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Za celým príbehom stojí len jediný človek, ktorým je - ako už   
samotný názov napovedá - majster pekár Oskar. Skutočný 

znalec a odborný garant vo svojom remesle, s dlhoročnou 
tradíciou pečenia.   
 
Práve on denne s láskou, pokorou a oddaním pripravuje ručne 
vyrábané pečivo. „Do vývoja som išiel srdcom. Za unikátnym 
konceptom stoja nespočetné hodiny skúšania. Ako pekár som 
chcel urobiť všetko najlepšie, ako sa len dá. To, že dnes línia nesie 
meno po mne je pre mňa skutočná česť, ale aj veľká 
zodpovednosť.“   
 
Oskarov kvások tvorí základ tajomstva výroby chleba OSKAR, 
pečeného v kamennej peci. Okrem neho do zloženia patrí už len 
múka, voda a soľ. Spolu sú ingrediencie nositeľom jeho skvelej 

chuti. Celková výroba chleba trvá až 27 hodín a jedná sa výlučne 
o ručnú prácu. Výsledkom je nadýchaný a vláčny kváskový chlieb 
s chrumkavou kôrkou. Dostane vás nielen svojou vôňou, ale aj 
zvukom kôrky po prvom záreze. Pri výrobe si okrem dôsledného 
postupu dá záležať aj na kvalite vstupných surovín. 
Uprednostňovaní sú samozrejme slovenskí dodávatelia.   
 
V portfóliu kváskovej línie nájdete nie len chleby, ale aj jedinečný 
druh pečiva v tvare bagety so špicatým koncom, ktorý nesie 
špecifický názov vekňa.    
 
Kvásková línia OSKAR v sebe ukrýva 4 druhy pečiva. Pšeničný 
kváskový chlieb s chrumkavou rustikálnou kôrkou, vláčnou 
striedkou a úžasnou pravou chlebovou chuťou a vôňou. Viaczrnný 
kváskový chlieb s vysokým obsahom hodnotných olejnatých 
semien v striedke. Ľan, slnečnica, sezam, tekvica a mak tvoria viac 
ako 7% obsahu. Pšeničná kvásková vekňa – špecialita z chlebového 
cesta s charakteristickou jedinečnou chuťou a rustikálnou kôrkou. 
Viaczrnná kvásková vekňa so vzdušnou striedkou plnou olejnatých 
semien ako je ľan, slnečnica, sezam, tekvica a mak s bohatým 
posypom, ktorý́ znásobuje gurmánsky zážitok. 

Celková  
výroba chleba až 

27 
hodín

Ak ste si mysleli, že vo svete kváskových produktov už nie je 
priestor na zlepšenie, prekvapí vás unikátna kvásková línia 
OSKAR od spoločnosti MINIT, ktorú si už dnes môžete 
vychutnať aj u vás doma.  

Všetko o kváskovej línii OSKAR sa dozviete na 

www.majsterpekaroskar.sk
Kvásková línia OSKAR  
priamo z kamennej pece 
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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

Č o máte nové? Aká ne-
vinná otázka! Ale ako 
ťažko sa na ňu hľa-
dá odpoveď v tejto 
dobe, keď všetci sedí-
me doma. S priateľmi 

si počas pandémie nahrá dzame osobné 
návštevy videorozhovormi. Každý si na 
svojej strane obrazovky pripraví malé 
pohostenie, ktoré si navzájom poukazu-
jeme a uznanlivo pochválime kuchárske 
umenie. 

A hneď potom nastáva tuhé rozmýšľa-
nie. „Ale nič... veď čo nové by sme mohli 
mať?“ Zrazu si však kamarátka spome-
nie, ako sa nedávno smiala z manžela, 
že v snahe uloviť ešte viac bodov na 
vernostnej karte skoro chytil koronavírus. 
Kupón, ktorý by mu ich pripísal, nechce-
la samoobslužná pokladnica naskenovať, 
a tak to musel riešiť s vedúcou predajne. 
Po zdĺhavom hľadaní technickej chyby, 
keď stáli so zamestnankyňou tesne pri 
sebe, sa im to napokon podarilo. „Hneď 
na druhý deň chytil horúčky. Našťastie, 
test mal negatívny,“ vysvetľuje položar-
tom kamarátka. Jej muž sa však ohra-
dzuje, že zľava sa oplatí. „Už si ako 
starý chlap,“ nedá mu vydýchnuť.

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Myslím, že sbírání bodů, nálepek či kuponů není 
výrazem nebo důkazem postupujícího stárnutí. 
Znám celou řadu jiných, výraznějších a viditel-
nějších projevů nezadržitelné opotřebovanosti. 
A znám i mladší ročníky, které tuto činnost 
berou jako určitou formu zábavy, koníčku či 
sportu se zaručenou výhrou. Je ale pravda, že 
v této divnodobě se může diskuse vést i na 
mnohem zásadnější témata. Třeba jestli se na 
práci z domova převléct aspoň do tepláků, nebo 
zůstat v pyžamu.

V tomto momente sa ho však musíme 
zastať. Naozaj sa to oplatí. Aj v našej 
domácnosti sa zbierajú body, nálepky, 
kupóny. Samozrejme, iba ak je odme-
na zmysluplná. Nato sa strhne vášnivá 
debata, ktoré programy sú zo spotrebi-
teľského pohľadu najlákavejšie. V tomto 
obchode za zbieranie bodov nemáš nič, 
inde ti dajú výraznú zľavu. Niekde sú 
odmeny príliš nedostupné, ďalšie nú-
kajú zľavy iba pre členov. A tak ďalej. 
Napokon sa aj naša kamarátka – na 
prvý pohľad odporkyňa vernostných 
kartičiek – priznala, že aj ona nedávno 
vďaka zbieraniu bodov výrazne ušetrila. 
Na záver sme už iba skonštatovali, že 
sme počas pandémie zostarli a jednou 
z najvzrušujúcejších aktivít, ktoré 
v súčasnosti vykonávame, je zbieranie 
bodov v obchodoch.

 Body
 Zľavy
 Nákupy 

Zostarli sme



3

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

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

Č o máte nové? Aká ne-
vinná otázka! Ale ako 
ťažko sa na ňu hľa-
dá odpoveď v tejto 
dobe, keď všetci sedí-
me doma. S priateľmi 

si počas pandémie nahrá dzame osobné 
návštevy videorozhovormi. Každý si na 
svojej strane obrazovky pripraví malé 
pohostenie, ktoré si navzájom poukazu-
jeme a uznanlivo pochválime kuchárske 
umenie. 

A hneď potom nastáva tuhé rozmýšľa-
nie. „Ale nič... veď čo nové by sme mohli 
mať?“ Zrazu si však kamarátka spome-
nie, ako sa nedávno smiala z manžela, 
že v snahe uloviť ešte viac bodov na 
vernostnej karte skoro chytil koronavírus. 
Kupón, ktorý by mu ich pripísal, nechce-
la samoobslužná pokladnica naskenovať, 
a tak to musel riešiť s vedúcou predajne. 
Po zdĺhavom hľadaní technickej chyby, 
keď stáli so zamestnankyňou tesne pri 
sebe, sa im to napokon podarilo. „Hneď 
na druhý deň chytil horúčky. Našťastie, 
test mal negatívny,“ vysvetľuje položar-
tom kamarátka. Jej muž sa však ohra-
dzuje, že zľava sa oplatí. „Už si ako 
starý chlap,“ nedá mu vydýchnuť.

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Myslím, že sbírání bodů, nálepek či kuponů není 
výrazem nebo důkazem postupujícího stárnutí. 
Znám celou řadu jiných, výraznějších a viditel-
nějších projevů nezadržitelné opotřebovanosti. 
A znám i mladší ročníky, které tuto činnost 
berou jako určitou formu zábavy, koníčku či 
sportu se zaručenou výhrou. Je ale pravda, že 
v této divnodobě se může diskuse vést i na 
mnohem zásadnější témata. Třeba jestli se na 
práci z domova převléct aspoň do tepláků, nebo 
zůstat v pyžamu.

V tomto momente sa ho však musíme 
zastať. Naozaj sa to oplatí. Aj v našej 
domácnosti sa zbierajú body, nálepky, 
kupóny. Samozrejme, iba ak je odme-
na zmysluplná. Nato sa strhne vášnivá 
debata, ktoré programy sú zo spotrebi-
teľského pohľadu najlákavejšie. V tomto 
obchode za zbieranie bodov nemáš nič, 
inde ti dajú výraznú zľavu. Niekde sú 
odmeny príliš nedostupné, ďalšie nú-
kajú zľavy iba pre členov. A tak ďalej. 
Napokon sa aj naša kamarátka – na 
prvý pohľad odporkyňa vernostných 
kartičiek – priznala, že aj ona nedávno 
vďaka zbieraniu bodov výrazne ušetrila. 
Na záver sme už iba skonštatovali, že 
sme počas pandémie zostarli a jednou 
z najvzrušujúcejších aktivít, ktoré 
v súčasnosti vykonávame, je zbieranie 
bodov v obchodoch.

 Body
 Zľavy
 Nákupy Č

si počas pandémie nahrá dzame osobné 
návštevy videorozhovormi. Každý si na 
svojej strane obrazovky pripraví malé 
pohostenie, ktoré si navzájom poukazu-
jeme a uznanlivo pochválime kuchárske 
umenie. 

A hneď potom nastáva tuhé rozmýšľa-
nie. „Ale nič... veď čo nové by sme mohli 
mať?“ Zrazu si však kamarátka spome-
nie, ako sa nedávno smiala z manžela, 
že v snahe uloviť ešte viac bodov na 
vernostnej karte skoro chytil koronavírus. 
Kupón, ktorý by mu ich pripísal, nechce-
la samoobslužná pokladnica naskenovať, 
a tak to musel riešiť s vedúcou predajne. 
Po zdĺhavom hľadaní technickej chyby, 
keď stáli so zamestnankyňou tesne pri 
sebe, sa im to napokon podarilo. „Hneď 
na druhý deň chytil horúčky. Našťastie, 
test mal negatívny,“ vysvetľuje položar-
tom kamarátka. Jej muž sa však ohra-
dzuje, že 
starý chlap,“ nedá mu vydýchnuť.

Zostarli sme



5

BAROMETER

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Reťazce znížili ceny
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období október – novemb er 2020 zníži-
la na 66,96 eur, čo v porovnaní s minulou 
periódou august – september 2020, keď sa 
pohybovala na úrovni 67,53 eur, predstavuje 
pokles o 0,85 %.

K zníženiu cien došlo v šiestich z deviatich sledo-
vaných reťazcov. Najviac za vybrané výrobky zo 
spotrebného koša zákazníci ušetrili v predajniach 
Tesco Expres, kde bolo možné nakúpiť v priemere 
o 6,4 % lacnejšie než v minulom období. 

Priemerná cena sa najviac znížila v kategórii dro-
gistického tovaru, kde došlo k poklesu cien v prie-
mere o 2,5 %, mierne zlacneli trvanlivé výrobky 
a koloniál, konkrétne o 0,9 %. 

Jesenné obdobie pokračovalo v trende vyššej pro-
pagačnej aktivity, priemerný počet akcií na jeden 
týždeň sa už tretie meranie po sebe zvýšil, aktu-
álne o viac než 3 %. Najvýznamnejšie sa na tom 
podieľali produkty z kategórie koloniál a trvanlivý 
tovar, kde obchodníci ponúkli o 13 % viac akcií. 
Okrem Metra, v ktorom priemerná hodnota koša 
dosiahla 56,96 eur, zaplatili zákazníci za nákup sle-
dovaných výrobkov v období október – november 
2020 najmenej v Tesco HM (61,36 eur). 

Medziročne sa najlepšie darilo kypriacim prísadám 
na pečenie, avšak kondenzované sladené mlieka 
zaznamenali pokles

TOP 10 – VEĽKÁ NOC

(SR, Maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom a drogérie okrem Metra)
Medziročná zmena hodnoty predaja (11/2019 – 10/2020 vs. 11/2018 – 10/2019, v %)

-0,85 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov október a november klesla o 0,85 %.

66,96 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období október 
– november bola 66,96 eur.

Čerstvé mlieko najviac propaguje Tami
 Najvyšší reklamný výkon v kategórii biely jogurt uskutočnila značka Sabi (Milk-Agro, 
14 %), dvojkou bola značka Zvolenský (Zvolenská mliekareň, 13 %) nasledovaná značkou 
Milsy rovnomenného producenta (13 %). 

V ovocných jogurtoch propagačne víťazí značka 
Zvolenský (Zvolenská mliekareň, 14 %), druhou 
najpropagovanejšou bola v sledovanom období 
značka Rajo rovno  menného produc enta (14 %) 
a trojlístok dopĺňa značka Sabi (Milk-Agro, 12 %). 
Lídrom reklamného výkonu kategórie skyr jo-
gurt je značka Milko (Polabské mlékárny, 17 %). 
Funkčným jogurtom z hľadiska reklamného vý-
konu dominuje značka Rajo rovnomenného pro-
ducenta (28 %).

Takmer štvrtinu celkového reklamného výkonu 
kategórie masla uskutočnila značka Rajo rovno-
menného producenta (24 %), za ktorou nasledu-

jú značky Tami (Tatranská mliekareň, 19 %) a Ko-
liba rovnomenného producenta (8 %). Jednotkou 
v propagácii nátierkového masla bola minulý rok 
značka Tami (Tatranská mliekareň, 19 %). Lídrom 
v reklamnom výkone v kategórii tvaroh bola 
značka Rajo rovnomenného producenta (22 %) 
nasledovaná značkou Levmilk (Levické mliekar-
ne, 15 %) a Sabi (Milk-Agro, 6 %). V kategórii 
ochutený/pikantný tvaroh je absolútnym lídrom 
značka Rajo rovnomenného producenta (48 %).

Propagačným lídrom čerstvého mlieka je Tami 
(Tatranská mliekareň, 28 %), v kategórii trvanli-
vého mlieka uskutočnila najvyšší reklamný výkon 
značka Rajo rovnomenného producenta (28 %), 
v kondenzovanom mlieku dlhodobo hrá prím 
značka Tatra (Mlékárna Hlinsko, 73 %). 

Propagácii kategórie mliečnych nápojov vládne 
Rajo Active Protein (Rajo, 23 %), v jogurtových 
mliečnych nápojoch bola najpropagovanej-
šou značkou Danone Actimel (Danone, 40 %), 
v kyslomliečnych nápojoch značka Rajo Acid-
ko (Rajo, 48 %). Najpropagovanejšou značkou 
mliečnej ryže je Müller Riso (Müller, 49 %). 

Rajo 24 %
Tami 19 %

Koliba 8 %
 Agrofarma 4 %

Liptov 3 %
 Kukkonia 3 %

Levmilk 2 %
Melina 2 %

Milsy 2 %
Sabi 1 %

Laktos 1 %
Rama 1 %

Ostatné 30 %

Najpropagovanejšie značky masiel
(Reklamný výkon v období 01/2020 – 12/2020)

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

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

41. 43. 46. 48.

Kraj 73,19 73,18 71,00 71,00
Coop Jednota 
Supermarket 68,70 70,02 76,39 71,21

Kaufland 67,99 65,86 64,66 64,01

Lidl 66,84 67,11 64,75 64,31

Metro 58,78 56,56 57,50 55,90
Coop Jednota 
Tempo 69,11 72,57 76,09 75,29

Terno Plus 
(Terno Center) 71,82 72,48 69,32 68,29

Tesco Expres 64,25 60,66 60,64 63,74

Tesco HM 66,41 58,66 58,20 60,88

Vývoj cien v období 5. 10. 2020 – 29. 11. 20204
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Medziročná zmena hodnoty predaja (11/2019 – 10/2020 vs. 11/2018 – 10/2019, v %)

-0,85 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov október a november klesla o 0,85 %.

66,96 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období október 
– november bola 66,96 eur.

Maslá a margaríny 0

Kuchynské oleje 14

 Sušienky 7

 Cukor 32

Čerstvé mlieko 2

Kakaové prášky 4

 Kypriace prísady na pečenie 42

 Kondenzované sladené mlieko -2

 Želatína 15

 Stužovače krémov a šľahačiek 10

Čerstvé mlieko najviac propaguje Tami
 Najvyšší reklamný výkon v kategórii biely jogurt uskutočnila značka Sabi (Milk-Agro, 
14 %), dvojkou bola značka Zvolenský (Zvolenská mliekareň, 13 %) nasledovaná značkou 
Milsy rovnomenného producenta (13 %). 

V ovocných jogurtoch propagačne víťazí značka 
Zvolenský (Zvolenská mliekareň, 14 %), druhou 
najpropagovanejšou bola v sledovanom období 
značka Rajo rovno  menného produc enta (14 %) 
a trojlístok dopĺňa značka Sabi (Milk-Agro, 12 %). 
Lídrom reklamného výkonu kategórie skyr jo-
gurt je značka Milko (Polabské mlékárny, 17 %). 
Funkčným jogurtom z hľadiska reklamného vý-
konu dominuje značka Rajo rovnomenného pro-
ducenta (28 %).

Takmer štvrtinu celkového reklamného výkonu 
kategórie masla uskutočnila značka Rajo rovno-
menného producenta (24 %), za ktorou nasledu-

jú značky Tami (Tatranská mliekareň, 19 %) a Ko-
liba rovnomenného producenta (8 %). Jednotkou 
v propagácii nátierkového masla bola minulý rok 
značka Tami (Tatranská mliekareň, 19 %). Lídrom 
v reklamnom výkone v kategórii tvaroh bola 
značka Rajo rovnomenného producenta (22 %) 
nasledovaná značkou Levmilk (Levické mliekar-
ne, 15 %) a Sabi (Milk-Agro, 6 %). V kategórii 
ochutený/pikantný tvaroh je absolútnym lídrom 
značka Rajo rovnomenného producenta (48 %).

Propagačným lídrom čerstvého mlieka je Tami 
(Tatranská mliekareň, 28 %), v kategórii trvanli-
vého mlieka uskutočnila najvyšší reklamný výkon 
značka Rajo rovnomenného producenta (28 %), 
v kondenzovanom mlieku dlhodobo hrá prím 
značka Tatra (Mlékárna Hlinsko, 73 %). 

Propagácii kategórie mliečnych nápojov vládne 
Rajo Active Protein (Rajo, 23 %), v jogurtových 
mliečnych nápojoch bola najpropagovanej-
šou značkou Danone Actimel (Danone, 40 %), 
v kyslomliečnych nápojoch značka Rajo Acid-
ko (Rajo, 48 %). Najpropagovanejšou značkou 
mliečnej ryže je Müller Riso (Müller, 49 %). 

Rajo 24 %
Tami 19 %

Koliba 8 %
 Agrofarma 4 %

Liptov 3 %
 Kukkonia 3 %

Levmilk 2 %
Melina 2 %

Milsy 2 %
Sabi 1 %

Laktos 1 %
Rama 1 %

Ostatné 30 %

Najpropagovanejšie značky masiel
(Reklamný výkon v období 01/2020 – 12/2020)

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

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

41. 43. 46. 48.

Kraj 73,19 73,18 71,00 71,00
Coop Jednota 
Supermarket 68,70 70,02 76,39 71,21

Kaufland 67,99 65,86 64,66 64,01

Lidl 66,84 67,11 64,75 64,31

Metro 58,78 56,56 57,50 55,90
Coop Jednota 
Tempo 69,11 72,57 76,09 75,29

Terno Plus 
(Terno Center) 71,82 72,48 69,32 68,29

Tesco Expres 64,25 60,66 60,64 63,74

Tesco HM 66,41 58,66 58,20 60,88

Vývoj cien v období 5. 10. 2020 – 29. 11. 2020



Projekt skupiny:

Celoročná ONLINE KOMUNIKÁCIA:➲  spravodajstvo na webe 
www.samoskaweb.sk

➲ mesačný newsletter Samoška News➲ komunikácia na Facebooku a LinkedIn➲ webináre

Projekt Samoška zaisťuje 360° kontakt so slovenským 
maloobchodným trhom. Minuloročné dianie vyzdvihlo

dôležitosť digitálnej komunikácie, ktorá sa v tomto roku stane 
neodmysliteľnou súčasťou Samošky.

DO ROKU 2021 MIERI 
SAMOŠKA 4.0

Predstavujeme 3 piliere Samošky 

2x ročne KONGRES: 

18. – 19. 5. 2021 a 6. – 7. 10. 2021 

PROJEKT NA PODPORU SLOVENSKÉHO OBCHODU

2x ročne KONGRES: 

Spojte sa s projektom Samoška 4.0
a podporte slovenský 

maloobchod aj v roku 2021! 

2x ročne tlačená

PRÍLOHA OZVENY SAMOŠKY
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ciach pred dvoma rokmi, vlani v novembri 
pridala aj mestá Žilina a Banská Bystrica. 
„V čase, keď bol náš obchodný dom v Bratislave 
zatvorený, náš online predaj raketovo vyletel 
a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol 
viac ako dvojnásobne. Aby boli v tomto období 
výrobky pre našich zákazníkov dostupnejšie, pred-
stavili sme nové možnosti doručenia a vyzdvihnu-
tia,“ uviedla Mounia El Hilali, generálna riaditeľka 
IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. 
Keďže nákupy prostredníctvom e-shopu sú čoraz 
frekventovanejšie, IKEA plánuje investovať 23 mi-
liónov eur na uľahčenie nakupovania touto for-
mou. Posilnená bude najmä efektívnejšia logistika 
a navýšenie kapacít online objednávok, ale aj otvo-
renie výdajného miesta v Nitrianskom kraji. 

Vláda obmedzí 
jednocentové 
a dvojcentové mince

  Ministerstvo financií predložilo návrh 
zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Po 
novom by tak bolo možné ceny zaokrúhľovať 
tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno- 
a dvojcentových mincí, pričom by tieto mince 
i naďalej zostali zákonným platidlom.

Ide o bežnú prax vo viacerých európskych štátoch, 
kým Európska komisia neprijme centrálne európ-
ske riešenie. „Obchodníkom môže tento krok po-
môcť so znížením administratívnych a fi nančných 
nákladov spojených s manipuláciou s týmito drob-
nými mincami a pre spotrebiteľov by tá                                                                to zmena 
mohla znamenať jednoduchšie nakupovanie,“ 
uvádza Martin Krajčovič, predseda Slovenskej 
aliancie moderného obchodu.

Zákazníci sa nemusia obávať zdražovania. „Návrh 
ministerstva je cenovo neutrálny, čo znamená, že 
samotné opatrenie by nemalo mať vplyv na ceno-
tvorbu, keďže zaokrúhľovať sa nebude každý 
tovar, ale iba výsledný nákup hradený v hotovosti,“ 

Správca 
zálohového 
systému je známy

  Minister životného prostredia Ján Budaj 
na základe odporúčania odbornej komisie 
poveril založením správcu zálohového sys-
tému konzorcium štyroch združení zastupu-
júcich výrobcov nealkoholických nápojov, 
výrobcov piva, ako aj zástupcov obchodu.

Konkrétne ide o Asociáciu výrobcov nealkoholic-
kých nápojov a minerálnych vôd, Slovenské zdru-
ženie výrobcov piva a sladu, Slovenskú alianciu 
moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Správca 
zálohového systému je základným predpokladom 
na spustenie budovania infraštruktúry zálohové-
ho systému na Slovensku. „Veríme, že výrobcom 
nápojov a obchodníkom sa v úzkej spolupráci 
s ministerstvom podarí vybudovať úspešný zálo-
hový systém, ktorý zvýši mieru zberu nápojových 
obalov, podporí ich recykláciu, ako aj opätovné vy-
užitie recyklovaných materiálov v nových fľašiach 
a plechovkách,“ uviedla Lucia Morvai, zástupkyňa 
Konzorcia výrobcov nápojov a obchodníkov.

Zákon o zálohovaní PET fliaš a plechoviek by mal 
byť zavedený do praxe od 1. januára 2022. Správca 
plánuje vytvoriť 6 500 odberných miest a umiest-
niť 1 500 zberných automatov, cez ktoré sa vy-
zbiera približne 78 % obalov. Zálohový systém 
bude financovaný z nevyzbieraných zálohov, z pre-
daja vyzbieraného materiálu a z poplatkov výrob-
cov. V kompetencii správcu bude aj rozhodovanie 
o tom, v ktorých prevádzkach budú k dispozícii 
zberné automaty a kde bude predajca, naopak, 
nútený zabezpečiť zber manuálne. Zálohované 
obaly budú označené špeciálnym logom systému 
s textom „Zálohované“, pričom do systému budú 
zaradené všetky nápojové obaly z plastu a kovu 
s objemom 0‚1 l – 3 l. Zálohovanie bude jednotné 
pre všetky druhy týchto obalov a spotrebiteľ tak pri 
kúpe nápoja zaplatí zálohu za obal 15 centov. Táto 
suma bude uvedená oddelene od predajnej ceny 
a následne bude pripočítaná k cene nápoja. Ak 
obal nevráti, peniaze zostanú na transparentnom 
účte správcu. 

IKEA sa rozrastie 
do Nitry

  Spoločnosť IKEA otvorí nové výdajné 
miesto v Nitrianskom kraji. Prvý pick-up point 
internetových objednávok otvorila v Koši-

JEDNOU VETOU:

„Pole, akokoľvek 
úrodné, bez 
obrábania 

nemôže prinášať 
úrodu.“
Cicero, 
rímsky filozof
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NEZABUDNITE NÁS SLEDOVAŤ AJ NA LINKEDIN VOĽBA SPOTREBITEĽOV.

VOĽBA SPOTREBITEĽOV 2021:
REGISTRUJTE SVOJE NOVINKY UŽ TERAZ!

PRI VČASNEJ REGISTRÁCII ZÍSKA KAŽDÝ NOMINOVANÝ PRODUKT:
→ priestor na vyobrazenie v časopise Tovar&Predaj
→  predstavenie v rámci newslettera
→ propagáciu na sociálnych sieťach

Získajte logo, ktoré motivuje viac ako 63 % spotrebiteľov k nákupu produktu 
a 86 % zástupcov maloobchodu k zalistovaniu produktu.*

VERONIKA TREMBÁČOVÁ
project manager
+421 902 819 991
veronika.trembacova@atoz.sk

www.volbaspotrebitelov.sk  

*  Čísla vychádzajú z prieskumov realizovaných v rokoch 2015 – 2019. 
Kompletné dáta na vyžiadanie u organizátora.

