísť 
a druhá, že dôchodca chodí, kedy chce, lebo to 
potrebuje. Často sú to ľudia, ktorí žijú sami a po-
trebujú sa stretávať s ľuďmi.

Ako ste v nákupnej aliancii CBA SK vnímali 
odchod lučeneckého člena CBA Slovakia?

Keď bývalá lučenecká spoločnosť CBA Slovakia 
skrachovala, už nebola členom nákupnej aliancie 
CBA SK. Dávno predtým, ako sa dostali do problé-
mov, sme od nich akcie odkúpili. Postupne sa me-
nil názov na Kačku, ale nebolo ľahké premenovať 
250 predajní. Tým, že boli dlhé roky súčasťou alian-
cie, sa to spájalo s nami.

Ako sa darí členom nákupnej aliancie?

Tí, ktorí sú viac orientovaní na gastro, majú väčší 
výpadok. Ale tí, ktorí sú viac orientovaní na malo-
obchodný predaj, zaznamenávajú slušný nárast. 
Celkovo však platí, že tento rok bude pre členov 
CBA SK obratovo medziročne úspešnejší.



O tom, či odmenila spoločnosť 
zamestnancov v prvej línii, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho z obchodu 
neodídem: 

Bez rožkov.

Čo mi v obchode 
chýba: 

V sortimente pravdepodobne nič. 
Sme regionálne zameraní a čo sa dá 
nakúpiť na Slovensku, na Slovensku 

nakupujeme, ale máme všetko, 
od produktov pre vegánov až po 

diabetikov. Skôr vidím možnosť na 
posun v technológiách, ktorých 

bude v najbližších rokoch 
určite pribúdať. 

Môj obľúbený 
obchod: 

Sú dva, a to náš 
diskontmarket Liptovský 
Mikuláš a supermarket 

Liptovský Hrádok. 
Nekupujem nikde inde.

Aký som 
zákazník: 

Keď už idem na nákup, 
tak som impulzívny. Kúpim 
to, čo práve vidím alebo čo 
mi napadne, že by sa mohlo 
hodiť. A potom, keď s tým 

prídem domov, mám 
väčšinou problém.

Ako najradšej 
nakupujem: 

Nenakupujem skoro 
vôbec, všetko nakupuje 

moja manželka. Keď idem do 
predajne, tak idem skôr so 

záujmom odpozerať niečo, čo 
by sme mohli realizovať 

u nás.

Čo ma na 
nakupovaní baví: 

Nakupovanie beriem ako 
potrebu. Neberiem to ako 
koníček, tým je pre mňa 

bicykel, lyže, dobrá 
kniha.



Ladislav Ambrovics 
výkonný riaditeľ 

MINIT SLOVAKIA

Remeselné spracovanie cesta s kváskom ste 
ohlásili ako veľkú novinku na túto jeseň. Kde 
vznikla idea kváskovej línie, bola impulzom 
jarná vlná korona-krízy? 
Kváskové pečenie je tradícia, ktorú nevymyslela 
korona. Ide o starú pekársku zručnosť, na ktorú 
treba veľa skúseností, citu a najmä lásky k 
svojmu remeslu. Kváskovú líniu sme plánovali už 
dlhšie. Náš pekár Oskar, po ktorom sme 
pomenovali nové pekárske produkty, sa u nás 
venuje svojej profesii viac ako 18 rokov a o tom, 
aké náročné je kváskovanie, by vám vedel 
rozprávať hodiny. Domáce kváskovanie, aké 
zažili mnohé domácnosti počas jari, je rovnako o 
láske a každodenných výzvach. A v tom je 
tajomstvo pekárskeho umenia. Kvas sa totiž 
musí podariť, aby ste upiekli nadýchaný, 
chrumkavý chlieb.   

Čím môže Oskar konkurovať domácemu 
kváskovaniu? 
Som presvedčený, že predovšetkým 
skúsenosťami nášho majstra pekára Oskara, 
ktorý sa tomuto remeslu vyučil a odvtedy sa 
pekárstvu venuje. Voľakedy sa chlieb piekol 
doma, vážil aj dva kilogramy a odkrajoval sa po 
celý týždeň. Aj naša kvásková línia je založená 
na tradícii. Kváskové chleby a vekne Oskar majú 
dlhú trvanlivosť, pričom si zachovávajú 
charakteristickú chuť a vôňu. Vystihuje ich 
žiadaná kyslastá chuť, ľahšia stráviteľnosť a 
najmä rustikálna chrumkavá kôrka, ktorá vás 
dostane aj svojím zvukom, keď s nožom urobíte 
prvý zárez. Pre zvýraznenie chuti vo viaczrnnom 
základe používame zmes pražených semiačok. 

Chlieb pečieme v tradičných kamenných 
peciach, kde získavajú jedinečnú arómu a 

chuť. Čerstvosť zabezpečujeme finálnym 
dopečením priamo na filiálkach.  
V našich výrobkoch nepoužívame 
žiadne konzervanty, ani plyny.  

Kvas, jeho zrenie a spracovanie je náročný 
proces. Koľko zreje kváskový chlieb?  
Pripraviť správny kvások, z ktorého upečiete 
výnimočný chlieb alebo pečivo, je skutočne 
umenie. Kvásková línia Oskar, ktorú prinášame 
do maloobchodných sietí, je poctivá ručná 
práca. Cesto na chleby Oskar zreje až 27 hodín, 
pričom sa musí z času na čas premiešať. Kvas je 
ľahšie stráviteľný, pretože počas fermentácie sa 
zložité cukry rozkladajú na jednoduché cukry a 
znižuje sa množstvo gluténu. Dopyt po zdravých 
potravinách v kombinácii s lokálnymi 
surovinami a remeselnou tradíciou nás primäl  
k takémuto kroku. Počúvame našich zákazníkov 
a tvoríme pekárske zážitky.  

Ako sa z toho dá urobiť veľkovýroba? 
Kvásková línia je o precíznom ručnom 
spracovaní. Kvasu sa treba venovať, nielen 
ho pripraviť a nechať rásť, ale počas jeho 
zrenia ho treba premiešať, poláskať. Toto 
zabezpečuje náš Oskar, ktorý kváskovej 
línii vdychuje výnimočnosť. Chlieb sa  
v kamenných peciach upečie na 98 %, 
potom sa zmrazí a distribuuje do takmer 
všetkých retailových sietí na Slovensku.  
V maloobchodnej pekárni sa nechá 
rozmraziť, niekoľko minút sa dopečie, aby 
voňavý, čerstvý zlákal svojho zákazníka. 
Kváskový chlieb v porovnaní s upečeným  
z droždia vydrží doma čerstvý aj 4-5 dní,  
má prenikavejšiu chlebovú arómu a aj jeho 
štruktúra je iná.  

Ako sa v súčasnosti mení spotrebiteľské 
správanie v pekárničkách MINIT? 
Už dlhodobo pozorujeme zmeny  
v spotrebiteľských chutiach. Popri tradičnom 
mrazenom sortimente sme sa preto rozhodli 
obohatiť zákazníka o gurmánsky zážitok  
a priniesť produkt, ktorý napĺňa predstavy 
kvalitného a zdravého stravovania.  
Myšlienka kváskovej línie bola v prípravnej 
fáze, keď nám koronakríza umožnila 
sústrediť sa na jej vývoj a priniesť 
spotrebiteľovi kvalitný, preverený,  
chuťovo vyvážený produkt. Trendom je 
návrat k tradíciám, remeselnej výrobe, 
lokálnym potravinám, trvalej 
udržateľnosti, a kvásková línia  
tieto požiadavky doby napĺňa  
do poslednej bodky. 

Ručne robený kváskový  
chlieb z dielne MINIT

zrenie 
cesta až 

27 
hodín

Múka, voda, soľ. Z tejto 
jednoduchej trojkombinácie 
môžete vyrobiť mimoriadne 
chutný kváskový chlieb. Treba  
na to skúsenosti, lásku k remeslu 
a v prípade veľkovýroby tiež 
odvahu priniesť takúto tradičnú 
surovinu do slovenských 
domácností za primeranú cenu. 
Ladislav Ambrovics, výkonný 
riaditeľ pekárskej spoločnosti 
MINIT SLOVAKIA, nám prezradil, 
ako sa zrodila nová kvásková línia 
Oskar, a aj to, ako prebieha 
distribúcia čerstvého kváskového 
chleba do retailových sietí.
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Spomínali ste, že čoskoro otvoríte prevádzku 
v Námestove. Neposunula vám kríza 
expanzné plány?

V Trstenej i Námestove máme priestory, kde bola 
donedávna v prenájme spoločnosť Billa. Keďže jej 
skončila nájomná zmluva a presťahovala sa inam, 
pre priestory sme museli nájsť využitie bez ohľadu 
na to, či tu je, alebo nie je kríza. Asi nám niekto 
zhora pomohol, pretože v marci sme otvorili dis-
kontmarket v Trstenej. Prípravné práce sme zvlád-
li bez problémov pred prepuknutím pandémie a to 
isté sa nám darí aj teraz v Námestove. Nemeškajú 
žiadne technológie ani práce a predpokladám, že 
termín, ktorý sme si dali, dodržíme.

Pribudnú ďalšie predajne budúci rok?

Máme naplánované otvorenie nových prevádzok, 
ale zvažujeme, ako a kedy sa do toho pustíme. Sme 
v štádiu prípravy a finalizácie finančného plánu na 
budúci rok. Chystáme novú výstavbu i rekonštruk-
ciu a modernizáciu existujúcich prevádzok.

Počas prvej vlny zaznamenal rast internetový 
predaj. Vy máte e-shop pre klientov 
z gastrosegmentu. Plánujete ho rozšíriť aj na 
bežných spotrebiteľov?

Nepustili sme sa do toho. Osobne si myslím, že 
máme zákazníka, ktorý sa potrebuje socializovať 
a prísť do predajne aj trikrát za deň, aby sa s nie-
kým porozprával. Počas prvej vlny i teraz máme 
skúsenosť so seniorskými hodinami. Ale keď dô-
chodcom určíte čas, keď majú prísť do obchodu, 
tak jedna vec je, že iný zákazník tam nemôže ísť 
a druhá, že dôchodca chodí, kedy chce, lebo to 
potrebuje. Často sú to ľudia, ktorí žijú sami a po-
trebujú sa stretávať s ľuďmi.

Ako ste v nákupnej aliancii CBA SK vnímali 
odchod lučeneckého člena CBA Slovakia?

Keď bývalá lučenecká spoločnosť CBA Slovakia 
skrachovala, už nebola členom nákupnej aliancie 
CBA SK. Dávno predtým, ako sa dostali do problé-
mov, sme od nich akcie odkúpili. Postupne sa me-
nil názov na Kačku, ale nebolo ľahké premenovať 
250 predajní. Tým, že boli dlhé roky súčasťou alian-
cie, sa to spájalo s nami.

Ako sa darí členom nákupnej aliancie?

Tí, ktorí sú viac orientovaní na gastro, majú väčší 
výpadok. Ale tí, ktorí sú viac orientovaní na malo-
obchodný predaj, zaznamenávajú slušný nárast. 
Celkovo však platí, že tento rok bude pre členov 
CBA SK obratovo medziročne úspešnejší.



O tom, či odmenila spoločnosť 
zamestnancov v prvej línii, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho z obchodu 
neodídem: 

Bez rožkov.

Čo mi v obchode 
chýba: 

V sortimente pravdepodobne nič. 
Sme regionálne zameraní a čo sa dá 
nakúpiť na Slovensku, na Slovensku 

nakupujeme, ale máme všetko, 
od produktov pre vegánov až po 

diabetikov. Skôr vidím možnosť na 
posun v technológiách, ktorých 

bude v najbližších rokoch 
určite pribúdať. 

Môj obľúbený 
obchod: 

Sú dva, a to náš 
diskontmarket Liptovský 
Mikuláš a supermarket 

Liptovský Hrádok. 
Nekupujem nikde inde.

Aký som 
zákazník: 

Keď už idem na nákup, 
tak som impulzívny. Kúpim 
to, čo práve vidím alebo čo 
mi napadne, že by sa mohlo 
hodiť. A potom, keď s tým 

prídem domov, mám 
väčšinou problém.

Ako najradšej 
nakupujem: 

Nenakupujem skoro 
vôbec, všetko nakupuje 

moja manželka. Keď idem do 
predajne, tak idem skôr so 

záujmom odpozerať niečo, čo 
by sme mohli realizovať 

u nás.

Čo ma na 
nakupovaní baví: 

Nakupovanie beriem ako 
potrebu. Neberiem to ako 
koníček, tým je pre mňa 

bicykel, lyže, dobrá 
kniha.
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časového hľadiska každé hodno-
tenie obchodu za ten-ktorý rok 
na Slovensku má svoje špecifiká. 
Avšak analyzovať podnikateľské 
prostredie v obchode spolu so 

správaním sa spotrebiteľov v roku 2019 v čase, 
keď naše vnímanie je silne ovplyvňované v súčas-
nosti prebiehajúcou pandémiou Covid-19, nebolo 
jednoduché. Za štvrťstoročie spracovávania analýz 
TOP 30 obchodu na Slovensku sa tím riešiteľov 
agentúry T.E.R.N.O. s takouto situáciou doposiaľ 
nestretol. Stručne: to, čo platilo v stratégii pod-
nikania v nedávnej minulosti, súčasnosť výrazne 
skorigovala. Avšak ani rok 2019 nebol pre obchod 
jednoduchý. Často nelogická legislatíva, ktorú 
formulovala predchádzajúca štátna administratíva 
(najmä v poslednom roku pred voľbami), neraz na-
rážala na odpor obchodného prostredia.

Treba povedať, že obchodné spoločnosti svojou 
vnútrofiremnou aktivitou i vďaka svojim repre-
zentantom – Zväzu obchodu SR i Slovenskej alian-
cii moderného obchodu –, často nelogické tlaky 
administratívy ustáli a mnohé i s pomocou Bruse-
lu s úspechom zvrátili. A tak napriek nie optimál-
nym podporným podmienkam zo strany štátu, 
obchod na Slovensku svoje zámery i spoločenskú 
úlohu  plnil.

Globálny pohľad 
na stav obchodu
Sledovanie vývoja maloobchodných tržieb v ich dlh-
šej histórii ukázalo, že po viacerých rokoch rastu či 
stagnácie nastal pokles. Údaje zverejnené ŠÚ SR 
zhodnotili, že maloobchodné tržby medziročne 
klesli o 1‚4 %. Ukázali tak na pokles po šiestich ro-
koch. Viac zarážajúce bolo, že iba prvé dva mesiace 
roka 2019 boli v kladných číslach tržieb. Tieto hod-
noty ukázali, že pokles tržieb zvyšných desať mesia-
cov roka zvýraznil klesajúci trend. Tento sa prejavil 
v nákupoch potravinárskeho i non-food sortimentu. 
Je pozoruhodné, že ani „predajná žatva“, teda pre-
daj v predvianočnom období, situáciu nezachránila. 
Lepšie čísla ukázal iba internetový predaj.

Zostaňme však, pokiaľ sa dá, v optimistickom duchu 
pri hodnotení ostatných aktérov maloobchodu za 
rok 2019. Z celkového súboru segmentov rastové 
indexy (v porovnaní s rokom 2018) podľa štatistiky 
vykázal maloobchod s tovarom pre domácnosť, to-
varom pre kultúru a rekreáciu, predaj v stánkoch 
a na trhoch i mimo predajní, stánkov a trhov.

Na tomto mieste je potrebné uviesť dve takpove-
diac prekvapenia roka, ktoré vyšli z údajov ŠÚ SR 
v indexoch tržieb. Príjemným prekvapením boli 

Ak som v hodnoteniach maloobchodu na Slovensku v roku 2018 
konštatoval začínajúce znaky stagnácie, kontinuálne sa hodnoty z pohľadu 
maloobchodných tržieb za rok 2019 nesú v klesajúcom trende. Ešteže 
výsledky TOP 30 obchodu za rok 2019 výrazne pomáhali tento fakt zmierniť.

Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk

TOP 10 predajcov rýchloobrátkového tovaru za rok 2019

Napriek nie 
optimálnym 
podporným 

podmienkam 
zo strany 

štátu obchod 
na Slovensku 
svoje zámery 
i spoločenskú 
úlohu plnil.

Rok 2019 – ostatný
  rok štandardného
fungovania obchodu?

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Počet predajní Index 2019/2018 Zisk v mil. eur

1. Tesco Stores SR 1432,1 150 104,7 73,2

2. Lidl Slovenská republika 1368,5 145 110,9 113,4

3. Kaufland Slovenská republika 1193,7 70 107,6 53,1

4. Billa Slovensko 657,0 151 108,2 2,4

5. Metro Cash & Carry SR  443,8 6 99,6 5,1

6. Labaš 269,1 830 105,0 2,3

7. dm drogerie markt 267,0 152 113,6 3,2

8. Terno real estate 139,5 110 99,1 -10,5

9. Milk-Agro 137,6 226 102,2 1,1

10. LC Horný Hričov 124,9 1 107,8 1,2
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

výsledky špecializovaného maloobchodu s potra-
vinami, nápojmi a tabakom, ktorých tržby za celý 
rok narástli medziročne o 13‚6 %, čo bol najvyšší 
údaj za všetky segmenty maloobchodu v sledova-
nom období.

Stalo sa tak po prvýkrát za niekoľko predchádza-
júcich období, keď indexy rastu (najvyššie v apríli 
a septembri 2019) zreteľne dosiahli výšku 117‚8 
resp. 118‚7. Ak si položíme otázku, čo spôsobilo 
tento málo očakávaný úspech, odpoveď možno 
hľadať v zmene nákupného správania spotrebite-
ľov. Orientáciu na blízkosť miesta realizácie den-
ných či dvojdenných nákupov, v ktorých tieto for-
máty ponúkajú sortiment potravín a drogérie 

potrebný pre domácnosti na svoju prevádzku, za 
dostatočnú považovala veľká časť spotrebiteľov.

Sklamaním z pohľadu indexov tržieb bol maloob-
chod v nešpecializovaných predajniach (hypermar-
kety, supermarkety, cash & carry), kde ich výšky 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v rasto-
vých hodnotách iba v šestine roka 2019. Konšta-
tovanie však neznamená útlm tohto segmentu 
maloobchodu, ale jeho vyššie nastavené latky 
v predchádzajúcom roku. Ak sú situácie vedúce 
k objektivite premenlivé, ukazuje rok 2020, kedy 
sú preferencie tohto formátu pre koronakrízu 
v prevádzke najviac preferované.

Ak sa pozrieme na poklesy tržieb maloobchodu 
v roku 2019 z globálneho hľadiska, vidíme viacero 
príčin. Primárne ich nemôžeme hľadať v invencii či 
aktivitách potravinárskeho i nepotravinárskeho 
obchodu. Dôvody je potrebné hľadať v prvom rade 
v rastúcej opatrnosti v spotrebiteľskom správaní 
obyvateľstva. Napriek skutočnosti, že výška úspor 
v peňažných ústavoch presahovala 35 miliárd eur 
(NBS), správanie sa spotrebiteľov v čoraz dlhšom 
období roka vykazovalo slabnúce záujmy o výdav-
ky a nákupy.

Zo slovenského pohľadu nemôže byť uspokojivé, 
že spomaľovanie európskych ekonomík nachádza 
príčinu oslabenia domácej spotreby prakticky vo 
väčšine štátov Európskej únie.

Zdroj: Finstat.sk, TERNO – agentúra pre prieskum trhu, Bratislava, 2020

Čo ukázala analýza 
TOP 30 obchodu?

Na rozdiel od predchádzajúcich – nie práve pozi-
tívnych – konštatovaní boli dominantné obchodné 
spoločnosti vo svojich výsledkoch v roku 2019 
úspešné.

Už prvý pohľad na skupinu TOP 30 obchodu uka-
zuje, že sa na výsledkoch podieľalo 12 nadnárod-
ných spoločností (v roku 2018 ich bolo o dve viac) 
a 18 domácich spoločností, z ktorých najvýraznej-
šie zastúpenie tvorilo sedem členov Coop Jednota 
Slovensko. Ak už sme pri tomto konštatovaní, tre-
ba uviesť, že skupina Coop Jednota Slovensko je 
najsilnejším domácim obchodným zoskupením 
s vykázanými súhrnnými tržbami za maloobchod-
nú i veľkoobchodnú činnosť za rok 2019 vo výške 
1 778 miliónov eur, čo znamenalo medziročný ná-
rast o 5‚01 % (Výročná správa Coop, 2019).

TOP 10 nepotravinových predajcov za rok 2019


Rebríček TOP 30 slovenského 
obchodu 2020 nájdete 
na www.top30.sk

Vráťme sa však 
k celkovým štruktúram 
a číslam TOP 30

•  Sumár tržieb za rok 2019 celej skupiny 
TOP 30 bol vo výške 8 958‚7 milióna eur, 
čo bol medziročný nárast o 529‚5 milióna 
eur (nárast o 6‚28 %).

•  Dvanásť nadnárodných obchodných 
spoločností zaznamenalo tržby vo výške 
6 353‚4 milióna eur, čo bol 70‚92 % 
podiel z celkových tržieb TOP 30 (údaje 
za rok 2018 ukázali, že 14 spoločnos-
tí dosiahlo v tom roku tržby vo výške 
6 147‚7 milióna eur).

•  Obchod s rýchloobrátkovým tovarom za-
znamenal v skupine TOP 30 za rok 2019 
tržby vo výške 6 904‚7 milióna eur, čo 
bolo 77‚1 % z celkovej výšky tržieb. Me-
dziročný rozdiel znamenal nárast o 2 %. 
TOP 10 obchodníkov z tejto skupiny bolo 
na hodnote tržieb 6 033‚2 milióna eur 
(medziročný nárast o 0‚5 %).

•  Výsledné hodnoty predaja nepotravinár-
skeho tovaru priniesli v tržbách sumu 
2 054 miliónov eur, čo znamenalo 22‚9 % 
podiel zo skupiny TOP 30. Oproti roku 
2018 znamenali tieto čísla pokles o 2‚1 %. 
TOP 10 obchodníkov tejto skupiny zazna-
menalo hodnotu tržieb 1 366‚7 milióna 
eur (medziročný pokles o 0‚9 %).

•  Taký bol rok 2019 v globálnom i detail-
nom konštatovaní slov a čísiel. 

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Počet predajní Index 2019/2018 Zisk v mil. eur

1. Nay 343,9 55 107,8 6,7

2. C&A Mode 188,5 15 85,4 0,3

3. OBI Slovakia 146,7 13 115,7 4,4

4. IKEA Bratislava 117,1 1 109,2 10,5

5. Stavmat Stavebniny 116,1 34 101,8 4,2

6. Hornbach-Baumarkt 109,6 4 115,0 3,2

7. Fast Plus 104,3 52 106,0 1,7

8. Pepco Slovakia 85,5 100 121,3 10,1

9. Saint-Gobain divízia Rigips 78,9 31 98,4 2,6

10. Decodom 69,8 23 101,1 -0,9

diskont / discount storehypermarket

202020192018201720162015

supermarket

11,5 %11,2 %
10,8 %

10,4 %
9,6 %

9,2 %

20,1 %19,8 %19,6 %
20,0 %19,6 %19,8 %

16,1 %16,0 %
15,6 %

14,9 %
14,2 %

13,9 %

Podiel hlavných formátov na trhu s potravinami

Zvyšok trhu tvoria convenience predajne, tradičný trh, cash & carry, 
špecialisti na sortimentné kategórie a ďalšie alternatívne distribučné kanály.

Zdroj: Retail Trends 2020+, Skála a Šulc
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Z 

časového hľadiska každé hodno-
tenie obchodu za ten-ktorý rok 
na Slovensku má svoje špecifiká. 
Avšak analyzovať podnikateľské 
prostredie v obchode spolu so 

správaním sa spotrebiteľov v roku 2019 v čase, 
keď naše vnímanie je silne ovplyvňované v súčas-
nosti prebiehajúcou pandémiou Covid-19, nebolo 
jednoduché. Za štvrťstoročie spracovávania analýz 
TOP 30 obchodu na Slovensku sa tím riešiteľov 
agentúry T.E.R.N.O. s takouto situáciou doposiaľ 
nestretol. Stručne: to, čo platilo v stratégii pod-
nikania v nedávnej minulosti, súčasnosť výrazne 
skorigovala. Avšak ani rok 2019 nebol pre obchod 
jednoduchý. Často nelogická legislatíva, ktorú 
formulovala predchádzajúca štátna administratíva 
(najmä v poslednom roku pred voľbami), neraz na-
rážala na odpor obchodného prostredia.

Treba povedať, že obchodné spoločnosti svojou 
vnútrofiremnou aktivitou i vďaka svojim repre-
zentantom – Zväzu obchodu SR i Slovenskej alian-
cii moderného obchodu –, často nelogické tlaky 
administratívy ustáli a mnohé i s pomocou Bruse-
lu s úspechom zvrátili. A tak napriek nie optimál-
nym podporným podmienkam zo strany štátu, 
obchod na Slovensku svoje zámery i spoločenskú 
úlohu  plnil.

Globálny pohľad 
na stav obchodu
Sledovanie vývoja maloobchodných tržieb v ich dlh-
šej histórii ukázalo, že po viacerých rokoch rastu či 
stagnácie nastal pokles. Údaje zverejnené ŠÚ SR 
zhodnotili, že maloobchodné tržby medziročne 
klesli o 1‚4 %. Ukázali tak na pokles po šiestich ro-
koch. Viac zarážajúce bolo, že iba prvé dva mesiace 
roka 2019 boli v kladných číslach tržieb. Tieto hod-
noty ukázali, že pokles tržieb zvyšných desať mesia-
cov roka zvýraznil klesajúci trend. Tento sa prejavil 
v nákupoch potravinárskeho i non-food sortimentu. 
Je pozoruhodné, že ani „predajná žatva“, teda pre-
daj v predvianočnom období, situáciu nezachránila. 
Lepšie čísla ukázal iba internetový predaj.

Zostaňme však, pokiaľ sa dá, v optimistickom duchu 
pri hodnotení ostatných aktérov maloobchodu za 
rok 2019. Z celkového súboru segmentov rastové 
indexy (v porovnaní s rokom 2018) podľa štatistiky 
vykázal maloobchod s tovarom pre domácnosť, to-
varom pre kultúru a rekreáciu, predaj v stánkoch 
a na trhoch i mimo predajní, stánkov a trhov.

Na tomto mieste je potrebné uviesť dve takpove-
diac prekvapenia roka, ktoré vyšli z údajov ŠÚ SR 
v indexoch tržieb. Príjemným prekvapením boli 

Ak som v hodnoteniach maloobchodu na Slovensku v roku 2018 
konštatoval začínajúce znaky stagnácie, kontinuálne sa hodnoty z pohľadu 
maloobchodných tržieb za rok 2019 nesú v klesajúcom trende. Ešteže 
výsledky TOP 30 obchodu za rok 2019 výrazne pomáhali tento fakt zmierniť.

Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk

TOP 10 predajcov rýchloobrátkového tovaru za rok 2019

Napriek nie 
optimálnym 
podporným 

podmienkam 
zo strany 

štátu obchod 
na Slovensku 
svoje zámery 
i spoločenskú 
úlohu plnil.

Rok 2019 – ostatný
  rok štandardného
fungovania obchodu?

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Počet predajní Index 2019/2018 Zisk v mil. eur

1. Tesco Stores SR 1432,1 150 104,7 73,2

2. Lidl Slovenská republika 1368,5 145 110,9 113,4

3. Kaufland Slovenská republika 1193,7 70 107,6 53,1

4. Billa Slovensko 657,0 151 108,2 2,4

5. Metro Cash & Carry SR  443,8 6 99,6 5,1

6. Labaš 269,1 830 105,0 2,3

7. dm drogerie markt 267,0 152 113,6 3,2

8. Terno real estate 139,5 110 99,1 -10,5

9. Milk-Agro 137,6 226 102,2 1,1

10. LC Horný Hričov 124,9 1 107,8 1,2
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Poštové schránky, z ktorých 
vypadávajú natlačené 
reklamné letáky, už nie sú 
také bežné, ako to bolo ešte 
pred pár rokmi. Napriek 
tomu, že sa čoraz viac 
presúvajú do digitálneho 
prostredia, stále majú 
svoj význam. Pre nemalú 
skupinu spotrebiteľov 
slúžia na to, aby si svoj 
nákup dobre naplánovali 
a platí aj to, že ich košík je 
potom plnší. Letáky dnes 
nezobrazujú len červené 
cenovky, zákazníci si 
v nich nájdu aj recepty či 
informácie o potravinách.

A 

si by bolo ťažkou úlohou nájsť 
sieť rýchloobrátkového tovaru, 
ktorá by nevydávala pre svojich 
zákazníkov letáky. Lákajú na 
zľavy či novinky v sortimente 

a dobrou cenou produktu dokážu spotrebiteľov 
pritiahnuť do predajne, hoci to pôvodne ani ne-
plánovali. Vo všeobecnosti sa síce dá povedať, že 
počet spotrebiteľov, ktorí letáky lúskajú a hľadajú 
najlepšie ponuky z dlhodobého hľadiska klesá, na-
ďalej však platí, že majú svoje opodstatnenie.

Podľa spoločnosti GfK od minuloročného októbra 
do tohtoročného septembra leták pri nákupe ak-
tívne použilo 64 % domácností, čo je približne 
o desať percentuálnych bodov menej ako pred 
rokom. Zo všetkých nákupov rýchloobrátkového 
tovaru bolo 18 % z nich ovplyvnených letákom. 
Nákupy s pomocou letáka tvorili viac ako jednu 
pätinu z celkových výdavkov na potraviny a drogé-
riu. „S použitím letáka zostávajú výdavky pri jed-
nom nákupe vyššie, a to o 22 percent v porovnaní 
s priemerným nákupom bez použitia letáka. Stále 
teda platí, že nákupy podľa letáka významne zvy-
šujú hodnotu celého nákupného košíka,“ vysvet-
ľuje konzultantka Spotrebiteľského panelu GfK 
Veronika Némethová.

Priestor na komunikáciu 
so zákazníkom

Coop Jednota Slovensko prostredníctvom svojich 
viac ako 2 000 predajní pôsobí najmä na vidieku 
a v menších mestách, kde je záujem o papierové 
letáky stále veľmi veľký. „Súvisí to najmä s vekovou 
štruktúrou a životným štýlom našich spotrebite-
ľov,“ vysvetľuje vrchný riaditeľ spoločnosti Bra-
nislav Lellák. Ako pokračuje, viaceré prieskumy 
spotrebiteľského správania im potvrdzujú, že slo-
venský zákazník si plánuje nákupy práve podľa 
letáka. A v prípade Coop Jednoty platí, že leták je 
najsilnejší nástroj podpory predaja. Túto skutoč-
nosť podľa Branislava Lelláka neovplyvnila ani ko-
ronakríza. Svojich čitateľov majú letáky aj medzi 
zákazníkmi siete Kaufland. „Podľa našich zdrojov 
sa čítanosť tlačených letákov všeobecne vrátane 
nášho prospektu drží približne na rovnakej úrovni 
už niekoľko rokov,“ konštatuje hovorkyňa siete 
Lucia Vargová.

Letáky však nie sú iba spôsob, ako dať spotrebite-
ľom vedieť o cenových ponukách. Siete ich využí-
vajú na širšiu komunikáciu so svojimi zákazníkmi. 
„Aj prostredníctvom letákov sa snažíme zdôrazňo-

vať dôležitosť podpory slovenskej produkcie a slo-
venských dodávateľov. V inzertných novinách sa 
komunikujú rôzne spotrebiteľské súťaže a priestor 
sa venuje aj základným informáciám, ktoré súvisia 
s nákupmi,“ vyratúva Branislav Lellák. Ako príklad 
uvádza, že zákazníci sa v letáku dozvedia aj to, ako 
si môžu stiahnuť aplikáciu siete či v akých termí-
noch budú vyplácať zľavy za nákupy realizované 
nákupnou kartou. „Okrem toho v letákoch infor-
mujeme aj o získaných oceneniach a aktivitách 
Nadácie Coop Jednota, predovšetkým Programu 
podpory lokálnych komunít, ktorého víťazov volia 
samotní spotrebitelia,“ tvrdí.

Od novembra k zmene v komunikácii cez letáky 
pristúpila sieť Kraj. Zákazníci v jej prospektoch náj-
du extra dvojstranu, ktorá je zameraná na regio-
nálne potraviny. Raz za mesiac reťazec takto pred-
staví výrobky z rôznych kútov Slovenska. Postupne 
sa vystriedajú tradičné slovenské výrobky, typické 
pre lokality od Záhoria až po Zemplín. Novinky sieť 
odštartovala dvojstrannou ponukou z Oravy. 
„Týmto krokom chceme ešte viac prezentovať slo-
venské produkty a regionálnych výrobcov na pul-
toch našich predajní. Kúpou domácich potravín 
prispejeme spoločne k podpore ekonomiky, čomu 
prispôsobujeme náš sortiment už od začiatku pô-
sobenia na trhu, no najmä si na tanieri vychutná-
me poctivé a kvalitné jedlo,“ vysvetľuje riaditeľ 
spoločnosti Stanislav Čajka.

Papier sa digitalizuje

Letáky síce majú svoj okruh čitateľov, ale pravdou 
je aj to, že ich životnosť nie je dlhá. V tom lepšom 
prípade poslúžia ešte pri zakladaní ohňa či čistení 
zeleniny. Aj preto chcú siete v tejto oblasti zmenšiť 
svoj vplyv na životné prostredie.

Reťazec Lidl najprv zmenšil formát letáka z A3 na 
A4, potom zrušil distribúciu v tretine regiónov. Ak-
tuálne už letáky spoločnosti vo svojich schránkach 

S použitím 
letáka zostávajú 

výdavky pri 
jednom nákupe 

vyššie.

Letáky nepovedali
posledné slovo

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

nás na 
sociálnych 

sieťach:

ho newslettera so zaujímavými ponukami a s od-
kazom na aktuálny prospekt alebo si stiahnuť bez-
platnú aplikáciu Kaufland s aktuálnou ponukou, 
s receptami a napríklad aj s možnosťou pripraviť si 
vlastný nákupný zoznam,“ konštatuje.

Coop Jednota pravidelne prehodnocuje efektív-
nosť ktoréhokoľvek marketingového nástroja. 
„Vzhľadom na to, že maloobchodná sieť Coop 
Jednota má oproti iným potravinovým reťazcom 
svoje špecifiká, predpokladáme, že záujem o letá-
ky bude aj naďalej pretrvávať. Rozsah používania 
tohto nástroja budeme v záujme ochrany životné-
ho prostredia neustále optimalizovať,“ tvrdí 
 Branislav Lellák. Už dnes letáky siete pochádzajú 
z tlačiarne, ktorá spĺňa európske ekologické pod-
mienky a papier použitý na tlač je z veľkej časti 
vyrobený z recyklátu. „Zákazníci, ktorí uprednost-
ňujú pozeranie letákov elektronicky, si ich vždy 
môžu pozrieť na našej webovej stránke, čo sa sna-
žíme podporovať,“ dodáva.

Letáky menili svoju podobu nielen vplyvom mo-
derných technológií a spotrebiteľského správania. 
Pred časom ich prekreslil štát, keď zaviedol povin-
nosť zobrazovať v nich minimálne polovicu sloven-
ských potravín. Neskôr ministerstvo pôdohospo-
dárstva zasiahlo aj do dizajnu letákov, pretože 
určilo, že všetky produkty majú byť vyobrazené 
v primeranej veľkosti tak, aby nedochádzalo 
k zjavnej diskriminácii určitých potravín. Rezort tak 
reagoval na rôzne plnenia novej povinnosti. Naprí-
klad Lidl si ju plnil tak, že do letáka umiestnil 
množstvo malých fotiek so slovenskými produkt-
mi. Percentuálne zastúpenie pre slovenské potra-
viny síce dosiahol, ale zobrazoval ich menšie a na 
menšej ploche ako zahraničné produkty. 

Slovenská aliancia moderného obchodu vlani po-
dala cez EuroCommerce sťažnosť Európskej komi-
sii. Povinná 50-percentná kvóta slovenských potra-
vín v letákoch je podľa aliancie zjavne v rozpore so 
základnou zásadou vnútorného trhu, a to voľným 
pohybom tovarov a služieb v rámci Európskej únie. 
Brusel začiatkom júla zaslal Slovensku formálnu 
výzvu, ktorou ho žiada, aby odstránilo prekážky 
v obchode s potravinami, medzi ktoré zaradil aj 
polovičný podiel slovenských výrobkov v letákoch.

spotrebitelia nenájdu. Toto leto sa totiž sieť roz-
hodla zrušiť distribúciu letákov úplne. Podľa Lidlu 
je výsledkom úspora 4 100 ton papiera ročne, čo 
predstavuje asi 70-tisíc dospelých stromov. „Dlho-
dobo motivujeme našich zákazníkov k odoberaniu 
elektronických newsletterov, sledovaniu ponúk na 
našej webovej stránke, facebookovom profile či 
v aplikáciách,“ uviedol Martin Nagy, konateľ Lidl 
Slovenská republika za oblasť nákupu a marketin-
gu. Diskontný reťazec tvrdí, že rozhodnutie o zru-
šení distribúcie papierových letákov oceňujú aj 
zákazníci. Podľa ankety na jeho facebookovom 
profile 86 % z celkového počtu 14 200 hlasujúcich 
uprednostňuje online verziu letáka pred jeho tla-
čenou podobou. Zároveň však priznáva, že plošné 
zrušenie pravidelnej týždňovej distribúcie papiero-
vých letákov do schránok prináša aj finančnú úspo-
ru, ktorú chce investovať do zníženia cien niekto-
rých vybraných produktov.

Štát prehovoril 
do obsahu i dizajnu

Lucia Vargová uvádza, že Kaufland svoj prospekt 
dlhodobo tlačí na recyklovaný papier s certifiká-
tom FSC a optimalizoval aj roznosové oblasti vrá-
tane rozvozu prospektu. „Našim zákazníkom po-
núkame viaceré alternatívy k tlačeným prospektom. 
Zákazníci sa môžu prihlásiť na odber elektronické-

Prospekty 
sa tlačia na 

recyklovanom 
papieri.
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Poštové schránky, z ktorých 
vypadávajú natlačené 
reklamné letáky, už nie sú 
také bežné, ako to bolo ešte 
pred pár rokmi. Napriek 
tomu, že sa čoraz viac 
presúvajú do digitálneho 
prostredia, stále majú 
svoj význam. Pre nemalú 
skupinu spotrebiteľov 
slúžia na to, aby si svoj 
nákup dobre naplánovali 
a platí aj to, že ich košík je 
potom plnší. Letáky dnes 
nezobrazujú len červené 
cenovky, zákazníci si 
v nich nájdu aj recepty či 
informácie o potravinách.

A 

si by bolo ťažkou úlohou nájsť 
sieť rýchloobrátkového tovaru, 
ktorá by nevydávala pre svojich 
zákazníkov letáky. Lákajú na 
zľavy či novinky v sortimente 

a dobrou cenou produktu dokážu spotrebiteľov 
pritiahnuť do predajne, hoci to pôvodne ani ne-
plánovali. Vo všeobecnosti sa síce dá povedať, že 
počet spotrebiteľov, ktorí letáky lúskajú a hľadajú 
najlepšie ponuky z dlhodobého hľadiska klesá, na-
ďalej však platí, že majú svoje opodstatnenie.