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!

?????

NOVÉ INOVÁCIE UŽ ČOSKORO VSTÚPIA DO HRY...

DOPRAJTE AJ SVOJIM NOVINKÁM 
ŠANCU NA VÍŤAZSTVO!

UZÁVIERKA REGISTRÁCIÍ 28. 2. 2021.
NEDOVOĽTE, ABY VÁS KONKURENCIA PREDBEHLA.
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JEDNOU VETOU:

„Ak niečo 
zachráni ľudstvo, 

tak to bude 
pamäť. Pre mňa 

je nádej bez 
pamäti ako pamäť 

bez nádeje.“
Elie Wiesel, 
americký spisovateľ

vysvetľuje Martin Krajčovič. Zmeny sa zároveň ne-
dotknú bezhotovostných platieb, keďže tie nemajú 
vplyv na používanie centových a dvojcentových 
mincí. O úplnom zrušení týchto mincí sa môže roz-
hodnúť až na centrálnej európskej úrovni. 

Tesco pridalo 
ďalšie lokality 
pre online nákup

  Reťazec Tesco výrazne rozšíril pokrytie 
služby online nákupov, ktoré sú v súčasnosti 
k dispozícii už pre 2‚8 milióna ľudí naprieč 
celým Slovenskom. Online nákupy môžu po 
novom využívať zákazníci napríklad v Dunaj-
skej Strede, Gabčíkove, Topoľčanoch, Brezne, 
Liptovskom Mikuláši či ďalších mestách a ob-
ciach. Tesco rozšírilo službu minulý rok niekoľko-
krát. Od vlaňajšieho mája ju môžu využívať zákaz-
níci v Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade a okolí. 

V reakcii na vypuknutie koronakrízy Tesco na jar 
pridalo aj 40 % nových dodacích časových úsekov, 
ktoré si zákazníci môžu zvoliť pre doručenie svojho 
nákupu. Reťazec sprístupnil i novú službu Tesco 
Zásielka dostupnú v lokalitách, kde nie je možné 
využiť tradičné Tesco Online nákupy. Zásielka po-
zostáva z vopred pripraveného balenia 24 trvanli-
vých potravín a základnej drogérie. Balíček doručí 
zákazníkom kuriér po zadaní objednávky.

Rozhovor s výkonným riaditeľom Tesco Sto-
res SR Martinom Kurucom nájdete v časopise 
Tovar&Predaj 7 – 8/2020 na str. 30. 

Lidl prichádza 
s technologickými 
novinkami

  Spoločnosť Lidl na Slovensku koncom 
roka zaviedla samoobslužné pokladnice 
a elektronické cenovky. Cieľom reťazca je za-
bezpečiť lepšiu zákaznícku skúsenosť a rých-
lejší nákup. Prvých šesť samoobslužných pok-
ladníc sprevádzkoval Lidl v bratislavskej 
predajni v obchodnom centre Vivo.

Ďalšou inováciou sú elektronické cenovky. Diskont 
ich postupne nasadzuje pri sortimente ovocia a ze-

leniny. „Boli sme jednou z prvých Lidl krajín, ktoré 
sa začali zaoberať nasadením tejto novinky a do 
konca obchodného roka budeme mať elektronic-
ké cenovky vo všetkých našich predajniach. Také-
to cenovky fungujú podobne ako čítačky kníh na 
báze elektronického papiera. Sú dobre čitateľné 
a nespotrebúvajú takmer žiadnu energiu. Zave-
dením elektronických cenoviek ušetríme ročne 
12 ton papiera,“ vysvetľuje IT riaditeľ spoločnosti 
Miroslav Jaššo. Výhodou elektronických cenoviek 
je ich aktualizácia v reálnom čase. Úlohou zamest-
nancov je tak spárovanie produktu s elektronickou 
cenovkou, zvyšok už funguje automaticky.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Lidl Sloven-
ská republika Matúšom Gálom nájdete v časo-
pise Tovar&Predaj 9 – 10/2019 na str. 24. 

Slovensko zavedie 
potravinový semafor

  Označovanie zloženia potravín na jed-
notlivých etiketách je v legislatíve zavedené 
už dávno. Parlament však po novom odsúhla-
sil tzv. potravinový semafor, ktorý predsta-
vuje dobrovoľný informačný systém. Obsaho-
vať bude informácie o potravine a výrobcovi, 
zákazníkovi by mal uľahčiť výber kvalitných 
potravín. Registrujúcim orgánom a správcom 
registra potravín sa stane ministerstvo pôdo-
hospodárstva. Návrh zákona nadobudne 
účinnosť 1. januára 2022.

Register potravín pre potravinový semafor je infor-
mačným systémom, ktorý bude obsahovať infor-
mácie o potravine a výrobcovi, pričom registrácia 
potravín bude prebiehať na dobrovoľnej báze. Do 
registra sa budú okrem zloženia potraviny zapi-
sovať taktiež údaje o cieľovej skupine zákazníkov, 
spôsobe spracovania, pôvode krajiny, certifi kač-
nom systéme aj požiadavky na bezpečnosť spra-
covania. Spotrebiteľ si prostredníctvom mobilnej 
aplikácie bude môcť nastaviť napríklad selekciu 
potravín bez alergénov, éčok či potraviny výhradne 
slovenského pôvodu.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vníma 
schválenie potravinového semaforu ako populis-
tické opatrenie na úkor riešenia skutočných prob-
lémov potravinárskych podnikov a systémových 
opatrení na podporu výroby potravín. Podľa PKS 
totiž existuje na trhu množstvo aplikácií, ktoré po-
núkajú výživové údaje potravín a ďalšie informácie, 
ktoré majú byť zahrnuté aj v registri potravín pre 
semafor. Okrem toho kritériá hodnotenia potravín 
sa momentálne vytvárajú na úrovni Európskej únie. 



?? ?

NEZABUDNITE NÁS SLEDOVAŤ AJ NA LINKEDIN VOĽBA SPOTREBITEĽOV.

VOĽBA SPOTREBITEĽOV 2021:
REGISTRUJTE SVOJE NOVINKY UŽ TERAZ!

PRI VČASNEJ REGISTRÁCII ZÍSKA KAŽDÝ NOMINOVANÝ PRODUKT:
→ priestor na vyobrazenie v časopise Tovar&Predaj
→  predstavenie v rámci newslettera
→ propagáciu na sociálnych sieťach

Získajte logo, ktoré motivuje viac ako 63 % spotrebiteľov k nákupu produktu 
a 86 % zástupcov maloobchodu k zalistovaniu produktu.*

VERONIKA TREMBÁČOVÁ
project manager
+421 902 819 991
veronika.trembacova@atoz.sk

www.volbaspotrebitelov.sk  

*  Čísla vychádzajú z prieskumov realizovaných v rokoch 2015 – 2019. 
Kompletné dáta na vyžiadanie u organizátora.

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!

?????

NOVÉ INOVÁCIE UŽ ČOSKORO VSTÚPIA DO HRY...

DOPRAJTE AJ SVOJIM NOVINKÁM 
ŠANCU NA VÍŤAZSTVO!

UZÁVIERKA REGISTRÁCIÍ 28. 2. 2021.
NEDOVOĽTE, ABY VÁS KONKURENCIA PREDBEHLA.

0053-21_VSSK_INZ_obrysy_tap_1x240x340.indd   30053-21_VSSK_INZ_obrysy_tap_1x240x340.indd   3 02.02.2021   16:2502.02.2021   16:25



11

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Čo zaujalo 
Pavla
v Holandsku

Sortimentná
inšpirácia

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Milí fanúšikovia retailu, 

pred niekoľkými mesiacmi som prvýkrát 

v živote navštívil Holandsko. Nič som 

neočakával, aby som nebol sklamaný. A musím 

povedať, že sklamanie sa nedostavilo. Navštívil 

som tri zo štyroch najväčších miest a zistil 

som, že tamojší retail je obmedzený len na 

Albert Heijn a Spar. Oproti nášmu retailovému 

trhu to bolo trochu monotematické. 

Napriek tomu som narazil na pár vecí, ktoré 

ma zaujali a ktoré by som Vám rád ukázal. 

V niektorých prípadoch je však potrebné brať 

do úvahy, že teraz žijeme v období boja proti 

koronavírusu. Takže posielam inšpiráciu do 

doby, keď to budeme mať prípadne za sebou. 

Pavel Kotrbáček

N°17

VAJCE, VAJCE, VAJCE
Takú veľkú ponuku rôznych druhov 
vajec som ešte nevidel. A nešlo len o to, 
z akého chovu boli, ale tiež, akú mali 
farbu a zloženie.

PROTI SMÄDU 
A HLADU
Menší gastrokútik 
sa vojde do každého 
obchodu. Pripravíte si 
vlastný džús, vezmete 
si so sebou čerstvú kávu  
alebo si v mikrovlnnej 
rúre ohrejete jedlo, ktoré 
ste si práve kúpili.

HALÓ, TU LEKÁRNIK!
Neviete, aký liek by vám pomohol s problémom, 
ktorý práve riešite? Stačí zavolať lekárnikovi 
na telefóne, ktorý vám poradí. Vyberiete 
z regálu, zaplatíte a môžete užiť. 

V každom obchode sú obrovské priestory predajnej plochy 
venované polotovarom. Kúpiť si možno čokoľvek od 
ovocných a zeleninových šalátov cez čerstvé talianske 
pizze, sendviče, tapas až po hotové jedlá. V jednej predajni 
bol dokonca i šalátový bar. 

HOTOVÉ JEDLÁ A POLOTOVARY VLÁDNU

VŠETKO 
V JEDNOM
Neviete, čo variť? Neprekáža. Niektoré reťazce ponúkajú 
už hotové balíčky surovín i s receptami. Takže stačí kúpiť 
a doma pripraviť. Nemusíte chodiť po obchode a hľadať. 
Všetko máte pripravené a na nič nezabudnete. 

OBAL PODĽA PRIANIA
Voda v tetrapaku? 
Prečo nie…

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
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Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

JEDNOU VETOU:

„Radosť súvisí 
s činnosťou, 

ako krása súvisí 
s mladosťou.“

Aristoteles,
grécky filozof

Slovensko by sa podľa PKS malo zamerať na ak-
tívne pripomienkovanie a diskusiu k európskym 
návrhom tak, aby európsky systém nediskrimino-
val žiadnych výrobcov. 

Spotrebitelia si za 
cigarety priplatia
 Od februára platí zvýšená spotrebná daň 
na tabakové výrobky, ktorá má za následok 
nárast cien. Manažér pre vzťahy s verejnosťou 
a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic 
Martin Jaroš v tejto súvislosti upozorňuje, že sa síce 
predlžuje termín dopredaja cigariet so starými 
kontrolnými známkami, platí však len do vypreda-
nia zásob. „Pôjde o predĺženie z jedného na dva 

mesiace, teda do konca marca 2020. Spotrebitelia 
a predajcovia by sa však nemali spoliehať na to, že 
cigarety so starou – nižšou cenou budú na trhu 
počas celého dvojmesačného obdobia. Predpokla-
dáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už v prie-
behu februára,“ uvádza Martin Jaroš. Aj doteraz 
tvorila daň v prípade cigariet a tabaku na ich vlast-
noručné zhotovenie podstatnú časť ich ceny. Zá-
roveň rastú aj výrobné náklady producentov, ktoré 
sú spojené nielen s cenou materiálu, ale aj s no-
vými regulačnými povinnosťami, napríklad vysle-
dovateľnosťou či označením jednorazových plas-
tov. „Rozumieme potrebe štátu v týchto neľahkých 
časoch pomáhať príjmovej stránke rozpočtu vyš-
ším zdanením tabakových výrobkov. Chýba nám 
však vyrovnanejší prístup k jednotlivým kategó-
riám,“ uzatvára Martin Jaroš. 

Coop Jednota 
zmodernizovala obchod 
v Pliešovciach

 Coop Jednota Krupina prevádzkuje svoju 
predajňu v obci Pliešovce v okrese Zvolen už 
od roku 1968, no modernizácia supermarketu 
predstavuje jej nový míľnik. Vo vynovenom 
obchode môžu zákazníci nakupovať od de-
cembra.

Budova, v ktorej predajňa sídli, prešla rekonštruk-
ciou. Na zákazníkov čakajú nákupy v priestrannej 
a dizajnovej predajni. „Uvedomujeme si, že bez 
neustálej inovácie a modernizácie našich vidiec-

kych supermarketov si v budúcnosti nedokážeme 
udržať priazeň ďalšej zákazníckej generácie. Som 
presvedčený, že táto investícia vo výške približn    e 
650-tisíc eur, reprezentovaná novým priestorom, 
moderným vybavením a technológiami, splní oča-
kávania našich spotrebiteľov,“ upozorňuje Jozef 
Vahančík, predseda predstavenstva Coop Jednoty 
Krupina.

Interiér predajne prešiel kompletným remodelin-
gom. Supermarket je vybavený moderným a eko-
logicky šetrným zariadením, kvalitným osvetlením 
a dizajnovými prvkami, ako sú drevené doplnky 
a zeleň. Coop Jednota Krupina ponúka v super-
markete s rozlohou 428 metrov štvorcových 5 900 
druhov tovarov, z ktorých tvorí slovenská produk-
cia až 65 %. 

Nay kupuje reťazec 
K+B Elektro
 Spoločnosť Nay oznámila uzavretie dohody 
so spoločnosťou Kappenberger + Braun & Co
o kúpe spoločnosti K+B Expert, ktorá zabez-
pečuje jej maloobchodnú činnosť na českom 
trhu. Spoločnosť tak plánuje posilniť svoju 
pozíciu na trhu v regióne strednej Európy. 
Finalizácia transakcie sa očakáva začiatkom 
apríla.

Slovenský maloobchodný predajca spotrebnej 
elektroniky Nay prevádzkuje 38 predajní na Slo-
vensku a 19 predajní Electro World v Českej repub-
like. K+B Expert prevádzkuje 21 predajní K+B Elek-
tro v Českej republike. V roku 2020 spoločnosť 
dosiahla maloobchodný obrat 800 miliónov čes-
kých korún. Dohoda s K+B Elektro vytvorí silnú 
platformu pre akcelerovaný rast Electro World 
v Česku. Obe spoločnosti majú podobný obchodný 
model, komplementárne portfólio produktov 
a siete predajní sa dopĺňajú. Spojením sa tak sieť 
Electro World rozšíri už na 40 predajní. „Som rád, 
že sa týmto krokom podarilo zabezpečiť úspešnú 
budúcnosť predajniam K+B Elektro na českom 
trhu. Nay je silný partner, ktorý dokáže zabezpečiť 
kontinuitu a ďalší rozvoj siete pod svojou značkou 
Electro World,“ zhodnotil predaj Peter Franz Weiss, 
konateľ spoločnosti K+B. Celkovú výšku transakcie 
sa strany rozhodli nezverejňovať. 
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Čo zaujalo 
Pavla
v Holandsku

Sortimentná
inšpirácia

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Milí fanúšikovia retailu, 

pred niekoľkými mesiacmi som prvýkrát 

v živote navštívil Holandsko. Nič som 

neočakával, aby som nebol sklamaný. A musím 

povedať, že sklamanie sa nedostavilo. Navštívil 

som tri zo štyroch najväčších miest a zistil 

som, že tamojší retail je obmedzený len na 

Albert Heijn a Spar. Oproti nášmu retailovému 

trhu to bolo trochu monotematické. 

Napriek tomu som narazil na pár vecí, ktoré 

ma zaujali a ktoré by som Vám rád ukázal. 

V niektorých prípadoch je však potrebné brať 

do úvahy, že teraz žijeme v období boja proti 

koronavírusu. Takže posielam inšpiráciu do 

doby, keď to budeme mať prípadne za sebou. 

Pavel Kotrbáček

N°17

VAJCE, VAJCE, VAJCE
Takú veľkú ponuku rôznych druhov 
vajec som ešte nevidel. A nešlo len o to, 
z akého chovu boli, ale tiež, akú mali 
farbu a zloženie.

PROTI SMÄDU 
A HLADU
Menší gastrokútik 
sa vojde do každého 
obchodu. Pripravíte si 
vlastný džús, vezmete 
si so sebou čerstvú kávu  
alebo si v mikrovlnnej 
rúre ohrejete jedlo, ktoré 
ste si práve kúpili.

HALÓ, TU LEKÁRNIK!
Neviete, aký liek by vám pomohol s problémom, 
ktorý práve riešite? Stačí zavolať lekárnikovi 
na telefóne, ktorý vám poradí. Vyberiete 
z regálu, zaplatíte a môžete užiť. 

V každom obchode sú obrovské priestory predajnej plochy 
venované polotovarom. Kúpiť si možno čokoľvek od 
ovocných a zeleninových šalátov cez čerstvé talianske 
pizze, sendviče, tapas až po hotové jedlá. V jednej predajni 
bol dokonca i šalátový bar. 

HOTOVÉ JEDLÁ A POLOTOVARY VLÁDNU

VŠETKO 
V JEDNOM
Neviete, čo variť? Neprekáža. Niektoré reťazce ponúkajú 
už hotové balíčky surovín i s receptami. Takže stačí kúpiť 
a doma pripraviť. Nemusíte chodiť po obchode a hľadať. 
Všetko máte pripravené a na nič nezabudnete. 

OBAL PODĽA PRIANIA
Voda v tetrapaku? 
Prečo nie…
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



18. – 19. 5. 2021
BRATISLAVA

SAMOŠKA
18. kongres slovenského 
obchodu 

  Kongres Samoška, organizovaný pod záštitou 
Zväzu obchodu SR, umožňuje výmenu názorov 
a skúseností medzi maloobchodníkmi, veľkoob-
chodníkmi a dodávateľmi FMCG. Jeho cieľom je 
informovať a inšpirovať domácich obchodníkov 
a pomôcť im lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. 
Kongres sa uskutoční v plánovanom  termíne v po-
dobe, ktorú bude umožňovať aktuálna epidemio-
logická situácia a s ňou spojené vládne nariadenia. 
V prípade, že nebude možné usporiadať klasický 
kongres, je možná realizácia hybridného formátu 
na základe kombinácie obmedzeného počtu 
účastníkov a online prenosu či samostatnej online 
konferencie. 

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

28. – 30. 6. 2021
BRNO

SALIMA
medzinárodný 
potravinársky veľtrh

  Salima ponúka prehľad o českých aj zahranič-
ných dodávateľoch potravín, prísad, alkoholických 
i nealkoholických nápojov, cukroviniek, kávy, čaju 
a lahôdok. Veľtrh, ktorý je určený pre B2B i B2C 
návštevníkov, sa koná na brnianskom výstavisku. 
Odborní návštevníci aj spotrebitelia majú možnosť 
zoznámiť sa s novými výrobkami na trhu. 

www.bvv.cz/salima 
+420 541 152 985 
salima@bvv.cz

inzercia

JEDNOU VETOU: 

„Hovoríš, že čas 
letí? Nie, čas stojí 

a my ideme.“
Austin Dobson, 
anglický spisovateľ
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Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

POVÝŠENIA

  Spoločnosť Bohemia Sekt má nového 
technológa výroby prémiových vín – stal sa 
ním Petr Ptáček. Hlavnou oblasťou jeho pôsob-
nosti budú prémiové tiché vína a ich kvalita od 
vinohradu až po úspech u náročných konzumen-
tov. Pred nástupom do spoločnosti pôsobil ako 
riaditeľ a hlavný technológ Nového Vinařství, pred-
tým bol technológom Zámeckého vinařství Bzenec 
a spoločnosti Mikrosvín Mikulov. 

  Novým riaditeľom (CEO) Mall Group sa 
od januára stal Jan Hanuš. Predsedom predsta-
venstva zostáva Jakub Havrlant, ktorý bude naďa-
lej zodpovedný za strategický rozvoj spoločnosti. 
Jan Hanuš bol v uplynulých dvoch rokoch generál-
nym riaditeľom Telenor Hungary, v minulosti pra-
coval ako CEO spoločnosti Emco či Kostelecké 
uzeniny. Podieľal sa na vedení potravinárskych fi-
riem Douwe Egberts, Vitana a Yoplait. 

PRÍCHODY  Spoločnosť Pivovary Staropramen má od 
januára nové vedenie. Riadenie spoločnosti 
prevzal Teo Ćendo, ktorý v rámci skupiny 
Molson Coors Beverage Company doposiaľ 
pôsobil ako regionálny riaditeľ v chorvát-
skom pivovare Zagrebačka. Na pozícii riaditeľa 
v Českej republike a na Slovensku nahradil Zdenka 
Havlenu. Nový riaditeľ odštartoval svoju kariéru 
v chorvátskej pobočke Coca-Cola, od roku 2004 
až doposiaľ pôsobil v pivovare Zagrebačka. 

  Novou senior marketing manažérkou 
značky Mattoni z portfólia skupiny Mattoni 
1873 je Miroslava Moravcová (vľavo). Kris-
týna Tomečková sa ujíma riadenia nápojo-
vých značiek Aquila, Dobrá voda, Poděb-
radka a Hanácká kyselka. V nových pozíciách 
zúročia dlhoročné skúsenosti s riadením lokálnych 
i medzinárodných značiek z oblasti rýchloobrátko-
vého tovaru. Miroslava Moravcová pôsobí v sku-
pine Mattoni 1873 od roku 2016. Kristýna Tomeč-
ková nastupuje do spoločnosti po rodičovskej 
dovolenke. Predtým pôsobila vo firmách Freuden-
berg Household Products, Reckitt Benckiser a Mit-
subishi Electric. 

  Medzinárodnú logistickú skupinu Dach-
ser od nového roka vedie Burkhard Eling. Po-
zíciu riaditeľa (CEO) preberá po Bernhardovi Simo-
novi, ktorý sa stane predsedom dozornej rady tejto 
rodinnej firmy. Burkhard Eling bude mať na starosti 
aj oddelenie Corporate Strategy, Human Resour-
ces a Marketing. V spoločnosti Dachser pôsobí od 
roku 2012. 

  Pavol Kopernický prevzal vedenie retail 
tímu Cushman & Wakefield na Slovensku. 
Pôsobí ako Associate spoločnosti, je súčasťou 

skupiny vedúcich retailu pre strednú Európu, ako 
aj tímu Retail Redevelopment pre EMEA región. 
Má skúsenosti v oblasti retailu, a to s retailovým 
developmentom, redevelopmentom, prenájmom, 
projektovým manažmentom a korporátnym pod-
nikaním. 

JEDNOU VETOU:

„Nasadenie 
a vytrvalosť hýbu 

svetom. Ak si 
myslíš, že iní to 
urobia za teba, 
určite zlyháš.“

Marva Collinsová, 
americká vychovávateľka
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informovať a inšpirovať domácich obchodníkov 
a pomôcť im lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. 
Kongres sa uskutoční v plánovanom  termíne v po-
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V prípade, že nebude možné usporiadať klasický 
kongres, je možná realizácia hybridného formátu 
na základe kombinácie obmedzeného počtu 
účastníkov a online prenosu či samostatnej online 
konferencie. 

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

  Salima ponúka prehľad o českých aj zahranič-
ných dodávateľoch potravín, prísad, alkoholických 
i nealkoholických nápojov, cukroviniek, kávy, čaju 
a lahôdok. Veľtrh, ktorý je určený pre B2B i B2C 
návštevníkov, sa koná na brnianskom výstavisku. 
Odborní návštevníci aj spotrebitelia majú možnosť 
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inzercia

JEDNOU VETOU: 

„Hovoríš, že čas 
letí? Nie, čas stojí 

a my ideme.“
Austin Dobson, 
anglický spisovateľ
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Detailné informácie 
a kompletné výsledky nájdete 
na www.tovarapredaj.sk



Dvanásty ročník súťaže POPAI Awards ukázal skvelú úroveň projektov komunikácie v retaile. 
I keď podujatie sa nakoniec uskutočnilo netradične online formou, predstavilo unikátnu 
virtuálnu expozíciu takmer deväťdesiatich nových projektov a riešení pre komunikáciu v in-
store v osemnástich súťažných kategóriách. Najúspešnejším projektom sa stal inovatívny store 
koncept The Streets.

In-store hýri kreativitou

THE STREETS

Zadávateľ: RXD
Prihlasovateľ: Wellen Retail Experience

Autor: Wellen Retail Experience
Ocenenia: Absolútny víťaz, Cena 
za kreativitu POPAI Awards, Víťaz 

kategórie Textil, šport, obuv, osobné 

potreby a príslušenstvo, Víťaz kategórie 

Komplexné store koncepty – dizajn 

predajní

Autentický priestor pre vyznávačov pouličnej 

módy, ktorý dáva príležitosť nielen na nákup, 

ale aj interakciu so zákazníkom. 

JEDNOPALETNÝ STARBUCKS
Zadávateľ: Nestlé Česko
Prihlasovateľ: Authentica
Autor: Authentica design
Ocenenie: Najlepší POP z materiálu 
na báze papiera
Vďaka tejto prezentácii zákazníci vidia nie-
len štruktúru a farebnosť kávových zŕn, ale 
môžu tiež cítiť jednotlivé vône, čo dosiahli 
otvormi v tubusoch. 