Podľa spoločnosti GfK od minuloročného októbra 
do tohtoročného septembra leták pri nákupe ak-
tívne použilo 64 % domácností, čo je približne 
o desať percentuálnych bodov menej ako pred 
rokom. Zo všetkých nákupov rýchloobrátkového 
tovaru bolo 18 % z nich ovplyvnených letákom. 
Nákupy s pomocou letáka tvorili viac ako jednu 
pätinu z celkových výdavkov na potraviny a drogé-
riu. „S použitím letáka zostávajú výdavky pri jed-
nom nákupe vyššie, a to o 22 percent v porovnaní 
s priemerným nákupom bez použitia letáka. Stále 
teda platí, že nákupy podľa letáka významne zvy-
šujú hodnotu celého nákupného košíka,“ vysvet-
ľuje konzultantka Spotrebiteľského panelu GfK 
Veronika Némethová.

Priestor na komunikáciu 
so zákazníkom

Coop Jednota Slovensko prostredníctvom svojich 
viac ako 2 000 predajní pôsobí najmä na vidieku 
a v menších mestách, kde je záujem o papierové 
letáky stále veľmi veľký. „Súvisí to najmä s vekovou 
štruktúrou a životným štýlom našich spotrebite-
ľov,“ vysvetľuje vrchný riaditeľ spoločnosti Bra-
nislav Lellák. Ako pokračuje, viaceré prieskumy 
spotrebiteľského správania im potvrdzujú, že slo-
venský zákazník si plánuje nákupy práve podľa 
letáka. A v prípade Coop Jednoty platí, že leták je 
najsilnejší nástroj podpory predaja. Túto skutoč-
nosť podľa Branislava Lelláka neovplyvnila ani ko-
ronakríza. Svojich čitateľov majú letáky aj medzi 
zákazníkmi siete Kaufland. „Podľa našich zdrojov 
sa čítanosť tlačených letákov všeobecne vrátane 
nášho prospektu drží približne na rovnakej úrovni 
už niekoľko rokov,“ konštatuje hovorkyňa siete 
Lucia Vargová.

Letáky však nie sú iba spôsob, ako dať spotrebite-
ľom vedieť o cenových ponukách. Siete ich využí-
vajú na širšiu komunikáciu so svojimi zákazníkmi. 
„Aj prostredníctvom letákov sa snažíme zdôrazňo-

vať dôležitosť podpory slovenskej produkcie a slo-
venských dodávateľov. V inzertných novinách sa 
komunikujú rôzne spotrebiteľské súťaže a priestor 
sa venuje aj základným informáciám, ktoré súvisia 
s nákupmi,“ vyratúva Branislav Lellák. Ako príklad 
uvádza, že zákazníci sa v letáku dozvedia aj to, ako 
si môžu stiahnuť aplikáciu siete či v akých termí-
noch budú vyplácať zľavy za nákupy realizované 
nákupnou kartou. „Okrem toho v letákoch infor-
mujeme aj o získaných oceneniach a aktivitách 
Nadácie Coop Jednota, predovšetkým Programu 
podpory lokálnych komunít, ktorého víťazov volia 
samotní spotrebitelia,“ tvrdí.

Od novembra k zmene v komunikácii cez letáky 
pristúpila sieť Kraj. Zákazníci v jej prospektoch náj-
du extra dvojstranu, ktorá je zameraná na regio-
nálne potraviny. Raz za mesiac reťazec takto pred-
staví výrobky z rôznych kútov Slovenska. Postupne 
sa vystriedajú tradičné slovenské výrobky, typické 
pre lokality od Záhoria až po Zemplín. Novinky sieť 
odštartovala dvojstrannou ponukou z Oravy. 
„Týmto krokom chceme ešte viac prezentovať slo-
venské produkty a regionálnych výrobcov na pul-
toch našich predajní. Kúpou domácich potravín 
prispejeme spoločne k podpore ekonomiky, čomu 
prispôsobujeme náš sortiment už od začiatku pô-
sobenia na trhu, no najmä si na tanieri vychutná-
me poctivé a kvalitné jedlo,“ vysvetľuje riaditeľ 
spoločnosti Stanislav Čajka.

Papier sa digitalizuje

Letáky síce majú svoj okruh čitateľov, ale pravdou 
je aj to, že ich životnosť nie je dlhá. V tom lepšom 
prípade poslúžia ešte pri zakladaní ohňa či čistení 
zeleniny. Aj preto chcú siete v tejto oblasti zmenšiť 
svoj vplyv na životné prostredie.

Reťazec Lidl najprv zmenšil formát letáka z A3 na 
A4, potom zrušil distribúciu v tretine regiónov. Ak-
tuálne už letáky spoločnosti vo svojich schránkach 

S použitím 
letáka zostávajú 

výdavky pri 
jednom nákupe 

vyššie.

Letáky nepovedali
posledné slovo

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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MÄSO DÚFA
V SILNÉ VIANOCE

CS #1

Keď pred rokom africký mor ošípaných vyhnal cenu bravčového mäsa hore, slovenské 
bitúnky hlásili nedostatok jatočných prasiat. Teraz sa karta obrátila a pre prebytok 
ošípaných na európskom trhu sa cenová krivka bravčového otočila nadol. Čo sa dialo 
s trhom mäsa počas roka a ako jeho záver pomôže prepadu pre chýbajúcu Veľkú noc 
a sezónu grilovania?

Š
umy o zlacňovaní bravčového 
mäsa prichádzajú tentokrát z Čes-
kej republiky, kde v septembri ceny 
poľnohospodárskych výrobkov
klesli medziročne o 3‚5 %. Môže 

za to najmä prepad cien v oblasti živočíšnej pro-
dukcie – ten predstavoval 7‚2 %. „Ceny v oblasti 
živočíšnej výroby ťahal dole najmä prepad cien 
jatočných ošípaných, ktorý medziročne presiahol 
18 percent,“ hovorí Lukáš Kovanda, hlavný eko-
nóm z Národnej ekonomickej rady vlády Českej 
republiky. Dôvodom poklesu ceny za ošípané 
je aj fakt, že sa z globálneho hľadiska podari-

lo do značnej miery stabilizovať šírenie nákazy 
afrického moru prasiat, ktorá v minulom roku 
narobila problémy nielen v Ázii, ale i v Európe 
a jej následkom boli aj vysoké ceny za bravčové 
mäso. V tom čase v Číne porážali vo veľkej miere 
chovy prasiat a bravčové mäso sa muselo dová-
žať. V súčasnosti sa však Čína obáva opätovného 
zavlečenia epidémie, a preto obmedzuje dovoz 
bravčového z iných častí sveta – najmä z krajín, 
kde sa nákaza medzičasom rozšírila. „Jednou 
z týchto krajín je aj Nemecko, odkiaľ Čína aj ďal-
šie ázijské krajiny zakázali dovoz. Takže na eu-
rópskom trhu vzniká prebytok bravčového, ktorý 

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

tlačí a ešte bude tlačiť ceny nadol,“ vysvetľuje Lu-
káš Kovanda s tým, že po období silného dopytu 
po európskom bravčovom mäse nastáva obrat, 
ktorého následkom bol medziročný prepad cien 
bravčového mäsa u našich západných susedov. 
Podľa Michala Tkadleca, marketingového mana-
žéra spoločnosti MP Krásno, sú za znižovaním 
ceny bravčového mäsa zase tieto faktory: „Jed-
nak je to lockdown v Rakúsku a Nemecku vrá-
tane gastrosegmentu a tiež aj to, že v Nemecku 
a Dánsku je už dva mesiace z dôvodu pandémie 
znížená porážková kapacita, čo spôsobuje pre-
bytok živých zvierat na trhu.“

živočíšnej výroby ťahal dole najmä prepad cien 
jatočných ošípaných, ktorý medziročne presiahol 
18 percent,“ hovorí Lukáš Kovanda, hlavný eko-
nóm z Národnej ekonomickej rady vlády Českej 
republiky. Dôvodom poklesu ceny za ošípané 
je aj fakt, že sa z globálneho hľadiska podari-

zavlečenia epidémie, a preto obmedzuje dovoz 
bravčového z iných častí sveta – najmä z krajín, 
kde sa nákaza medzičasom rozšírila. „Jednou 
z týchto krajín je aj Nemecko, odkiaľ Čína aj ďal-
šie ázijské krajiny zakázali dovoz. Takže na eu-
rópskom trhu vzniká prebytok bravčového, ktorý 

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

ceny bravčového mäsa zase tieto faktory: „Jed-
nak je to lockdown v Rakúsku a Nemecku vrá-
tane gastrosegmentu a tiež aj to, že v Nemecku 
a Dánsku je už dva mesiace z dôvodu pandémie 
znížená porážková kapacita, čo spôsobuje pre-
bytok živých zvierat na trhu.“

21 %
ľudí si v domácnosti 
dopraje hovädzie mäso 
menej ako raz mesačne.

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



fermentovaný, trvanlivý,

tepelne neopracovaný mäsový výrobok

Tradičná receptúra, technológia

fermentácie, dlhé a kvalitné 4-týždňové

sušenie a dozrievanie

Dostupná ako 300 g saláma

v ochrannej atmosfére, 530 g vol,ne balená

a 75 g saláma – nárez

1.

3.

2.

TAURIS, a. s.
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tauris@tauris.sk
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rácie spotrebiteľov. Nielen tých sa snažili výrob-
covia osloviť počas pandemického roka cez 
sociálne siete. Ako sa totiž zhodli, propagácia 
výrobkov sa presunula do online priestoru.

Vianoce s chuťou klasiky 
aj noviniek

Po neštandardnej Veľkej noci a oslabenej grilova-
cej sezóne je otázkou, či vianočné obdobie doká-
že aspoň sčasti nahradiť chýbajúci obrat. „Vzhľa-
dom na momentálnu situáciu a opakujúce sa 
obmedzenia sa obávame, že vianočné sviatky 
chýbajúci obrat nepokryjú,“ tvrdí Lucia Trčanová. 
Veľkú noc ani grilovaciu sezónu sa úplne vykom-
penzovať nedá ani podľa Michala Tkadleca, avšak 
mala by to byť podľa neho pre potravinárov prá-
ve výzva, ako pripravovať nové produkty či bale-
nia, ktoré s touto dobou korešpondujú. „Vianoce 
sú pre potravinárov každý rok skutočne najsilnej-
ším obdobím a veríme, že aj tento rok si spotre-
bitelia aj napriek prekážkam urobia pekné sviatky 
pri dobrom jedle,“ dodáva. S jeho slovami súhla-
sí aj Mojmír Klešč: „Na obdobie Vianoc sa pripra-
vujeme už teraz, keďže tradičné vianočné výrob-
ky, ako sú klobásy, údené mäsá alebo trvanlivé 
výrobky, majú dlhšiu dobu zrenia, a veríme, že 
Slováci ostanú verní gastronomickým tradíciám 
Vianoc.“                                                                 Nakupujúci sa preto môžu tešiť na no-
vinku – salámu Zipser, ktorá patrí medzi prémio-
vé produkty spoločnosti Tauris Group.

Spoločnosť Berto zase rozšírila svoj sortiment 
o dva nové rady produktov. „Zákazníci sa už na 
pultoch mali možnosť stretnúť s produktmi no-
vého Svetového radu, v rámci ktorého sme sa 
zamerali na výrobu troch druhov šuniek sveto-
vých chutí najvyššej kvality. Okrem toho sme 
vytvorili ďalšiu novinku pod názvom Slovenský 
rad, ktorý stále rozširujeme,“ prezrádza Lucia 
Trčanová. V prípade spoločnosti MP Krásno pôj-
de o vianočnú edíciu výrobkov v špeciálnom 
darčekovom balení s grafikou. „V ponuke sú 
naše produkty ako vianočná Napoli saláma so 
stužkou Veselé Vianoce, Lovecká saláma s ad-
ventným kalendárom, vianočný balíček s mini-
salámkami a nátierkou, masť v keramike, ochu-
tené šunky najvyššej akosti či bravčové kolienko 
sous-vide,“ uzatvára Michal Tkadlec.

Hydina stále vedie

Obľúbenosť mäsa medzi slovenskými spotrebi-
teľmi je pretrvávajúcim trendom. Veď niektoré 
z čerstvých mias si aspoň raz v sledovanom ob-
dobí od októbra 2019 do septembra 2020 za-
kúpili takmer všetky slovenské domácnosti. 
Z obchodu si ho doniesli až 42-krát a minuli naň 
celkovo 266 eur.  Najviac popularity spomedzi 
čerstvého mäsa si stále užíva hydina, ktorú si 
aspoň raz zakúpilo 94 % domácností a minuli 
na ňu 110 eur. „V rámci hydiny dominuje kura-
cie mäso. Nákupy hydiny v akciovej cene využilo 
deväť z desiatich kupujúcich hydinového mäsa, 
pričom nákupy v akcii tvoria približne polovicu 
celkových výdavkov na hydinu,“ ozrejmuje Lucia 
Pientková, konzultantka spoločnosti GfK.

Z údajov Spotrebiteľského panela GfK ďalej vy-
plýva, že bravčové mäso si do košíka vložilo as-
poň raz 9 z 10 domácností. V priemere minula 
jedna domácnosť na bravčové mäso v sledova-
nom období 133 eur. V prípade bravčoviny do-
minujú nákupy v hypermarketoch, do mäsiarstva 
sa po ňu vybralo len 36 % domácností. Tretím 
v obľúbenosti je hovädzie mäso, ktoré si aspoň 
raz kúpili tri pätiny domácností. Tu sa útrata drží 
na úrovni necelých 40 eur. Čo sa týka širokej po-
nuky mäsových výrobkov, aspoň niektorý si za-
kúpili všetky slovenské domácnosti. „V podiele 
vo výdavkoch dominujú šunky, ktoré tvoria nece-
lú štvrtinu výdavkov na mäsové produkty a aspoň 
raz si nejaký druh šunky zakúpili takmer všetky 
domácnosti. Na druhom mieste v podiele vo vý-
davkoch sú párky,“ dodáva Lucia Pientková.

Zmeny v roku pandémie

Prvá vlna pandémie, sprevádzaná veľkými ná-
kupmi a predzásobovaním, prešla do oklieštenej 
podoby Veľkej noci a oslabenej grilovacej sezó-
ny. To všetko pociťovali aj výrobcovia mäsa 
a mäsových výrobkov. „S nástupom prvej vlny 
koronakrízy mala naša výroba kolísavý charak-
ter. Zvýšený objem predaja, spojený s nárastom 
počtu nových zákazníkov, sa striedal s poklesom 
vyexpedovaných výrobkov,“ hovorí Lucia Trča-
nová, marketingová špecialistka spoločnosti 

Berto sk. Ako podotýka: „V rámci obmedzení sa 
zákazníci začali orientovať na väčšie nákupné 
reťazce, kde nákup mäsových výrobkov, ako aj 
iných potravín spojili s nákupom ostatného ne-
potravinového tovaru.“

Tu mali možnosť rozhodnúť sa medzi nákupom 
priamo z pultu alebo si zvoliť malospotrebiteľské 
balenie zo samoobslužných regálov. Zo strachu 
pred nákazou sa nakupujúci zamerali viac na 
balené produkty. „Spotrebitelia sa v prvej vlne 
viac uchyľovali ku kúpe balených výrobkov. 
O čerstvo krájané výrobky pri obslužných pul-
toch bol menší záujem. Zvýšil sa predaj hlavne 
našich nárezov, suchých a polosuchých salám, 
párkov a šuniek,“ uvádza Mojmír Klešč, ob-
chodný riaditeľ spoločnosti Tauris Group, a po-
kračuje, že po uvoľnení opatrení počas leta sa 
spotrebitelia začali postupne vracať k nákupom 
pri obslužných pultoch. „Paradoxne, predaj ba-
lených vecí dramaticky neklesal, ale udržal sa na 
objemoch z prvej vlny. Podľa dostupných údajov 
z agentúry trh s mäsovými výrobkami za prvých 
deväť mesiacov v porovnaní s minulým rokom 
rástol v priemere o päť percent,“ dopĺňa.

Michal Tkadlec hovorí, že okrem štandardných 
veľkostí balených a nakrájaných výrobkov sa im 
zvýšil dopyt po maxi baleniach, kde sú napríklad 
šunky v balení po 200 – 300 gramov. Čo sa týka 
spotrebiteľských trendov, ktoré majú vplyv na 
nákup mäsa, Lucia Trčanová vidí ešte väčší prí-
klon k regionálnym a slovenským výrobkom. 
Okrem kvality sa spotrebitelia stále viac zaujíma-
jú aj o zloženie mäsa a výrobkov z neho. „V ka-
tegórii mäsa a údenín sa najviac zaujímajú o ob-
sah mäsa, v menšej miere o podiel soli a tuku 
a ďalších prídavných látok,“ vymenúva Michal 
Tkadlec. Podľa jeho slov spoločnosť MP Krásno 
na tieto požiadavky pri výrobe nových produk-
tov reflektuje, avšak upozorňuje, že tieto úpravy 
v zložení výrobkov so sebou nesú aj zmenu chu-
tí. A tú vo väčšej miere akceptujú mladšie gene-

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

29 %
zákazníkov konzumuje 
v domácnosti šunku 
dva- až trikrát týždenne.

9,8 %
spotrebiteľov je v domácnosti 
denne suché salámy.

25 %
opýtaných konzumuje v domácnosti 
raz týždenne bravčové mäso.
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Nakupuje sa 
viac balených 

výrobkov.



Na Slovensku sa má začať 
zálohovanie jednorazových 
nápojových obalov

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

Zväz obchodu SR sa stal jedným zo šty-
roch členov konzorcia, ktoré sa uchádza 
o úlohu správcu zálohového systému 
jednorazových nápojových obalov, teda 
plastových fl iaš a nápojových obalov. 
Stalo sa tak v reakcii na výzvu Minister-
stva životného prostredia SR (MŽP SR). 
To vypísalo súťaž už minulý rok v nad-
väznosti na schválenie zákona o zálo-
hovaní nápojových obalov č. 302/2019. 
Spolu so Zväzom je v konzorciu ďalšia 
obchodnícka organizácia Slovenská 
aliancia moderného obchodu (SAMO) 
a dve organizácie výrobcov nápojov: 
Asociácia výrobcov nealkoholických ná-
pojov a minerálnych vôd na Slovensku 
(AVNM) a Slovenské združenie výrobcov 
piva a sladu (SZVPS).  Zväz obchodu SR 
a členovia v ňom združení, vychádzajúc 
z poznatkov z praxe, mali výhrady voči 
zálohovaniu jednorazových obalov, na-
koľko ide o systém administratívne a fi -
nančne náročný, vyžadujúci množstvo 
úkonov smerujúcich k zavedeniu tohto 
systému. Prijatý zákon však rešpektujú, 
budú ho dodržiavať a podieľať sa na vy-
tvorení čo najefektívnejšieho systému.  

Obchodníkov, ktorí na Slovensku pre-
dávajú nápoje v plastových, tzv. PET 
fľašiach alebo v plechovkách, čaká teda 
v najbližšom období veľmi významná 
zmena v spôsobe, akým sa budú nápoje 
v jednorazových nápojových obaloch 
predávať. PET fľaše a nápojové plechovky 
budú o rok, od 1. januára 2022, povinne 
zálohované. Zálohovanie obalov bude 
reálne spustené po nastavení celého sys-
tému zálohovania, predovšetkým zria-
dením odberových miest, zabezpečením 
vratných automatov, technickej podpory 
a logistiky systému. Túto kľúčovú úlohu 
bude zabezpečovať práve správca zá-
lohového systému. MŽP SR by malo 
rozhodnúť o správcovi ešte v decembri 
tohto roka. 

Členovia konzorcia spolu reprezentujú 
najvýznamnejších domácich a zahranič-
ných výrobcov nápojov,  ich dovozcov 
a distribútorov.  Spoločnosti v nich zdru-
žené  umiestňujú spoločne na slovenský 
trh viac ako 80 % všetkých jednorazo-
vých nápojových obalov, teda nápoje 
predávané v plastových fľašiach a v ple-

chovkách. Na Slovensku sa predáva 
približne jedna miliarda plastových fl iaš 
ročne. Ide najmä o nealkoholické nápoje 
a pivo. 