BONDUELLE LÉGUMIO

SORTIMENTNÉ OKNO GLOBUS

Zadávateľ: Bonduelle Central Europe

Prihlasovateľ: Reklamní studio G

Autor: Bonduelle, Packshot a Reklamní 

studio G
Ocenenie: Víťaz kategórie Integrované 

in-store kampane

Strategické riešenie ukazuje, že mimoriadna chuť 

sa dá zlúčiť so športom, pohybom, aktívnym 

prístupom k životu. 
STOJAN NA PSIE MAŠKRTY
Zadávateľ: Vafo Praha
Prihlasovateľ: Dago
Autor: Dago Team
Ocenenia: Najlepšia materiálová a technická inovácia POPAI Awards, Víťaz kategórie Pet food

Cieľom projektu bolo prepojiť psie granuly s prírodou. Už na diaľku možno vidieť roz-delenie sekcií pomocou troch kruhov, ktoré majú pomôcť vybrať tie správne granuly. 
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Zvíťazí fyzický
a digitálny retail

Ú stredná téma PHD očami žien 
z odboru dostala vzhľadom na 
súčasné turbulentné zmeny ešte 
omnoho hlbší význam. PHD de-
finuje ideálny retail ako kombi-

náciu troch svetov: fyzického (P – physical), ľud-
ského (H – human) a technologického (D – digital). 
Iba kombinácia týchto prístupov prináša všetko, čo 
zákazníci očakávajú. A práve na toto sa zamerala 
konferencia POPAI Fórum 2020 s podtitulom Ho-
dina pravdy.

Tri štvrtiny nakupujúcich 
sú ženy

Moderovania sa ujali Andrea Vozníková, research 
director spoločnosti InsightLab, a Linda Petrová, 
creative strategist spoločnosti Wellen. Na úvod vy-
stúpil Petr Šimek, prezident POPAI CE: „V roku 
1985 vo firmách rozhodovali chlapi. Ženy bolo 
možné nájsť len na sekretariáte alebo v učtárni. 
Píše sa rok 2020 a situácia je iná. Ženy majú vlastné 
firmy, riadia veľké korporácie, sú prezidentkami. 
Svoje úlohy plnia dobre, do biznisu prinášajú väčšiu 
férovosť – a to my muži veľmi často nevieme. Pod-
ľa štúdie Shopper Engagement Study 75 percent 
všetkých nakupujúcich v Česku a na Slovensku sú 
ženy. A tak som si povedal, že s tým musíme niečo 
urobiť, podporiť ich. Nie je totiž možné, aby o re-
taile hovorili a často rozhodovali tí, ktorí vôbec ne-
nakupujú. Preto sme usporiadali túto konferenciu, 
ktorá je venovaná len ženám. Ako z pohľadu pred-
nášajúcich, tak moderovania.“ Následne odovzdal 
ženám slovo. Vybrané rečníčky sa vo svojich pre-
zentáciách zamerali na šesť bodov, ktoré globálna 
organizácia Shop! zverejnila ako kľúč k riešeniu 
v retaile: convenience, infrastructure, cleanliness, 

rúška s logom spoločnosti pre zamestnancov. Pan-
démia tak v tejto sieti predajní ukázala silu perso-
nálu, preverila fungovanie pobočiek a dokázala, že 
ľudský element je stále veľmi dôležitý. I preto sa 
o svojich zamestnancov spoločnosť stará mnohými 
spôsobmi, vrátane vydávania interných časopisov, 
usporadúvania súťaží, ale napríklad aj e-learnin-
gom pri zaškoľovaní. Olga Stanley prezradila, že 
očakávaný e-shop spustia v priebehu tohto roka.

Urobte z digitálu spojenca

Budúcnosť retailu bude podľa všetkého spočívať 
v kombinácii fyzického a digitálneho sveta. Na kon-
ferencii sa preto veľa hovorilo o prístupoch k rôz-
nym vekovým skupinám zákazníkov. Z pohľadu 
obsluhy je potom najlepším riešením ponúknuť im 
možnosť voľby. Zásadnejšie veci spotrebitelia radšej 
riešia osobne vo fyzických pobočkách. Jednoduch-
šie operácie alebo služby je, naopak, pohodlnejšie 
riešiť digitálne a vo chvíli, keď to potrebujú. 

Oba tieto svety sa dopĺňajú a pomáhajú si. „Z na-
šich dát vyplýva, že v roku 2019 bolo 55 percent 
bankových klientov hybridných. Trinásť percent 
bolo tých, ktorí využívali len pobočky a 27 percent 
zasa iba digitálne metódy. V uplynulom roku vply-
vom pandémie rástol počet hybridných aj digitál-
nych klientov a, naopak, klesalo množstvo tých, 
ktorí využívajú pobočky,“ konštatuje Monika Hru-
bá, customer experience area lead spoločnosti 
Česká spořitelna.

Posledná prednáška odpovedala na to, ako z tech-
nológií urobiť spojenca. „Základom je skúmať 
vstupy, analyzovať a vyhodnocovať dáta. Je 
všeobecne známe, že viac než 50 percent nákupov 
je neplánovaných. K zaujatiu zákazníka slúžia 
i technológie, prostredníctvom zmeny tvaru, farby, 
ale aj pohybom, zvukom či svetlom možno 
v in-store odovzdávať rôzne informácie,“ konkre-
tizuje Lada Kohoutková, activation team leader CZ 
spoločnosti Plzeňský Prazdroj. Preto existujú POP 
komunikácie, ktoré využívajú holografiu, projekciu 
na zem či modelovanie budúcich inštalácií pro-
stredníctvom 3D vizualizácie. Pred uvedením je 
potrebné si všetko otestovať. V prípade televíznych 
spotov je to jednoduché, ale v in-store to tak nie 
je. „Preto využívame počítačový algoritmus, ktorý 
zaznamenáva pohyb ľudského oka a na základe 
toho dokáže vytvoriť heat mapu, teda vizuálne 
sekvencie toho, či spotrebiteľ na mieste predaja 
vidí to, čo chceme,“ uzatvára Lada Kohoutková.

Záver novembra patril dvanástej konferencii POPAI Fórum 2020. I tentoraz s medzi-
národnou účasťou hovorila o vývoji, perspektívach a výzvach marketingovej komunikácie 
v mieste predaja. Vôbec po prvýkrát sa odohrala v online prostredí a výhradne v réžii žien.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

visual communication, operational flow a techno-
logy. Prvá vystúpila Maria Lehnard, integrated mar-
keting lead spoločnosti Microsoft CEE. Jej prezen-
tácia sa zamerala na prístup žien k technológiám 
v modernom svete. Referovala o trendoch, inšpirá-
ciách a riešeniach, ktoré môžu prispieť k budovaniu 
nového retailového sveta a ako sa na tento svet 
možno dívať práve očami žien.

Ako ďalšia v poradí vystúpila Jitka Vysekalová, 
čestná prezidentka Českej marketingovej spoloč-
nosti, s prednáškou na tému Ako správne bojovať 
v in-store. Prezradila, že perspektívnym priestorom 
na uplatnenie reklamy i v dnešnej dobe zostáva 
miesto predaja. „Spotrebitelia pozitívne vnímajú 
najmä ochutnávky, ale za primerané považujú aj 
televízne obrazovky na mieste predaja,“ hovorí. 
Podľa nej majú všetky kroky v predajni emočný 
náboj a to je dobré využiť. Ako rôzne generácie 
vnímajú zážitok z nakupovania vo fyzickom a digi-
tálnom svete, zhrnula Petra Průšová, CEO for CEE 
spoločnosti Kantar Insight. V prezentácii sa veno-
vala jednotlivým generáciám a ich postojom k na-
kupovaniu. „Pre mileniálov je najdôležitejší zážitok, 
nie vlastníctvo. To ovplyvňuje ich vzťah k značkám 
a marketingu. Pre nich sú pri nakupovaní dôležité 
sociálne siete, recenzie a osobné skúsenosti, res-
pektíve odporúčania,“ konkretizuje.

O zamestnanca 
sa treba vedieť starať

Ďalšia prezentácia bola hlavne o ľuďoch: nielen 
o spotrebiteľoch, ale aj o zamestnancoch. Bez pri-
merane motivovaného a nadšeného personálu by 
retail nemal v podstate žiadny zmysel. „Nároky na 
personál v našej firme v dobe pandémie sú vysoké. 
Preto mu neustále ďakujeme ako osobne, tak všet-
kými možnými kanálmi. Sú pre nás totiž zlatom, na 
ktorom nám veľmi záleží. Preto nás potešilo, keď 
naši zamestnanci spätne ďakovali svojim nadriade-
ným,“ uvádza s dojatím Olga Stanley, manažérka 
komunikácie spoločnosti Rossmann Česká repub-
lika. Potvrdila to množstvom fotografií spokojných 
predajných tímov. Pri jednej z nich vyzdvihla, že 
kolegyne z přerovskej predajne neváhali a ušili si 

O konferencii
Názov: POPAI Fórum 2020
Téma: Hodina pravdy
Ako: online
Kedy: 26. 11. 2020

Hlavné myšlienky: Tento ročník konferencie 
ukázal, že technológie sú dobrý pomocník, 
že zákazník predajne vníma trochu inak 
než od stola a že online a offline kanály by 
sa mali dopĺňať. Zamestnanci sú tou naj-
cennejšou devízou značky každej predajne 
a online či offline nakupovanie pritom nie 
je výsadou ani jednej z generácií nakupujú-
cich. Preto by sa malo zacieliť na všetkých.

Každá generácia 
má iný postoj 

k nakupovaniu.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Detailné informácie 
a kompletné výsledky nájdete 
na www.tovarapredaj.sk


Dvanásty ročník súťaže POPAI Awards ukázal skvelú úroveň projektov komunikácie v retaile. 
I keď podujatie sa nakoniec uskutočnilo netradične online formou, predstavilo unikátnu 
virtuálnu expozíciu takmer deväťdesiatich nových projektov a riešení pre komunikáciu v in-
store v osemnástich súťažných kategóriách. Najúspešnejším projektom sa stal inovatívny store 
koncept The Streets.

In-store hýri kreativitou

THE STREETS

Zadávateľ: RXD
Prihlasovateľ: Wellen Retail Experience

Autor: Wellen Retail Experience
Ocenenia: Absolútny víťaz, Cena 
za kreativitu POPAI Awards, Víťaz 

kategórie Textil, šport, obuv, osobné 

potreby a príslušenstvo, Víťaz kategórie 

Komplexné store koncepty – dizajn 

predajní

Autentický priestor pre vyznávačov pouličnej 

módy, ktorý dáva príležitosť nielen na nákup, 

ale aj interakciu so zákazníkom. 

JEDNOPALETNÝ STARBUCKS
Zadávateľ: Nestlé Česko
Prihlasovateľ: Authentica
Autor: Authentica design
Ocenenie: Najlepší POP z materiálu 
na báze papiera
Vďaka tejto prezentácii zákazníci vidia nie-
len štruktúru a farebnosť kávových zŕn, ale 
môžu tiež cítiť jednotlivé vône, čo dosiahli 
otvormi v tubusoch. 

BONDUELLE LÉGUMIO

SORTIMENTNÉ OKNO GLOBUS

Zadávateľ: Bonduelle Central Europe

Prihlasovateľ: Reklamní studio G

Autor: Bonduelle, Packshot a Reklamní 

studio G
Ocenenie: Víťaz kategórie Integrované 

in-store kampane

Strategické riešenie ukazuje, že mimoriadna chuť 

sa dá zlúčiť so športom, pohybom, aktívnym 

prístupom k životu. 
STOJAN NA PSIE MAŠKRTY
Zadávateľ: Vafo Praha
Prihlasovateľ: Dago
Autor: Dago Team
Ocenenia: Najlepšia materiálová a technická inovácia POPAI Awards, Víťaz kategórie Pet food

Cieľom projektu bolo prepojiť psie granuly s prírodou. Už na diaľku možno vidieť roz-delenie sekcií pomocou troch kruhov, ktoré majú pomôcť vybrať tie správne granuly. 
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Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Pavel:
 Konečne poriadny návod, ako to používať. 

Petr:
 Takto ekonomicky sa rozmýšľa v Česku. 

Jana:
 Byť verným zákazníkom sa rozhodne 
oplatí. 

Mirka:
 Valentín sa blíži a menej kreatívne duše sa môžu 
inšpirovať vyznaním. 

Katka:
 Vlna optimizmu neutícha ani v ťažkej dobe. 
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E-shopy sa tešili
 Keďže pandémia priniesla obmedzenia aj 
v nakupovaní, spotrebitelia hľadali alternatívnu 
cestu, ako sa dostať k požadovanému tovaru. Aj 
vďaka tomu vzrástli platby v slovenských e-shopoch 
v minulom roku medziročne o viac ako 80 %. Vy-
plýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne. Darilo sa 
aj zahraničným internetovým obchodom, kde 
klienti banky zaplatili o 21 % viac než v roku pred-
tým. V súčte tak klienti Slovenskej sporiteľne 
v roku 2020 minuli takmer 670 miliónov eur v in-
ternetových obchodoch, čo je o takmer 200 milió-
nov viac než v roku 2019. 

Izoláciou ku kreativite
 Keďže pandémia nás všetkých zatvorila 
doma, zmenili sa činnosti, ktorým sa venujeme 
počas voľného času. Najväčšou spoločenskou 
udalosťou týchto dní je pre mňa návšteva obcho-
du. Škoda, že už ani to ma veľmi nebaví a hlavne, 
nie vždy potrebujem niečo kúpiť. Veľmi vítané sú 
prechádzky v lese. Doma zase spoločenské hry 
a knihy. Nedávno som však na žiaden 
z menovaných koníčkov nemala 
chuť. Našťastie, nuda je po-
trebná na to, aby sme sa 
vybičovali ku kreativite. 
A tak som vytiahla staré 
Burdy – ide sa šiť. Držte 
palce, nech z toho nie-
čo bude. 

Sme 
mäsožravci
 Aj keď sa čoraz viac 
ľudí zamýšľa nad vplyvom svo-
jej stravy na životné prostredie 
a zvažuje znížiť množstvo mäsa vo svo-
jom jedálničku, neznamená to, že sa mäsa zje me-
nej. Štatistický úrad vydal v závere minulého roka 
publikáciu o spotrebe potravín na Slovensku za rok 
2019. Tá prezradila, že spotreba mäsa zazname-
náva od roku 2015 pretrvávajúci nárast. V roku 
2019 dosiahla úroveň 69,3 kilogramov mäsa na 
obyvateľa a medziročne bola vyššia o päť kilogra-
mov, čiže o 7,8 %. ŠÚ SR upozorňuje, že v kraji-
nách ako Nemecko, Rakúsko, Česko či Poľsko je 
spotreba ešte vyššia, no je potrebné zohľadniť 
možnú odlišnosť metodík. 

Nečakané spojenie
 Už dávno som nevidela toľko prírodopisných 
dokumentov ako počas nedávnych sviatkov. Zvlášť 
ma zaujal jeden, ktorý zobrazoval život vlka v ru-
munských Karpatoch. Kým z niektorých krajín toto 
zviera úplne vymizlo, na Slovensku sa na neho po-
ľovalo, v Rumunsku dokáže koexistovať v súlade 
s prírodou i ľuďmi. Vlk sa odčlenil od svojej svorky 
a počas hľadania novej sa stretol s vranou. Nadvia-
zali spojenectvo, ktoré malo pomôcť obom. Vrana 
mu ukáže korisť a on sa s ňou potom podelí. Údaj-

ne takéto „spolupráce“ boli pozorované už viac-
krát. Vrana vlkovi ukázala aj stádo oviec. Bača mal 
však sedem strážnych psov, ktoré sa na lovca vzhľa-
dom i silou podobali. Ovce nikdy neopustili, a tak 
sa vlk musel uspokojiť s ľahkou korisťou – zajacom. 
Aj u nás nedávno prebiehala debata o tom, či vlky 
loviť, alebo neloviť. Ministerstvo pôdohospodár-
stva stanovilo pre túto sezónu kvótu 50 vlkov, no 
ministerstvo životného prostredia nedávno zaradi-
lo vlka medzi celoročne chránené živočíchy. Aby 
mohol plniť svoju úlohu v ekosystéme. 

Polovica tržieb je fuč
 Nepotravinoví maloobchodníci museli mať za-
vreté počas prvej vlny a počas druhej im protipan-
demické opatrenia zrušili sviatočné obdobie i novo-
ročné výpredaje. Z prieskumu Iniciatívy slovenských 
maloobchodníkov medzi členmi vyplynulo, že ne-
potravinový maloobchod prišiel pre zatvorenie ka-
menných predajní za osem dní pred a medzi sviat-
kami o približne 45 % svojich decembrových tržieb 
v porovnaní s rokom 2019. Pre takmer tretinu z nich 
to bola viac ako polovica celkovej tržby za decem-

ber. Iniciatíva konštatovala, že aj napriek 
nárastu v e-commerce nie sú ma-

loobchodníci schopní pokryť 
tento obrovský výpadok. 

Vylúčení
 Nikdy sme sa ne-
mali tak dobre ako 
teraz, spoločnosť na-

preduje a chudoba 
mizne. Nebyť pandémie, 

ani by sme sa nad touto 
často opakovanou myšlien-

kou nepozastavili. Poľský re-
portér Artur Domosławski však 

prináša iný pohľad. Vo svojej knihe Vy-
lúčení rozpráva príbehy ľudí, ktorí ostali na okraji 
záujmu celého sveta. Sú to ľudia z tých najbiednej-
ších slumov sveta, ktorí napriek globálnemu „na-
predovaniu“ bojujú o lepší život. Taký, v ktorom raz 
budú mať prístup k adekvátnej zdravotnej starost-
livosti, spravodlivosti pred zákonom, nebudú sa báť 
gangov ani novodobých otrokárov. 

Vtip mesiaca
 Skúsený majiteľ obchodu so starožitnosťami 
robil pohovor s mladíkom, ktorý sa uchádzal 
o miesto predavača. Šéf zodvihol zo zeme 
triesku, položil ju na červenú zamatovú podložku 
na pulte a pýta sa: „Čo je to?“ „Špáradlo Márie 
Terézie,” odpovedá rozhodne mladý muž. „Výbor-
ne! Zajtra ráno nastupujete.” 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Doma alebo 
v kancelárii?
 Ak má niekto možnosť praco-
vať na home office, určite prišiel na 
mnohé výhody, ktoré takáto forma 
ponúka. Doma dokážem byť veľa-
krát produktívnejšia. Avšak všetko 
sa raz stane rutinou a teraz by som 
v rámci zmeny veľmi ocenila pre-
chod do kancelárie. 
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P andémia urobila internetové-
mu predaju potravín dobrú 
reklamu, ale značka Delia 
sa na jeho posilnenie pri-

pravovala aj bez toho. Tento rok sa chce sú-
strediť najmä na e-shop, ktorý zaznamenáva 
výrazný nárast. Okrem toho plánuje rozšíre-
nie siete kamenných predajní a hľadá ďalších 
partnerov, ktorí by ich prevádzkovali.

Ako by ste zhodnotili minulý rok?

Bol to veľmi ťažký rok. Ešte počas januára a febru-
ára sme v kamennej Delii mali nárast obratu okolo 
14 percent, ďalšie mesiace sme sa však trápili s ne-
dostatkom zákazníkov a celý rok sme skončili s me-
dziročným prepadom obratu o 20 percent. Je to 
veľký pokles a je spôsobený iba pandémiou. Mno-
hé obchody máme umiestnené v bizniscentrách, 
ktoré sú prázdne, pretože ľudia sú na home office. 
Značná časť predajní sa nachádza v centre Bratisla-
vy, z ktorého zmizol život a chýbajú tam turisti. 
Predajňu máme napríklad na bratislavskom letisku, 
kde okrem interných zamestnancov nikto nie je. 
Prevádzkujeme aj kaviarne, ktoré boli v prvej vlne 
zatvorené dva mesiace a od polovice októbra sme 
ich museli zavrieť zase.

Na druhej strane sa však muselo dariť e-shopu.

Projekt e-shopu sme rozbehli bez toho, aby sme 
tušili, že príde nejaká pandémia. Vlani sme začali 
budovať nový veľký sklad, do ktorého sme sa 
v apríli presťahovali. Vďaka tomu máme viac mož-
ností na rozšírenie sortimentu a našej kapacity. 
Medziročne sme zaznamenali obrovský nárast tr-
žieb. Nebol spôsobený iba pandémiou, ale aj tým, 
že sme sa sami pripravovali na jeho rozšírenie. Len 
pre ilustráciu, v decembri minulého roka sme do-
siahli vyššiu tržbu ako za celý rok 2019. E-shop 
čiastočne kompenzuje stratu z kamenných prevá-
dzok, ale nedokáže ju vykompenzovať celú.

V priebehu rokov sa vám darilo zvyšovať tržby 
a postupne znižovať stratu. Vlaňajšok teda 
ešte nebude v čiernych číslach.

V roku 2020 sme sa mali dostať do plusu. Sieť sme 
postupne zastabilizovali, predajne, ktoré nám ne-
generovali dobré výsledky, sme v minulosti zatvo-
rili, prešli sme na franšízový systém. Ale, bohužiaľ, 
pandémia nám naše plány skomplikovala. Mrzí 
ma, že nie sme v balíčku pomoci od štátu. Sme 
hodení do vreca s veľkými obchodníkmi, ktorí asi 
majú nárasty tržieb, ale my sme strácali na lokali-
tách. Som trochu sklamaný zo Zväzu obchodu, že 
neloboval za menšie obchody. Čakali sme výraz-
nejšiu pomoc pre typ konceptu, aký máme. Aj pre-
to sme sa rozhodli zo zväzu vystúpiť.

Vidíte svoju budúcnosť v Slovenskej aliancii 
moderného obchodu?

Nerád by som sa k tomu teraz vyjadroval, ale mys-
lím, že ich zmýšľanie je trochu progresívnejšie.

Ako to vyzeralo počas roka v e-shope?

Počas prvej vlny sme ešte neboli presťahovaní do 
nových priestorov, preto sme nemali kapacitu po-
kryť dopyt trhu. Nárast bol enormný. Počas leta sa 
to trochu upokojilo a hoci druhá vlna nie je taká 
silná ako prvá, napriek tomu ide o dvojnásobne 
viac objednávok než počas leta.

Ako ste vďaka novému skladu zvýšili kapacitu 
internetového obchodu?

To sa nedá ani porovnávať. Kedysi sme mali sklad 
300 metrov štvorcových, teraz máme 2 500 metrov 
štvorcových na troch podlažiach. Momentálne 
máme šesťtisíc položiek, ale našou ambíciou je na-
plniť celú kapacitu skladu, ktorá je desaťtisíc polo-
žiek. V rámci Bratislavy máme najrýchlejšie rozvozy, 
zamerali sme sa na čerstvé položky ovocia, zeleni-

ny a mäsa. Aj to sú dôvody, pre ktoré nám online 
predaj rastie.

Viacerí obchodníci sú voči internetovému 
predaju potravín skeptickí, pretože je vraj 
príliš ťažké, aby zarábal. Čo si o tom myslíte?

Po všetkých stránkach je to náročný projekt, či už 
ide o investície, know-how, logistiku. Navyše miera 
odozvy od zákazníkov zatiaľ nie je taká ako naprí-
klad v Česku. Nečudujem sa, že veľa spoločností sa 
do toho nepúšťa. Ale práve pandémia pomohla 
zákazníkom objaviť e-shopy s potravinami. Je to 
hlavný a relatívne lacný marketingový nástroj. Hoci 
sú ľudia skeptickí, ak majú s internetovým náku-
pom dobrú skúsenosť, robia ho opakovane. Myslím 
si, že veľká časť zákazníkov ostane verná online 
nákupu aj po pandémii. V prvom rade šetrí čas, čo 
je v tejto dobe pre mnohých ľudí najväčšia devíza. 
Tomuto projektu veríme a sme už dosť ďaleko na 
to, aby sme ho dokázali zavŕšiť úspechom.

Aké s ním máte ďalšie plány?

V januári sme začali voziť objednávky do Trnavy, 
plánujeme zaviesť expresnú dodávku do jednej ho-
diny. Projekt internetového obchodu je pre nás 
momentálne prioritou.

Našou 
prioritou je 

e-shop

Čas je v tejto 
dobe pre 
mnohých 
ľudí najväčšia 
devíza.

... /...

STRETNUTIE

Kariéru začínal v Carrefoure, ale pred piatimi rokmi sa rozhodol založiť Delia 
potraviny. Malé obchody, ktoré ponúkajú rýchly nákup, sa nachádzajú najmä 
v blízkosti obytných či biznisových zón v Bratislave. Sieť má 30 predajní, 
dve predajne na čerpacej stanici Lukoil, päť kaviarní v obchodných centrách 
a e-shop s potravinami, v ktorom vidí konateľ spoločnosti veľký potenciál.
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Jozef Berko
konateľ, Delia potraviny

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

nás na 
sociálnych 

sieťach:

P andémia urobila internetové-
mu predaju potravín dobrú 
reklamu, ale značka Delia 
sa na jeho posilnenie pri-

pravovala aj bez toho. Tento rok sa chce sú-
strediť najmä na e-shop, ktorý zaznamenáva 
výrazný nárast. Okrem toho plánuje rozšíre-
nie siete kamenných predajní a hľadá ďalších 
partnerov, ktorí by ich prevádzkovali.

Ako by ste zhodnotili minulý rok?

Bol to veľmi ťažký rok. Ešte počas januára a febru-
ára sme v kamennej Delii mali nárast obratu okolo 
14 percent, ďalšie mesiace sme sa však trápili s ne-
dostatkom zákazníkov a celý rok sme skončili s me-
dziročným prepadom obratu o 20 percent. Je to 
veľký pokles a je spôsobený iba pandémiou. Mno-
hé obchody máme umiestnené v bizniscentrách, 
ktoré sú prázdne, pretože ľudia sú na home office. 
Značná časť predajní sa nachádza v centre Bratisla-
vy, z ktorého zmizol život a chýbajú tam turisti. 
Predajňu máme napríklad na bratislavskom letisku, 
kde okrem interných zamestnancov nikto nie je. 
Prevádzkujeme aj kaviarne, ktoré boli v prvej vlne 
zatvorené dva mesiace a od polovice októbra sme 
ich museli zavrieť zase.

Na druhej strane sa však muselo dariť e-shopu.

Projekt e-shopu sme rozbehli bez toho, aby sme 
tušili, že príde nejaká pandémia. Vlani sme začali 
budovať nový veľký sklad, do ktorého sme sa 
v apríli presťahovali. Vďaka tomu máme viac mož-
ností na rozšírenie sortimentu a našej kapacity. 
Medziročne sme zaznamenali obrovský nárast tr-
žieb. Nebol spôsobený iba pandémiou, ale aj tým, 
že sme sa sami pripravovali na jeho rozšírenie. Len 
pre ilustráciu, v decembri minulého roka sme do-
siahli vyššiu tržbu ako za celý rok 2019. E-shop 
čiastočne kompenzuje stratu z kamenných prevá-
dzok, ale nedokáže ju vykompenzovať celú.