Prečo zálohovanie? 
Obchodníci na Slovensku aj spotrebi-
telia majú už historickú skúsenosť so 
zálohovaním nápojových obalov. V bý-
valom Československu boli zálohované 
a spätne vykupované sklené fľaše od 
piva, vína, mlieka, smotany, jogurtov 
a od niektorých nealkoholických nápo-
jov. Cena zálohu bola dostatočne moti-
vačná a spotrebitelia vracali obaly zo skla 
do obehu. V prípade zálohovania obalov 
zo skla šlo teda predovšetkým o opä-
tovné používanie fl iaš. 

Zálohovanie fl iaš z plastu a plechových 
nápojových obalov má trocha inú moti-
váciu. Najvýraznejším cieľom má byť pod-
statné zníženie až eliminácia obrovského  
množstva plastových nápojových obalov, 
ktoré zahlcujú, znečisťujú a ohrozujú ži-
votné prostredie. Podľa údajov Európskej 

komisie a niektorých skúseností zo zahra-
ničia by sa prostredníctvom zálohovania 
mal dosiahnuť až 90 % podiel recyklácie 
plastových nápojových obalov, prípadne 
ho presiahnuť.  Na rozdiel od sklených 
fl iaš v prípade plastových obalov a ple-
choviek však nepôjde o opätovné použi-
tie, ale o recykláciu materiálov, z ktorých 
sú obaly vyrobené. 
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rácie spotrebiteľov. Nielen tých sa snažili výrob-
covia osloviť počas pandemického roka cez 
sociálne siete. Ako sa totiž zhodli, propagácia 
výrobkov sa presunula do online priestoru.

Vianoce s chuťou klasiky 
aj noviniek

Po neštandardnej Veľkej noci a oslabenej grilova-
cej sezóne je otázkou, či vianočné obdobie doká-
že aspoň sčasti nahradiť chýbajúci obrat. „Vzhľa-
dom na momentálnu situáciu a opakujúce sa 
obmedzenia sa obávame, že vianočné sviatky 
chýbajúci obrat nepokryjú,“ tvrdí Lucia Trčanová. 
Veľkú noc ani grilovaciu sezónu sa úplne vykom-
penzovať nedá ani podľa Michala Tkadleca, avšak 
mala by to byť podľa neho pre potravinárov prá-
ve výzva, ako pripravovať nové produkty či bale-
nia, ktoré s touto dobou korešpondujú. „Vianoce 
sú pre potravinárov každý rok skutočne najsilnej-
ším obdobím a veríme, že aj tento rok si spotre-
bitelia aj napriek prekážkam urobia pekné sviatky 
pri dobrom jedle,“ dodáva. S jeho slovami súhla-
sí aj Mojmír Klešč: „Na obdobie Vianoc sa pripra-
vujeme už teraz, keďže tradičné vianočné výrob-
ky, ako sú klobásy, údené mäsá alebo trvanlivé 
výrobky, majú dlhšiu dobu zrenia, a veríme, že 
Slováci ostanú verní gastronomickým tradíciám 
Vianoc.“                                                                 Nakupujúci sa preto môžu tešiť na no-
vinku – salámu Zipser, ktorá patrí medzi prémio-
vé produkty spoločnosti Tauris Group.

Spoločnosť Berto zase rozšírila svoj sortiment 
o dva nové rady produktov. „Zákazníci sa už na 
pultoch mali možnosť stretnúť s produktmi no-
vého Svetového radu, v rámci ktorého sme sa 
zamerali na výrobu troch druhov šuniek sveto-
vých chutí najvyššej kvality. Okrem toho sme 
vytvorili ďalšiu novinku pod názvom Slovenský 
rad, ktorý stále rozširujeme,“ prezrádza Lucia 
Trčanová. V prípade spoločnosti MP Krásno pôj-
de o vianočnú edíciu výrobkov v špeciálnom 
darčekovom balení s grafikou. „V ponuke sú 
naše produkty ako vianočná Napoli saláma so 
stužkou Veselé Vianoce, Lovecká saláma s ad-
ventným kalendárom, vianočný balíček s mini-
salámkami a nátierkou, masť v keramike, ochu-
tené šunky najvyššej akosti či bravčové kolienko 
sous-vide,“ uzatvára Michal Tkadlec.

Hydina stále vedie

Obľúbenosť mäsa medzi slovenskými spotrebi-
teľmi je pretrvávajúcim trendom. Veď niektoré 
z čerstvých mias si aspoň raz v sledovanom ob-
dobí od októbra 2019 do septembra 2020 za-
kúpili takmer všetky slovenské domácnosti. 
Z obchodu si ho doniesli až 42-krát a minuli naň 
celkovo 266 eur.  Najviac popularity spomedzi 
čerstvého mäsa si stále užíva hydina, ktorú si 
aspoň raz zakúpilo 94 % domácností a minuli 
na ňu 110 eur. „V rámci hydiny dominuje kura-
cie mäso. Nákupy hydiny v akciovej cene využilo 
deväť z desiatich kupujúcich hydinového mäsa, 
pričom nákupy v akcii tvoria približne polovicu 
celkových výdavkov na hydinu,“ ozrejmuje Lucia 
Pientková, konzultantka spoločnosti GfK.

Z údajov Spotrebiteľského panela GfK ďalej vy-
plýva, že bravčové mäso si do košíka vložilo as-
poň raz 9 z 10 domácností. V priemere minula 
jedna domácnosť na bravčové mäso v sledova-
nom období 133 eur. V prípade bravčoviny do-
minujú nákupy v hypermarketoch, do mäsiarstva 
sa po ňu vybralo len 36 % domácností. Tretím 
v obľúbenosti je hovädzie mäso, ktoré si aspoň 
raz kúpili tri pätiny domácností. Tu sa útrata drží 
na úrovni necelých 40 eur. Čo sa týka širokej po-
nuky mäsových výrobkov, aspoň niektorý si za-
kúpili všetky slovenské domácnosti. „V podiele 
vo výdavkoch dominujú šunky, ktoré tvoria nece-
lú štvrtinu výdavkov na mäsové produkty a aspoň 
raz si nejaký druh šunky zakúpili takmer všetky 
domácnosti. Na druhom mieste v podiele vo vý-
davkoch sú párky,“ dodáva Lucia Pientková.

Zmeny v roku pandémie

Prvá vlna pandémie, sprevádzaná veľkými ná-
kupmi a predzásobovaním, prešla do oklieštenej 
podoby Veľkej noci a oslabenej grilovacej sezó-
ny. To všetko pociťovali aj výrobcovia mäsa 
a mäsových výrobkov. „S nástupom prvej vlny 
koronakrízy mala naša výroba kolísavý charak-
ter. Zvýšený objem predaja, spojený s nárastom 
počtu nových zákazníkov, sa striedal s poklesom 
vyexpedovaných výrobkov,“ hovorí Lucia Trča-
nová, marketingová špecialistka spoločnosti 

Berto sk. Ako podotýka: „V rámci obmedzení sa 
zákazníci začali orientovať na väčšie nákupné 
reťazce, kde nákup mäsových výrobkov, ako aj 
iných potravín spojili s nákupom ostatného ne-
potravinového tovaru.“

Tu mali možnosť rozhodnúť sa medzi nákupom 
priamo z pultu alebo si zvoliť malospotrebiteľské 
balenie zo samoobslužných regálov. Zo strachu 
pred nákazou sa nakupujúci zamerali viac na 
balené produkty. „Spotrebitelia sa v prvej vlne 
viac uchyľovali ku kúpe balených výrobkov. 
O čerstvo krájané výrobky pri obslužných pul-
toch bol menší záujem. Zvýšil sa predaj hlavne 
našich nárezov, suchých a polosuchých salám, 
párkov a šuniek,“ uvádza Mojmír Klešč, ob-
chodný riaditeľ spoločnosti Tauris Group, a po-
kračuje, že po uvoľnení opatrení počas leta sa 
spotrebitelia začali postupne vracať k nákupom 
pri obslužných pultoch. „Paradoxne, predaj ba-
lených vecí dramaticky neklesal, ale udržal sa na 
objemoch z prvej vlny. Podľa dostupných údajov 
z agentúry trh s mäsovými výrobkami za prvých 
deväť mesiacov v porovnaní s minulým rokom 
rástol v priemere o päť percent,“ dopĺňa.

Michal Tkadlec hovorí, že okrem štandardných 
veľkostí balených a nakrájaných výrobkov sa im 
zvýšil dopyt po maxi baleniach, kde sú napríklad 
šunky v balení po 200 – 300 gramov. Čo sa týka 
spotrebiteľských trendov, ktoré majú vplyv na 
nákup mäsa, Lucia Trčanová vidí ešte väčší prí-
klon k regionálnym a slovenským výrobkom. 
Okrem kvality sa spotrebitelia stále viac zaujíma-
jú aj o zloženie mäsa a výrobkov z neho. „V ka-
tegórii mäsa a údenín sa najviac zaujímajú o ob-
sah mäsa, v menšej miere o podiel soli a tuku 
a ďalších prídavných látok,“ vymenúva Michal 
Tkadlec. Podľa jeho slov spoločnosť MP Krásno 
na tieto požiadavky pri výrobe nových produk-
tov reflektuje, avšak upozorňuje, že tieto úpravy 
v zložení výrobkov so sebou nesú aj zmenu chu-
tí. A tú vo väčšej miere akceptujú mladšie gene-

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

29 %
zákazníkov konzumuje 
v domácnosti šunku 
dva- až trikrát týždenne.

9,8 %
spotrebiteľov je v domácnosti 
denne suché salámy.

25 %
opýtaných konzumuje v domácnosti 
raz týždenne bravčové mäso.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Nakupuje sa 
viac balených 

výrobkov.
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CS #2 Bez ovocia a zeleniny 
by život slovenských 
spotrebiteľov nemal 

potrebnú šťavu. 
Preto si ich z nákupu 

odnášajú takmer 
vždy a požadujú, 
aby boli nielen 
čerstvé, kvalitné, 
ale i lokálne 
a dostupné 
počas celého 

roka. To, že sú ovocie a zelenina 
zdrojom vitamínov, im nahráva 
v pandemických časoch ešte 
viac do karát. Ako to vidia 
pestovatelia, dodávatelia 
a reťazce?

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Č
erstvé ovocie a zelenina sú dôle-
žitou súčasťou nákupných košíkov 
slovenských spotrebiteľov. Aspoň 
tak to vyplýva z prieskumu Spot-
rebiteľského panela spoločnosti 

GfK, podľa ktorého si ich v sledovanom období 
od októbra 2019 do septembra 2020 zakúpili 
všetky slovenské domácnosti. Z nákupov si zá-
kazníci odniesli domov ovocie a zeleninu 129-
krát a celkovo na tieto potraviny minuli 400 eur. 
Taška s ovocím a zeleninou pri jednom nákupe 
vážila priemerne 2‚3 kilogramu. „Čerstvé ovo-
cie si aspoň raz zakúpili všetky slovenské do-
mácnosti. Pomer výdavkov na ovocie verzus ze-
leninu je vyrovnaný,“ uvádza Lucia Pientková, 
konzultantka spoločnosti GfK. Domácnosti po 
ovocí siahli 90-krát, pričom frekvencia náku-
pov má za posledné tri roky rastúci trend. 
Najpopulárnejším druhom ovocia sú baná-
ny – tie predstavujú vo výdavkoch sloven-
ských domácností na čerstvé ovocie 22 %. 
„Na druhom mieste sa nachádzajú jablká, 

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

roka. To, že sú ovocie a zelenina 
zdrojom vitamínov, im nahráva 
v pandemických časoch ešte 
viac do karát. Ako to vidia 
pestovatelia, dodávatelia 
a reťazce?

mácnosti. Pomer výdavkov na ovocie verzus ze-
leninu je vyrovnaný,“ uvádza Lucia Pientková, 
konzultantka spoločnosti GfK. Domácnosti po 
ovocí siahli 90-krát, pričom frekvencia náku-
pov má za posledné tri roky rastúci trend. 
Najpopulárnejším druhom ovocia sú baná-
ny – tie predstavujú vo výdavkoch sloven-
ských domácností na čerstvé ovocie 22 %. 
„Na druhom mieste sa nachádzajú jablká, 

26 %
domácností konzumuje 
surovú zeleninu 
dva- až trikrát týždenne.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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viac do karát. Ako to vidia 
pestovatelia, dodávatelia 
a reťazce?
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spotrebiteľov nemal 
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26 %
domácností konzumuje 
surovú zeleninu 
dva- až trikrát týždenne.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

OVOCIE
A ZELENINA 
SÚ V CENTRE 
POZORNOSTI



34

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

CATSCAN
V tomto vydaní:

ozrejmuje Branislav Lellák, vrchný riaditeľ ob-
chodnej sekcie Coop Jednoty Slovensko. Ešte 
väčšie komplikácie ako pandémia však prišli 
v podobe nepriaznivého počasia. „Ovocinári 
museli na začiatku roka riešiť rekordné mrazy, 
ktoré boli pre nich väčším stresom,“ hovorí Mar-
tin Dokupil zo spoločnosti Boni Fructi. Počasie 
negatívne ovplyvnilo produkciu určitých druhov 
ovocia, napríklad jabĺk a marhúľ. Ďalšími kom-
plikáciami sú dotácie farmárom, ceny na sveto-
vých burzách, ako aj počet sezónnych pracovní-
kov, ktorí tento rok chýbali. „Pestovatelia 
a chovatelia sa zároveň po celý čas pandémie 
musia podobne ako obchodníci vysporiadať 
s výrazne zvýšenými nákladmi na dezinfekciu. 
S jednotlivými dodávateľmi vedieme otvorenú 
a férovú komunikáciu a reagujeme aj na ich ob-
jektívne žiadosti v súvislosti s úpravou cien,“ 
dopĺňa Branislav Lellák.

Podoby moderného 
zelovocu

Bohatá ponuka ovocia a zeleniny je štandard-
nou požiadavkou spotrebiteľov pri vstupe do 
predajní. Okrem stopercentnej čerstvosti však 
zákazníci očakávajú stále viac produktov vo vyš-
šej kvalite. „Každý rok pociťujeme nárast záuj-
mu o bioovocie a biozeleninu. Najmä ak ide 
o slovenskú produkciu,“ vysvetľuje Jakub Huba. 
Ďalším trendom je podľa Kvetoslavy Kirchnero-
vej ekológia a podpora domácich pestovateľov. 

 ktoré si aspoň raz zakúpilo deväť z desiatich slo-
venských domácností a tvoria pätnásť percent 
výdavkov domácností na ovocie,“ dopĺňa Lu-
cia Pientková.

Zelenina sa v porovnaní s ovocím ocitá na ná-
kupnom zozname spotrebiteľov o niečo menej 
často (86-krát). „Zeleninu si domácnosti v prie-
mere zakúpili menej ráz ako ovocie, no na jeden 
jej nákup v priemere minuli viac a v rámci náku-
pu zakúpili aj viac objemu. Spomedzi zeleniny 
predstavujú vo výdavkoch najväčší podiel zemia-
ky,“ ozrejmuje Lucia Pientková. Ročný zemiako-
vý priemer na jednu kupujúcu domácnosť je 65 
kilogramov. Druhá priečka patrí cherry paradaj-
kám, na ktoré minuli Slováci v priemere 32 eur. 
„Sortiment zeleniny definujú najmä paradajky, 
paprika, mrkva, uhorky a zemiaky. Celkovo sa 
však zo zeleniny nakupujú základné druhy, ako 
cibuľa, cesnak, rôzne druhy šalátu, tekvice, cu-
kety, koreňová zelenina, brokolica, karfiol a ka-
pusta,“ vymenúva hovorkyňa siete Billa Kve-
toslava Kirchnerová.

Väčšie vitamínové 
zásoby

V prvých týždňoch po vypuknutí pandémie sa 
zákazníci rozhodli posilňovať imunitu zvýšenou 
spotrebou citrusových plodov i zázvoru, ktorého 
predaj vzrástol podľa riaditeľa popradskej po-
bočky spoločnosti Lunys Rastislava Bohunčáka 
v niektorých dňoch natoľko, že bol vypredaný 
a nedostupný. „Pomer nakupovaného sorti-
mentu mal aj inú skladbu než bežne a do po-
predia sa dlhodobo dostali druhy, ktoré sú vní-
mané ako zdravé na posilnenie imunity 
a doplnenie vitamínov, teda citrusy, jablká, pe-
ruánsky zázvor. Pri zelenine to bol všeobecne 
nárast pri všetkých druhoch, ale opäť sme cítili 
posilnený záujem práve o lokálne produkty od 
slovenských farmárov,“ potvrdzuje aj Jakub 
Huba, riaditeľ Yeme Tomášikova a dodáva, že 
s pestovateľmi a dodávateľmi sa často dohodli 
aj na dvojnásobnom množstve závozov pre za-
chovanie maximálnej kvality, čerstvosti a do-
stupnosti požadovaných druhov ovocia a zele-
niny. Spoločnosť Kaufland Slovenská republika 
zase podľa hovorkyne Lucie Vargovej zazname-
nala medzi spotrebiteľmi ako najsilnejšie ka-
tegórie paradajok a zemiakov.

S príchodom vírusového ochorenia Covid-19 sa 
museli predajcovia zamerať nielen na plné regá-
ly čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj na spôsob 
jeho uskladnenia a vystavenia. „Robili sme aj 
odborné laboratórne testy, kde všetky náhodne 

zobrané stery z povrchov – aj ovocia a zeleniny 
– vyšli negatívne. Pomocou praktických rád 
v predajniach zároveň učíme zákazníkov, že 
ovocie a zeleninu si treba najskôr vybrať pohľa-
dom, až potom naň siahať rukami,“ uvádza 
Kvetoslava Kirchnerová. Koronavírus v značnej 
miere ovplyvnil aj poľnohospodárov. „V niekto-
rých oblastiach sa najmä na začiatku pandémie 
vyskytli problémy pri dodávkach tovaru zo Špa-
nielska a Talianska, keďže vodiči kamiónov sa 
zdráhali cestovať do týchto krajín. V priebehu 
roka sa najmä veľkopestovatelia v cudzine mu-
seli pre obmedzenia na hraniciach vysporiadať 
aj s výrazným nedostatkom pracovnej sily,“ 

„Zákazníci 
sú pri ovocí 

a zelenine 
čoraz ná-
ročnejší.“

Nároky na sortiment, kvalitu, kalibre, 
krajinu pôvodu sa zvyšujú každý rok. 
Ľudia cestujú po celom svete, spoznáva-
jú nové chute, nové druhy a tie potom 
chcú mať dostupné aj doma.“

Rastislav Bohunčák,
riaditeľ popradskej pobočky, Lunys

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Cítiť záujem 
o lokálne 
produkty.
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„Stále viac zákazníkov si všíma pôvod a niekto-
rí z nich uprednostňujú produkciu zo Slovenska. 
Nielen kvôli farmárom, ale aj pre nižšiu uhlíkovú 
stopu,“ uvádza a pokračuje, že aj preto spoloč-
nosť rozširuje svoju ponuku slovenského ovocia 
a zeleniny, ktoré predáva pod značkou Sloven-
ská farma.