V priebehu rokov sa vám darilo zvyšovať tržby 
a postupne znižovať stratu. Vlaňajšok teda 
ešte nebude v čiernych číslach.

V roku 2020 sme sa mali dostať do plusu. Sieť sme 
postupne zastabilizovali, predajne, ktoré nám ne-
generovali dobré výsledky, sme v minulosti zatvo-
rili, prešli sme na franšízový systém. Ale, bohužiaľ, 
pandémia nám naše plány skomplikovala. Mrzí 
ma, že nie sme v balíčku pomoci od štátu. Sme 
hodení do vreca s veľkými obchodníkmi, ktorí asi 
majú nárasty tržieb, ale my sme strácali na lokali-
tách. Som trochu sklamaný zo Zväzu obchodu, že 
neloboval za menšie obchody. Čakali sme výraz-
nejšiu pomoc pre typ konceptu, aký máme. Aj pre-
to sme sa rozhodli zo zväzu vystúpiť.

Vidíte svoju budúcnosť v Slovenskej aliancii 
moderného obchodu?

Nerád by som sa k tomu teraz vyjadroval, ale mys-
lím, že ich zmýšľanie je trochu progresívnejšie.

Ako to vyzeralo počas roka v e-shope?

Počas prvej vlny sme ešte neboli presťahovaní do 
nových priestorov, preto sme nemali kapacitu po-
kryť dopyt trhu. Nárast bol enormný. Počas leta sa 
to trochu upokojilo a hoci druhá vlna nie je taká 
silná ako prvá, napriek tomu ide o dvojnásobne 
viac objednávok než počas leta.

Ako ste vďaka novému skladu zvýšili kapacitu 
internetového obchodu?

To sa nedá ani porovnávať. Kedysi sme mali sklad 
300 metrov štvorcových, teraz máme 2 500 metrov 
štvorcových na troch podlažiach. Momentálne 
máme šesťtisíc položiek, ale našou ambíciou je na-
plniť celú kapacitu skladu, ktorá je desaťtisíc polo-
žiek. V rámci Bratislavy máme najrýchlejšie rozvozy, 
zamerali sme sa na čerstvé položky ovocia, zeleni-

ny a mäsa. Aj to sú dôvody, pre ktoré nám online 
predaj rastie.

Viacerí obchodníci sú voči internetovému 
predaju potravín skeptickí, pretože je vraj 
príliš ťažké, aby zarábal. Čo si o tom myslíte?

Po všetkých stránkach je to náročný projekt, či už 
ide o investície, know-how, logistiku. Navyše miera 
odozvy od zákazníkov zatiaľ nie je taká ako naprí-
klad v Česku. Nečudujem sa, že veľa spoločností sa 
do toho nepúšťa. Ale práve pandémia pomohla 
zákazníkom objaviť e-shopy s potravinami. Je to 
hlavný a relatívne lacný marketingový nástroj. Hoci 
sú ľudia skeptickí, ak majú s internetovým náku-
pom dobrú skúsenosť, robia ho opakovane. Myslím 
si, že veľká časť zákazníkov ostane verná online 
nákupu aj po pandémii. V prvom rade šetrí čas, čo 
je v tejto dobe pre mnohých ľudí najväčšia devíza. 
Tomuto projektu veríme a sme už dosť ďaleko na 
to, aby sme ho dokázali zavŕšiť úspechom.

Aké s ním máte ďalšie plány?

V januári sme začali voziť objednávky do Trnavy, 
plánujeme zaviesť expresnú dodávku do jednej ho-
diny. Projekt internetového obchodu je pre nás 
momentálne prioritou.

Našou 
prioritou je 

e-shop

Čas je v tejto 
dobe pre 
mnohých 
ľudí najväčšia 
devíza.

... /...



Naštartujte imunitu a ochráňte organizmus pred nepriazni-
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Museli ste vlani zavrieť nejaké 
kamenné predajne?

Natrvalo sme nezatvorili ani jednu. Avšak tri sú do-
časne zavreté, kým sa situácia nezlepší. A to práve 
preto, že v bizniscentrách, kde sídlia, nie sú zákazníci.

Chystáte sa nejaké nové otvárať?

Tento rok máme v Bratislave naplánované štyri ob-
chody, z toho dva sú už postavené. Potrebujeme 
už iba doviezť tovar, ale čakáme, kým sa ľudia vrá-
tia do práce. Situáciu monitorujeme a vyhodnocu-
jeme, kedy by to bolo najlepšie. Jedna je na Vaj-
norskej ulici pri Dome kultúry Nové Mesto, druhá 
v Tower 115. Ďalšie dve sú vo výstavbe.

Akú časť predajní prevádzkujete cez 
franšízových partnerov?

Zhruba dve tretiny obchodov a naším cieľom je 
takto prevádzkovať všetky predajne. Výber partne-
rov je relatívne náročný, ale rokovania prebiehajú.

V čom je výhoda takéhoto spojenia?

V prvom rade je to v prístupe. Naši franšízoví part-
neri sú väčšinou ľudia, ktorí v predajni aj pracujú 
a je na tom postavené ich živobytie. Ich vzťah 
k predajni je preto podstatne bližší, než aký majú 
bežní zamestnanci. Úspech predajne z veľkej časti 
závisí od toho, ako sa personál správa k zákazní-
kom. Ak je tam majiteľ a vezme si k sebe dvoch-
troch zamestnancov, dokáže ich lepšie motivovať. 
Výsledky franšízových partnerov sú v mnohých 
obchodoch výrazne lepšie v porovnaní s obdobím, 
keď sme ich prevádzkovali my.

Pred troma rokmi do Delie investične vstúpila 
spoločnosť Arca Capital, ktorá má však 
v súčasnosti finančné problémy.
Môžu sa vás dotknúť?

Hoci má Arca u nás väčšinový podiel, sme samo-
statná spoločnosť. Vnímame ich problémy, ale viac 
starostí nám spôsobuje pandémia ako situácia 
Arcy. Je pravda, že nový sklad potrebuje ešte neja-
ké investície, ktoré sú momentálne pozastavené, 
a čakáme, ako sa vyvinie situácia. Avšak inak sa 
snažíme pracovať samostatne, napríklad aj nové 
predajne, ktoré ideme otvárať, si financujeme sami 
bez Arcy.

Môže sa stať, že sa zmení vlastnícka štruktúra
Delie, prípadne získate nového investora?

Nie je to úplne vylúčené.



Ako sa darí predajniam Delia, 
ktoré sa nachádzajú na čerpacích 
staniciach, sa dozviete 
na tovarapredaj.sk

Bez čoho z obchodu 
neodídem:

Ovocie, zelenina, pečivo, 
prípadne mäso sú v každom 
mojom nákupnom košíku.

Čo mi v obchode chýba:

Hlavne vo veľkých obchodoch je 
príliš veľká anonymita. Chýbajú mi 
ochutnávky, animácie, trhovnícky 

spôsob predaja, ktorý sa z nich 
postupne vytráca. To je niečo, čo by 
sme v Delii chceli ponúknuť. Aby sa 

predavač zákazníkom prihováral 
a bol pomocníkom pri nákupe.

Aký som 
zákazník:

Tolerantný. Tým, že v tomto 
prostredí dlho pracujem, 

dokážem pochopiť a tolerovať aj 
chyby. Viem, že to zamestnanci 

nemajú jednoduché, ich práca je 
dennodenná drina. Objavujem 

novinky, teraz zo 
zdravšieho životného 

štýlu.

Ako najradšej 
nakupujem:

Veľmi som si zvykol 
nakupovať online.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Nebaví má dlhé nakupovanie 
v obchodných centrách, hlavne 
v obchodoch s oblečením. Baví 
ma to, čo mi je najbližšie, teda 

nakupovanie potravín. Rád 
objavujem nové produkty, najmä 

zo zdravého životného štýlu 
či farmárske potraviny.

Môj obľúbený 
obchod:

E-shop Delia.
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Rebríček TOP 30 slovenského 
obchodu 2020 nájdete 
na www.top30.sk



Rebríček TOP 30 českého obchodu 
2020 nájdete na www.top30.cz

Presadzujú sa 
menšie koše

Situáciu trhu a obchodníkov výrazne ovplyvňujú 
zmeny v nákupnom správaní zákazníkov. Tieto 
trendy, pochopiteľne, nevisia vo vzduchoprázdne. 
Pôsobia na ne práve spomínaná ekonomická situ-
ácia, rozvoj obchodnej siete zo strany reťazcov 
(lepšia dostupnosť predajní a ich prestavby na vyš-
ší obslužný štandard) i technologické novinky.

Z hľadiska nákupného správania je istým českým 
špecifikom vysoká obľuba akciových letákov a vô-
bec nákupov v akcii. Ani súčasné trhové výkyvy na 
tomto nič nezmenili, ba naopak. Akciovo sa stále 
viac správajú i najväčšie skupiny nakupujúcich 
(ekonomicky aktívni ľudia v mladšom a strednom 
veku, rodiny s deťmi). Keď sa na nákupné správa-
nie pozrieme očami typológie zákazníkov, je po-
trebné povedať, že tzv. lovec akcií je s 25 % na 
českom trhu najčastejším segmentom. Dobrou 
správou pre budúce smerovanie obchodu i značiek 
však je, že sa vďaka modernizácii českého obcho-
du vyprofiloval i ďalší, veľmi progresívny segment, 
ktorý je v rozhodovaní najviac ovplyvnený kvalitou 
potravín, silnými inováciami a trendmi i „zaujíma-
vosťou“ sortimentu, respektíve odlíšením reťazcov 
v sortimentnej skladbe. Tento progresívny seg-
ment je druhý najväčší na trhu s 22 %.

Postupnú dlhodobú zmenu môžeme vidieť v type 
nákupných košov, v nákupných misiách. Okrem 
výkyvov spôsobených aktuálnou covidovou krí-
zou sa stále viac presadzujú menšie a veľmi malé 
nákupné koše. Nákupy na okamžitú spotrebu 
(doma, po ceste, v zamestnaní) sú stále dôležitej-
šie a súčasne veľmi typické pre mladšiu generá-
ciu. Tým ustupuje do úzadia dôležitosť najväčších 
nákupov „domov do zásoby“, ktoré sa robia raz 
za týždeň, za dva týždne či ešte menej často. 
Nový život „veľkému nákupu“ však prinášajú on-
line hráči – tento typ nákupného správania je 
v súčasnosti typický práve pre online a potom pre 
najväčšie hypermarkety.

Majte plagát 
stále poruke.
TOP 30 ONLINE!

www.top30.sk


Chcete mať 
CELOROČNÝ
prehľad   

o NAJVÄČŠÍCH
hráčoch 
RETAILU?
Objednajte si
plagát TOP 30!
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Rebríček je zostavený 
podľa oficiálnych 
výsledkov

Prehľad TOP 30 českého obchodu je spra-
covaný na základe aktuálne dostupných 
zverejnených účtovných závierok a výroč-
ných správ. Aj preto sa medzi obchodník-
mi líšia časové obdobia (finančné roky), 
pre ktoré sú dáta k dispozícii. Poradie 
firiem podľa obratu je teda len približné, 
pretože ich výkony nie sú porovnané 
k rovnakému kalendárnemu dátumu. Za 
tržby považujeme pre účel TOP 30 súčet 
tržieb za tovar a tržieb za vlastné výrob-
ky a služby. Počty predajní vychádzajú 
z dostupných informácií ku koncu októbra 
2020. Oproti vlaňajšiemu rebríčku došlo 
k niekoľkým zmenám. V rýchlom raste 
pokračuje spoločnosť Lidl Česká republika, 
ktorá sa stala najväčším obchodníkom 
na tomto trhu. Zo spoločností v prvej 
desiatke zaznamenala výrazný nárast aj 
spoločnosť Albert Česká republika a tržby 
výrazne vzrástli i spoločnostiam Penny 
Market a Billa ČR. Z veľkoobchodných 
firiem je potrebné upozorniť na posilňova-
nie spoločnosti Geco. Mimo akéhokoľvek 
porovnania je rast tržieb online supermar-
ketu Rohlik.cz, respektíve spoločnosti Vel-
ká pecka. Ku koncu apríla 2020 dosiahol 
medziročný rast ročných tržieb z 2‚5 na 
4‚2 miliardy českých korún a umiestnil sa 
tak tesne za polovicou rebríčka. Medziroč-
ný rast tržieb o 8 % a viac však dosiahli 
i niektoré menšie spoločnosti: Jednota, 
s. d., České Budějovice, Norma, CBA Nu-
get či Tesco Franchise Stores ČR (Žabka).

Penetrácia formátov
% nakupujúcich, ktorí vo formáte nakupovali v posledných šiestich mesiacoch v Českej republike

Zdroj: Shopper Review 2020, september, Skála a Šulc
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Na začiatku je potrebné priznať jednu vec: veľká väčšina dostupných dát o tržbách 
reťazcov v Česku odkazuje do roku 2019, čo pri súčasných turbulenciách trhu vyvoláva 
otázku, nakoľko sú tieto dáta relevantné pre rok 2020. Titulok článku teda viac 
odkazuje na iné zdroje informácií, než sú publikované tržby obchodníkov. Pokus 
o predikciu trendov roku 2020 je spracovaný na základe aktuálnych ekonomických 
dát z verejných databáz a tiež na základe vlastných výskumov a modelov spoločnosti 
Skála a Šulc, najmä podľa projektov Retail Trends 2020+ a Shopper Review 2020.

Zdeněk Skála, konateľ, Skála a Šulc

V súčasnej situácii sa asi do kaž-
dého ekonomického odvetvia 
viac či menej premieta epidémia 
Covidu a s ňou súvisiace reštrik-
cie v hospodárskej a spoločen-

skej oblasti. Je to tak i v českom potravinárskom 
maloobchode: mení sa zloženie nákupného koša 
(vplyv zníženej mobility, zavretých reštaurácií atď.), 
znižuje sa frekvencia nákupov, rastie veľkosť koša 
atď. Z dostupných dát sa však zdá, že väčšina tých-
to zmien sa týka len hlavných „krízových vĺn“, keď 
je problém najpálčivejší. Keď epidémia čiastočne 
oslabne a uvoľnia sa reštrikcie, má trh tendenciu 
vracať sa k dlhodobým trendom, ktoré tu boli už 
pred rokom 2020.

Covid je impulzom 
k vstupu do online 
nákupu potravín

Čo však epidémia zrejme ovplyvní významne 
a možno i dlhodobo, je prijatie online nákupov 
potravín. Podiel ľudí, ktorí už nakúpili u niektorého 

Obchody v čase krízy:
čo sa mení a čo

zostalo v roku 2020

spotrebiteľskou náladou to môže vyvolať výrazné 
napätie a posun nákupného správania k väčším 
úsporám: k ďalšiemu rastu nákupov v akciách, 
k obmedzovaniu objemu nákupov a spotreby 
(t. j. k vypúšťaniu „nie nevyhnutných“ kategórií 
a nákupov), k náhrade kvalitných výrobkov tými 
lacnejšími a k výberu nákupných miest s priazni-
vejšími cenami. Do akej miery sa tieto trendy pre-
javia a ako dlho pretrvajú, ovplyvní hlavne ekono-
mická situácia a spotrebiteľská nálada na začiatku 
roka 2021.

Hypermarkety, 
supermarkety a diskonty 
vykazujú podobný vývoj

Váha internetového predaja potravín rastie. Je to 
pravdepodobne cesta, ktorou sa postupne bude 
uberať viac obchodných reťazcov, pre ktoré sa sta-
ne e-commerce ďalším formátom. V súčasnosti sa 
nákupné správanie na online kanáloch podobá 
nákupom vo veľkých hypermarketoch: veľké ná-
kupné koše s množstvom kategórií, vysokou útra-
tou, ale nízkou frekvenciou. S týmto modelom 
treba pri budovaní online kanála počítať – vrátane 
požiadavky nakupujúcich na široký sortiment 
a vzhľadom na veľký objem nákupu i s vyššou ce-
novou citlivosťou.

Ostatné veľké obchodné formáty, t. j. hypermar-
kety, supermarkety a diskonty, sa vyvíjajú vcelku 
podobne ako v predchádzajúcich rokoch. A ná-
sledky výnimočného roka 2020 očakávame len 
v detailoch. Ide teda o postupný pokles trhového 
podielu hypermarketov na celkovom maloobcho-
de; stále však hypermarket zostáva obratovo naj-
väčším obchodným formátom na trhu. 

Najrýchlejšie rastúcim formátom sú, naopak, dis-
kontné predajne, ktoré sú druhým najsilnejším ty-
pom kamenných predajní. Supermarkety v dlhodo-
bej perspektíve pozvoľna rastú; v roku 2020 môže 
ich rast zbrzdiť prípadná vyššia cenová citlivosť 
nakupujúcich spôsobená výnimočnou situáciou.

z troch hlavných širokosortimentných predajcov, 
t. j. iTesco, Rohlík.cz a Košík.cz, vzrástol koncom 
roka 2020 na 20 %. A môže ísť len o začiatok vý-
znamnejšej rastovej fázy, keď covidová situácia 
zohráva rolu impulzu k vstupu do sveta nákupov 
potravín na internete. Stretáva sa tu výhodnosť 
tohto nakupovania v momentoch zdravotných rizík 
či obmedzenej dostupnosti kamenných predajní 
a na druhej strane stále intenzívnejšia prítomnosť 
nakupujúcich v online prostredí (vrátane ľudí vyš-
šieho veku).

So zdravotnou situáciou, ale i s celkovou politickou 
atmosférou, vývojom ekonomiky ako celku, za-
mestnanosti a podobne úzko súvisí ekonomická 
nálada spotrebiteľov. Tá spätne ovplyvňuje ochotu 
nakupovať a vo vývoji maloobchodu s potravinami 
to vidno. S poklesom spotrebiteľskej nálady 
v druhej polovici roka 2020 kleslo i tempo rastu 
maloobchodu s potravinami (v stálych cenách).

Tretím dôležitým faktorom sú stále rastúce ceny. 
Inflácia v potravinách sa už od novembra 2019 
medziročne drží nad 3 % a až v októbri 2020 sa 
dostala tesne pod 3 %. V súvislosti s klesajúcou 

supermarketdiskont / discount storehypermarket

202020192018201720162015

33,7 % 33,2 %
32,0 %

31,1 %
30,2 %

29,5 %

22,4 %
21,4 %

20,1 %
18,9 %

17,4 %
16,7 %

12,4 %12,6 %12,4 %12,1 %12,0 %11,7 %

Podiel hlavných obchodných formátov na českom trhu s potravinami

Pozn.: 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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Presadzujú sa 
menšie koše

Situáciu trhu a obchodníkov výrazne ovplyvňujú 
zmeny v nákupnom správaní zákazníkov. Tieto 
trendy, pochopiteľne, nevisia vo vzduchoprázdne. 
Pôsobia na ne práve spomínaná ekonomická situ-
ácia, rozvoj obchodnej siete zo strany reťazcov 
(lepšia dostupnosť predajní a ich prestavby na vyš-
ší obslužný štandard) i technologické novinky.

Z hľadiska nákupného správania je istým českým 
špecifikom vysoká obľuba akciových letákov a vô-
bec nákupov v akcii. Ani súčasné trhové výkyvy na 
tomto nič nezmenili, ba naopak. Akciovo sa stále 
viac správajú i najväčšie skupiny nakupujúcich 
(ekonomicky aktívni ľudia v mladšom a strednom 
veku, rodiny s deťmi). Keď sa na nákupné správa-
nie pozrieme očami typológie zákazníkov, je po-
trebné povedať, že tzv. lovec akcií je s 25 % na 
českom trhu najčastejším segmentom. Dobrou 
správou pre budúce smerovanie obchodu i značiek 
však je, že sa vďaka modernizácii českého obcho-
du vyprofiloval i ďalší, veľmi progresívny segment, 
ktorý je v rozhodovaní najviac ovplyvnený kvalitou 
potravín, silnými inováciami a trendmi i „zaujíma-
vosťou“ sortimentu, respektíve odlíšením reťazcov 
v sortimentnej skladbe. Tento progresívny seg-
ment je druhý najväčší na trhu s 22 %.

Postupnú dlhodobú zmenu môžeme vidieť v type 
nákupných košov, v nákupných misiách. Okrem 
výkyvov spôsobených aktuálnou covidovou krí-
zou sa stále viac presadzujú menšie a veľmi malé 
nákupné koše. Nákupy na okamžitú spotrebu 
(doma, po ceste, v zamestnaní) sú stále dôležitej-
šie a súčasne veľmi typické pre mladšiu generá-
ciu. Tým ustupuje do úzadia dôležitosť najväčších 
nákupov „domov do zásoby“, ktoré sa robia raz 
za týždeň, za dva týždne či ešte menej často. 
Nový život „veľkému nákupu“ však prinášajú on-
line hráči – tento typ nákupného správania je 
v súčasnosti typický práve pre online a potom pre 
najväčšie hypermarkety.

Majte plagát 
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Rebríček je zostavený 
podľa oficiálnych 
výsledkov

Prehľad TOP 30 českého obchodu je spra-
covaný na základe aktuálne dostupných 
zverejnených účtovných závierok a výroč-
ných správ. Aj preto sa medzi obchodník-
mi líšia časové obdobia (finančné roky), 
pre ktoré sú dáta k dispozícii. Poradie 
firiem podľa obratu je teda len približné, 
pretože ich výkony nie sú porovnané 
k rovnakému kalendárnemu dátumu. Za 
tržby považujeme pre účel TOP 30 súčet 
tržieb za tovar a tržieb za vlastné výrob-
ky a služby. Počty predajní vychádzajú 
z dostupných informácií ku koncu októbra 
2020. Oproti vlaňajšiemu rebríčku došlo 
k niekoľkým zmenám. V rýchlom raste 
pokračuje spoločnosť Lidl Česká republika, 
ktorá sa stala najväčším obchodníkom 
na tomto trhu. Zo spoločností v prvej 
desiatke zaznamenala výrazný nárast aj 
spoločnosť Albert Česká republika a tržby 
výrazne vzrástli i spoločnostiam Penny 
Market a Billa ČR. Z veľkoobchodných 
firiem je potrebné upozorniť na posilňova-
nie spoločnosti Geco. Mimo akéhokoľvek 
porovnania je rast tržieb online supermar-
ketu Rohlik.cz, respektíve spoločnosti Vel-
ká pecka. Ku koncu apríla 2020 dosiahol 
medziročný rast ročných tržieb z 2‚5 na 
4‚2 miliardy českých korún a umiestnil sa 
tak tesne za polovicou rebríčka. Medziroč-
ný rast tržieb o 8 % a viac však dosiahli 
i niektoré menšie spoločnosti: Jednota, 
s. d., České Budějovice, Norma, CBA Nu-
get či Tesco Franchise Stores ČR (Žabka).

diskont / discount store

hypermarket

špecialista / specialist

tradičný trh / traditional market

supermarket

čerpacia stanica / petrol station

convenience

online

cash & carry

94 %

91 %

86 %

85 %

82 %

28 %

21 %

20 %

12 %

Penetrácia formátov
% nakupujúcich, ktorí vo formáte nakupovali v posledných šiestich mesiacoch v Českej republike

Zdroj: Shopper Review 2020, september, Skála a Šulc
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Minulý rok od základov prekopal všetky dovtedajšie trendy, ktoré určovali smer retailu. 
Kým na začiatku roka spotrebitelia uprednostňovali jedno- až dvojdňové nákupy 
menších košíkov, po nástupe pandémie sa frekvencia nakupovania znížila a zväčšili 
sa nákupné košíky. V nich si viac miesta nachádzajú trvanlivé potraviny, hoci ešte 
donedávna si len málo zákazníkov robilo veľké zásoby. Zážitky z vlaňajška ovplyvnia 
aj to, akým smerom sa bude obchod uberať ďalej. Obchodníci a odborníci pomenovali 
trendy, ktoré budú podľa nich tvarovať retail v tomto roku.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

O bchod i spotrebiteľ sa v minu-
lom roku zmenili. Na svedomí 
to má pandémia a reštrikčné 
opatrenia, ktoré chcú zabrániť 
jej šíreniu. Nečakané udalosti 

dokázali v okamihu zmeniť vychodené koľaje re-
tailu. Keďže sa nedá predpovedať, kedy sa epide-
miologická situácia zlepší, nedá sa predvídať ani to, 
kedy sa veci vrátia do normálu. A najmä, ako bude 
nový „normál“ vyzerať. Odrazový mostík a základ 
pre predikcie však ponúka spotrebiteľské správanie 
v minulom roku. Výskumný inštitút IGD pomenoval 
päť trendov, ktoré budú podľa neho tvarovať ob-
chod v tomto roku. Sú medzi nimi snaha priniesť 
väčšiu hodnotu, digitalizácia predajní, akcelerácia 
e-commerce, inovácia konceptov a udržateľnosť.

Snaha priniesť viac

Ešte prednedávnom boli spotrebitelia v mnohých 
kategóriách ochotní priplatiť si za kvalitnejšie pro-
dukty. Pandémia však priniesla medzi ľudí okrem 
strachu o zdravie aj obavy zo straty zamestnania či 
finančnej situácie v budúcnosti. Mnohé domácnos-
ti pocítia ekonomický vplyv koronavírusu, a preto 
budú viac hľadieť na to, koľko stoja produkty, kto-
ré si vkladajú do nákupného košíka. Podľa IGD 
bude medzi kľúčové faktory patriť znižovanie cien, 
privátne značky a vernostné systémy, aby sa nano-
vo definovala rovnica hodnoty za peniaze.

„So zhoršujúcou sa finančnou situáciou sa zákaz-
níci budú prirodzene orientovať na lacnejšie pro-
dukty. Naším plánom v roku 2021 je zaviesť nový 
rad privátnej značky pre predajne Terno a Kraj,“ 
uvádza marketingový manažér spoločnosti Terno 
real estate Marek Koštrna. Ako pokračuje, v prvom 
rade pôjde o základný sortiment potravín i non- 
food produkty ako napríklad hygienické potreby. 
„Naši zákazníci si pravidelne nájdu aj produkty 
v zľavách, pre držiteľov vernostných kariet je ponu-
ka zlacneného sortimentu ešte bohatšia,“ uvádza.