Ako dôležitý trend vníma Tomáš Bezák, hovorca 
spoločnosti Lidl Slovenská republika, aj znižova-
nie obsahu plastov v obaloch ovocia a zeleniny. 
„Okrem toho je trendom aj fairtrade značka pri 
dovoze exotického tovaru,“ dodáva. Okrem 
fairtrade označenia sa na pulty s ovocím a zele-
ninou dostávajú aj produkty označené pečaťou 
Rainforest Alliance. Moderný zelovoc okrem 
týchto podmienok reflektuje aj na dopyt po no-
vých druhoch ovocia a zeleniny. „Pribúdajú 
nové položky či už v biokvalite, alebo sú to rôz-
ne exotické druhy, RTE (ready to eat) druhy ovo-
cia, čerstvé bylinky, drobné plody a podobne. 
Vo všeobecnosti rastú predaje zdravých potra-
vín, a teda aj tejto kategórie,“ vysvetľuje Rasti-
slav Bohunčák. Zákazníci sa podľa jeho slov 
snažia žiť zdravšie, vyhľadávajú veľmi kvalitné 
potraviny a rastie povedomie spotrebiteľov 

o aktuálnych sezónach, ktorým prispôsobujú 
skladbu svojho jedálneho lístka. Módou sú aj 
nové odrody, ktoré vstupujú na trh ako samo-
statné značky. „Ide napríklad o značky jabĺk ako 
Evelina, pri hruškách o hrušky KIKU, Q Tee. Tie-
to odrody, ukryté pod samostatnou značkou, 
predáva príbeh, obal, celkový marketing a sú 
orientované viac na kvalitu – tým, že sú chráne-
né značkou, nemajú priamu konkurenciu a aj 
pestovateľov viac baví pestovať takéto odrody,“ 
vysvetľuje Martin Dokupil a dodáva, že konzu-
menti sú pri týchto značkových odrodách spo-
kojní s celoročnou kvalitou, na ktorú sú naučení, 
a hoci tieto produkty nie sú najlacnejšie, radi si 
za ne  priplatia.

Zaujímavým aspektom je požiadavka na celo-
ročnú dostupnosť sortimentu ovocia a zeleniny. 
„Dostupnosť rôznych druhov ovocia a zeleniny 
sa zmenila a väčšina je celoročná. Samozrejme, 
sezónnosť má veľký vplyv na predaj jednotlivých 
druhov. Napríklad melóny sú v ponuke celoroč-
ne, ale kým v lete sa predávajú na kamióny, 
v zime je to pár sto kilogramov týždenne. To isté 
platí pre citrusy, tiež sú v ponuke celý rok, ale 
vo veľkých objemoch sa predávajú hlavne počas 
zimy,“ hovorí Rastislav Bohunčák. Jeho slová 
potvrdzuje aj Jakub Huba: „Snažíme sa zákaz-
níkom ponúkať čo najširší sortiment z celého 
sveta celoročne – napríklad letecky dovážané 
ovocie priamo od afrických farmárov máme 
v ponuke celoročne a sezónu tam má toto ovo-
cie v podstate tiež celoročne, ale menia sa od-
rody jednotlivých ovocí.“ Dodáva však, že citeľ-
ne je stále najväčší záujem práve o sezónne 
produkty: „Počnúc špargľou od apríla, júnovými 
jahodami, paradajkami a paprikou počas leta až 
po príchod zimnej zahraničnej produkcie citru-
sov a exotických druhov ovocia.“

Nové postupy

Výsledkom zvýšeného záujmu o lokálne produk-
ty od slovenských pestovateľov je aj vytváranie 
nových sadov či fariem, ktoré sa postupne roz-
širujú a prosperujú. O zaujímavom úkaze hovo-
rí aj Martin Dokupil. „Ide o experimentálny sad 
pri Dunajskej Lužnej, kde sa testuje biopestova-
nie ovocia, ktoré bude nielen bio a zdravé vnút-
ri, ale aj vizuálne lákavé navonok. V tomto sade 
je vytvorený uzatvorený ekosystém, hermeticky 
zasieťkovaný proti škodcom, vnútri ktorého pes-
tovatelia podporujú jednak vnútorných škod-
cov, ale aj ich nepriateľov. Nasadzujú pomedzi 
riadky lúčne kvety, bylinky, nepoužívajú sa tam 
žiadne jedy ani škodlivé látky,“ opisuje experi-
ment, ktorého výsledkom by mali byť nové vy-
šľachtené odrody v biokvalite.

Novotou je aj zmena vnímania domácich a za-
hraničných druhov ovocia a zeleniny. Môže za 
to už spomínaná celoročná dostupnosť kedysi 
exotických druhov. „Dnes už banány, pomaran-
če, avokádo považujeme za bežné, celoročne 
dostupné druhy a medzi exotické druhy radíme 

položky ako mango, papája, čerstvé kokosové 
orechy, figy, banány platano alebo baby. Aj keď 
sa týchto položiek predáva stále viac, ich celko-
vý podiel na predanom ovocí a zelenine je 
takmer zanedbateľný,“ ozrejmuje Rastislav Bo-
hunčák. Reťazce, ako aj dodávatelia sa zhodujú, 
že zákazníci sú pri výbere ovocia a zeleniny čím 
ďalej, tým náročnejší. „Na čoraz väčšie očaká-
vania našich zákazníkov reagujeme a aktuálne 
otvárame jedinečný projekt – terminál ovocia 
a zeleniny. Prioritou tohto centrálneho skladu 
bude kvalita, čerstvosť, slovenská a lokálna pro-
dukcia a zároveň priamy dosah na nákup naj-
kvalitnejších plodín zo zahraničia,“ prezrádza 
Branislav Lellák.

Náročnosť zákazníkov je priamoúmerná s ná-
ročnosťou požiadaviek kladených na dodávate-
ľov ovocia a zeleniny. „Pri našich pestovateľoch 
sledujeme najmä spôsob pestovania, využívanie 
chémie a postrekov pri pestovaní, ale aj kvalita-
tívne senzorické aspekty, čerstvosť, výzor a v ne-
poslednom rade chuť. Pri veľkoobchodných 
dodávateľoch hrá najväčšiu rolu krajina pôvodu 
a kvalita, v ideálnom prípade konkrétna farma, 
respektíve pestovateľ a pri biotovare laboratór-
ne vylúčená prítomnosť pesticídov a chémie. 
Ďalej nám určite záleží na čerstvosti, veľkosti 
a kvalite tovaru,“ vymenúva Jakub Huba. O spl-
není prísnych kvalitatívnych podmienok hovorí 
aj Lucia Vargová. „Pravidelne vykonávame labo-
ratórne analýzy vybraných potravinových pro-
duktov v spolupráci s nezávislými a akreditova-
nými laboratóriami. Vyhodnocujeme tak súlad 
výsledkov analytických rozborov so slovenskou, 
ako aj európskou legislatívou a svoju pozornosť 
upriamujeme aj na zhodu medzi deklarovanými 
a zistenými hodnotami. V prípade zisteného ne-
súladu automaticky prebieha komunikácia s na-
šimi dodávateľmi a prijímanie relevantných 
opatrení,“ uzatvára.

Sezónnosť má 
vplyv na predaj 

druhov.
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ozrejmuje Branislav Lellák, vrchný riaditeľ ob-
chodnej sekcie Coop Jednoty Slovensko. Ešte 
väčšie komplikácie ako pandémia však prišli 
v podobe nepriaznivého počasia. „Ovocinári 
museli na začiatku roka riešiť rekordné mrazy, 
ktoré boli pre nich väčším stresom,“ hovorí Mar-
tin Dokupil zo spoločnosti Boni Fructi. Počasie 
negatívne ovplyvnilo produkciu určitých druhov 
ovocia, napríklad jabĺk a marhúľ. Ďalšími kom-
plikáciami sú dotácie farmárom, ceny na sveto-
vých burzách, ako aj počet sezónnych pracovní-
kov, ktorí tento rok chýbali. „Pestovatelia 
a chovatelia sa zároveň po celý čas pandémie 
musia podobne ako obchodníci vysporiadať 
s výrazne zvýšenými nákladmi na dezinfekciu. 
S jednotlivými dodávateľmi vedieme otvorenú 
a férovú komunikáciu a reagujeme aj na ich ob-
jektívne žiadosti v súvislosti s úpravou cien,“ 
dopĺňa Branislav Lellák.

Podoby moderného 
zelovocu

Bohatá ponuka ovocia a zeleniny je štandard-
nou požiadavkou spotrebiteľov pri vstupe do 
predajní. Okrem stopercentnej čerstvosti však 
zákazníci očakávajú stále viac produktov vo vyš-
šej kvalite. „Každý rok pociťujeme nárast záuj-
mu o bioovocie a biozeleninu. Najmä ak ide 
o slovenskú produkciu,“ vysvetľuje Jakub Huba. 
Ďalším trendom je podľa Kvetoslavy Kirchnero-
vej ekológia a podpora domácich pestovateľov. 

 ktoré si aspoň raz zakúpilo deväť z desiatich slo-
venských domácností a tvoria pätnásť percent 
výdavkov domácností na ovocie,“ dopĺňa Lu-
cia Pientková.

Zelenina sa v porovnaní s ovocím ocitá na ná-
kupnom zozname spotrebiteľov o niečo menej 
často (86-krát). „Zeleninu si domácnosti v prie-
mere zakúpili menej ráz ako ovocie, no na jeden 
jej nákup v priemere minuli viac a v rámci náku-
pu zakúpili aj viac objemu. Spomedzi zeleniny 
predstavujú vo výdavkoch najväčší podiel zemia-
ky,“ ozrejmuje Lucia Pientková. Ročný zemiako-
vý priemer na jednu kupujúcu domácnosť je 65 
kilogramov. Druhá priečka patrí cherry paradaj-
kám, na ktoré minuli Slováci v priemere 32 eur. 
„Sortiment zeleniny definujú najmä paradajky, 
paprika, mrkva, uhorky a zemiaky. Celkovo sa 
však zo zeleniny nakupujú základné druhy, ako 
cibuľa, cesnak, rôzne druhy šalátu, tekvice, cu-
kety, koreňová zelenina, brokolica, karfiol a ka-
pusta,“ vymenúva hovorkyňa siete Billa Kve-
toslava Kirchnerová.

Väčšie vitamínové 
zásoby

V prvých týždňoch po vypuknutí pandémie sa 
zákazníci rozhodli posilňovať imunitu zvýšenou 
spotrebou citrusových plodov i zázvoru, ktorého 
predaj vzrástol podľa riaditeľa popradskej po-
bočky spoločnosti Lunys Rastislava Bohunčáka 
v niektorých dňoch natoľko, že bol vypredaný 
a nedostupný. „Pomer nakupovaného sorti-
mentu mal aj inú skladbu než bežne a do po-
predia sa dlhodobo dostali druhy, ktoré sú vní-
mané ako zdravé na posilnenie imunity 
a doplnenie vitamínov, teda citrusy, jablká, pe-
ruánsky zázvor. Pri zelenine to bol všeobecne 
nárast pri všetkých druhoch, ale opäť sme cítili 
posilnený záujem práve o lokálne produkty od 
slovenských farmárov,“ potvrdzuje aj Jakub 
Huba, riaditeľ Yeme Tomášikova a dodáva, že 
s pestovateľmi a dodávateľmi sa často dohodli 
aj na dvojnásobnom množstve závozov pre za-
chovanie maximálnej kvality, čerstvosti a do-
stupnosti požadovaných druhov ovocia a zele-
niny. Spoločnosť Kaufland Slovenská republika 
zase podľa hovorkyne Lucie Vargovej zazname-
nala medzi spotrebiteľmi ako najsilnejšie ka-
tegórie paradajok a zemiakov.

S príchodom vírusového ochorenia Covid-19 sa 
museli predajcovia zamerať nielen na plné regá-
ly čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj na spôsob 
jeho uskladnenia a vystavenia. „Robili sme aj 
odborné laboratórne testy, kde všetky náhodne 

zobrané stery z povrchov – aj ovocia a zeleniny 
– vyšli negatívne. Pomocou praktických rád 
v predajniach zároveň učíme zákazníkov, že 
ovocie a zeleninu si treba najskôr vybrať pohľa-
dom, až potom naň siahať rukami,“ uvádza 
Kvetoslava Kirchnerová. Koronavírus v značnej 
miere ovplyvnil aj poľnohospodárov. „V niekto-
rých oblastiach sa najmä na začiatku pandémie 
vyskytli problémy pri dodávkach tovaru zo Špa-
nielska a Talianska, keďže vodiči kamiónov sa 
zdráhali cestovať do týchto krajín. V priebehu 
roka sa najmä veľkopestovatelia v cudzine mu-
seli pre obmedzenia na hraniciach vysporiadať 
aj s výrazným nedostatkom pracovnej sily,“ 

„Zákazníci 
sú pri ovocí 

a zelenine 
čoraz ná-
ročnejší.“

Nároky na sortiment, kvalitu, kalibre, 
krajinu pôvodu sa zvyšujú každý rok. 
Ľudia cestujú po celom svete, spoznáva-
jú nové chute, nové druhy a tie potom 
chcú mať dostupné aj doma.“

Rastislav Bohunčák,
riaditeľ popradskej pobočky, Lunys

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
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Iba niečo malé na zahryznutie! Slané 
pochutiny patria medzi tie výrobky, 
ktoré si spotrebitelia dopriali aj v čase 
koronakrízy. Chrumkanie v pohodlí 
domova pri pustenom televízore však 
nabralo zdravší rozmer. Okrem záujmu 

o ľahšie alternatívy slaných snackov si 
zákazníci začali vo väčšej miere pýtať 
aj lokálne produkty.

SLANÉ MÔŽE
BYŤ ZDRAVŠIE

CS #3

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

R
ovnako ako cukrovinky aj slané 
pochutiny si vďaka svojej obľú-
benosti medzi zákazníkmi našli 
cestu do ich nákupných košíkov 
aj počas pandémie koronavírusu. 

„Segmentu slaných snackov hrá do karát hneď 
niekoľko faktorov: obchody s potravinami zostali 
aj napriek všetkým obmedzeniam otvorené a ľu-
dia sú nútení tráviť viac času doma, pozerajú tele-
víziu a k tomu ‚zobkajú‘ slané pochutiny,“ ozrej-
muje marketingový manažér spoločnosti Vest 
Luděk Stránský s tým, že počas prvej vlny pandé-
mie Covid-19 sa museli v spoločnosti vysporiadať 
so zvýšeným dopytom po slaných výrobkoch.

To, že si malé chrumkavé radosti oproti minulé-
mu roku doprialo viac spotrebiteľov, hovoria aj 
čísla. „Za posledných dvanásť mesiacov do sep-
tembra tohto roka sa na Slovensku skonzumo-
valo viac ako pätnásťtisíc ton slaných pochutín 
v hodnote viac ako 109 miliónov eur,“ uvádza 
konzultantka spoločnosti Nielsen Kateřina Pan-
czaková. V medziročnom porovnaní to zname-

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

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

52 %
spotrebiteľov jedlo za 
posledný rok balené 
a konzervované oriešky.10 %

spotrebiteľov si dvakrát až trikrát 
mesačne dopraje slané sušienky.
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ná nárast tržieb o 6‚3 %, rast objemu však bol 
pomalší – v kilogramoch sa predalo o 3‚2 % 
viac. K slaným pochutinám sa pritom zaraďujú 
zemiakové čipsy, praclíky, solené tyčinky, slané 
extrudované pochutiny a ostatné slané pochu-
tiny, ako napríklad slané sušienky, tortillové 
čipsy či vypukané slané pukance.

Najobľúbenejšími medzi slovenskými spotrebi-
teľmi sú čipsy. Z obchodov si ich od vlaňajšieho 
októbra do tohtoročného septembra odnieslo 
až 85 % domácností, v priemere 16-krát a cel-
kovo na ne podľa údajov spoločnosti GfK minu-
la jedna kupujúca domácnosť v priemere 25 eur. 
„Takmer tretina z celkových výdavkov na čipsy 
ide na tie v akciovej ponuke. Viac ako tri štvrtiny 
kupujúcich čipsy si aspoň raz zvolilo privátnu 
značku. Na čipsy minuli najviac domácnosti so 
školopovinnými deťmi vo veku od šesť do štrnásť 
rokov,“ tvrdí Lucia Pientková, konzultantka 
Spotrebiteľského panelu spoločnosti GfK. ... /...

Dominujú pritom klasické solené čipsy, ktorých 
Slováci skonzumovali podľa čísiel spoločnosti 
Nielsen 45 % z objemu všetkých čipsov. „Nasle-
dujú štandardné príchute, ako papriková, ale 
tiež menej tradičné, ako kyslá smotana a cibuľa 

či paradajka a paprika, ktoré majú síce menšiu 
významnosť, no tešia sa narastajúcej obľube,“ 
dodáva Kateřina Panczaková.

Ďalšou silnou kategóriou slaných pochutín sú 
slané extrudované výrobky, ktoré si podľa GfK 
aspoň raz za sledované obdobie zakúpilo až 
84 % slovenských domácností. Na jeden nákup 
týchto výrobkov minula domácnosť približne 
jedno euro. „Na tieto výrobky minuli v sledova-
nom roku najviac domácnosti s deťmi do päť 
rokov,“ dopĺňa Lucia Pientková. Nasleduje ka-
tegória slaných tyčiniek, ktoré si do nákupného 
košíka vložilo osem z desiatich domácností, 
a pukance, ktoré si aspoň raz zakúpili dve pätiny 
domácností.

inzercia

„Spotrebitelia 
hľadajú domáce 
snacky.“

Momentálne sú dosť veľkým trendom 
regionálne potraviny, hlavne produkty 
vyrobené na Slovensku. Spotrebitelia si 
začínajú uvedomovať potrebu podpory 
tohto segmentu vo svojej krajine.

Pavol Benko, 
obchodný riaditeľ, SlovChips
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Iba niečo malé na zahryznutie! Slané 
pochutiny patria medzi tie výrobky, 
ktoré si spotrebitelia dopriali aj v čase 
koronakrízy. Chrumkanie v pohodlí 
domova pri pustenom televízore však 
nabralo zdravší rozmer. Okrem záujmu 

o ľahšie alternatívy slaných snackov si 
zákazníci začali vo väčšej miere pýtať 
aj lokálne produkty.

SLANÉ MÔŽE
BYŤ ZDRAVŠIE

CS #3

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

R
ovnako ako cukrovinky aj slané 
pochutiny si vďaka svojej obľú-
benosti medzi zákazníkmi našli 
cestu do ich nákupných košíkov 
aj počas pandémie koronavírusu. 

„Segmentu slaných snackov hrá do karát hneď 
niekoľko faktorov: obchody s potravinami zostali 
aj napriek všetkým obmedzeniam otvorené a ľu-
dia sú nútení tráviť viac času doma, pozerajú tele-
víziu a k tomu ‚zobkajú‘ slané pochutiny,“ ozrej-
muje marketingový manažér spoločnosti Vest 
Luděk Stránský s tým, že počas prvej vlny pandé-
mie Covid-19 sa museli v spoločnosti vysporiadať 
so zvýšeným dopytom po slaných výrobkoch.

To, že si malé chrumkavé radosti oproti minulé-
mu roku doprialo viac spotrebiteľov, hovoria aj 
čísla. „Za posledných dvanásť mesiacov do sep-
tembra tohto roka sa na Slovensku skonzumo-
valo viac ako pätnásťtisíc ton slaných pochutín 
v hodnote viac ako 109 miliónov eur,“ uvádza 
konzultantka spoločnosti Nielsen Kateřina Pan-
czaková. V medziročnom porovnaní to zname-

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

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

52 %
spotrebiteľov jedlo za 
posledný rok balené 
a konzervované oriešky.10 %

spotrebiteľov si dvakrát až trikrát 
mesačne dopraje slané sušienky.
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Smižian. „Zaradili sme do výroby nový rad ze-
miakových lupienkov Nature product chips. Sú 
to zemiakové lupienky bez prídavných a konzer-
vačných látok v troch príchutiach – soľ, syr 
a huby,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti 
Pavol Benko a dodáva, že segment slaných po-
chutín sa bude čoraz viac vyvíjať a dodávať na 
trh potraviny bez týchto látok.