Podľa manažérky marketingu dm drogerie markt 
Nicol Nosekovej sa skupina spotrebiteľov, ktorých 
pandémia ovplyvňuje aj po finančnej stránke, ne-
ustále rozrastá. Mnohé analýzy a zákaznícke 
prieskumy predikujú, že správanie zákazníkov 
z tento skupiny bude tendenčne smerovať k náku-
pu lacnejších alternatív kozmetických či drogistic-

kých produktov. „Otázkou zostáva, ktoré kategórie 
budú týmto zasiahnuté. Predpokladáme, že pôjde 
skôr o produkty dennej spotreby, teda customer 
value. Z tohto uhla pohľadu predpokladáme, že 
bude rásť záujem o naše privátne značky, pretože 
je tento trend viditeľný už v posledných mesia-
coch,“ vysvetľuje. Aj v tomto roku na pulty predaj-
ní dm pribudne viacero noviniek vlastných značiek.

Technológie mieria 
do predajní

Od prepuknutia pandémie sa ľudia snažia minima-
lizovať kontakt s inými. Vidieť to v predajniach, kde 
zákazníci siahajú po technológiách, ktoré im to 
umožňujú. Populárnejšou sa stala nielen bezkon-
taktná platba kartou, ale aj služba scan&shop na-
príklad vlastným mobilom, ktorá zákazníkom 
umožňuje, aby si sami naskenovali tovar a strávili 
menej času pri pokladnici. Ak majú k dispozícii sa-
moobslužné pokladnice, čas strávený v obchode 
i kontakt s inými ľuďmi sa ešte zmenšuje.

Samoobslužné pokladnice sa stávajú čoraz bežnej-
šími. V prvej predajni ich nedávno začal testovať 
Lidl a vo vybraných predajniach ich pripravila pre 
zákazníkov aj spoločnosť Terno real estate. Sieť 
predajní Fresh sa snaží, aby zákazníci zbytočne ne-
čakali pri pokladniciach, preto v každej novej pre-
dajni zavádza samoobslužné kasy. „Po druhé sme 
nakúpili a postupne meníme v každom supermar-
kete váhoskenery za to najmodernejšie, čo na trhu 
momentálne existuje. Takže sa výrazne zrýchlila 
obsluha pri pokladniciach,“ vysvetľuje Jaroslav Fo-
tul, výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš, ktorá sieť 
prevádzkuje.

Reťazec dm koncom decembra v rámci testu spus-
til vo vybraných štyroch filiálkach v Nemecku a po 
jednej filiálke v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku 
aplikáciu nákupný scanner v spolupráci so spoloč-
nosťou snabble. „Zákazníci môžu počas nakupo-
vania prostredníctvom aplikácie tovar skenovať 
a rovno klásť do nákupnej tašky. Pri pokladnici 
prostredníctvom vygenerovaného QR kódu tovar 
už iba zaplatia štandardným spôsobom so súčas-
ným využitím výhod zákazníckej karty,“ vysvetľuje 
Nicol Noseková. Služba je momentálne dostupná 
iba v jednej filiálke, a to v bratislavskom Auparku. 
Na hodnotenie výsledkov je podľa jej slov ešte veľ-
mi skoro a taktiež je predčasné hovoriť o rozšírení 
aplikácie na ostatné predajne.

Viac nákupov cez internet

Ešte pred rokom bol internetový predaj potravín 
na Slovensku okrajovou záležitosťou. Koronavírus 
však ukázal, že dokáže zaujať aj slovenských spot-
rebiteľov. Hráči, ktorí na trhu existovali, hlásili 
enormné nárasty obratov a v niektorých obdo-
biach nestíhali pokrývať zvýšený dopyt zákazní-
kov. Počas pandémie sa ďalší obchodníci rozhodli 
spustiť e-shop alebo sa dohodli s donáškovými 
službami na dovoze potravín k zákazníkom.

Tesco minulý rok posilňovalo svoje online kapacity. 
V máji sa internetový nákup stal dostupným pre 
Trenčín, Banskú Bystricu a okolie. V decembri sa 
pridali mestá Dunajská Streda, Nové Zámky či Lip-
tovský Mikuláš, ale aj obce na Záhorí. Momentálne 

„Podporujeme prírodnú kozmetiku, 
biopotraviny a ekodrogériu.“

Predpokladáme, že záujem o produkty lokálnych výrobcov bude i naďalej rásť. 
Všetky uvedené atribúty sú našimi strategickými témami už niekoľko po-
sledných rokov, a preto si dovolíme tvrdiť, že sme na zvládnutie tejto situácie 
pripravení.

Nicol Noseková, manažérka marketingu, dm drogerie markt
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Minulý rok od základov prekopal všetky dovtedajšie trendy, ktoré určovali smer retailu. 
Kým na začiatku roka spotrebitelia uprednostňovali jedno- až dvojdňové nákupy 
menších košíkov, po nástupe pandémie sa frekvencia nakupovania znížila a zväčšili 
sa nákupné košíky. V nich si viac miesta nachádzajú trvanlivé potraviny, hoci ešte 
donedávna si len málo zákazníkov robilo veľké zásoby. Zážitky z vlaňajška ovplyvnia 
aj to, akým smerom sa bude obchod uberať ďalej. Obchodníci a odborníci pomenovali 
trendy, ktoré budú podľa nich tvarovať retail v tomto roku.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

O bchod i spotrebiteľ sa v minu-
lom roku zmenili. Na svedomí 
to má pandémia a reštrikčné 
opatrenia, ktoré chcú zabrániť 
jej šíreniu. Nečakané udalosti 

dokázali v okamihu zmeniť vychodené koľaje re-
tailu. Keďže sa nedá predpovedať, kedy sa epide-
miologická situácia zlepší, nedá sa predvídať ani to, 
kedy sa veci vrátia do normálu. A najmä, ako bude 
nový „normál“ vyzerať. Odrazový mostík a základ 
pre predikcie však ponúka spotrebiteľské správanie 
v minulom roku. Výskumný inštitút IGD pomenoval 
päť trendov, ktoré budú podľa neho tvarovať ob-
chod v tomto roku. Sú medzi nimi snaha priniesť 
väčšiu hodnotu, digitalizácia predajní, akcelerácia 
e-commerce, inovácia konceptov a udržateľnosť.

Snaha priniesť viac

Ešte prednedávnom boli spotrebitelia v mnohých 
kategóriách ochotní priplatiť si za kvalitnejšie pro-
dukty. Pandémia však priniesla medzi ľudí okrem 
strachu o zdravie aj obavy zo straty zamestnania či 
finančnej situácie v budúcnosti. Mnohé domácnos-
ti pocítia ekonomický vplyv koronavírusu, a preto 
budú viac hľadieť na to, koľko stoja produkty, kto-
ré si vkladajú do nákupného košíka. Podľa IGD 
bude medzi kľúčové faktory patriť znižovanie cien, 
privátne značky a vernostné systémy, aby sa nano-
vo definovala rovnica hodnoty za peniaze.

„So zhoršujúcou sa finančnou situáciou sa zákaz-
níci budú prirodzene orientovať na lacnejšie pro-
dukty. Naším plánom v roku 2021 je zaviesť nový 
rad privátnej značky pre predajne Terno a Kraj,“ 
uvádza marketingový manažér spoločnosti Terno 
real estate Marek Koštrna. Ako pokračuje, v prvom 
rade pôjde o základný sortiment potravín i non- 
food produkty ako napríklad hygienické potreby. 
„Naši zákazníci si pravidelne nájdu aj produkty 
v zľavách, pre držiteľov vernostných kariet je ponu-
ka zlacneného sortimentu ešte bohatšia,“ uvádza.

Podľa manažérky marketingu dm drogerie markt 
Nicol Nosekovej sa skupina spotrebiteľov, ktorých 
pandémia ovplyvňuje aj po finančnej stránke, ne-
ustále rozrastá. Mnohé analýzy a zákaznícke 
prieskumy predikujú, že správanie zákazníkov 
z tento skupiny bude tendenčne smerovať k náku-
pu lacnejších alternatív kozmetických či drogistic-

kých produktov. „Otázkou zostáva, ktoré kategórie 
budú týmto zasiahnuté. Predpokladáme, že pôjde 
skôr o produkty dennej spotreby, teda customer 
value. Z tohto uhla pohľadu predpokladáme, že 
bude rásť záujem o naše privátne značky, pretože 
je tento trend viditeľný už v posledných mesia-
coch,“ vysvetľuje. Aj v tomto roku na pulty predaj-
ní dm pribudne viacero noviniek vlastných značiek.

Technológie mieria 
do predajní

Od prepuknutia pandémie sa ľudia snažia minima-
lizovať kontakt s inými. Vidieť to v predajniach, kde 
zákazníci siahajú po technológiách, ktoré im to 
umožňujú. Populárnejšou sa stala nielen bezkon-
taktná platba kartou, ale aj služba scan&shop na-
príklad vlastným mobilom, ktorá zákazníkom 
umožňuje, aby si sami naskenovali tovar a strávili 
menej času pri pokladnici. Ak majú k dispozícii sa-
moobslužné pokladnice, čas strávený v obchode 
i kontakt s inými ľuďmi sa ešte zmenšuje.

Samoobslužné pokladnice sa stávajú čoraz bežnej-
šími. V prvej predajni ich nedávno začal testovať 
Lidl a vo vybraných predajniach ich pripravila pre 
zákazníkov aj spoločnosť Terno real estate. Sieť 
predajní Fresh sa snaží, aby zákazníci zbytočne ne-
čakali pri pokladniciach, preto v každej novej pre-
dajni zavádza samoobslužné kasy. „Po druhé sme 
nakúpili a postupne meníme v každom supermar-
kete váhoskenery za to najmodernejšie, čo na trhu 
momentálne existuje. Takže sa výrazne zrýchlila 
obsluha pri pokladniciach,“ vysvetľuje Jaroslav Fo-
tul, výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš, ktorá sieť 
prevádzkuje.

Reťazec dm koncom decembra v rámci testu spus-
til vo vybraných štyroch filiálkach v Nemecku a po 
jednej filiálke v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku 
aplikáciu nákupný scanner v spolupráci so spoloč-
nosťou snabble. „Zákazníci môžu počas nakupo-
vania prostredníctvom aplikácie tovar skenovať 
a rovno klásť do nákupnej tašky. Pri pokladnici 
prostredníctvom vygenerovaného QR kódu tovar 
už iba zaplatia štandardným spôsobom so súčas-
ným využitím výhod zákazníckej karty,“ vysvetľuje 
Nicol Noseková. Služba je momentálne dostupná 
iba v jednej filiálke, a to v bratislavskom Auparku. 
Na hodnotenie výsledkov je podľa jej slov ešte veľ-
mi skoro a taktiež je predčasné hovoriť o rozšírení 
aplikácie na ostatné predajne.

Viac nákupov cez internet

Ešte pred rokom bol internetový predaj potravín 
na Slovensku okrajovou záležitosťou. Koronavírus 
však ukázal, že dokáže zaujať aj slovenských spot-
rebiteľov. Hráči, ktorí na trhu existovali, hlásili 
enormné nárasty obratov a v niektorých obdo-
biach nestíhali pokrývať zvýšený dopyt zákazní-
kov. Počas pandémie sa ďalší obchodníci rozhodli 
spustiť e-shop alebo sa dohodli s donáškovými 
službami na dovoze potravín k zákazníkom.

Tesco minulý rok posilňovalo svoje online kapacity. 
V máji sa internetový nákup stal dostupným pre 
Trenčín, Banskú Bystricu a okolie. V decembri sa 
pridali mestá Dunajská Streda, Nové Zámky či Lip-
tovský Mikuláš, ale aj obce na Záhorí. Momentálne 

„Podporujeme prírodnú kozmetiku, 
biopotraviny a ekodrogériu.“

Predpokladáme, že záujem o produkty lokálnych výrobcov bude i naďalej rásť. 
Všetky uvedené atribúty sú našimi strategickými témami už niekoľko po-
sledných rokov, a preto si dovolíme tvrdiť, že sme na zvládnutie tejto situácie 
pripravení.

Nicol Noseková, manažérka marketingu, dm drogerie markt
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ZO SR od začiatku terajšej koronakrízy 
upozorňuje na to, že aj predavačky 
a predavači, pokladníčky a pokladníci 
a ďalší pracovníci v predajniach tiež stoja 
v prvej línii boja proti epidémii podobne 
ako zdravotníci. Ide najmä o pracovníkov 
v predajniach potravín, drogérie a v le-
kárňach, ktoré sú otvorené po celý čas 
krízy. Každý deň sa stretnú so stovkami 
zákazníkov, z ktorých mnohí sú možno 
nakazení. Veď vstup do predajní zákaz-
níkom nakazeným ochorením Covid-19 
umožnil dokonca zákonný predpis – vy-
hláška Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Navyše, práve tak ako ostatní občania, 
pracovníci v obchode sa môžu nakaziť 
aj v rodine, v dopravných prostriedkoch 
alebo inde.

„Už teraz existujú predajne, ktoré musia 
byť zatvorené alebo hrozí, že v blízkej 
budúcnosti budú musieť zatvoriť,” píše 
sa v liste, ktorý predstavitelia ZO SR za-
slali viacerým ministrom a hlavnému 
hygienikovi SR. „Podľa terajšieho stavu 

epidémie je predpoklad, že tento stav sa 
rýchlo nezlepší. Táto skutočnosť, najmä 
v menších sídlach a na vidieku môže spô-
sobiť poruchy v zásobovaní obyvateľstva 
nevyhnutným tovarom, najmä potravi-
nami,” upozorňujú v liste.  

Problém si všimli aj viacerí zákazníci. 
„Chcel by som sa spýtať, prečo preda-
vačky nie sú zaradené do prednostného 
očkovania,” píše sa v liste občana, kto-
rým sa obrátil na viacerých ministrov 
a v kópii ho poslal aj Zväzu obchodu SR. 
„Každý občan si spokojne chodí naku-
povať potraviny a drogériu do obcho-
dov. Predavačky (...) pracujú s ľuďmi, 
dokonca štát umožnil ísť do obchodu 
aj pozitívnym,“ pokračuje pisateľ (meno 
a kontaktné údaje má sekretariát ZO SR). 
„Aký rozdiel je medzi sestričkou, ktorá 
sa stará o pacienta, a predavačkou, ktorá 
musí upratovať, triediť potraviny a brať 
peniaze alebo kartu od ľudí možno aj po-
zitívnych?  Ak je niekto v prvej línii, nech 
sa na neho rovnako pozerá. Predavačky 

pracujú v súkromných fi rmách, nemajú 
žiadne osobitné Covid príplatky a ešte 
ich štát ani nezaočkuje?” pýta sa pisateľ. 
Pri pracovníkoch v obchode ide pritom 
v prevažnej väčšine o ženy, často o že-
ny-matky, ktoré sa okrem svojej náročnej 
práce starajú o svoje rodiny a deti.

Zväz obchodu SR sa snaží upozorniť na náročné pracovné prostredie, v ktorom 
zamestnanci predajní potravín, drogérií a lekární každodenne pracujú 
a zmierniť riziko, ktorému sú vystavení. V tomto duchu oslovil príslušné 
štátne inštitúcie aj ministrov a žiada o prednostné zaradenie pracovníkov, 
ktorí pracujú v priamom kontakte so zákazníkmi, na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19. 
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Trendy formuje 
tieň pandémie

TÉMA VYDANIA

si potraviny domov môže z Tesca objednať 2‚8 mi-
lióna spotrebiteľov. Internetový predaj koncom 
leta rozbehol Fresh. Zákazníci majú k dispozícii 
možnosť dať si doviezť potraviny pred dvere alebo 
si prichystaný nákup vyzdvihnúť v predajni. „Ide to 
veľmi rýchlo a sme vo fáze prijímania nových a no-
vých zamestnancov. S tým súvisí aj nákup nových 
áut, terminálov. Samé príjemné starosti,“ hovorí 
o úspešnom začiatku Jaroslav Fotul.

Terno real estate nedávno spustilo e-shop pre 
veľko obchodných zákazníkov. „Prostredníctvom 
neho si tovar rýchlo a ľahko objednajú, pričom 
doprava je zadarmo a objednávka im príde do 
dvoch pracovných dní. Už v októbri minulého roka 
sa nám podarilo dosiahnuť hranicu prvých 100 zá-
kazníkov,“ konštatuje Marek Koštrna. Počas prvej 
vlny narástol obrat internetového obchodu dm 
o viac ako 300 %. Zákazníci mu zostali verní aj 
počas leta, keď e-shop zaznamenal polovičný rast. 
Druhá vlna však opäť priniesla rovnaké nárasty ako 
počas prvej vlny. „Je veľký predpoklad, že rok 
2021 sa bude niesť v znamení medziročného rastu. 

Potom by sa už nárasty tržieb mali prejavovať ex-
ponenciálne, teda očakávame, že tržby budú rásť 
rovnomerným tempom a nie skokovo, ako je to 
doteraz,“ myslí si Nicol Noseková.

Nové obchody na obzore

Svet sa mení a ak chcú obchodníci zostať konkuren-
cieschopní, musia investovať aj do nových koncep-
tov a predajní. Podľa IGD to má potenciál prilákať 
nových zákazníkov, zvýšiť rozlíšiteľnosť na trhu 
a zväčšiť priemernú veľkosť košíka. Pandémia tiež 
zvýšila obľubu služby klikni a vyzdvihni, ktorá umož-
ňuje zákazníkom pohodlne si navoliť nákup cez in-
ternet, no zároveň si poň prísť vo zvolenú hodinu.

Obchodné siete sa zhodujú, že aj v novom roku chcú
rásť a zvyšovať počet svojich prevádzok. „Máme 
v štádiu prípravy niekoľko obchodov. V prípade 
platných stavebných povolení začneme v tomto 
roku stavať minimálne tri supermarkety. Jeden 

supermarket treba už len dokončiť,“ konštatuje 
Jaroslav Fotul. Marek Koštrna uvádza, že Terno 
real estate chce pokračovať v expanzii v rámci ce-
lého Slovenska. „Nakupujúci čoraz viac preferujú 
predajne s menšou plochou, kde rýchlo urobia 
nákup a nestrávia tam množstvo času. Aj preto 
bude naďalej expanzia predajní zameraná na op-
timálnu predajnú plochu 300 až 600 metrov 
štvorcových,“ uvádza.

Zodpovednejší k planéte

IGD predpokladá, že obchodníci sa napriek pan-
démii budú naďalej sústreďovať na naplnenie cie-
ľov svojich stratégií v oblasti udržateľnosti. Okrem 
toho, že prinášajú na trh čoraz viac alternatív, kto-
ré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, upriamujú 
pozornosť na minimalizáciu odpadov z balení i po-
travín. Slovensko sa pripravuje na zavedenie povin-
ného zberu PET fliaš a plechoviek. Kraj v predajni 
v Devínskej Novej Vsi spustil pilotný projekt, kto-
rým chce zákazníkov na túto zmenu pripraviť. Zá-
roveň je to aj skúška pre samotnú spoločnosť. 
Okrem toho pripravili pre držiteľov vernostných 
kariet zasielanie účteniek elektronicky. „Ak s tým 
kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením 
pokladničného dokladu, účtenka mu príde na 
e-mail. Vďaka tejto malej zmene dokážeme spo-
ločne ušetriť množstvo papiera,“ hovorí Marek 
Koštrna s tým, že službu budú vo februári testovať 
v Kraji v Petržalskej tržnici.

Sieť dm sa bude ďalej pri vlastných značkách za-
meriavať na použitý obalový materiál, na ktorý 
začne postupne pribúdať logo „Klimaneutral“. 
Označovať bude výrobky, pri ktorých dôjde k do-
datočnej kompenzácii ich uhlíkovej stopy. „Pri vý-
bere produktov, ktoré ponesú toto označenie, sa 
dm zameria na produkty spĺňajúce aspekty trvalej 
udržateľnosti, a to obsah biosurovín a recyklova-
ných materiálov, výrobky neobsahujúce mikro-
plasty a vo vode rozpustné syntetické polyméry,“ 
konštatuje Nicol Noseková.

Fresh sa sústredí aj na znižovanie vplyvu na životné 
prostredie v rámci svojich vlastných aktivít vo fir-
me. Manažérom nakupuje elektrické autá a na 
manipuláciu v sklade používa už iba vozidlá na 
elektrický pohon. Okrem toho rozširuje sortiment 
bio- a zdravších potravín. „Keďže ľudia vplyvom 
zákazu pohybu menej cestujú, majú viac času na 
vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. Čoraz viac ich 
bude zaujímať, čo majú na tanieri. Ocenia sloven-
ské výrobky a výrobky s vysledovateľným pôvo-
dom,“ myslí si Jaroslav Fotul. Ako príklad uvádza 
mäso. Zákazníci si radšej doprajú mäso slovenské-
ho pôvodu dvakrát do týždňa, ako by si mali dať 
lacnejšie mäso bez záruky pôvodu každý deň.

Cesta 
k udržateľnosti 

sa nekončí.
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ZO SR od začiatku terajšej koronakrízy 
upozorňuje na to, že aj predavačky 
a predavači, pokladníčky a pokladníci 
a ďalší pracovníci v predajniach tiež stoja 
v prvej línii boja proti epidémii podobne 
ako zdravotníci. Ide najmä o pracovníkov 
v predajniach potravín, drogérie a v le-
kárňach, ktoré sú otvorené po celý čas 
krízy. Každý deň sa stretnú so stovkami 
zákazníkov, z ktorých mnohí sú možno 
nakazení. Veď vstup do predajní zákaz-
níkom nakazeným ochorením Covid-19 
umožnil dokonca zákonný predpis – vy-
hláška Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Navyše, práve tak ako ostatní občania, 
pracovníci v obchode sa môžu nakaziť 
aj v rodine, v dopravných prostriedkoch 
alebo inde.

„Už teraz existujú predajne, ktoré musia 
byť zatvorené alebo hrozí, že v blízkej 
budúcnosti budú musieť zatvoriť,” píše 
sa v liste, ktorý predstavitelia ZO SR za-
slali viacerým ministrom a hlavnému 
hygienikovi SR. „Podľa terajšieho stavu 

epidémie je predpoklad, že tento stav sa 
rýchlo nezlepší. Táto skutočnosť, najmä 
v menších sídlach a na vidieku môže spô-
sobiť poruchy v zásobovaní obyvateľstva 
nevyhnutným tovarom, najmä potravi-
nami,” upozorňujú v liste.  

Problém si všimli aj viacerí zákazníci. 
„Chcel by som sa spýtať, prečo preda-
vačky nie sú zaradené do prednostného 
očkovania,” píše sa v liste občana, kto-
rým sa obrátil na viacerých ministrov 
a v kópii ho poslal aj Zväzu obchodu SR. 
„Každý občan si spokojne chodí naku-
povať potraviny a drogériu do obcho-
dov. Predavačky (...) pracujú s ľuďmi, 
dokonca štát umožnil ísť do obchodu 
aj pozitívnym,“ pokračuje pisateľ (meno 
a kontaktné údaje má sekretariát ZO SR). 
„Aký rozdiel je medzi sestričkou, ktorá 
sa stará o pacienta, a predavačkou, ktorá 
musí upratovať, triediť potraviny a brať 
peniaze alebo kartu od ľudí možno aj po-
zitívnych?  Ak je niekto v prvej línii, nech 
sa na neho rovnako pozerá. Predavačky 

pracujú v súkromných fi rmách, nemajú 
žiadne osobitné Covid príplatky a ešte 
ich štát ani nezaočkuje?” pýta sa pisateľ. 
Pri pracovníkoch v obchode ide pritom 
v prevažnej väčšine o ženy, často o že-
ny-matky, ktoré sa okrem svojej náročnej 
práce starajú o svoje rodiny a deti.

Zväz obchodu SR sa snaží upozorniť na náročné pracovné prostredie, v ktorom 
zamestnanci predajní potravín, drogérií a lekární každodenne pracujú 
a zmierniť riziko, ktorému sú vystavení. V tomto duchu oslovil príslušné 
štátne inštitúcie aj ministrov a žiada o prednostné zaradenie pracovníkov, 
ktorí pracujú v priamom kontakte so zákazníkmi, na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19. 
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HRAJTE DENNE

O 200 €

ROZDÁVAJME SPOLOČNE

RADOSŤ VŠETKÝM RODINÁM

Kúpte čokolády
alebo tyčinky Orion
za 1,49 €, hrajte 
denne o 200 € 
a rozdávajte s nami 
radosť aj do Nadácie 
pre deti Slovenska.

Zapojte sa na www.orionsutaz.sk

Súťaž prebieha od 
1. 2. do 31. 3. 2021.
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inzercia

Online predaj pomáha 
alkoholu

Hoci začiatok vlaňajška vyzeral sľubne, už ma-
rec zasadil výrobcom alkoholu ranu pod pás. 
„Obrat poklesol o takmer 20 percent a v apríli 
takmer o 50 percent,” hovorí Natália Amb-
rosová, manažérka obchodu a marketingu spo-
ločnosti Old Herold. Ako uvádza, rástli retailo-
vé objednávky, pretože spotrebitelia 
zareagovali na situáciu vytvorením dostatoč-
ných zásob. „V našom segmente sme zazna-
menali výpadok obratu, čo potvrdzuje to, že 
konzumácia alkoholu je spojená so stretávaním 
sa a spoločenským životom. A inak to nebolo 
ani počas obdobia minuloročnej Veľkej noci, 
keď sa ľudia správali uvážlivo a zodpovedne 
a minimalizovali spoločenské či rodinné 
stretnutia. Rovnako aj fakt, že ľudia nemohli 
cestovať, sa prejavil na výraznom znížení obra-

tu,” vysvetľuje. V súčasnosti v spoločnosti Old 
Herold očakávajú, že spotrebitelia budú okrem 
nákupu v retaile stále viac vyhľadávať možnosť 
nákupu s donáškou domov či nákupy v online 
prostredí. „Čas a bezpečie by mohli byť komo-
dity, ktoré spotrebitelia uprednostnia pred ce-
nou. Otázkou ostáva, koľko spotrebiteľov si 
bude môcť takéto správanie dovoliť,” zamýšľa 
sa Natália Ambrosová. Podľa jej slov je potreb-
né sledovať, ako spotrebitelia reagujú, hľadať 
príležitosti a prispôsobiť sa danej situácii, a to 
sa týka aj trendov pri nákupe alkoholu. „Skôr 
sledujeme dopyt po kvalitnejších výrobkoch, 
teda kvalitných destilátoch, a inovácie preto 
orientujeme skôr na dizajn obalu, respektíve 
tradičné destiláty, ktoré môžu ponúknuť niečo 
mimoriadne,” konštatuje a dodáva, že táto 
doba v istom zmysle preverí trh a spotrebiteľ 
bude pri nákupe ešte viac sledovať nielen kva-
litu kupovaných výrobkov ale i fakt, či ide o do-
máceho výrobcu.

„Z našich vlastných prehľadov predaja máme 
pocit, že ľudia minuli v tomto období menej, 
pretože bol prvýkrát zavedený lockdown a kont-
rola prechodu cez okresy. Tým sa znížila  mobilita 
ľudí, obmedzili sa rodinné stretnutia. Návštevy 
boli zakázané, čo sa odzrkadlilo na menších vý-
davkoch rodín v obchodoch s potravinami,” 
vysvetľuje Martin Chovanec, key account mana-
žér vinárstva Vinum Nobile Winery. Aj u nich 
však panuje nádej, že situácia počas tohtoročnej 
Veľkej noci už bude uvoľnenejšia a ľudia sa 
budú môcť stretávať v rámci rodín. „Podľa na-
šich predpokladov budú zákazníci nakupovať 
stále vo väčšej miere pred sviatkami v retailo-
vých sieťach,” hovorí Martin Chovanec a dodá-
va, že hoci si z pohľadu spotrebiteľských trendov 
veľkonočné sviatky udržujú stále tradičný ráz, 
Slováci už na veľkonočnom stole pomaly obja-
vujú popri klasickom tvrdom alkohole aj tiché 
a šumivé vína.
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SVIATKY BUDÚ 
BOHATŠIE
AKO VLANI

CS #1

Veľká noc je ako druhé najsilnejšie obdobie roka radosť 
pre všetkých výrobcov, obchodníkov, ale aj spotrebite-
ľov. Hoci ju asi aj tento rok s korbáčom zaženie do kúta 
koronavírus, zo strany oslovených spoločností zaznieva 
nádej, že veľkonočné sviatky budú predsa o trochu lep-
šie ako v minulom roku, 
ktorý výrazne poznačila 
pandémia. Čísla totiž 
hovoria jasnou rečou, 
spotrebitelia si na 
Veľkú noc ešte stále 
doprajú viac.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE

HRAJTE DENNE

O 200 €

ROZDÁVAJME SPOLOČNE

RADOSŤ VŠETKÝM RODINÁM

Kúpte čokolády
alebo tyčinky Orion
za 1,49 €, hrajte 
denne o 200 € 
a rozdávajte s nami 
radosť aj do Nadácie 
pre deti Slovenska.

Zapojte sa na www.orionsutaz.sk

Súťaž prebieha od 
1. 2. do 31. 3. 2021.
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Miroslava Ondrušová,
miroslava.ondrusova@atoz.sk

Zdroj: GfK, 04/20

M
inuloročné veľkonočné 
sviatky zasiahli reštrikčné 
opatrenia spojené s pandé-
miou koronavírusu. Podľa 
dát zo Spotrebiteľského pa-

nelu spoločnosti GfK však výdavky na rýchloob-
rátkový tovar, ako sú prísady na pečenie, vajíčka, 
mäso, mäsové výrobky a alkohol, podľa očaká-
vaní rástli. „Domácnosti si vytvárali zásoby, ale 
takisto nakupovali aj tovar, ktorý je typický pre 
sviatky. V dňoch pred Veľkou nocou boli výdavky 
na nákupy potravín a drogérie takmer o pätinu 
vyššie ako v predchádzajúcom roku. Výraznejší 
nárast výdavkov bol pritom viditeľný tesne pred 
sviatkami,” ozrejmuje Veronika Némethová, se-
nior konzultantka spoločnosti, a dodáva, že vý-
davky na sortiment mäsových výrobkov vzrástli 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o štvr-
tinu. „Jedna kupujúca domácnosť na ná-
kupy mäsových výrobkov v apríli minulého 
roku minula celkovo 35 eur,” hovorí s tým, 
že výrazný rast vo veľkonočnom období za-
znamenali aj klobásy (suché a polosuché). 
„Klobásy si v tomto čase z obchodu domov 
prináša každá druhá domácnosť. Naposledy 
však každá minula na tento tovar viac ako 

pred rokom, jedna domácnosť za ne zaplatila 
v danom mesiaci v priemere vyše osem eur,” 

dodáva.

V prípade údeného a soleného mäsa naň každá 
kupujúca domácnosť minula v priemere deväť 
eur. Aj vajíčka ukrojili z rodinného rozpočtu 
v apríli 2020 viac ako v roku 2019 – domov si ich 
odniesli dve tretiny domácností, ktoré za ne za-
platili v priemere každá 6‚70 eur. Vyššie výdavky 
mali zákazníci aj na alkohol. Zásoby alkoholic-
kých nápojov si vo veľkonočnom mesiaci (apríl 
2020) doplnilo až 84 % domácností, pričom 
priemerný výdavok kupujúcej domácnosti pred-
stavoval v apríli minulého roka na alkohol 38 eur.

ktorý výrazne poznačila 
pandémia. Čísla totiž 
hovoria jasnou rečou, 
spotrebitelia si na 
Veľkú noc ešte stále 
doprajú viac.

Miroslava Ondrušová,
miroslava.ondrusova@atoz.sk

davky na sortiment mäsových výrobkov vzrástli 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o štvr-
tinu. „Jedna kupujúca domácnosť na ná-
kupy mäsových výrobkov v apríli minulého 
roku minula celkovo 35 eur,” hovorí s tým, 
že výrazný rast vo veľkonočnom období za-
znamenali aj klobásy (suché a polosuché). 
„Klobásy si v tomto čase z obchodu domov 
prináša každá druhá domácnosť. Naposledy 
však každá minula na tento tovar viac ako 

pred rokom, jedna domácnosť za ne zaplatila 
v danom mesiaci v priemere vyše osem eur,” 

dodáva.

V prípade údeného a soleného mäsa naň každá 
kupujúca domácnosť minula v priemere deväť 
eur. Aj vajíčka ukrojili z rodinného rozpočtu 
v apríli 2020 viac ako v roku 2019 – domov si ich 
odniesli dve tretiny domácností, ktoré za ne za-
platili v priemere každá 6‚70 eur. Vyššie výdavky 
mali zákazníci aj na alkohol. Zásoby alkoholic-
kých nápojov si vo veľkonočnom mesiaci (apríl 
2020) doplnilo až 84 % domácností, pričom 
priemerný výdavok kupujúcej domácnosti pred-
stavoval v apríli minulého roka na alkohol 38 eur.

41 %41 %
domácností si minulý 
rok v apríli kúpilo 
liehoviny.
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Online predaj pomáha 
alkoholu

Hoci začiatok vlaňajška vyzeral sľubne, už ma-
rec zasadil výrobcom alkoholu ranu pod pás. 
„Obrat poklesol o takmer 20 percent a v apríli 
takmer o 50 percent,” hovorí Natália Amb-
rosová, manažérka obchodu a marketingu spo-
ločnosti Old Herold. Ako uvádza, rástli retailo-
vé objednávky, pretože spotrebitelia 
zareagovali na situáciu vytvorením dostatoč-
ných zásob. „V našom segmente sme zazna-
menali výpadok obratu, čo potvrdzuje to, že 
konzumácia alkoholu je spojená so stretávaním 
sa a spoločenským životom. A inak to nebolo 
ani počas obdobia minuloročnej Veľkej noci, 
keď sa ľudia správali uvážlivo a zodpovedne 
a minimalizovali spoločenské či rodinné 
stretnutia. Rovnako aj fakt, že ľudia nemohli 
cestovať, sa prejavil na výraznom znížení obra-

tu,” vysvetľuje. V súčasnosti v spoločnosti Old 
Herold očakávajú, že spotrebitelia budú okrem 
nákupu v retaile stále viac vyhľadávať možnosť 
nákupu s donáškou domov či nákupy v online 
prostredí. „Čas a bezpečie by mohli byť komo-
dity, ktoré spotrebitelia uprednostnia pred ce-
nou. Otázkou ostáva, koľko spotrebiteľov si 
bude môcť takéto správanie dovoliť,” zamýšľa 
sa Natália Ambrosová. Podľa jej slov je potreb-
né sledovať, ako spotrebitelia reagujú, hľadať 
príležitosti a prispôsobiť sa danej situácii, a to 
sa týka aj trendov pri nákupe alkoholu. „Skôr 
sledujeme dopyt po kvalitnejších výrobkoch, 
teda kvalitných destilátoch, a inovácie preto 
orientujeme skôr na dizajn obalu, respektíve 
tradičné destiláty, ktoré môžu ponúknuť niečo 
mimoriadne,” konštatuje a dodáva, že táto 
doba v istom zmysle preverí trh a spotrebiteľ 
bude pri nákupe ešte viac sledovať nielen kva-
litu kupovaných výrobkov ale i fakt, či ide o do-
máceho výrobcu.

„Z našich vlastných prehľadov predaja máme 
pocit, že ľudia minuli v tomto období menej, 
pretože bol prvýkrát zavedený lockdown a kont-
rola prechodu cez okresy. Tým sa znížila  mobilita 
ľudí, obmedzili sa rodinné stretnutia. Návštevy 
boli zakázané, čo sa odzrkadlilo na menších vý-
davkoch rodín v obchodoch s potravinami,” 
vysvetľuje Martin Chovanec, key account mana-
žér vinárstva Vinum Nobile Winery. Aj u nich 
však panuje nádej, že situácia počas tohtoročnej 
Veľkej noci už bude uvoľnenejšia a ľudia sa 
budú môcť stretávať v rámci rodín. „Podľa na-
šich predpokladov budú zákazníci nakupovať 
stále vo väčšej miere pred sviatkami v retailo-
vých sieťach,” hovorí Martin Chovanec a dodá-
va, že hoci si z pohľadu spotrebiteľských trendov 
veľkonočné sviatky udržujú stále tradičný ráz, 
Slováci už na veľkonočnom stole pomaly obja-
vujú popri klasickom tvrdom alkohole aj tiché 
a šumivé vína.
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Food preto stavia aj tento rok na overené pro-
dukty v podobe paštétových bonboniér, pašté-
tové minitorty a špeciálne darčekové balenia 
v keramickej forme.

Sladkostiam 
chýbala šibačka

Znemožnené návštevy a s nimi aj šibačka so 
sladkými odmenami pre malých i veľkých sa 
podpísali pod tvrdý pokles trhu s veľkonočnými 
výrobkami, a to až o 43 % v hodnote. „Sloven-
skí zákazníci celkovo utratili v období od febru-
ára do apríla 2020 dohromady 5‚2 miliónov eur, 
čo predstavuje o štyri mil                                                                ióny eur nižšie tržby 
ako v predchádzajúcom roku,” opisuje konzul-
tant spoločnosti Nielsen Michal Elšík.

Ani košatosť kategórie veľkonočných čokoládo-
vých cukroviniek, medzi ktoré patria čokoládo-
vé figúrky (plnené aj neplnené), čokoládové 
vajíčka, pralinky, dezerty i ďalšie čokoládové 
výrobky prezentované a balené ako sezónny 
tovar s veľkonočnými motívmi, nepomohla ich 
celkovému obratu. Ten (aj vrátane tabuľkovej 
čokolády a tyčiniek) dosiahol v sledovanom ob-
dobí 62‚1 milióna eur. „Aj tu môžeme vidieť 
medziročný pokles tržieb, ktorý dosahuje dvoj-
cifernú hodnotu mínus 13‚4 percenta,” dodáva 
Michal Elšík.

Výrobcovia sladkostí pritom veľkonočné sviatky 
považujú tak ako ostatní za druhé najsilnejšie 
predajné obdobie v roku. „Značkové produkty 
z nášho portfólia sa práve v týchto obdobiach 
tešia veľkému záujmu zo strany spotrebiteľov. 
Samozrejme, v minulom roku situáciu veľmi 
ovplyvnila pandémia koronavírusu,” uvádza 
manažérka korporátnych vzťahov pre Česko, 
Slovensko a Maďarsko spoločnosti Mondelez 
Europe Services Gabriela Bechynská. „Zazname-
nali sme nárast predaja prémiového tovaru – 
drahších čokolád a špeciálnych balení našich 
produktov spolu s plyšovými hračkami,” pokra-
čuje. Podľa jej slov registrovali zníženie počet-
nosti nákupov, pretože sa zákazníci snažili ob-
medziť cesty do obchodov, o to drahšie nákupy 
však následne robili. „Zákazníci stavili                                                                 na vyskú-
šané prémiové značky, nepúšťali sa do experi-
mentovania s novými produktami,” dopĺňa. 

Nealko čaká na oživenie

Rovnako kolísali na začiatku minulého roka pre-
daje nealkoholických nápojov. „Po Veľkej noci 
sa už predaj nealka dostal na bežnú úroveň, 
okrem kategórie minerálnych vôd, pri ktorej vní-
mame znížený dopyt, čo je škoda, pretože mine-
rálky majú pre konzumenta pridanú hodnotu – 
ich zloženie má preukázateľné kladné účinky na 
ľudský organizmus,” uvádza Karol Ponesz, 
country manager Mattoni 1873 pre Slovensko. 
Kategória nealka však počas Veľkej noci všeobec-
ne zažíva vrchol pred nastupujúcou letnou sezó-
nou. Podľa jeho slov kupujúci siahajú častejšie 
po značkových produktoch – minerálkach aj soft 
nápojoch. „Predpokladáme, že v súlade so zlep-
šovaním pandemickej situácie začne postupne 
ožívať aj trh nealka. Ak by sme však čelili ďalším 
obmedzeniam vychádzania či iným reštrikciám, 
mohlo by to znovu zasiahnuť spotrebu,” vysvet-
ľuje Karol Ponesz. Aj pri segmente nealkoholic-
kých nápojov sa počas Veľkej noci ukazujú spot-
rebiteľské preferencie. „Naše skúsenosti 
potvrdzujú, že Slováci majú zmiešané spotrebi-
teľské zvyky. Klasické, rokmi potvrdené príchute 
sa striedajú s inovatívnymi, miestami exotický-
mi,” uvádza a dodáva, že tradičnou chuťou mi-
nerálok je citrón a pomaranč, ale zákazníci skú-
šajú aj iné osviežujúce citrusové chute, zmesi 
drobného ovocia. „V soft drinkoch vedú kolové 
príchute, no takisto kupujúci siahajú po inováci-
ách, ako sú napríklad vanilka či mango,” dopĺňa.

Pečenie je istota

Ak niektorému segmentu potravín pandémia 
koronavírusu počas obdobia Veľkej noci po-
mohla, boli to ingrediencie na pečenie. 
„Všeobecne sme zaznamenali zvýšený dopyt po 
našich výrobkoch. Zákazníci sa viac zdržovali 
doma a mimo iných aktivít piekli a pripravovali 
si dezerty,” vysvetľuje Zdeněk Kvinta, marketin-
gový manažér spoločnosti Dr. Oetker. Ako po-
kračuje, naďalej očakávajú zvýšený dopyt. Hoci 
sú podľa jeho slov slovenskí spotrebitelia v pe-
čení konzervatívni a ich chute či postupy pri 
pečení sa nemenia, je možné pozorovať spotre-
bu kvalitnejších surovín na pečenie. „Výrazný 
rast zaznamenávame napríklad pri vanilkovej 
paste Bourbon s mletým vanilkovým strukom,” 
uvádza. Aj preto pripravili už na začiatku roka 
novinku Tmavý karob ako alternatívu kakaa.

Budú sviatky mäsové?

Bohato prestreté stoly s obloženými misami pl-
nými mäsa sa v minulom roku dostali do úzadia. 
Aj dopyt po špeciálnych veľkonočných edíciách 
mäsových výrobkov bol celkovo nižší ako v roku 
2019. „Razantné zníženie nákupu špecialít po-
stihol aj náš segment špeciálnych paštét. Zákaz-
níci sa totiž viac orientovali na nákup základných 
komodít a špeciality nevykazovali rastúci trend 
ako iné potraviny,” vysvetľuje Martin Kincl, mar-
ketingový riaditeľ spoločnosti Alimpex Food, 
s tým, že aj v tomto roku očakávajú opätovné 
„pokrivenie“ trhu z dôvodu pretrvávajúcej pan-
demickej situácie. „Veľká väčšina našich pro-
duktov funguje ako darčeky pre gurmánov, 
a tak aj predaje budú závislé od možnosti návš-
tev a sociálneho pohybu,” konštatuje.

Michal Tkadlec, marketingový manažér spoloč-
nosti MP Krásno Slovakia, však verí, že opatrenia 
sa v tomto roku budú zmierňovať, a preto vo 
firme nepodceňujú prípravu širokého výberu 
výrobkov veľkonočnej edície. „Na Veľkú noc je 
z pohľadu údenín stále veľký záujem o tradičné 
výrobky, ako sú údené mäsá, klobásy, trvanlivé 
salámy či šunky. Zákazníci si však v tomto obdo-
bí radi doprajú aj niečo nevšedné a radi vyskú-
šajú nejakú novinku. Okrem toho vyžadujú aj 
špe ciálne limitované obaly s veľkonočnou tema-
tikou,” tvrdí. Podľa jeho slov sa však Slováci cez 
veľkonočné sviatky príliš neobmedzujú a hoci je 
pre nich cena dôležitá, sú ochotní si priplatiť za 
kvalitnejšie výrobky. „Veríme teda v optimistic-
ký vývoj, pri ktorom si ľudia radi doprajú v svia-
točnom období niečo navyše,” dopĺňa. Keďže 
sa podľa Martina Kincla považuje Veľká noc za 
malé Vianoce z pohľadu spotreby a hodovania, 
na sviatočný stôl patria okrem dobrôt z vajec aj 
mäsové a syrové špeciality. Spoločnosť Alimpex 

Zdroj: GfK, 04/20

75 %
domácností si v mesiaci, 
keď bola vlani Veľká noc, 
zadovážilo pivo.32 %

domácností si počas 
vlaňajšieho apríla odnieslo 
domov víno.

„Zákazníci si počas veľkonočného 
víkendu radi doprajú dobré jedlo.“

Prípravy na Veľkú noc sú už za nami, pretože sortiment a výroba sa 
pripravujú vždy minimálne s polročným predstihom – plány v tomto 
období sú skôr striedmejšie ako v predchádzajúcich rokoch.

Martin Kincl, marketingový riaditeľ, Alimpex Food

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE
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Ako pristupujú výrobcovia 
k bezlaktózovému trendu a aké 
novinky pripravujú, sa dočítate
na www.tovarapredaj.sk 

podporme mliečne dezerty!

inzercia

masla,” uvádza konzultantka spoločnosti Nielsen 
Martina Čechová. Zároveň dopĺňa, že zvyšných 
9‚5 milióna kilogramov pripadá na margaríny, 
ktorých spotreba však medziročne klesla o 2‚2 %.

Rovnaký vývoj je aj pri počte predaných kusov – 
maslá rástli medziročne o 12 %, margaríny zase 
poklesli o 2‚3 %. „V uplynulom roku sa tak pre-
dalo vyše 87 miliónov kusov masiel a margarínov, 
z čoho viac než 60 miliónov kusov pripadá na 
maslo a zvyšných 27 miliónov kusov na margarí-
ny,” dopĺňa Martina Čechová. Hoci si maslá 
a margaríny kupujú zákazníci celoročne, ich naj-
dôležitejším obdobím je december, keď sa tržby 
v roku 2019 vyšplhali až na 12‚6 milióna eur. Po 

maslá a margaríny sa spotrebitelia vyberajú pre-
važne do hypermarketov a supermarketov (59 % 
tržieb), potom do organizovaných obchodov so 
zmiešaným tovarom (takmer 30 % tržieb). Ak si 
spotrebitelia majú vybrať veľkosť masla, najpre-
ferovanejšou je balenie 250 gramov, v prípade 
margarínov majú najvyšší podiel na tržbách bale-
nia od 251 gramov do 499 gramov.

Overená chuť pretrvala

Mliečne výrobky patria k tým, ktoré pandemická 
situácia ovplyvnila skôr pozitívne. „Kategória 
mliečnych výrobkov nasleduje vývoj celkovej ka-
tegórie potravín na Slovensku. Hlavnú zmenu 
vidíme vo frekvencii nákupu. Spotrebitelia na-
kupujú menej často oproti minulému roku, zato 
však vo väčšom množstve. Celkovo je tak ka-
tegória ovplyvnená pozitívne a oproti minulému 

roku vidíme rast,“ uvádza Jakub Špiller, Com-
mercial Development Manager CZ&SK, Dano-
ne. Spotrebiteľské správanie pri nákupe mlieč-
nych výrobkov sa podobne ako pri iných typoch 
potravín líšilo v prvej a druhej vlne pandémie. 
„Prvá vlna pandémie priniesla strach a obavy 
z nepoznaného, ktoré ovplyvnili aj spotrebiteľ-
ské správanie. Zákazníci nakupovali v panike 
a menej cielene. Druhá vlna bola výrazne odliš-
ná, pretože vedeli, čo môžu očakávať, nakupo-
vali cielene a reagovali na cenu,“ vysvetľuje 
obchodná riaditeľka Zvolenskej mliekarne Zuza-
na Žubor Kágerová.

Podľa slov Jána Husáka, obchodného riaditeľa 
Tatranskej mliekarne, bol hlavný dopyt po ko-
moditných produktoch, ako UHT mlieko, maslo 

Kategória sa 
vyvíja pozitívne.

CATSCAN
V tomto vydaní:
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CS #2

Vernosť slovenských zákazníkov mliečnym výrobkom sa prenáša do ich stabilnej 
prítomnosti v nákupných košíkoch. Hoci sú podľa výrobcov nakupujúci konzervatívni 
a majú radi výrobky s overenými chuťami, neboja sa vyskúšať aj novinky. Rastú 
pritom ich nároky nielen na kvalitu mliečnych výrobkov, ale aj na ich balenie či 
vplyv na životné prostredie. Popri mliečnych výrobkoch sa stále rozširuje aj portfólio 
nemliečnych alternatív.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY 

A POTREBY NA UPRATOVANIE

D
o segmentu mliečnych výrob-
kov spadá množstvo produktov 
od masiel, syrov cez smotany, 
kondenzované mlieka, smota-
nové nátierky, tvarohy až po 

fermentované mliečne nápoje, dezerty a jogur-
ty. Niektorý z týchto produktov si aspoň raz za 
12 mesiacov odnesú domov všetky slovenské 
domácnosti.

Zdroj: GfK, 11/19 – 10/20

93 %92 %
domácností si z obchodu 
odnieslo maslo.

domácností si kúpilo 
kyslú smotanu.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

MLIEČNA
VLNA ZOSILNELA

podporme mliečne dezerty!

že nejaký druh syra si zakúpili zákazníci v prie-
mere 76-krát a minuli na ne celkovo takmer 
200 eur.

Maslá vytláčajú 
margaríny

Kategória masiel a margarínov v minulom roku 
(obdobie november 2019 až október 2020) do-
siahla tržby vo výške takmer 111 miliónov eur. 
Pritom viac ako 76 % tvoria tržby za maslo 
a takmer 24 % tržby za margaríny. Tržby za celú 
kategóriu medziročne rástli o 0‚8 %, priemerná 
cena za kus sa však znížila o 5‚8 %. Len pre po-
rovnanie, priemerná cena masla bola pred dvomi 
rokmi 1‚66 eura za kus, zatiaľ čo v sledovanom 
období 1‚41 eura za kus. Podľa údajov spoloč-

nosti Nielsen práve zníženie prie-
mernej ceny kategórie spôsobi-

lo zvýšenie spotreby masiel 
a margarínov medziročne 

o 7‚1 % na takmer 23 mi-
liónov predaných ki-
logramov. „Tiahne ju 
rastúca spotreba ma-
siel, ktorá medziročne 
rástla dvakrát viac než 
celá kategória na úro-
veň 13‚4 milióna pre-
daných kilogramov 

Od novembra 2019 do októbra 2020 sa v ná-
kupných košíkoch objavili až 133-krát a celkovo 
na ne jedna domácnosť minula 443 eur. Vyplý-
va to z údajov Spotrebiteľského panela GfK. 
„Domácnosti na mliečne produkty minuli naj-
viac v supermarketoch. V sledovanom roku to 
bolo takmer 150 eur, pričom v supermarkete si 
ich aspoň raz zakúpilo takmer deväť z desiatich 
slovenských domácností. V porovnaní s tým is-
tým obdobím minulého roka mliečne produkty 
na celkovom trhu posilnili v objeme aj vo výdav-
koch,“ uvádza Lucia Pientková, konzultantka 
spoločnosti GfK.

Najčastejšie sa vyskytujúcim mliečnym výrob-
kom v nákupoch sú syry, ktoré ukrojili z rozpoč-
tu na mliečne výrobky najviac výdavkov sloven-
ských domácností. „Niektorý zo syrov si aspoň 
raz zakúpili všetky slovenské domácnosti, vo 
výdavkoch dominujú tvrdé syry, ktoré tvoria viac 
ako polovicu výdavkov domácností na syry cel-
kovo,” dodáva Lucia 
Pientková s tým, 
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masla,” uvádza konzultantka spoločnosti Nielsen 
Martina Čechová. Zároveň dopĺňa, že zvyšných 
9‚5 milióna kilogramov pripadá na margaríny, 
ktorých spotreba však medziročne klesla o 2‚2 %.