Narastajúci záujem o zdravé varianty slaných 
snackov sleduje dlhšiu dobu aj firma Vest. Luděk 
Stránský však pripomína, že tento trend nie je 
až natoľko výrazný, aby pohol s celým segmen-
tom o 180 stupňov. „Z logiky veci si slané po-
chutiny spotrebitelia kupujú, aby trochu zhreši-
li. Preto snacky dobre ladia s pivom a vínom. 
Inak by regál so slanými snackmi minuli a zamie-
rili by rovno do sekcie ovocia a zeleniny,“ dodá-
va s humorom. Spoločnosť však zareagovala na 
tento trend a pripravila takisto zdravšiu alterna-
tívu v podobe nových slaných tyčiniek Vestky XL 
fitness, ktoré sú upečené bez použitia palmové-
ho oleja a obsahujú množstvo semiačok (chia, 
goji, tekvicové, ľanové, slnečnicové), čím sú 
zdrojom vlákniny a stále si udržiavajú svoju chuť. 
„A práve chuť bola, je a stále bude bez ohľadu 
na všetky trendy vždy meradlom úspechu,“ do-
dáva Luděk Stránský.

Podľa údajov od spoločnosti Nielsen sa najviac 
nakupujú slané pochutiny v hypermarketoch 
a supermarketoch, kde sa ich predá viac ako po-
lovica predaného objemu. „Zároveň spotrebite-
lia deklarovali vyššiu preferenciu veľkých obcho-
dov, kde je možnosť širšej ponuky s dostatočnou 
zásobou tovaru. Spotrebitelia majú v tomto ob-
dobí tendenciu nakupovať všetko počas jednej 
návštevy. Zároveň im väčší priestor a širšie uličky 
dávajú pocit bezpečia,“ vysvetľuje nárast preda-
jov na trhu hyper- a supermarketov v porovnaní 
s tradičným trhom Helena Veselá, marketingová 
manažérka spoločnosti Intersnack.

Čo sa týka predajnej veľkosti balení, dominujú 
balenia 101- až 150-gramové a menšie 51- až 
75-gramové. „Medziročne však výrazne narástli 
najmä balenia nad dvesto gramov,“ dopĺňa Ka-
teřina Panczaková. Ako pokračuje, slovenskí 
spotrebitelia siahnu radšej po značkových čipsoch 
(65 % predaného objemu), sú to však privátne 
značky, ktoré celý segment ťahajú. „Aj keď cena 
za kilogram neznačkových čipsov narástla, v prie-
mere je stále o takmer tridsaťtri percent nižšia 
ako cena značkových výrobkov,“ potvrdzuje.

Hrešenie s menšími 
výčitkami

Ak si už zákazníci majú dopriať slané maškrty, 
chcú, aby boli zdravšie. Spotrebiteľov aj pri sla-
ných pochutinách začína viac zaujímať kvalita 
použitých surovín, ich čerstvosť aj zloženie zo 
zdravých prísad. „Čím ďalej, tým viac spotrebi-
teľov podporuje životný štýl zdravého snackin-
gu,“ vysvetľuje Helena Veselá s tým, že spoloč-
nosť Intersnack preto uviedla na trh novinku 
Slovakia Zľahka, ktorá je odpoveďou na posled-
né trendy v oblasti zdravého chrumkania a zá-
roveň je aj impulzívnym produktom. „Ide o kla-
sický zemiakový lupienok, ktorý má vďaka 
silnejšiemu rezu a špeciálnej technológii znížený 
obsah tuku a pritom si zachováva chuť čipsov,“ 
prezrádza. Spoločnosť má v portfóliu aj značku 
Nutline, ktorá ponúka primárne orechy a mixy.

Na záujem o kvalitné a zdravšie produkty v tejto 
kategórii reflektuje aj spoločnosť SlovChips zo 

Podiel na predanom objeme

Zemiakové čipsy 34‚8 %

Praclíkové pochutiny (praclíky/tyčinky) 22‚9 %

Extrudované slané pečivo 22‚4 %

Slané krekry/sušienky 7‚0 %

Krehké tyčinky 6‚9 %

Slané krekry/sušienky – mixy 3‚1 %

Tortilla čipsy 2‚8 %

Vypukané pukance 0‚1 %

opýtaných si 
raz týždenne 
pochutná na 
slaných tyčinkách.

12 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2020Zdroj: Nielsen, 10/19 – 09/20

Chrumkanie 
po slovensky

Okrem trendu zdravého životného štýlu sa veľ-
kým hitom stávajú regionálne potraviny. „Spot-
rebitelia si začínajú uvedomovať potrebu pod-
pory tohto segmentu vo svojej krajine. Snažíme 
sa dodávať kvalitné výrobky a vyhovieť požia-
davkám spotrebiteľa. Spotrebiteľ skúša novinky, 
je zvedavý a ak je produkt chutný a cenovo do-
stupný, vracia sa k nemu,“ konštatuje Pavol 
Benko a dodáva, že aj mnohí obchodní partne-
ri vo zvýšenej miere podporujú predaj sloven-
ských výrobkov. V spoločnosti SlovChips preto 
majú v pláne nasadenie novinky – slovenského 
výrobku Gazdovské mini hrianky s príchuťami 
soľ, cesnak a huby. Produkt však príde na trh až 
po uvoľnení protipandemických opatrení.

Presun predaja z kamenných predajní do online 
prostredia zachytil aj segment slaných pochutín. 
„Pripravujeme preto propagačné aktivity, ktoré 
budú využívať už zabehnutých e-commerce 
partnerov. V rámci našej kategórie nie sú tieto 
aktivity zatiaľ štandardné, chceme preto vybrať 
značky a produkty, ktoré budú pre spotrebiteľov 
využívajúcich tieto služby relevantné,“ tvrdí 
Helena Veselá. Primárnou však ostáva podpora 
v kamenných predajniach, kde je dôležité dru-
hotné vystavenie. „Aj my sa snažíme zákazníka 
zaujať cez atraktívne vizuálne vystavenie alebo 
cez rôzne formy spotrebiteľských súťaží,“ dopĺ-
ňa. Ďalším spôsobom propagácie sú letákové 
akcie či reklamy na sociálnych sieťach. „Predaj-
covia výrazne podporujú predaj aj tým spôso-
bom, že cenovky označujú pútačom Slovenský 
výrobok,“ hovorí Pavol Benko a uzatvára, že 
najlepšou reklamou je stále kvalitný výrobok. 

Chuť stále 
rozhoduje.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
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Prezentácie špeciálne pre retailových profesionálov

UNIKÁTNY PROJEKT SKUPINY

ÚVODNÍ REČNÍCI Z RETAILU 
A FMCG: POHĽAD NAJVÄČŠÍCH 
OBALOVÝCH ZÁKAZNÍKOV  

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

ZA RETAIL: ZÁSTUPCA TESCO STORES
ZA FMCG: PAVEL KOMŮRKA, ORKLA

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

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

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

IVANA KRÁLIKOVÁ, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
MARTIN TURZÍK, FLUIDUM DESIGN

AKO MÔŽE OBAL PRISPIEŤ 
K LEPŠÍM PREDAJOM  

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

ANDREA VOZNÍKOVÁ, NIELSEN ČR/SR

SPOTREBITEĽ A OBAL:
PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 
EXKLUZÍVNEHO PRIESKUMU  

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

LADISLAV CSENGERI, GFK

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

OLIN NOVÁK, ROHLIK.CZ

PANELOVÁ DISKUSIA: 
SPOTREBITEĽ A OBAL  

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

Chcete sa zúčastniť?
Registrujte sa na www.obalko.cz/registrace
Pre zástupcov FMCG a retailu VSTUP ZADARMO!

0762-20_OBALKO_SK_INZ_do_tap_1x240x340.indd   20762-20_OBALKO_SK_INZ_do_tap_1x240x340.indd   2 07.12.2020   17:4907.12.2020   17:49
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Smižian. „Zaradili sme do výroby nový rad ze-
miakových lupienkov Nature product chips. Sú 
to zemiakové lupienky bez prídavných a konzer-
vačných látok v troch príchutiach – soľ, syr 
a huby,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti 
Pavol Benko a dodáva, že segment slaných po-
chutín sa bude čoraz viac vyvíjať a dodávať na 
trh potraviny bez týchto látok.

Narastajúci záujem o zdravé varianty slaných 
snackov sleduje dlhšiu dobu aj firma Vest. Luděk 
Stránský však pripomína, že tento trend nie je 
až natoľko výrazný, aby pohol s celým segmen-
tom o 180 stupňov. „Z logiky veci si slané po-
chutiny spotrebitelia kupujú, aby trochu zhreši-
li. Preto snacky dobre ladia s pivom a vínom. 
Inak by regál so slanými snackmi minuli a zamie-
rili by rovno do sekcie ovocia a zeleniny,“ dodá-
va s humorom. Spoločnosť však zareagovala na 
tento trend a pripravila takisto zdravšiu alterna-
tívu v podobe nových slaných tyčiniek Vestky XL 
fitness, ktoré sú upečené bez použitia palmové-
ho oleja a obsahujú množstvo semiačok (chia, 
goji, tekvicové, ľanové, slnečnicové), čím sú 
zdrojom vlákniny a stále si udržiavajú svoju chuť. 
„A práve chuť bola, je a stále bude bez ohľadu 
na všetky trendy vždy meradlom úspechu,“ do-
dáva Luděk Stránský.

Podľa údajov od spoločnosti Nielsen sa najviac 
nakupujú slané pochutiny v hypermarketoch 
a supermarketoch, kde sa ich predá viac ako po-
lovica predaného objemu. „Zároveň spotrebite-
lia deklarovali vyššiu preferenciu veľkých obcho-
dov, kde je možnosť širšej ponuky s dostatočnou 
zásobou tovaru. Spotrebitelia majú v tomto ob-
dobí tendenciu nakupovať všetko počas jednej 
návštevy. Zároveň im väčší priestor a širšie uličky 
dávajú pocit bezpečia,“ vysvetľuje nárast preda-
jov na trhu hyper- a supermarketov v porovnaní 
s tradičným trhom Helena Veselá, marketingová 
manažérka spoločnosti Intersnack.

Čo sa týka predajnej veľkosti balení, dominujú 
balenia 101- až 150-gramové a menšie 51- až 
75-gramové. „Medziročne však výrazne narástli 
najmä balenia nad dvesto gramov,“ dopĺňa Ka-
teřina Panczaková. Ako pokračuje, slovenskí 
spotrebitelia siahnu radšej po značkových čipsoch 
(65 % predaného objemu), sú to však privátne 
značky, ktoré celý segment ťahajú. „Aj keď cena 
za kilogram neznačkových čipsov narástla, v prie-
mere je stále o takmer tridsaťtri percent nižšia 
ako cena značkových výrobkov,“ potvrdzuje.

Hrešenie s menšími 
výčitkami

Ak si už zákazníci majú dopriať slané maškrty, 
chcú, aby boli zdravšie. Spotrebiteľov aj pri sla-
ných pochutinách začína viac zaujímať kvalita 
použitých surovín, ich čerstvosť aj zloženie zo 
zdravých prísad. „Čím ďalej, tým viac spotrebi-
teľov podporuje životný štýl zdravého snackin-
gu,“ vysvetľuje Helena Veselá s tým, že spoloč-
nosť Intersnack preto uviedla na trh novinku 
Slovakia Zľahka, ktorá je odpoveďou na posled-
né trendy v oblasti zdravého chrumkania a zá-
roveň je aj impulzívnym produktom. „Ide o kla-
sický zemiakový lupienok, ktorý má vďaka 
silnejšiemu rezu a špeciálnej technológii znížený 
obsah tuku a pritom si zachováva chuť čipsov,“ 
prezrádza. Spoločnosť má v portfóliu aj značku 
Nutline, ktorá ponúka primárne orechy a mixy.

Na záujem o kvalitné a zdravšie produkty v tejto 
kategórii reflektuje aj spoločnosť SlovChips zo 

Podiel na predanom objeme

Zemiakové čipsy 34‚8 %

Praclíkové pochutiny (praclíky/tyčinky) 22‚9 %

Extrudované slané pečivo 22‚4 %

Slané krekry/sušienky 7‚0 %

Krehké tyčinky 6‚9 %

Slané krekry/sušienky – mixy 3‚1 %

Tortilla čipsy 2‚8 %

Vypukané pukance 0‚1 %

opýtaných si 
raz týždenne 
pochutná na 
slaných tyčinkách.

12 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2020Zdroj: Nielsen, 10/19 – 09/20

Chrumkanie 
po slovensky

Okrem trendu zdravého životného štýlu sa veľ-
kým hitom stávajú regionálne potraviny. „Spot-
rebitelia si začínajú uvedomovať potrebu pod-
pory tohto segmentu vo svojej krajine. Snažíme 
sa dodávať kvalitné výrobky a vyhovieť požia-
davkám spotrebiteľa. Spotrebiteľ skúša novinky, 
je zvedavý a ak je produkt chutný a cenovo do-
stupný, vracia sa k nemu,“ konštatuje Pavol 
Benko a dodáva, že aj mnohí obchodní partne-
ri vo zvýšenej miere podporujú predaj sloven-
ských výrobkov. V spoločnosti SlovChips preto 
majú v pláne nasadenie novinky – slovenského 
výrobku Gazdovské mini hrianky s príchuťami 
soľ, cesnak a huby. Produkt však príde na trh až 
po uvoľnení protipandemických opatrení.

Presun predaja z kamenných predajní do online 
prostredia zachytil aj segment slaných pochutín. 
„Pripravujeme preto propagačné aktivity, ktoré 
budú využívať už zabehnutých e-commerce 
partnerov. V rámci našej kategórie nie sú tieto 
aktivity zatiaľ štandardné, chceme preto vybrať 
značky a produkty, ktoré budú pre spotrebiteľov 
využívajúcich tieto služby relevantné,“ tvrdí 
Helena Veselá. Primárnou však ostáva podpora 
v kamenných predajniach, kde je dôležité dru-
hotné vystavenie. „Aj my sa snažíme zákazníka 
zaujať cez atraktívne vizuálne vystavenie alebo 
cez rôzne formy spotrebiteľských súťaží,“ dopĺ-
ňa. Ďalším spôsobom propagácie sú letákové 
akcie či reklamy na sociálnych sieťach. „Predaj-
covia výrazne podporujú predaj aj tým spôso-
bom, že cenovky označujú pútačom Slovenský 
výrobok,“ hovorí Pavol Benko a uzatvára, že 
najlepšou reklamou je stále kvalitný výrobok. 

Chuť stále 
rozhoduje.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
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PAPIER SA 
KUPOVAL 
DO ZÁSOBY

CS #4

K
eď v marci udrela prvá vlna pan-
démie koronavírusu, obchody 
zaznamenali nebývalý úkaz – 
vypredané regály s prísadami 
na pečenie a police zívajúce 

prázdnotou po toaletných papieroch. Vládne 
nariadenia a reštrikcie prinútili spotrebiteľov 
k nákupom do zásoby, a tak aj k zvýšeným vý-
davkom na kategórie výrobkov z papierového 
a vatového programu.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Ak niektorému segmentu 
tento rok pandémia koro-
navírusu výrazne pomohla, 

tak je to zaručene segment papie-
rového a vatového programu. Ná-

rasty naprieč všetkými 
kategóriami potvrdzujú 
trend zásobovania sa, 
s čím súvisí aj zvýšený 

záujem o tieto produkty. Spotrebitelia zostali pri veľkých nákupoch verní zaužívaným 
zvykom a v segmente nedošlo k výraznej zmene ich preferencií.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Ako uvádza spoločnosť Nielsen na základe úda-
jov zozbieraných od októbra 2019 do septem-
bra 2020, slovenskí spotrebitelia utratili v malo-
obchode za kategóriu papierového programu 
(kuchynské utierky, toaletný papier a papierové 
vreckovky) viac ako 100 miliónov eur. Tržby 
týchto troch skupín medziročne narástli; v prí-
pade kuchynských utierok o 26 %, pri toalet-
nom papieri o 7 % a pri papierových vreckov-
kách o 2 %. „V marci tohto roka zaznamenali 

všetky tri kategórie najvyšší nárast 
tržieb oproti minulému 

roku, a to až dvojci-
ferným tem-

pom, keď pod vplyvom vládnych reštrikcií zača-
li mať ľudia obavy a predzásobili sa hygienickým 
tovarom,“ ozrejmuje konzultantka spoločnosti 
Nielsen Miriam Brynzová. Zároveň pokračuje, že 
najrýchlejšie rastúcou kategóriou sú kuchynské 
utierky. Tie sa dostali v tržbách na úroveň viac 
ako 2‚3 milióna eur za jeden mesiac. „Tento 
signifikantný rast bol spôsobený hlavne náras-
tom privátnych značiek, ktorých významnosť 
v tejto kategórii dosahuje 67 percent,“ dopĺňa 
Miriam Brynzová.

Preferenciu privátnych značiek pri kuchynských 
utierkach medzi spotrebiteľmi potvrdzujú aj 

Toaletný papier 43 %

Kuchynské utierky 17 %

Tvárové utierky 16 %

Vlhčený toaletný papier 10 %

Hygienické vreckovky 8 %

Vlhčené utierky 6 %

Podiel na predanej hodnote

Zdroj: RetailZoom, vybrané drogérie 
Teta, dm a 101 Drogerie, 10/19 – 09/20
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

údaje zo Spotrebiteľského panelu spoločnosti 
GfK. „Domácnosti na produkty privátnych 
 značiek minuli dve tretiny z výdavkov. Papiero-
vé obrúsky si za posledný rok kúpila každá 
 druhá domácnosť,“ uvádza Veronika Né-
methová, konzultantka spoločnosti GfK. Dopĺ-
ňa, že jedna domácnosť na kuchynské papie-
rové výrobky ročne minie takmer 14 eur, 
pričom papierové utierky nakúpilo za posledný 
rok od októbra 2019 do septembra 2020 až 
70 % domácností.

Zákazníci pritom preferujú štandardné balenia. 
„Pri kuchynských utierkach sú to stále balenia 
s dvomi dvojvrstvovými rolkami. Dochádza však 
k posunu v nákupných zvykoch a stále viac sa 
predávajú väčšie balenia a balenia s väčším ná-
vinom či samostatné rolky, ktorých predaje vý-
razne rastú,“ hovorí Martin Poláš, manažér pre 
obchodné reťazce spoločnosti Moracell. ... /...

Tri alebo štyri vrstvy?

Aj pre toaletný papier bol zlomovým mesiacom 
marec, ktorý dopomohol k rastu tržieb až 
o 55 %. Zákazníci utratili za túto kategóriu viac 
ako 7‚8 milióna eur. „Nasledujúce mesiace však 
spotrebitelia míňali nakúpené zásoby a kategó-
ria už zaznamenala pokles. Do pozitívnych čísel 
sa znovu dostala až v júli, keď po troch mesia-
coch poklesu dosiahla opäť nárast o desať per-

cent,“ dodáva Miriam Brynzová. Na kúpu toa-
letného papiera minula jedna domácnosť za 
posledných 12 mesiacov takmer 36 eur. „Dve 
pätiny z výdavkov na toaletný papier smerovali 
na ten v akcii. Vysoký podiel dosahujú privátne 
značky, predstavujú takmer tri pätiny z výdav-
kov,“ dopĺňa Veronika Némethová.

inzercia

„Kuchynské utierky zaznamenali 
raketový nárast.“

Najrýchlejšie rastúcou kategóriou sú kuchynské utierky. Tie v marci 
2020 dosiahli svoj vrchol a v tržbách narástli až o neuveriteľných 84 
percent oproti minulému roku.“

Miriam Brynzová, konzultantka, Nielsen
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CATSCAN
V tomto vydaní:

PAPIER SA 
KUPOVAL 
DO ZÁSOBY

CS #4

K
eď v marci udrela prvá vlna pan-
démie koronavírusu, obchody 
zaznamenali nebývalý úkaz – 
vypredané regály s prísadami 
na pečenie a police zívajúce 

prázdnotou po toaletných papieroch. Vládne 
nariadenia a reštrikcie prinútili spotrebiteľov 
k nákupom do zásoby, a tak aj k zvýšeným vý-
davkom na kategórie výrobkov z papierového 
a vatového programu.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Ak niektorému segmentu 
tento rok pandémia koro-
navírusu výrazne pomohla, 

tak je to zaručene segment papie-
rového a vatového programu. Ná-

rasty naprieč všetkými 
kategóriami potvrdzujú 
trend zásobovania sa, 
s čím súvisí aj zvýšený 

záujem o tieto produkty. Spotrebitelia zostali pri veľkých nákupoch verní zaužívaným 
zvykom a v segmente nedošlo k výraznej zmene ich preferencií.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Ako uvádza spoločnosť Nielsen na základe úda-
jov zozbieraných od októbra 2019 do septem-
bra 2020, slovenskí spotrebitelia utratili v malo-
obchode za kategóriu papierového programu 
(kuchynské utierky, toaletný papier a papierové 
vreckovky) viac ako 100 miliónov eur. Tržby 
týchto troch skupín medziročne narástli; v prí-
pade kuchynských utierok o 26 %, pri toalet-
nom papieri o 7 % a pri papierových vreckov-
kách o 2 %. „V marci tohto roka zaznamenali 

všetky tri kategórie najvyšší nárast 
tržieb oproti minulému 

roku, a to až dvojci-
ferným tem-

pom, keď pod vplyvom vládnych reštrikcií zača-
li mať ľudia obavy a predzásobili sa hygienickým 
tovarom,“ ozrejmuje konzultantka spoločnosti 
Nielsen Miriam Brynzová. Zároveň pokračuje, že 
najrýchlejšie rastúcou kategóriou sú kuchynské 
utierky. Tie sa dostali v tržbách na úroveň viac 
ako 2‚3 milióna eur za jeden mesiac. „Tento 
signifikantný rast bol spôsobený hlavne náras-
tom privátnych značiek, ktorých významnosť 
v tejto kategórii dosahuje 67 percent,“ dopĺňa 
Miriam Brynzová.

Preferenciu privátnych značiek pri kuchynských 
utierkach medzi spotrebiteľmi potvrdzujú aj 

Toaletný papier 43 %

Kuchynské utierky 17 %

Tvárové utierky 16 %

Vlhčený toaletný papier 10 %

Hygienické vreckovky 8 %

Vlhčené utierky 6 %

Podiel na predanej hodnote

Zdroj: RetailZoom, vybrané drogérie 
Teta, dm a 101 Drogerie, 10/19 – 09/20
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plasty nahradili papierom, bambusom alebo 
drievkom, čiže trend vidíme hlavne v znovupo-
užiteľnom materiáli.“

Na dopyt po biovýrobkoch, ktoré čo najmenej 
zaťažujú životné prostredie, reflektuje aj spoloč-
nosť Hartmann-Rico. „V tomto roku sme do 
portfólia vatových a kozmetických produktov 
radu Bel cosmetics zaradili eco-friendly vatové 
tyčinky s papierovou tyčinkou, ktorými nahrá-
dzame pôvodné tyčinky z plastu,“ hovorí brand 
manažérka Hartmann-Rico Eva Minaříková. 
Týmto krokom smeruje spoločnosť k naplneniu 
cieľov Európskej únie obmedzujúcej vplyv jed-
norazových plastových výrobkov na životné pro-
stredie. „Nové papierové tyčinky Bel sú šetrnej-
šie k prírode a vďaka veľkému množstvu 
namotanej vaty aj šetrné pri používaní,“ tvrdí 
Eva Minaříková a dodáva, že ekológii ide spo-
ločnosť v ústrety aj v sortimente vatových podu-
šiek na odličovanie, ktorý doplnili o podušky Bel 
nature vyrobené zo stopercentnej bavlny.

Viac rúšok, menej 
odličovacích tampónov

Hoci sa pandémia koronavírusu postarala o rast 
viacerých produktov, nedarilo sa všetkým. „Prá-
ca formou home office či povinné nosenie rúšok 
spôsobili výrazne nižšie používanie dekoratívnej 
kozmetiky, čo malo negatívny vplyv na kategó-
rie odlíčenia tváre, do ktorých spadajú odličova-
cie tampóny,“ vysvetľuje Igor Černošík, sorti-
mentový manažér pre vatové tampóny dm 
drogerie markt. Aj v prípade vatových odličova-
cích tampónov sú trendy podobné ako v ostat-
ných sortimentoch kozmetických produktov. 
„Pri odličovacích tampónoch sa to prejavuje 
dopytom po ekologických, viackrát použiteľ-
ných tampónoch. Na túto požiadavku našich 
zákazníčok sme v našej sieti zareagovali už pred 
viac ako dvomi rokmi zaradením bavlnených 
prateľných odličovacích tampónov od sloven-
ského výrobcu Two,“ uzatvára Igor Černošík.

Najpopulárnejší je trojvrstvový toaletný papier, 
ktorý podľa Nielsenu dosahuje na maloobchod-
nom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným 
tovarom a drogériami až polovicu všetkých pre-
dajov s tržbami na úrovni viac ako 31‚3 milióna 
eur. „Najpredávanejším papierom je biely toa-
letný papier a štandardom sa pomaly stáva ten 
trojvrstvový. V balení vládne osem roliek. Zákaz-
níci sú pri tejto kategórii celkom citliví na cenu, 
aj keď sú schopní si priplatiť, pokiaľ ich výrobok 
niečím zaujme,“ vysvetľuje Martin Poláš a dodá-
va, že sezónne produkty sú aj v prípade toalet-
ného papiera u zákazníkov obľúbené a nepoze-
rajú pri nich na cenu. V prípade siete dm 
drogerie markt sa nakupujúci presmerovali 
k štvorvrstvovému toaletnému papieru. „Stále 
obľúbenejším sa stáva štvorvrstvový toaletný 
papier na úkor trojvrstvového. Spotrebitelia tiež 
uprednostňujú väčšie balenia,“ hovorí Mária 
Šimonovičová, sortimentová manažérka spoloč-
nosti dm drogerie markt.

V drogériách je toaletný papier najdôležitejším 
segmentom papierových výrobkov. Podľa 
prieskumu spoločnosti RetailZoom vo vybraných 
drogériách (Teta, dm drogerie markt a 101 Dro-
gerie) tvorí až 43 % z hodnoty predajov tejto 
kategórie. Pre porovnanie: vlhčený toaletný pa-
pier predstavuje len 10 % z hodnoty predajov 
v kategórii. V sledovanom období od októbra 
2019 do septembra 2020 jeho predaje medzi-
ročne narástli o 23 %. „Zákazníci drogérií 
uprednostňujú biely toaletný papier,“ uvádza 
Viviana Kučerová, konzultantka spoločnosti Re-
tailZoom. Podiel bielej verzie na predajoch toa-
letného papiera v hodnote medziročne klesol 
z 89 % na 83 % v prospech dekoratívneho to-
aletného papiera, ktorého predaje medziročne 
výrazne narástli.

Papierové vreckovky 
na hojdačke

Na začiatku roka sa spoločne s ostatnými ka-
tegóriami papierového programu vyšvihli v ob-
rate aj papierové vreckovky. Ich obrat sa navýšil 
o 44 % oproti minuloročnému marcu. „Zvrat 
nastal hneď nasledujúce tri mesiace, keď tržby 
za papierové vreckovky začali klesať až dvojci-
ferným tempom,“ ozrejmuje Miriam Brynzová. 
O klesajúcej spotrebe papierových vreckoviek 
v baleniach hovorí aj Mária Šimonovičová. „Pri-
písať to možno menšej frekvencii pohybu von-
ku, ako aj nižšiemu počtu chrípkových ochorení, 
ktoré boli vyústením protipandemických opat-
rení,“ uvádza a dodáva, že v predajniach dm 
drogerie markt sú spotrebiteľsky najobľúbenej-
šie štvorvrstvové vreckovky v boxe.

Papierové vreckovky si do nákupného košíka 
podľa údajov spoločnosti GfK vkladá až 8 z 10 
domácností. „Typická domácnosť nakupuje 
vreckovky v priemere raz za päť týždňov a ročne 
na nich minie dvanásť eur,“ dopĺňa Veronika 
Némethová. V sortimente papierových hygienic-

kých vreckoviek prevládajú nákupy privátnych 
značiek nad značkovými produktami – privátne 
značky sú zodpovedné za viac ako 70 % výdav-
kov domácností na papierové vreckovky. „Papie-
rové vreckovky sa aj u nás tešia stabilne dobrým 
predajom, základom je balenie desaťkrát desať 
s tromi vrstvami. Pokiaľ by sa mala obľúbenosť 
vzťahovať na farbu a kvalitu, ľudia najviac prefe-
rujú a nakupujú čisté biele výrobky zo stoper-
centnej celulózy,“ ozrejmuje Martin Poláš.

Trendom sa stáva 
eko a bio

Vatu a vatové produkty si aspoň raz za rok kúpi 
8 z 10 domácností. Najviac kupujúcich si vloží 
do košíka vatové tyčinky, o niečo menej domác-
ností vatové tampóny. Tampóny domácnosti 
nakupujú v priemere štyrikrát za rok, vatové 
tyčinky trikrát za rok. „Na vatové tyčinky nad-
priemerne míňajú domácnosti s najmenšími 
deťmi. Na vatové tampóny rodiny s tínedžermi 
a jedno-, dvojčlenné mladšie domácnosti,“ uvá-
dza ku kategórii výrobkov vatového programu 
Veronika Némethová.

„V období február – marec tohto roka sa tejto 
kategórii darilo, keďže prišlo obdobie zásobova-
nia sa. Z vatového programu preto evidujeme 
50-percentný nárast v mesiacoch február a ma-
rec, pričom si zákazníci kupovali do zásoby hlav-
ne skladanú vatu,“ hovorí Ingrid Bogárová, sor-
timentová manažérka pre skladanú vatu 
a vatové tyčinky dm drogerie markt. Ako dodá-
va, trendom vatového programu sú práve prí-
rodné produkty. „Pri vatových tyčinkách sa 

Vatové tyčinky 
sú po novom 

ekologickejšie.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Tento 21 %

Zewa 3 %

Harmony 2 %

Ostatné 74 %

Najpredávanejšie značky toaletného papiera 
podľa predaja v hodnote

Tento 32 %

Linteo 1 %

Ostatné 67 %

Najpredávanejšie značky kuchynských utierok 
podľa predaja v hodnote

Zdroj: RetailZoom, vybrané drogérie Teta, dm a 101 Drogerie, 10/19 – 09/20



Máme za sebou silný rok

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Peter Masný,

Area and Key account 
manager SK, 

Mapa Spontex

Aký vývoj zaznamenávate 
na slovenskom trhu?
Na slovenskom trhu sme v roku 2020 
zaznamenali mierny nárast, samo-
zrejme, bolo to spôsobené aj pandémiou 
 Covid-19. Dlhodobo rastie dopyt po 
mikro utierkach, ktoré dokážu odstrániť 
99 % baktérií. V tomto roku sa výrazne 
zvýšil predaj rukavíc, pretože hlavne za-
mestnávatelia potrebovali zabezpečiť 
ochranu pre svojich zamestnancov. Nahor 
išla aj kategória hubiek na riad. V domác-
nostiach sa upratovalo viac, častejšie sa 
umýval riad, utierala podlaha, mikroutier-
kami spolu s dezinfekciou sa čistili kľučky 
na dverách. Mierny pokles sme však za-
znamenali v privátnych značkách, pretože 
ak zákazník nedostane naozaj kvalitu, 
prechádza na značkovú položku.  

Vidíte nejaké rozdiely v porovnaní 
s českým trhom?
Rozdiel je určite vo veľkosti českého a slo-
venského trhu. Ale správanie zákazníkov 
je veľmi podobné v oboch krajinách. 
Máme rovnaké potreby na oboch trhoch, 
akurát si dovolím tvrdiť, že tradičný trh je 
na Slovensku výrazne silnejší. Pri moder-
nom trhu máme zákazníkov, až na pár 
výnimiek, podobných ako v Česku. Tu 
však vždy rozhoduje, akú akciovú a ce-
novú politiku má ten-ktorý obchodný 
reťazec. Dnes je konkurencia veľmi veľká 
a spotrebitelia začínajú používať nákup 
cez online platformy a s priamym dovo-
zom do domácnosti. V tomto sme na 

Od prepuknutia pandémie dbajú zákazníci oveľa viac na hygienu, čo sa 
prejavuje zvýšeným dopytom po potrebách na upratovanie. Spoločnosť Mapa 
Spontex tento rok zaznamenala nárast predaja a na ten budúci pripravuje 
viacero noviniek. O zmenách spotrebiteľského správania hovorí Area and Key 
account manager spoločnosti Peter Masný.

Slovensku mierne konzervatívnejší ako 
v Česku, ale naši zákazníci postupne pri-
chádzajú s týmto variantom vo viacerých 
mestách aj na Slovensku. Prípadne zavá-
dzajú systém, že zákazníci si objednajú 
tovar online a vyzdvihnú v predajni blízko 
svojho domova.  

Ako poznačil Covid-19 
spotrebiteľské správanie?
Už pri prvej vlne zákazníci dbali na hy-
gienu, kde sme zaznamenali zvýšený 
dopyt po systémových mopoch na 
podlahu, mikroutierkach, hubkových 
utierkach s odstránením 99 % baktérií, 
čo mnoho z našich produktov dokáže. 
Výrazne sa zdvihla kategória rukavíc, čo 
sa aktuálne opakuje aj pri druhej vlne. 
Zaznamenali sme aj to, že mierne klesli 

produkty v privátnych značkách, pretože 
keď nedosahujú vysokú kvalitu, zákazník 
si zvolí radšej značkovú položku. Počas 
roka sa zmenilo správanie zákazníkov, 
keď mnohí začali nakupovať v obcho-
doch tradičného trhu alebo na nezá-
vislom trhu. Drogistický tovar nakupovali 
v klasických drogériách.

Aké novinky pripravujete 
pre spotrebiteľov?
Každý rok sa snažíme priniesť niečo 
nové, dlhodobo pracujeme na produk-
toch, ktoré majú buď 100 % biologickú 
odbúrateľnosť, prípadne sa dajú opäť 
zrecyklovať. Týmto smerom by sme chceli 

pokračovať aj v roku 2021. Chceli by sme 
priniesť novinku v kategórii rukavíc, po 
ktorých je obrovský dopyt. Pripravujeme 
nové produkty na upratovanie zamerané 
na to, aby mali čo najmenší vplyv na 
ekológiu. Kategória mopov je zaujímavá 
aj tým, že sa buduje veľa nových bytov, 
domov po celom Slovensku. Ľudia chcú 
rýchlo i efektívne upratať a naše mopy 
vedia odstrániť 99 % baktérií.

Ako by mali obchodníci správne 
podporiť predaj produktov?
Slovenský trh je naučený na predaj cez 
letákové akcie, prípadne dlhodobo nízku 
cenu. Toto je jedna z foriem, potom je 
to vystavenie produktov v predajniach 
a regáloch. Tu vidím veľmi veľké nedo-
statky, keď to mnohokrát na zákazníka 
môže pôsobiť chaoticky. Pritom práve 
category management a správne vysta-
venie výrazne sprehľadnia tovar a uľahčia 
nákup zákazníkovi. Presvedčili sme sa, že 
veľký význam má aj predaj zo stojanov 
najmä IN/OUT položiek podľa sezónnych 
potrieb zákazníkov. Nie vždy a všade sa 
to dá, ale ak je všetko v kompatibilite  
vystavenie, dobre nastavená predajná 
cena a propagácia formou letáku či so-
ciálnych sietí –, dokáže to výrazne zvýšiť 
predaje. Pri modernom aj tradičnom trhu 
by mohli byť zaujímavé hostesky, pri kto-
rých je podstatné, aby prezentovali pro-
dukty v správny čas a boli komunikatívne. 
Prosto musia vedieť osloviť zákazníka 
a predstaviť mu všetky benefi ty produktu.

Na záver prajem všetkým krásne Vianoce, 
plné emócií, radosti  a úspešný rok 2021. 
A mám aj jedno želanie – buďme zdraví 
a rešpektujme sa navzájom.
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plasty nahradili papierom, bambusom alebo 
drievkom, čiže trend vidíme hlavne v znovupo-
užiteľnom materiáli.“

Na dopyt po biovýrobkoch, ktoré čo najmenej 
zaťažujú životné prostredie, reflektuje aj spoloč-
nosť Hartmann-Rico. „V tomto roku sme do 
portfólia vatových a kozmetických produktov 
radu Bel cosmetics zaradili eco-friendly vatové 
tyčinky s papierovou tyčinkou, ktorými nahrá-
dzame pôvodné tyčinky z plastu,“ hovorí brand 
manažérka Hartmann-Rico Eva Minaříková. 
Týmto krokom smeruje spoločnosť k naplneniu 
cieľov Európskej únie obmedzujúcej vplyv jed-
norazových plastových výrobkov na životné pro-
stredie. „Nové papierové tyčinky Bel sú šetrnej-
šie k prírode a vďaka veľkému množstvu 
namotanej vaty aj šetrné pri používaní,“ tvrdí 
Eva Minaříková a dodáva, že ekológii ide spo-
ločnosť v ústrety aj v sortimente vatových podu-
šiek na odličovanie, ktorý doplnili o podušky Bel 
nature vyrobené zo stopercentnej bavlny.

Viac rúšok, menej 
odličovacích tampónov

Hoci sa pandémia koronavírusu postarala o rast 
viacerých produktov, nedarilo sa všetkým. „Prá-
ca formou home office či povinné nosenie rúšok 
spôsobili výrazne nižšie používanie dekoratívnej 
kozmetiky, čo malo negatívny vplyv na kategó-
rie odlíčenia tváre, do ktorých spadajú odličova-
cie tampóny,“ vysvetľuje Igor Černošík, sorti-
mentový manažér pre vatové tampóny dm 
drogerie markt. Aj v prípade vatových odličova-
cích tampónov sú trendy podobné ako v ostat-
ných sortimentoch kozmetických produktov. 
„Pri odličovacích tampónoch sa to prejavuje 
dopytom po ekologických, viackrát použiteľ-
ných tampónoch. Na túto požiadavku našich 
zákazníčok sme v našej sieti zareagovali už pred 
viac ako dvomi rokmi zaradením bavlnených 
prateľných odličovacích tampónov od sloven-
ského výrobcu Two,“ uzatvára Igor Černošík.

Najpopulárnejší je trojvrstvový toaletný papier, 
ktorý podľa Nielsenu dosahuje na maloobchod-
nom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným 
tovarom a drogériami až polovicu všetkých pre-
dajov s tržbami na úrovni viac ako 31‚3 milióna 
eur. „Najpredávanejším papierom je biely toa-
letný papier a štandardom sa pomaly stáva ten 
trojvrstvový. V balení vládne osem roliek. Zákaz-
níci sú pri tejto kategórii celkom citliví na cenu, 
aj keď sú schopní si priplatiť, pokiaľ ich výrobok 
niečím zaujme,“ vysvetľuje Martin Poláš a dodá-
va, že sezónne produkty sú aj v prípade toalet-
ného papiera u zákazníkov obľúbené a nepoze-
rajú pri nich na cenu. V prípade siete dm 
drogerie markt sa nakupujúci presmerovali 
k štvorvrstvovému toaletnému papieru. „Stále 
obľúbenejším sa stáva štvorvrstvový toaletný 
papier na úkor trojvrstvového. Spotrebitelia tiež 
uprednostňujú väčšie balenia,“ hovorí Mária 
Šimonovičová, sortimentová manažérka spoloč-
nosti dm drogerie markt.

V drogériách je toaletný papier najdôležitejším 
segmentom papierových výrobkov. Podľa 
prieskumu spoločnosti RetailZoom vo vybraných 
drogériách (Teta, dm drogerie markt a 101 Dro-
gerie) tvorí až 43 % z hodnoty predajov tejto 
kategórie. Pre porovnanie: vlhčený toaletný pa-
pier predstavuje len 10 % z hodnoty predajov 
v kategórii. V sledovanom období od októbra 
2019 do septembra 2020 jeho predaje medzi-
ročne narástli o 23 %. „Zákazníci drogérií 
uprednostňujú biely toaletný papier,“ uvádza 
Viviana Kučerová, konzultantka spoločnosti Re-
tailZoom. Podiel bielej verzie na predajoch toa-
letného papiera v hodnote medziročne klesol 
z 89 % na 83 % v prospech dekoratívneho to-
aletného papiera, ktorého predaje medziročne 
výrazne narástli.