Rovnaký vývoj je aj pri počte predaných kusov – 
maslá rástli medziročne o 12 %, margaríny zase 
poklesli o 2‚3 %. „V uplynulom roku sa tak pre-
dalo vyše 87 miliónov kusov masiel a margarínov, 
z čoho viac než 60 miliónov kusov pripadá na 
maslo a zvyšných 27 miliónov kusov na margarí-
ny,” dopĺňa Martina Čechová. Hoci si maslá 
a margaríny kupujú zákazníci celoročne, ich naj-
dôležitejším obdobím je december, keď sa tržby 
v roku 2019 vyšplhali až na 12‚6 milióna eur. Po 

maslá a margaríny sa spotrebitelia vyberajú pre-
važne do hypermarketov a supermarketov (59 % 
tržieb), potom do organizovaných obchodov so 
zmiešaným tovarom (takmer 30 % tržieb). Ak si 
spotrebitelia majú vybrať veľkosť masla, najpre-
ferovanejšou je balenie 250 gramov, v prípade 
margarínov majú najvyšší podiel na tržbách bale-
nia od 251 gramov do 499 gramov.

Overená chuť pretrvala

Mliečne výrobky patria k tým, ktoré pandemická 
situácia ovplyvnila skôr pozitívne. „Kategória 
mliečnych výrobkov nasleduje vývoj celkovej ka-
tegórie potravín na Slovensku. Hlavnú zmenu 
vidíme vo frekvencii nákupu. Spotrebitelia na-
kupujú menej často oproti minulému roku, zato 
však vo väčšom množstve. Celkovo je tak ka-
tegória ovplyvnená pozitívne a oproti minulému 

roku vidíme rast,“ uvádza Jakub Špiller, Com-
mercial Development Manager CZ&SK, Dano-
ne. Spotrebiteľské správanie pri nákupe mlieč-
nych výrobkov sa podobne ako pri iných typoch 
potravín líšilo v prvej a druhej vlne pandémie. 
„Prvá vlna pandémie priniesla strach a obavy 
z nepoznaného, ktoré ovplyvnili aj spotrebiteľ-
ské správanie. Zákazníci nakupovali v panike 
a menej cielene. Druhá vlna bola výrazne odliš-
ná, pretože vedeli, čo môžu očakávať, nakupo-
vali cielene a reagovali na cenu,“ vysvetľuje 
obchodná riaditeľka Zvolenskej mliekarne Zuza-
na Žubor Kágerová.

Podľa slov Jána Husáka, obchodného riaditeľa 
Tatranskej mliekarne, bol hlavný dopyt po ko-
moditných produktoch, ako UHT mlieko, maslo 

Kategória sa 
vyvíja pozitívne.



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

Ceny, objemy, predaje

Prihláste sa zadarmo 
na odber newslettera
a zís kajte tak prístup k in-
formáciám o novinkách na 
trhu na:

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTREBNÉHO TOVARU

Mnoho ďalších noviniek 
nájdete na:

www.tapnovinky.sk

Trendy, 
vývoj, 

štatistiky

Každý mesiac všetky 
zaujímavé novinky 
v regáloch

CUKROVINKY

Orion Horko mliečna (38 % kakaa) 
a Mliečno horká (48 % kakaa) čokoláda
Už od roku 1896 vyrába Orion čokoládu s rešpektom 
k našim koreňom a tradíciám presne tak, ako to u nás 
máme radi. Orion však sleduje aj najnovšie trendy, a preto 
si teraz môžete vychutnať dve celkom nové čokoládové 
kombinácie – lahodnú mliečnu čokoládu v kombinácii 
s chuťou horkej čokolády s obsahom 38 % kakaa alebo 
bohatú chuť horkej čokolády v kombinácii s chuťou 
mliečnej čokolády, ktorá obsahuje 48 % kakaa. V oboch 
produktoch je použité 100 % udržateľné kakao. 

MLIEČNE VÝROBKY

Kunín Oveska: Mliečna novinka  
s obsahom vlákniny
Mliekareň Kunín uvádza na trh novinku spájajúcu benefity 
vlákniny a mliečnych výrobkov. Obsah vlákniny 3 gramy na 100 
g produktu zaisťuje podiel ovsených zŕn a čakankového koreňa. 
Čakanka navyše vďaka svojej prirodzene sladkastej chuti 
umožnila zníženie obsahu pridaných cukrov na minimum a robí 
z Ovesky ideálne raňajky či výbornú desiatu. Mliečna novinka 
plná vlákniny vďaka vyváženej nutričnej kombinácii príjemne zasýti 
a dodá energiu na dlhý čas. Ponúkame ju v troch variantoch 
– bez príchuti, jablko so škoricou a čokoláda.

ŽUVAČKY

Ochutnajte nové Mentos žuvačky 
s príchuťou melóna!
A je to tu! Mentos prichádza s novinkou Mentos Gum Watermelon. Obľúbená 
príchuť vodného melóna vo vás prebudí pocit príjemného letného osvieženia. 
Navyše ako všetky Mentos žuvačky aj tieto sú bez cukru, s lahodnou tekutou 
náplňou a s výťažkom zo zeleného čaju. Praktické balenie obsahuje 15 ks 
žuvačiek a je vhodné do kabelky, auta, kancelárie, ale i na rodinný výlet či rande. 
Neváhajte a vyskúšajte našu novinku!

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

Perfetti Van Melle

Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+420 566 620 111

info@mlekarna-kunin.cz 

www.mlekarna-kunin.sk

Mlékárna Kunín, a. s.

Kunín 291

742 53  Kunín  

Nestlé Slovensko s. r. o.

Obchodná kancelária: Budova ROSUM

Bajkalská 19B, 821 01  Bratislava www.orioncokolada.cz/orionpronas/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.

Vinum Nobile Winery

Malé Ripňany

Slovenská republika

+421 0902 967 166

info@vinumnobile.sk

www.vinumnobile.sk

Krásno Slovakia, s. r. o. 

Streženická 1697/45 

020 01  Púchov

0800 004 216 

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz 

34

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

CATSCAN
V tomto vydaní:

Dopyt zákazníkov po zdravých výrobkoch s pri-
daným benefitom vníma aj spoločnosť Danone. 
„Tento trend pripisujeme rastúcej obave 
o zdravie, ktorá je na Slovensku na historickom 
maxime. Rovnako tak aj predaj výrobkov Acti-
mel, ktoré obsahujú dvadsať miliárd probiotic-
kých kultúr, dosiahol v uplynulom roku rekord-
né čísla,” hovorí Jakub Špiller. S trendom 
zdraviu prospešnejších výrobkov idú podľa 
Zuzany Žubor Kágerovej ruka v ruke aj trendy 
znižovania cukru, zvyšovania podielu bielkovín 
a používania prírodných komponentov. Podľa 
Jána Husáka sa slovenský spotrebiteľ už po-
stupne stáva náročnejším zákazníkom a tomu 
sa musia prispôsobiť všetci. „Začína si podrob-
ne všímať zloženie, miesto, krajinu pôvodu,” 
tvrdí a dodáva, že na Slovákov stále funguje aj 
„retro karta“. „Radi si pripomenú to, čo bolo 
a hlavne to dobré, čo tu bolo,” konštatuje.

Ďalším trendom je aj ekologickosť. „V oblasti 
spotrebiteľského balenia dominuje lepšia recyk-
lácia a duo smart tégliky. Naše grécke a kefírové 
jogurty prešli takouto výraznou zmenou,” ho-
vorí Zuzana Žubor Kágerová. Záujem o ekológiu 
už pri výrobe mliečnych výrobkov je podľa Jána 
Husáka spôsobený aj množstvom mienkotvor-
ných ľudí, ktorí dokážu strhnúť pozornosť na 
ekologické aspekty potravinárskej výroby. „Už 
pred rokom sme začali komunikovať so zákaz-
níkom značku ‚Vyrobené na báze zelenej ener-
gie‘ – 80 percent energií potrebných na chod 
našej fabriky v Kežmarku si dokážeme vyrobiť 
prostredníctvom bioplynovej stanice a kogene-
račnej jednotky sami a taktiež všetok bioodpad 
vznikajúci v našej spoločnosti dokážeme preme-
niť na energiu,” vysvetľuje.

A čo ešte očakáva slovenský spotrebiteľ od 
mliečnych výrobkov? „Na prvom mieste je jed-
noznačne chuť. Výrobok musí chutiť a zákazník 
si ho musí užiť. Potom nasleduje kvalita a mô-
žeme povedať, že v kategórii mliečnych výrob-
kov je zo strany výrobcov kladený na kvalitu 
veľký dôraz,” tvrdí Jakub Špiller. 

a produkty s dlhšou exspiračnou dobou. „V ob-
dobí medzi prvou a druhou vlnou sme dokonca 
zaznamenávali enormný dopyt po syroch na 
grilovanie v rámci grilovacej sezóny a dokonca 
sme aj v rámci skupiny rozšírili tento segment 
o pološtiepky na gril,” dodáva. O zaujímavej 
dynamike v kategórii balených syrov, ku ktorej 
došlo počas pandémie, hovorí Peter Haško, šéf 
obchodného market                                                                ingu spoločnosti Savencia 
Fromage & Dairy SK: „Dopyt po kategórii bale-
ných syrov rástol v medziročnom porovnaní až 
o viac ako 12 percent, či už v tržbách, alebo 
v objeme spotreby. Pohľadom na preferenciu 
podľa druhu syrov sa najväčšej obľube tešili tvr-
dé syry ako eidam, ktoré mali zároveň aj najväč-
ší medziročný rast.”

Pokračuje, že ostatné druhy syrov, ako plesňové, 
čerstvé, tavené či bryndza, rástli medziročne tiež, 
ale ich rast nebol taký výrazný ako pri tvrdých 
syroch. „Vplyvom pandémie sme boli svedkami 
významnejšieho rastu predaja privátnych zna-
čiek, pre ktoré je typická nižšia predajná cena, 
ako je priemer kategórie,” dopĺňa Peter Haško. 
Príklon k výrobkom s nižšou cenou predpokladá 
aj Ján Husák: „Zákazník si minulý rok ešte ne-
odopieral ani luxusnejšie produkty, ale predpo-
kladám, že začiatkom tohto roka už bude svoje 
správanie a výber nákupného košíka prehodno-
covať smerom k základným druhom produktov 
a možno aj k lacnejším alternatívam.”

Dôležité je zdravie 
i ekológia

Výrobcovia sa zhodujú, že chute slovenských 
spotrebiteľov sú pri mliečnych výrobkoch 
viac-menej stabilné. „Slováci radi skúšajú nové 
mliečne produkty a rôzne príchute, ale v koneč-
nom dôsledku sa vždy vrátia k overenej klasike,” 
uvádza Dominika Skačanová, vedúca oddelenia 
marketingu spoločnosti Levické mliekarne. Jej 

slová potvrdzuje aj Zuzana Žubor Kágerová: 
„Myslím si, že sa radikálne nemenia, príchuť 
jahoda má dominantné postavenie v nákupných 
košíkoch spotrebiteľov. Čo sa týka noviniek, je 
to veľmi podobné ako pri iných kategóriách, sú 
jednoznačne zaujímavé pre spotrebiteľa.”

Okrem stálej preferencie ochutených jogurtov 
sa na vrchole predaja držia podľa slov Jakuba 
Špillera aj ďalšie overené produkty. „Sú to na-
príklad acidofilné mlieka, detské dezerty a tak-
tiež probiotické jogurty. Z nových mliečnych 
výrobkov sú najpopulárnejšie grécke a proteíno-
vé jogurty i mliečne rezy a tyčinky,” vymenúva. 
Ani v kategórii syrov sa podľa Petra Haška veľmi 
preferencie zákazníkov nemenia, avšak stúpa 
záujem o grilovanie. „Slováci každý rok viac 
a viac grilujú, čomu zodpovedá aj rozširovanie 
ponuky v segmente ‚ready to cook‘. Grilované 
hermelíny, pološtiepky, hranolčeky s korenina-
mi, omáčkami,” uvádza a dopĺňa, že počas pan-
démie stúpol záujem aj o predpripravené hoto-
vé jedlá, ako chladené predvypražené eidamy, 
nugetky, hermelíny.

Segment mliečnych výrobkov podľa Dominiky 
Skačanovej ovplyvňujú najmä dva trendy: upo-
náhľaný životný štýl zákazníkov a ich zdravie. 
„Spotrebitelia v súčasnosti vo vyššej miere ako 
v minulosti nakupujú výrobky, ktoré sú už na-
porciované alebo nakrájané v chladiarenskom 
pulte vo forme plátkov či blokov a pripravené na 
okamžitú spotrebu. Trendom sú aj hotové 
omáčky a dresingy, tekuté mliečne nápoje so 
sebou a podobne. Čoraz viac ľudí sa dokonca 
zaujíma aj o zloženie produktu a o to, aby 
v ňom neboli žiadne nežiaduce prídavné látky 
alebo konzervanty.”

„Prírodná 
chuť vedie.“

Očakávania a preferencie sa v spektre 
kupujúcich líšia. Odhliadnuc od nekom-
promisnej kvality a bezpečnosti pro-
duktu už pri najlacnejších výrobkoch po 
plnú chuť syrov vďaka čisto prírodnému 
zloženiu – takzvaný clean label.

Peter Haško,
šéf obchodného marketingu, 
Savencia Fromage & Dairy SK

Zákazník si 
všíma zloženie.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY 

A POTREBY NA UPRATOVANIE



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

Ceny, objemy, predaje

Prihláste sa zadarmo 
na odber newslettera
a zís kajte tak prístup k in-
formáciám o novinkách na 
trhu na:

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTREBNÉHO TOVARU

Mnoho ďalších noviniek 
nájdete na:

www.tapnovinky.sk

Trendy, 
vývoj, 

štatistiky

Každý mesiac všetky 
zaujímavé novinky 
v regáloch

CUKROVINKY

Orion Horko mliečna (38 % kakaa) 
a Mliečno horká (48 % kakaa) čokoláda
Už od roku 1896 vyrába Orion čokoládu s rešpektom 
k našim koreňom a tradíciám presne tak, ako to u nás 
máme radi. Orion však sleduje aj najnovšie trendy, a preto 
si teraz môžete vychutnať dve celkom nové čokoládové 
kombinácie – lahodnú mliečnu čokoládu v kombinácii 
s chuťou horkej čokolády s obsahom 38 % kakaa alebo 
bohatú chuť horkej čokolády v kombinácii s chuťou 
mliečnej čokolády, ktorá obsahuje 48 % kakaa. V oboch 
produktoch je použité 100 % udržateľné kakao. 

MLIEČNE VÝROBKY

Kunín Oveska: Mliečna novinka  
s obsahom vlákniny
Mliekareň Kunín uvádza na trh novinku spájajúcu benefity 
vlákniny a mliečnych výrobkov. Obsah vlákniny 3 gramy na 100 
g produktu zaisťuje podiel ovsených zŕn a čakankového koreňa. 
Čakanka navyše vďaka svojej prirodzene sladkastej chuti 
umožnila zníženie obsahu pridaných cukrov na minimum a robí 
z Ovesky ideálne raňajky či výbornú desiatu. Mliečna novinka 
plná vlákniny vďaka vyváženej nutričnej kombinácii príjemne zasýti 
a dodá energiu na dlhý čas. Ponúkame ju v troch variantoch 
– bez príchuti, jablko so škoricou a čokoláda.

ŽUVAČKY

Ochutnajte nové Mentos žuvačky 
s príchuťou melóna!
A je to tu! Mentos prichádza s novinkou Mentos Gum Watermelon. Obľúbená 
príchuť vodného melóna vo vás prebudí pocit príjemného letného osvieženia. 
Navyše ako všetky Mentos žuvačky aj tieto sú bez cukru, s lahodnou tekutou 
náplňou a s výťažkom zo zeleného čaju. Praktické balenie obsahuje 15 ks 
žuvačiek a je vhodné do kabelky, auta, kancelárie, ale i na rodinný výlet či rande. 
Neváhajte a vyskúšajte našu novinku!

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

Perfetti Van Melle

Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+420 566 620 111

info@mlekarna-kunin.cz 

www.mlekarna-kunin.sk

Mlékárna Kunín, a. s.

Kunín 291

742 53  Kunín  

plná vlákniny vďaka vyváženej nutričnej kombinácii príjemne zasýti 

Nestlé Slovensko s. r. o.

Obchodná kancelária: Budova ROSUM

Bajkalská 19B, 821 01  Bratislava www.orioncokolada.cz/orionpronas/sk

a Mliečno horká (48 % kakaa) čokoláda

www.orioncokolada.cz/orionpronas/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.

Vinum Nobile Winery

Malé Ripňany

Slovenská republika

+421 0902 967 166

info@vinumnobile.sk

www.vinumnobile.sk

Krásno Slovakia, s. r. o. 

Streženická 1697/45 

020 01  Púchov

0800 004 216 

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz 
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Zvuk praskajúcej chrumkavej kôrky a chuť vláčnej 
striedky sú tak hlboko zakorenené v mysliach 
zákazníkov, že aj v pandemickej situácii spôsobili návrat 
nielen k nebaleným, ale aj remeselne vypracovaným 
chlebom. Poctivá príprava, kvalitné suroviny a klasické 
postupy pečenia sa dostávajú čoraz viac do popredia. 
Zároveň sa výraznejšie o slovo hlási slané pečivo.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

ZÁKAZNÍCI
OCEŇUJÚ 
POCTIVÉ PEČIVO

CS #3

C
hlieb, rožky, vianočky, štrúdle, 
mazance, croissanty či záviny – 
nejaký z týchto rôznych druhov 
pečiva si v období od novembra 
2019 do októbra 2020 našiel 

aspoň raz cestu do všetkých slovenských do-
mácností. Prvá priečka pri čerstvom pečive 
patrí stále chlebu, ktorý si aspoň raz zakúpili 
všetky domácnosti. „Na chlieb minula celko-
vo slovenská domácnosť v sledovanom obdo-
bí približne 108 eur,” uvádza Lucia Pientková, 
konzultantka spoločnosti GfK, a pokračuje, 
že podľa údajov zo Spotrebiteľského panelu 
si do nákupného košíka niektorý druh chle-
ba dala jedna domácnosť v priemere 78-krát 
a na jeden nákup minula 1‚40 eura. Najviac 
za chlieb minuli zákazníci v supermarketoch 
a v malých obchodoch. Pritom najvyššie vý-
davky na chlieb mali domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi – najmenej na chlieb 
míňali mladí jednotlivci alebo páry bez prí-

tomnosti detí v domácnosti.

Druhé miesto patrí rožkom, ktoré si kúpilo 
96 % slovenských domácností a minuli na 
ne v danom období 48 eur. „Na rožky 
domácnosti najviac minuli v malých ob-
chodoch, no v počte kupujúcich domi-
nujú supermarkety, kde si zakúpili 
približne tri štvrtiny kupujúcich rož-
ky,” dodáva Lucia Pientková. Okrem 
domácností s tromi a viac dospelými 
členmi míňajú na rožky rovnako naj-
viac aj domácnosti s tínedžermi vo 
veku 15 až 19 rokov. Domácnosti so 

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE

domácností si dopriali 
sladké croissanty.

3/4

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk konzultantka spoločnosti GfK, a pokračuje, konzultantka spoločnosti GfK, a pokračuje, 
že podľa údajov zo Spotrebiteľského panelu 
si do nákupného košíka niektorý druh chle-
ba dala jedna domácnosť v priemere 78-krát 
a na jeden nákup minula 1‚40 eura. Najviac 
za chlieb minuli zákazníci v supermarketoch 
a v malých obchodoch. Pritom najvyššie vý-
davky na chlieb mali domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi – najmenej na chlieb 
míňali mladí jednotlivci alebo páry bez prí-

tomnosti detí v domácnosti.

Druhé miesto patrí rožkom, ktoré si kúpilo 
96 % slovenských domácností a minuli na 
ne v danom období 48 eur. „Na rožky 
domácnosti najviac minuli v malých ob-
chodoch, no v počte kupujúcich domi-
nujú supermarkety, kde si zakúpili 
približne tri štvrtiny kupujúcich rož-
ky,” dodáva Lucia Pientková. Okrem 
domácností s tromi a viac dospelými 
členmi míňajú na rožky rovnako naj-
viac aj domácnosti s tínedžermi vo 
veku 15 až 19 rokov. Domácnosti so 

3/4
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
Aké novinky pripravujú 
výrobcovia, sa dočítate
na www.tovarapredaj.sk 

bitelia stále preferujú pečivo nebalené, teda 
najmä preto, že je v tomto pečive väčší výber. 
Pečivo sa môže pýšiť chrumkavou kôrkou, ne-
musí obsahovať konzervanty, ktoré pri balenom 
pečive zaručujú dlhšiu trvanlivosť,” vysvetľuje 
Peter Milaňák. Ak by predsa len mali zákazníci 
obavu z nebaleného pečiva, v predajniach Starý 
Otec majú na to riešenie. „My až tak veľa dru-
hov baleného pečiva nemáme, ale v súvislosti 
s koronou ľudia oceňujú, ak im napríklad rožky 
vopred zabalíme po päť alebo desať kusov,” 

uvádza Jozef Piroško. Ako však tvrdí Ladislav 
Ambrovics, dnešný spotrebiteľ si už ozrejmil ces-
tu bezpečného nákupu a vie, že pri zachovaní 
potrebných činností je nebalené pečivo plne 
bezpečné. „A preto sa v Minit orientujeme na 
výrobu mrazeného pečiva, ktoré sa vypeká pria-
mo v prevádzkach a ponúkame tak zážitok 
z vône a chrumkavej kôrky priamo na mieste 
predaja,” dopĺňa.

Remeselné, poctivé a zdravé. To sú tri trendy 
ovplyvňujúce pečivo a pekárenské výrobky, kto-
ré idú ruka v ruke. „Veríme, že ľuďom stále viac 
záleží na tom, čo jedia, a chápu, že jesť kvalitné 
veci nie je otázka trendu ani solventnosti, ale je 
to vklad do kvality ich života o desať, dvadsať, 
tridsať rokov. A tak smerujú k výrobkom bez 
stužených tukov, farbív a konzervantov. V du-
chu tohto nášho presvedčenia vytvárame našu 
ponuku,” ozrejmuje Jozef Piroško. O trende 
remeselnej výroby a ozajstnom jedle hovorí Ján 
Turinič: „My pečieme ako v osemnástom storo-
čí. Naše chleby kysnú pomaly celé hodiny v chla-
diacich miestnostiach, kde pomalou fermentá-
ciou dochádza k rozpadu lepku a chlieb je 
jednoduchšie stráviteľný.” Dopĺňa, že alternatí-
vou sú aj celozrnné produkty z výnimočných 
múk mletých na kamenných mlynoch.

Naďalej pretrváva aj obľuba kvásku. „Celkovo 
sú vyhľadávané výrobky s kváskom pre jeho bla-
hodarné účinky na ľudský organizmus, taktiež 
výrobky v rustikálnom vzhľade, kde akoby ne-
dokonalosť vzhľadu vyzdvihuje ľudskú prácu 
majstrov pekárov,” dodáva Ladislav Ambrovics. 
Ak ide zákazníkom o zdravšie alternatívy pečiva, 
hľadajú tie, ktoré sú obohatené o ďalšie prísady. 
„Majú radi pečivo obohatené o semienka, ktoré 
dodávajú pečivu aj chuť, pečivo z celozrnnej ale-
bo ražnej múky a pečivo s vyšším obsahom vlák-
niny. Je však potrebné poznamenať, že mnohí 
spotrebitelia nemajú jasno v tom, čo je naozaj 
celozrnná múka a často volia pečivo tmavé 
s domnienkou, že ide o celozrnné pečivo,” vy-
svetľuje Peter Milaňák.

Výrobcovia sa zhodujú, že pokiaľ sú pekárenské 
výrobky kvalitné, zákazníci sú ochotní si za ne 
priplatiť. „Zákazníci vedia oceniť kvalitu, ručnú 
prácu majstrov pekárov a kvalitné suroviny. 
V dobe, keď je retailový trh ovládaný akciami 
a zvýhodnenými cenami, si vážime zákazníkov, 
ktorí veria, že za kvalitou stojí viac úsilia a vyššie 
náklady na samotnú výrobu,” tvrdí Ladislav Am-
brovics. To, že kupujúci sú si vedomí, za čo pla-
tia, potvrdzuje aj Jozef Piroško. „Tukové rožky 
sa napríklad vyznačujú inou chuťou a konzisten-
ciou ako klasické vodové a zákazníci to vedia 
a sú ochotní si za ne priplatiť. Rovnako aj za 
nové kváskové chleby zo stopercentného živého 
materského kvásku, bez pridania droždia. Poprí-
pade, ak máte niečo, čo inde nedostanete, ako 
sú mrkváče alebo domáce perníčky či linecké 
pečivo z maslového cesta,” vymenúva.

Nielen chlebom je 
spotrebiteľ živý

Okrem chlebov a rožkov sa obľube medzi zákaz-
níkmi tešia aj ďalšie pekárenské výrobky. 
„V drobnom pekárenskom pečive sa s veľkým 
záujmom venujeme kusovým výrobkom v gra-
máži osemdesiat až sto gramov, kde sú veľmi 
obľúbenými výrobky ako pagáče – najmä 
oškvarkový a syrový –, špaldové bagety alebo 
minipizze vo viacerých variantoch,” prezrádza 
Ladislav Ambrovics. V potravinách Yeme stúpa-
jú tržby za tukové a drobné pečivo. „Z tukových 
určite za škoricové osie hniezdo a oškvarkový 
pagáč. Po centralizovaní výroby croissantov 
a ich variantov sa značným spôsobom prihlásili 
o slovo a neustále rastú. Po otvorení obchodu 
sme mali dve tretiny tržby z chleba, časom a za-
vádzaním nových produktov v rámci tukového 
a drobného pečiva sa nám podarilo vyrovnať 
pomer k chlebu,” ozrejmuje Ján Turinič. Okrem 
denného pečiva si aj v predajniach Starý Otec 
podľa slov Jozefa Piroška kladú zákazníci do ko-
šíka rôzne druhy trvanlivejšieho pečiva, ako 
mrkvové šatôčky, tvarohové mňamky, rumové 
perníčky či kváskové tyčinky.