Papierové vreckovky 
na hojdačke

Na začiatku roka sa spoločne s ostatnými ka-
tegóriami papierového programu vyšvihli v ob-
rate aj papierové vreckovky. Ich obrat sa navýšil 
o 44 % oproti minuloročnému marcu. „Zvrat 
nastal hneď nasledujúce tri mesiace, keď tržby 
za papierové vreckovky začali klesať až dvojci-
ferným tempom,“ ozrejmuje Miriam Brynzová. 
O klesajúcej spotrebe papierových vreckoviek 
v baleniach hovorí aj Mária Šimonovičová. „Pri-
písať to možno menšej frekvencii pohybu von-
ku, ako aj nižšiemu počtu chrípkových ochorení, 
ktoré boli vyústením protipandemických opat-
rení,“ uvádza a dodáva, že v predajniach dm 
drogerie markt sú spotrebiteľsky najobľúbenej-
šie štvorvrstvové vreckovky v boxe.

Papierové vreckovky si do nákupného košíka 
podľa údajov spoločnosti GfK vkladá až 8 z 10 
domácností. „Typická domácnosť nakupuje 
vreckovky v priemere raz za päť týždňov a ročne 
na nich minie dvanásť eur,“ dopĺňa Veronika 
Némethová. V sortimente papierových hygienic-

kých vreckoviek prevládajú nákupy privátnych 
značiek nad značkovými produktami – privátne 
značky sú zodpovedné za viac ako 70 % výdav-
kov domácností na papierové vreckovky. „Papie-
rové vreckovky sa aj u nás tešia stabilne dobrým 
predajom, základom je balenie desaťkrát desať 
s tromi vrstvami. Pokiaľ by sa mala obľúbenosť 
vzťahovať na farbu a kvalitu, ľudia najviac prefe-
rujú a nakupujú čisté biele výrobky zo stoper-
centnej celulózy,“ ozrejmuje Martin Poláš.

Trendom sa stáva 
eko a bio

Vatu a vatové produkty si aspoň raz za rok kúpi 
8 z 10 domácností. Najviac kupujúcich si vloží 
do košíka vatové tyčinky, o niečo menej domác-
ností vatové tampóny. Tampóny domácnosti 
nakupujú v priemere štyrikrát za rok, vatové 
tyčinky trikrát za rok. „Na vatové tyčinky nad-
priemerne míňajú domácnosti s najmenšími 
deťmi. Na vatové tampóny rodiny s tínedžermi 
a jedno-, dvojčlenné mladšie domácnosti,“ uvá-
dza ku kategórii výrobkov vatového programu 
Veronika Némethová.

„V období február – marec tohto roka sa tejto 
kategórii darilo, keďže prišlo obdobie zásobova-
nia sa. Z vatového programu preto evidujeme 
50-percentný nárast v mesiacoch február a ma-
rec, pričom si zákazníci kupovali do zásoby hlav-
ne skladanú vatu,“ hovorí Ingrid Bogárová, sor-
timentová manažérka pre skladanú vatu 
a vatové tyčinky dm drogerie markt. Ako dodá-
va, trendom vatového programu sú práve prí-
rodné produkty. „Pri vatových tyčinkách sa 

Vatové tyčinky 
sú po novom 

ekologickejšie.

CS #1 MÄSO A ÚDENINY
CS #2 OVOCIE A ZELENINA
CS #3 SLANÉ POCHUTINY
CS #4 PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Tento 21 %

Zewa 3 %

Harmony 2 %

Ostatné 74 %

Najpredávanejšie značky toaletného papiera 
podľa predaja v hodnote

Tento 32 %

Linteo 1 %

Ostatné 67 %

Najpredávanejšie značky kuchynských utierok 
podľa predaja v hodnote

Zdroj: RetailZoom, vybrané drogérie Teta, dm a 101 Drogerie, 10/19 – 09/20





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

VÍNO

Slovenské víno 
svetovej kvality
Rizling vlašský príjemnej ovocnej vône zrelých 
broskýň a citrusových plodov. Skvelý pocit z tohto 
vína vhodne dopĺňa lahodná a svieža chuť so záve-
rom lipového kvetu. 

MÄSO A ÚDENINY

Gavalier so syrom, krájaný 76 g
Rodinná spoločnosť Krásno ponúka široký sortiment. Patrí doň aj trvanlivá 
tepelne opracovaná saláma, ktorá obsahuje 103 % mäsa, 15 % syra 
a zmes kvalitného korenia dodáva spolu s údením na bukovej štiepke tomuto 
výrobku jedinečnú a lahodnú chuť. Výrobok je bez lepku. 
A po novom ho ponúkame i v krájanej 76 g verzii.

 PAPIEROVÝ PROGRAM

Spoločnosť Moracell 
preberá distribúciu značky 
Velvet v SR a ČR
Značka Velvet je synonymum mäkkosti a prináša na slo-
venský trh nespochybniteľnú kvalitu toaletných papierov, 
kuchynských utierok, kozmetických obrúskov, vreckoviek 
a odličovacích tampónov. Velvet ponúka výrobky, ktoré za-
bezpečujú čistotu, sviežosť a pohodlie v akejkoľvek situácii, 
každý deň. Široká škála ponuky umožňuje vybrať si ideálny produkt aj tým najnáročnejším spotrebiteľom. 
Výrobky Velvet spĺňajú najvyššie štandardy kvality a vyrábajú sa s rešpektom k životnému prostrediu.

MORACELL, s. r. o

Průmyslová 542

664 63  Žabčice, Česká republika

Vinum Nobile Winery

Malé Ripňany

Slovenská republika

+421 0902 967 166

info@vinumnobile.sk

www.vinumnobile.sk

moracell@moracell.cz

www.moracell.cz

CUKROVINKY

Objavte ORION Ateliér prémiové pralinky
ORION Ateliér stavia na tradičných chutiach spoločne s unikátnou 
kombináciou ingrediencií a kakaovo vyváženej chuti čokolády ORION. 
Prvotriedne ingrediencie v kombinácii s kvalitnou čokoládou boli pre 
nás inšpiráciou pri vytváraní ORION Ateliér praliniek. Portfólio praliniek 
pozostáva z troch formátov: ORION Ateliér Svieža malina 158 g, ORION 
Ateliér Krehký oriešok 161 g a ORION Ateliér kolekcia chutí s jedinečným 
chuťovým zážitkom v 186 g balení, ktorá obsahuje mix praliniek Krehký 
oriešok, Svieža malina, Jemný karamel a Voňavé kakao. 
Stačí si iba vybrať svoju obľúbenú a vychutnať si naše umenie čokolády.

Nestlé Slovensko s.r.o.

Sídlo firmy:

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

Obchodná kancelária: 

Bajkalská 19B

Budova ROSUM

821 01  Bratislava orioncokolada.cz/sk/orion-atelier

KÚPEĽOVÁ KOZMETIKA

Kľúčom ku krásnym 
vlasom a hebkej pokožke 
je Carpathia Herbarium
Slovenská značka Carpathia Herbarium ponúka jedinečnú 
kozmetiku nabitú silou prírody. Jednotlivé bylinky sú v produktoch 
spojené tak, aby dodali vlasom a telu čo najviac výživných látok 
a poskytli im kvalitnú starostlivosť. Prírodná slovenská kozmetika 
Carpathia Herbarium je 100 % vegánska, bez umelých farbív, 
silikónov či parabénov, a preto nezaťažuje pokožku, vlasy ani 
prírodu. 

Herba Drug, s. r. o. 

Mlynská 1335

053 11  Smižany

+421 534 434 360

herba@herbadrug.sk

www.carpathiaherbarium.com

www.herbadrug.sk

Objavte ORION Ateliér prémiové pralinkyObjavte ORION Ateliér prémiové pralinkyObjavte ORION Ateliér prémiové pralinky

Krásno Slovakia, s. r. o. 

Streženická 1697/45 

020 01  Púchov

0800 004 216 

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz 

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
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Pekná predajňa

Zákazníci sú čoraz vyberavejší a pri 
pohybe v predajniach nakupujú všetkými 
zmyslami. Správne podsvietené regály 
či neštandardné materiály a tvary 
pultov dokážu pritiahnuť pozornosť 
spotrebiteľa, spríjemniť atmosféru pri 
nákupe a dokonca aj predať výrobky, 
ktoré sú na nich vystavené.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

nákupláka na
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

I 

tie najkvalitnejšie výrobky a najširšia 
ponuka sortimentu by boli v predaj-
ni zbytočné, ak by si ich spotrebitelia 
nemohli obzrieť vyložené na pultoch či 
porovnať vedľa seba na regáloch. Ak sa 

k tomu pridá správne osvetlenie, dostatočne široký 
priestor v uličkách medzi jednotlivými kategória-
mi produktov, je zrejmé, že atmosféra predajne 
zohráva kľúčovú úlohu pri individuálnom zážitku 
z nakupovania. „Dizajn predajne je dôležitou zlož-
kou v komunikácii, pôsobí priamo na zákazníkov, 
vedie k lepšiemu vnímaniu priestoru a povzbu-
dzuje chuť tráviť v priestore predajne viac času,“ 
potvrdzuje marketingová manažérka spoločnosti 
AV Gast Miroslava Jozeková. Ako pokračuje, spot-
rebitelia sú vyberaví a predajňa musí zaujať nielen 
pri vstupe, ale dokonca už pred samotným vcho-
dom. Pritom platí, že viac pozornosti pritiahne 
nadčasový a originálny dizajn.

Tento rok, ovplyvnený pandémiou, však prevádz-
kovatelia predajní museli svoju pozornosť presme-
rovať z vylepšovania dizajnu jednotlivých prevá-
dzok na ich bezpečnosť. „Vplyv koronavírusu na 
vzhľad predajní je celkovo malý a súvisí s prijatými 
zákonnými opatreniami. V podstate zmena nasta-
la iba pri vstupe do predajného priestoru, kde 
pribudol stojan s dezinfekciou,“ tvrdí Jozef 
 Kovalčín, konateľ spoločnosti Asys, a dodáva, že 
je ťažké hovoriť o nových trendoch v zariaďovaní 
predajní, keď sa obchodníci museli zamerať na 

zabezpečenie hygienických opatrení a udržanie 
existencie  prevádzok. 

Jeho slová potvrdzuje aj Libuše Kopecká, vedúca 
marketingu spoločnosti Wanzl: „K zásadným zme-
nám vo vzhľade predajní nedošlo. Žiadané boli 
najmä ochranné steny pri pokladniach, stojany na 
dezinfekciu a na niektorých trhoch aj počítanie 
zákazníkov v predajni či skenery na meranie teplo-
ty pri vstupoch.“ ... /...

Skôr ako zmenu vzhľadu predajní priniesla pandé-
mia zmenu predajných konceptov. V prípade spo-
ločnosti Wanzl to bolo vytvorenie konceptu pre-
dajne 24/7. „Obchod bol otvorený naozaj celý deň. 
Ďalším konceptom bol aj predajný automat, ktorý 
predával potraviny v čase, keď bola predajňa 
 zatvorená,“ hovorí Libuše Kopecká a dodáva, že 

inzercia
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Pekná predajňa

Zákazníci sú čoraz vyberavejší a pri 
pohybe v predajniach nakupujú všetkými 
zmyslami. Správne podsvietené regály 
či neštandardné materiály a tvary 
pultov dokážu pritiahnuť pozornosť 
spotrebiteľa, spríjemniť atmosféru pri 
nákupe a dokonca aj predať výrobky, 
ktoré sú na nich vystavené.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

nákupláka na
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ďalšou formou predajne sa stal kontajnerový mobil 
store (miniobchod), ktorý je spotrebiteľom prístup-
ný cez ich zákaznícku kartu. Pandémia navyše 
ovplyvnila aj služby zahraničných výrobcov, kto-
rých dodávky zariadení predajní meškajú.

Od štandardov 
k módnym trendom

Primárna úloha regálov uniesť vystavené produkty 
apeluje na pevnosť a životnosť ich nosných prvkov. 
Pri ich konštrukcii sa dlhodobo využíva oceľ. „V prí-
pade požiadavky na menej kovový dizajn sa na 
výrobu políc používa drevo alebo sklo. V posled-
ných rokoch sú žiadané kovové regály s prírodným 
dreveným obkladom. V pultoch je to podobné, 
vzhľadom na vlastnosti a dostupnú cenu dominuje 
laminovaná drevotrieska,“ vysvetľuje  Jozef  Kovalčín.

Hoci väčšina regálov nachádzajúcich sa v predaj-
niach je z ocele, odlíšiť sa od seba môžu farebným 
prevedením. „Trendom posledných rokov sú 
tmavšie farby regálov, ktoré umožňujú dokonale 
vyniknúť jednotlivým výrobkom a produktom,“ 
uvádza Miroslava Jozeková. Módnou je v tomto 
smere podľa Jozefa Kovalčína antracitová farba. 
Okrem ocele či plechu rastie podľa Libuše Kopec-
kej zase dopyt po drôtených regáloch pure tech 
alebo wire tech 100 doplnených o drevo a lami-
nát. „Niektorí zákazníci preferujú aj podsvietenie 
jednotlivých políc pri produktoch, ktoré je po-
trebné podporiť v predaji.“ Dodáva, že stály záu-
jem má spoločnosť o pečivové regály BakeOff 
a predajné stoly.

Dôležitým faktorom pri zmene dizajnu zo štan-
dardných pultov a regálov na atypické sú stále in-
vestície. „V prípade kovových regálov zákazníci 
uprednostňujú štandardné riešenia. Dôvodom je 
citeľný nárast ceny a dodacej lehoty pri špecifickej 
požiadavke. Na druhej strane výroba nábytku 
z drevených materiálov je oveľa flexibilnejšia, takže 
aj dopyt po atypických výrobkoch je vyšší,“ ozrej-

muje Jozef Kovalčín a pokračuje, že pre väčšinu 
majiteľov predajní je to dostatočný dôvod pre pri-
jatie rozumných riešení.

No v prípade, že prevádzkovatelia predajní sledujú 
súčasné trendy a financie im to dovolia, siahajú po 
špeciálne navrhnutých regáloch a pultoch. Prefe-
rovanými sú drevené materiály. „Takéto dizajnové 
regály sa inštalujú na rôzne biovýrobky, kozmetiku, 
zeleninu, chlieb,“ hovorí Miroslava Jozeková a do-
dáva, že moderná predajňa 21. storočia sa vyzna-
čuje skutočne prírodnými materiálmi, kde sa okrem 
dreva objavuje aj zeleň, špeciálnymi interiérovými 
doplnkami a jednoduchými líniami, ktoré dotvára-
jú príjemný pocit v čistých a moderných predajných 
priestoroch.

Dôležitým faktorom podľa Libuše Kopeckej je aj 
adaptabilita – schopnosť prispôsobiť sa veľkým 
zmenám v nákupnom správaní, ktoré aj po odzne-
ní pandémie zostanú súčasťou života. „Napríklad 
náš nový stojan YourTable Switch umožňuje za pár 
sekúnd prestavať predajný stôl na regál. To umož-
ňuje predajcovi pomerne jednoducho zmenu di-
zajnu na predajnej ploche,“ špecifikuje.

Ďalším trendom týkajúcim sa zariadenia predajní 
je aj uzatváranie prístenných vitrín bezrámovými 
dverami a antireflexom, ktoré umožňujú lepšiu vi-
diteľnosť produktov. „Materiály bývajú kvalitnejšie 

a používa sa takmer výhradne izolačné sklo, ktoré 
návrhár môže zvýrazniť transparentným prevede-
ním okrajov,“ vysvetľuje Miroslava Jozeková.

Celkovo však platí, že pri práci s predajným priesto-
rom idú do popredia požiadavky na komfort zá-
kazníka. „S tým súvisia požiadavky na prehľadne 
uložený sortiment, väčšie uličky medzi regálmi 
a rýchle nablokovanie nákupu,“ tvrdí Jozef Koval-
čín. Ak by sa mali prevádzkovatelia zamerať len na 
jedno oddelenie, malo by to byť oddelenie ovocia 
a zeleniny. „Sýte farby a omamná vôňa dokážu 
človeka príjemne naladiť a prilákať nejedného zá-
kazníka. Preto sa tento úsek umiestňuje na začiat-
ku predajne a z vlastných skúseností vieme, že sa 
oplatí inovovať túto časť predajne a poskytnúť tak 
návštevníkom príjemný zážitok z nakupovania,“ 
dopĺňa Miroslava Jozeková.

Silné a slabé stránky 
údržby

Hoci sú bežné regály a pulty v princípe bezúdržbo-
vé, stále si vyžadujú pozornosť prevádzkovateľov 
predajní. A tu je kameň úrazu. „V prevádzkach 
neexistuje niečo ako sanitačný deň, keď by sa 
upratovalo, čistilo a dezinfikovalo, zamestnanci 
v predajniach majú množstvo iných povinností 
s tovarom a so zákazníkmi, preto v drvivej väčšine 
neostáva čas na starostlivosť o regály a pulty,“ ho-
vorí Miroslava Jozeková.

Prevádzkovú starostlivosť o tieto zariadenia predaj-
ní je pritom možné podľa Jozefa Kovalčína rozdeliť 
na technickú a hygienickú. Do hygienickej patrí 
utieranie prachu, odstránenie zvyškov rozliatych 
tekutín na policiach a aktuálne aj dezinfekcia pra-
covných plôch pultov a pokladničných boxov. Do 
technickej časti spadá vizuálna kontrola technické-
ho stavu zariadenia z hľadiska prevádzkových po-
škodení a kontrola náklonu regálov vrátane jed-
notlivých políc. „Ak povieme, že niektoré časti sú 
fyzicky opotrebené, tak tým máme na mysli hlavne 
zmeny spôsobené únavou materiálu a prevádzko-
vé opotrebenie povrchov.“                                                                Životnosť pultov a re-
gálov je síce dlhá, ale skracuje ju napríklad veľká 
intenzita predaja. „Nerobíme si ani ilúzie o stave, 
že na každej polici v regáli je vždy naložené iba 
také množstvo tovaru, ktorý neprekračuje jej ma-
ximálnu nosnosť. Z uvedených dôvodov preto 
technickú kontrolu odporúčame urobiť minimálne 
raz za rok,“ uzatvára Jozef Kovalčín.

„Predajňa 
musí zaujať 

ihneď pri 
vstupe.“

Mnohí predajcovia preto do interiéru a na 
steny inštalujú veľkoplošnú grafiku, foto-
grafie, ilustrácie alebo iné esteticky a vizu-
álne lákavé prvky, citáty, aby sa odlíšili od 
konkurencie.

Miroslava Jozeková,
marketingová manažérka, AV Gast

Pri práci 
s predajným 

priestorom idú 
do popredia 
požiadavky 
na komfort 
zákazníka.
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ďalšou formou predajne sa stal kontajnerový mobil 
store (miniobchod), ktorý je spotrebiteľom prístup-
ný cez ich zákaznícku kartu. Pandémia navyše 
ovplyvnila aj služby zahraničných výrobcov, kto-
rých dodávky zariadení predajní meškajú.
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VEĽKÁ NOC je obdobie hojnosti i sezónneho tovaru.     

CHLADIACE ZARIADENIA dokážu pri správnom výbere 
ušetriť peniaze za energie. 

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na:
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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STRETNUTIE 
S PAVLOM 
MIKUŠIAKOM, predsedom 
predstavenstva CBA Verex.

RASTLINNÁ 
STRAVA preniká 
na pulty predajní. 

ANALÝZA TOP 30
odhaľuje najúspešnejších 
obchodníkov.

LETÁKY majú stále 
svojich čitateľov. 

V našom  ďalšom čísle:



TIE PRAVÉ VIANOCE SÚ,TIE PRAVÉ VIANOCE SÚ,
KEĎ SME SPOLU