Trendom sú 
remeselné 
produkty.

„Chuť 
rozhoduje.“

Hrubá vypečená kôrka a nadýchaná 
striedka sú všetko senzorické vlastnosti, 
ktoré zvyšujú atraktivitu výrobku.

Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, Minit Slovakia

školopovinnými deťmi zase utrácajú najviac za 
sladké pečivo, dokonca nadpriemerne míňajú 
na sladké croissanty – najviac tie domácnosti, 
kde je najmladšie dieťa vo veku 6 až 14 rokov.

Zmeny v čase pandémie

Chlieb a rožky, ale aj bagety a kaizerky patria ne-
odmysliteľne na stôl slovenských zákazníkov – aj 
ich nákupy však v uplynulom roku poznačila pan-
démia. „Hlavná zmena v nákupnom správaní 
spotrebiteľov spočíva v obmedzení frekvencie 
celého nákupu, a teda aj pečiva. Spotrebitelia už 
nenakupujú čerstvé pečivo každý deň, ako to bolo 
pred pandémiou, práve naopak, tým, že idú na 
nákup iba párkrát v týždni, dávajú prednosť hlav-
ne pečivu s dlhšou trvanlivosťou a balenému pe-
čivu,” tvrdí area sales manažér spoločnosti La Lor-
raine Peter Milaňák. Podobne to vidí aj šéfpekár 
spoločnosti Yeme Ján Turinič: „Domácnosť sa 
často rozhodla pre kúpu do zásoby. V košíkoch 
a vozíkoch som neraz videl štyri či až šesť chlebov. 
Chlieb a pečivo mrazili, teda návrat späť k ďalšie-
mu nákupu sa predlžoval.” Dodáva, že z pôvodne 
malých intenzívnych nákupov sa zákazníci uchýli-
li k väčším nákupom, pričom trpelo hlavne drobné 
tukové pečivo typu pagáč či croissant.

Podľa Jozefa Piroška, prevádzkového riaditeľa 
siete slovenských potravín Starý Otec, sa spot-
rebiteľské správanie pri nákupe pečiva zmenilo 
aj vplyvom toho, že si ľudia viac pečú doma. 
Dočasnú zmenu v preferencii zákazníkov pri pe-
čive vníma aj spoločnosť Minit Slovakia. „Môže-
me hovoriť o vyvolanej panike a zvýšenom záuj-
me o balené pečivo, pričom zákazník kupoval 
základné pečivo, ako sú rožky a konzumný 
chlieb. Až následne sme zaznamenali rozšírenie 
obsahu nákupného košíka aj o jemné pečivo, 
výrobky z lístkového cesta a snacky, avšak v niž-
šom objeme ako pred pandémiou,” hovorí La-
dislav Ambrovics, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Minit Slovakia.

Napriek tomu sa v novom roku dá očakávať, že 
pečivo bude opäť viac vyhľadávané v nebalenej 
forme, ako to bolo pred pandémiou. „Spotre-

Zdroj: GfK, 11/19 – 10/20

71 %
slovenských 
domácností si kúpilo 
vianočku alebo 
mazanec.
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Viac upratovania, 
viac hygieny

Príchod nepoznanej choroby vlani vyvolal obavy 
ľudí o zdravie. Aj preto sa spotrebitelia v uply-
nulom roku ešte viac spoliehali na čistiace pro-
striedky, ktoré si kupovali vo väčších množ-
stvách. „Kategória čistiacich prostriedkov 

patrila v minulom roku medzi najdynamickejšie. 
V marci, keď pandémia prepukla, kategória čis-
tiacich prostriedkov v dm drogerie markt zdvoj-
násobila svoju veľkosť, a to napriek tomu, že 
mnoho žiadaných výrobkov v tom čase nebolo 
dostupných. Pre obavy zo samotnej pandémie 

Vileda 1.2 Spray Max mop
• Plochý mop s obojstrannou umývacou hlavicou, rozprašovačom 

a veľkou nádržkou pre rýchle a efektívne upratovanie vašej podlahy, 
ktoré šetrí váš čas.

• Vďaka obojstrannému otočnému umývaciemu návleku dokáže 
umyť dvojnásobnú plochu oproti mopu 1.2 Spray.

• Mikroatkívne vlákna pohltia a zotrú mastnotu a šmuhy 
a abrazívne vlákna odstránia aj zaschnuté nečistoty.

• Nádržka je odnímateľná s objemom 750 ml.

• Mikrovlákna odstránia baktérie z povrchu len pomocou 
vody. Tenké mikrovlákna fyzicky perfektne priľnú 
k povrchu podlahy, kde zachytia nečistoty a viac ako 
99% baktérií a vírusov * a odstránia ich preč bez 
nutnosti použitia chemikálií.

2021

2019 · 2020

*Odstraňuje baktérie E.coli, zlatého stafylokoka a bovinný koronavirus z drevených podláh a keramických dlaždíc, testované externým laboratóriom.

Pre skvelý pocit
z domova

inzercia

ľudí použilo za posledný rok 
prípravky do umývačiek riadu.

32 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. + 4./2020

davky na nákup čistiacich prostriedkov viacčlen-
né domácnosti – až 35 eur ročne.

Jednoduché použitie

Na pomyselnom vrchole rebríčka obľúbenosti 
trónia univerzálne čistiace prostriedky, ktoré si 
z celkových ročných výdavkov slovenských do-
mácností na tento sortiment odkrajujú viac ako 
jednu tretinu. Zároveň ich nakupuje aj najviac 
domácností – sedem z desiatich. „Na druhom 
mieste sú univerzálne chlórové čističe, ktoré si 
v priebehu sledovaného obdobia do svojho ná-
kupného košíka vložila aspoň raz každá druhá 
domácnosť. Podľa celkových výdavkov nasledu-
jú čistiace prostriedky na odpady, pro                                                                striedky 
proti vodnému kameňu a čistiace prostriedky 
do kúpeľne,” dopĺňa Nina Páleníková. Pri forme 
volia spotrebitelia tekuté čističe pred krémový-
mi a práškovými čistiacimi prostriedkami. „Naj-
vyššie výdavky na kúpu čistiacich prostriedkov 
majú domácnosti v drogériách a hypermarke-
toch, ktoré spoločne zodpovedajú za necelú 
pol                                                                ovicu celkových výdavkov na čistiace pro-
striedky,” dodáva.

Významným segmentom sú WC čističe, ktoré 
podľa údajov spoločnosti RetailZoom za obdobie 
od januára do novembra 2020 vo vybraných dro-
gériách Teta, dm drogerie markt a 101 Drogerie 
tvorili 32 % predajov. „Predaje WC čističov me-
dziročne klesli o štyri percentá. Táto kategória je 
najviac propagovanou kategóriou v rámci čistia-
cich prostriedkov do domácnosti,” ozrejmuje 
konzultantka spoločnosti Viviana Kučerová. WC 
čističe sa delia na WC bloky a tekuté WC čističe. 
Prvá podkategória tvorí 84 % všetkých predajov 
tohto segmentu v hodnote, zvyšných 16 % patrí 
tekutým čističom toaliet. „Najpredávanejšou 
značkou WC blokov je jednoznačne značka Bref, 
ktorá v sledovanom období dosiahla hodnotový 
podiel 67 percent,” uvádza Viviana Kučerová 
a dopĺňa, že na druhom mieste je Domestos 
s podielom predaja na úrovni 12 %. Poradie pri 
tekutých WC čističoch je na prvých dvoch 
miestach rovnaké, s tým, že Bref má hodnotový 
podiel 24 % a Domestos 23 %.
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ZÁKAZNÍCI 
INVESTUJÚ 
DO ČISTOTY

CS #4

A
ž deväť z desiatich domácností 
si počas roka vloží do nákup-
ného košíka akýkoľvek z čistia-
cich prostriedkov. Na výber má 
z kategórií, ako sú univerzálne 

čističe, čistiace prostriedky do kuchyne, kúpeľ-
ne, na sklo, koberce, nábytok, dlažbu, proti 

prachu, plesniach či vodnému kameňu. 
„Typická domácnosť nakupuje čistiace 
prostriedky raz za päť týždňov a za rok 
na ich kúpu minie približne 27 eur,” 
uvádza Nina Páleníková, konzultantka 
spoločnosti GfK. Ako dopĺňa, podľa 
údajov zo Spotrebiteľského panelu 
GfK za obdobie od novembra 2019 
do októbra 2020 mali najvyššie vý-

Aj napriek bohatej ponuke 
segmentu čistiacich 
a upratovacích prostriedkov 
slovenskí zákazníci stále 
preferujú univerzálne 

čistiace prípravky. 
Pandémia vyvolala ešte 
väčšiu snahu o čistý 
domov, preto medzi 
žiadané vlastnosti 
produktov v uplynulom 
roku patrili 

schopnosť dezinfekcie, 
antibakteriálnosť, ale aj 
ekologickosť. Podobné 
trendy v tejto rastúcej 

kategórii sa očakávajú aj 
tento rok.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: MLIEČNE VÝROBKY
CS #3: PEČIVO
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE

A
čističe, čistiace prostriedky do kuchyne, kúpeľ-

ne, na sklo, koberce, nábytok, dlažbu, proti 
prachu, plesniach či vodnému kameňu. 

„Typická domácnosť nakupuje čistiace 
prostriedky raz za päť týždňov a za rok 

domov, preto medzi 
žiadané vlastnosti 
produktov v uplynulom 
roku patrili 

schopnosť dezinfekcie, 
antibakteriálnosť, ale aj 
ekologickosť. Podobné 
trendy v tejto rastúcej 

kategórii sa očakávajú aj 
tento rok.

spotrebiteľov používa 
čistiace prostriedky raz 
týždenne.

23 %

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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Viac upratovania, 
viac hygieny

Príchod nepoznanej choroby vlani vyvolal obavy 
ľudí o zdravie. Aj preto sa spotrebitelia v uply-
nulom roku ešte viac spoliehali na čistiace pro-
striedky, ktoré si kupovali vo väčších množ-
stvách. „Kategória čistiacich prostriedkov 

patrila v minulom roku medzi najdynamickejšie. 
V marci, keď pandémia prepukla, kategória čis-
tiacich prostriedkov v dm drogerie markt zdvoj-
násobila svoju veľkosť, a to napriek tomu, že 
mnoho žiadaných výrobkov v tom čase nebolo 
dostupných. Pre obavy zo samotnej pandémie 

Vileda 1.2 Spray Max mop
• Plochý mop s obojstrannou umývacou hlavicou, rozprašovačom 

a veľkou nádržkou pre rýchle a efektívne upratovanie vašej podlahy, 
ktoré šetrí váš čas.

• Vďaka obojstrannému otočnému umývaciemu návleku dokáže 
umyť dvojnásobnú plochu oproti mopu 1.2 Spray.

• Mikroatkívne vlákna pohltia a zotrú mastnotu a šmuhy 
a abrazívne vlákna odstránia aj zaschnuté nečistoty.

• Nádržka je odnímateľná s objemom 750 ml.

• Mikrovlákna odstránia baktérie z povrchu len pomocou 
vody. Tenké mikrovlákna fyzicky perfektne priľnú 
k povrchu podlahy, kde zachytia nečistoty a viac ako 
99% baktérií a vírusov * a odstránia ich preč bez 
nutnosti použitia chemikálií.

2021

2019 · 2020

*Odstraňuje baktérie E.coli, zlatého stafylokoka a bovinný koronavirus z drevených podláh a keramických dlaždíc, testované externým laboratóriom.
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prípravky do umývačiek riadu.

32 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. + 4./2020

davky na nákup čistiacich prostriedkov viacčlen-
né domácnosti – až 35 eur ročne.

Jednoduché použitie

Na pomyselnom vrchole rebríčka obľúbenosti 
trónia univerzálne čistiace prostriedky, ktoré si 
z celkových ročných výdavkov slovenských do-
mácností na tento sortiment odkrajujú viac ako 
jednu tretinu. Zároveň ich nakupuje aj najviac 
domácností – sedem z desiatich. „Na druhom 
mieste sú univerzálne chlórové čističe, ktoré si 
v priebehu sledovaného obdobia do svojho ná-
kupného košíka vložila aspoň raz každá druhá 
domácnosť. Podľa celkových výdavkov nasledu-
jú čistiace prostriedky na odpady, pro                                                                striedky 
proti vodnému kameňu a čistiace prostriedky 
do kúpeľne,” dopĺňa Nina Páleníková. Pri forme 
volia spotrebitelia tekuté čističe pred krémový-
mi a práškovými čistiacimi prostriedkami. „Naj-
vyššie výdavky na kúpu čistiacich prostriedkov 
majú domácnosti v drogériách a hypermarke-
toch, ktoré spoločne zodpovedajú za necelú 
pol                                                                ovicu celkových výdavkov na čistiace pro-
striedky,” dodáva.

Významným segmentom sú WC čističe, ktoré 
podľa údajov spoločnosti RetailZoom za obdobie 
od januára do novembra 2020 vo vybraných dro-
gériách Teta, dm drogerie markt a 101 Drogerie 
tvorili 32 % predajov. „Predaje WC čističov me-
dziročne klesli o štyri percentá. Táto kategória je 
najviac propagovanou kategóriou v rámci čistia-
cich prostriedkov do domácnosti,” ozrejmuje 
konzultantka spoločnosti Viviana Kučerová. WC 
čističe sa delia na WC bloky a tekuté WC čističe. 
Prvá podkategória tvorí 84 % všetkých predajov 
tohto segmentu v hodnote, zvyšných 16 % patrí 
tekutým čističom toaliet. „Najpredávanejšou 
značkou WC blokov je jednoznačne značka Bref, 
ktorá v sledovanom období dosiahla hodnotový 
podiel 67 percent,” uvádza Viviana Kučerová 
a dopĺňa, že na druhom mieste je Domestos 
s podielom predaja na úrovni 12 %. Poradie pri 
tekutých WC čističoch je na prvých dvoch 
miestach rovnaké, s tým, že Bref má hodnotový 
podiel 24 % a Domestos 23 %.
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VNÚTROŠTÁTNA PALETOVÁ PREPRAVA
Naša pobočková sieť je tvorená tak, aby bola 
čo najefektívnejšia a zabezpečovala najkratší 
možný spôsob doručenia.

K

MEDZINÁRODNÁ PALETOVÁ PREPRAVA
Aktuálne prevádzkujeme pravidelné linky do 
30 štátov, väčšinu z nich s denným odjazdom.^

CELOVOZOVÁ PREPRAVA
Vyberieme pre vás vozidlá, ktoré budú svojou 
kapacitou najlepšie zodpovedať rozmerom 
a hmotnosti vašich zásielok, vhodné pre 
paletizované aj nepaletizované zásielky. 

9

SKLADOVANIE
Zaistíme kompletné skladovanie vášho tovaru – 
vykládku, príjem, administratívne zabezpečenie 
aj fyzickú kontrolu tovaru, skladovanie, 
vychystávanie objednávok. 

!

OBALY
Navrhneme efektívny spôsob balenia vášho 
tovaru a zameriame sa na optimalizáciu 
nákladov na materiál a výrobu.

a

LETECKÁ A NÁMORNÁ PREPRAVA
Zaistíme prepravu s regulovanou teplotou, 
expresnú a ekonomickú leteckú prepravu 
zásielok do 50 kg.

v

6118_GEIS_inz_export_240x340_SK-3.indd   16118_GEIS_inz_export_240x340_SK-3.indd   1 27.01.2021   9:4927.01.2021   9:49

40

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

CATSCAN
V tomto vydaní:

40

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

jí aj neustále sa rozrastajúca ponuka týchto vý-
robkov,” dodáva.

Spojiť ekológiu s hygienickou čistotou plánuje 
aj spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning 
Solutions. „Na tento rok pripravujeme novinky, 
ktoré sa týkajú oboch aspektov, a to mikrohand-
ričky vyrobené zo stopercentne recyklovateľ-
ných vlákien, čím spravíme veľký posun v téme 
udržateľnosti,“ tvrdí Jiří Krechler s tým, že spo-
ločnosť chystá aj kampaň pre komunikáciu témy 
udržateľnosti, ktorá sa týka drvivej väčšiny ich 
výrobkov. „Ďalším produktom je Ultra Fresh po-
ťah na žehliace dosky, ktorého povrch znemož-
ňuje baktériám prežívať a množiť sa. Povrch 
totiž obsahuje antibakteriálnu zložku, ktorá 
zabraňuje rastu baktérií v poťahu takmer na sto 
percent,” dodáva Jiří Krechler. Úspech techno-
lógie Ultra Fresh sa pritom spoločnosti potvrdil 
už v minulom roku pri handričkách, ktoré vyhra-
li cenu Voľba spotrebiteľov 2020.

„V tomto roku by sme chceli uviesť na trh nové 
jednorazové rukavice, pretože sa stávajú bež-
nou súčasťou života. Pripravujeme novinky 
v rámci kategórie podlaha, kde chceme priniesť 
ekologický rad s odbúrateľnými vlastnosťami,” 
hovorí o plánoch Peter Masný. „Kategória eko-
výrobkov by mala rásť, musí byť však kvalitná 
a zároveň účelná. Dôležitá bude aj cenová poli-
tika a ešte dôležitejšie bude vysvetliť zákazní-
kom, v čom je to lepšie, kvalitnejšie a prečo si to 
kúpiť,” dopĺňa. Mapa Spontex preto na trh uve-
die novinku v podobe trojkusových hubiek na 
riad, kde je abrazívum zo stopercentne recyklo-
vaných vlákien.

Iným trendom, ktorý vplýva na čistiace a upra-
tovacie prostriedky, je aj ich dizajn. „Dnes už 
máme kuchyne alebo kúpeľne viac trendy 
a chceme, aby nám k tomu vizuálne pasovali aj 
produkty. Nevravím, že to riešia všetci, ale ak 
máte modernú kúpeľňu, chcete k nej aj trendy 
handru na podlahu,” vysvetľuje Peter Masný 
s tým, že z ich sortimentu je preto obľúbená 
Spontex Mosaik handra na podlahu alebo mik-
routierka z recyklovaných vlákien. K týmto tren-
dom sa pridružuje ešte jeden dlhodobý. „Za 
posledný rok to bol najmä trend dezinfekcie. 
Okrem toho dlhodobo prevláda trend rýchleho, 
komfortného upratovania pomocou univerzál-
nych vlhčených utierok, ktorých spotreba vzrást-
la o viac ako 40 percent,” uzatvára Mária Šimo-
novičová.

či lockdownu sa zákazníci nadzásobili,” uvádza 
sortimentová manažérka siete Mária Šimonovi-
čová. Ako dodáva, trend spotreby čistiacich pro-
striedkov rástol v dm drogerie markt aj počas 
ďalších mesiacov roka 2020 na úrovni 30 %.

„Skutočne veľký záujem bol najmä v úvodnej 
fáze pandémie o jednorazové rukavice. Dlhodo-
bo výrazný celosvetový dopyt po jednorazových 
rukaviciach tak viedol k enormným nárastom 
cien vstupných materiálov a následne aj koneč-
ných cien pre spotrebiteľa,” vysvetľuje Jiří 
Krechler, marketingový manažér spoločnosti 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions, 
a dopĺňa, že dočasne tak pandémia zatienila 
predchádzajúci rastúci záujem o stále výraznej-
šiu tému životného prostredia. „Výrazne sa 
zdvihol predaj hubkových utierok s antibakteri-
álnymi účinkami; samozrejme, dezinfekcia je 
dnes súčasť bežného života. Ďalej sú to utier-

ky-handričky s obsahom mikrovlákna, ktoré po-
hlcujú 99 percent baktérií,“ hovorí Peter Masný, 
Area and Key account manager spoločnosti 
Mapa Spontex. Ako pokračuje, niektoré utierky 
podľa dát spoločnosti Nielsen medziročne rástli 
zhruba o viac ako 20 % a vlhčené utierky na 
čistenie o viac ako 30 %. „Mnohé domácnosti 
začali častejšie umývať podlahu systémový                                                                                                                                                                                                                                                                mi 
mopmi, hlavne tam, kde majú deti. Pri mopoch 
určite zohrala svoju úlohu aj výstavba nových 
domov a bytov, teda vznik nových domácností,” 
konštatuje Peter Masný. Všeobecne sa oslovení 
výrobcovia a obchodníci zhodujú, že v tomto 
roku bude kategória čistiacich prostriedkov na-
ďalej rásť.

Ekológia ide dopredu

Tento rok sa výrobcovia čistiacich prostriedkov 
zamerajú najmä na ekologické novinky, hoci 
naďalej nebudú chýbať ani prípravky na dezin-
fekciu. „Viaceré novinky, najmä v dezinfekcii, 
pribudli už na prelome rokov – značky Lysol 
a Lysoform. Pripravujeme tiež zaradenie kombi-

nácie dezinfekčných a ekologických čistiacich 
prostriedkov a naďalej budeme budovať a pod-
porovať ekologické čistiace prostriedky. Z vlast-
nej značky prinášame nový systém dopĺňania 
čistiacich prostriedkov bez potreby novej plasto-
vej fľaše a tiež výrobky neutrálne voči klíme,” 
ozrejmuje Mária Šimonovičová. Podľa jej slov 

majú totiž ekologické výrobky čoraz viac nových 
spotrebiteľov. „Kým čistiace prostriedky celkovo 
vzrástli o 30 percent za minulý rok, tempo rastu 
ekovýrobkov bolo skoro 50 percent, za čím sto-

„Vidíme 
tri výrazné 

trendy.”

Pandémia a s ňou spojený zvýšený 
záujem o hygienu a poriadok, ako aj 
téma ekológie – to sú v tejto chvíli tie 
hlavné trendy, ktoré ovplyvňujú segment 
čistiacich a upratovacích produktov.

Jiří Krechler,
marketingový manažér, 
Freudenberg Home and Cleaning 
Solutions

zákazníkov používa 
prostriedky na umývanie 
riadu dva- až trikrát 
denne.

kupujúcich použilo
za posledných 12 mesiacov
WC čističe a bloky.

41 % 64 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. + 4./2020
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kazníka nakrája kvalitné a chutné lahôdky a mäso-
vé výrobky či čerstvé mäso. „Mimo už sú klasické 
mraziace vane, obslužné vitríny s oblými sklami 
a pomaly sa vytrácajú aj prístenné vitríny bez 
dvier,” tvrdí Matej Mikula.

Prvoradá je ekológia

Téma ekológie je stále aktuálnejšia aj pri chladia-
renskom nábytku a dopyt po ekologickejších za-
riadeniach stúpa. „Trend je hlavne využívať kom-
ponenty – či už do chladiacich sústav, alebo do 
samotných zariadení –, ktoré šetria energiu, res-
pektíve majú dlhšiu životnosť,“ vysvetľuje Peter 
Muzika. Takýmito štandardmi, ktoré šetria pre-
vádzkové náklady, sú podľa neho napríklad dvere 
na prístenných vitrínach, EC ventilátory, AKV ven-
tily, vzdialené monitorovanie funkčnosti sústav 
a teplôt či odmrazovanie horúcimi parami. „Dôle-
žitými u predávaného chladiaceho nábytku naďalej 
zostávajú trvalá udržateľnosť a zníženie energetic-
kej spotreby, napríklad výmenou starých a menej 
efektívnych zariadení za novšie, ekologickejšie, 
použitím inovatívnych dverí alebo viek, ktoré za-
bezpečia trvalé uzatvorenie chladiaceho nábytku,“ 
vymenúva Miroslava Jozeková. Predajne podľa jej 
slov musia priebežne a efektívne monitorovať všet-
ky spotrebiče energie. „V oblasti vývoja chladiace-
ho nábytku sa stále častejšie využívajú aj digitálne 
technológie, napríklad automatická aktivácia po-
plašného zariadenia, keď je nutné doplniť tovar,” 
uvádza.

Dizajn nezaostáva

Správne zvolený chladiarenský nábytok nepomáha 
len udržať požadovanú teplotu ponúkaných potra-
vín, dokáže podporiť aj ich predaj. „Snahou súčas-
ných prevádzkovateľov predajní je ponúknuť zá-
kazníkom individuálny zážitok z nakupovania. 
Potraviny je preto nutné aj v tomto priestore opti-
málne nasvietiť a čo je dôležité, spotrebiteľ musí 
mať voľný výhľad na tovar,” vysvetľuje Miroslava 
Jozeková. Chladiace a mraziace boxy by preto už 
v moderných a remodelovaných prevádzkach mali 
byť uzatvorené. „Trendom je uzatváranie prísten-
ných vitrín bezrámovými dverami s antireflexom, 
ktoré umožňujú lepšiu viditeľnosť produktov. Ma-
teriály bývajú kvalitnejšie a používa sa takmer vý-
hradne izolačné sklo, ktoré návrhár môže zvýrazniť 
transparentným prevedením okrajov,” dodáva. 
Chladiarenský nábytok by mal zapadať do celko-
vého dizajnu predajne, čo je možné dosiahnuť po-
užitím prvkov z dreva a kameňa. „Jednou z ta-
kýchto noviniek je napríklad obslužná vitrína 
modelového radu Zoe od firmy Pastorkalt, ktorej 
nadstavba nemá oporné stĺpiky a je celosklenená. 
Zákazníkovi teda nič nebráni vo výhľade a môže si 
nerušene vybrať z ponuky obchodníka,” uvádza 
Peter Muzika.

Trendy zo zahraničia

Inšpirácie pre nové možnosti vzhľadu chladiaren-
ského nábytku môžu prevádzkovatelia predajní 
nájsť aj v iných európskych krajinách. „V Nemecku 
sa začínajú pomaly používať aj prístenné vitríny 
s automatickými dverami,” uvádza Matej Mikula 
s tým, že aj v škandinávskych krajinách je možné 
pozorovať zaujímavý trend prístenných vitrín. „Pre-
dajne sa najčastejšie navrhujú tak, aby sa mohol 
spojiť chladený sklad na mliečne produkty s pre-
dajnou časťou,” vysvetľuje a dodáva, že celé rieše-
nie pozostáva z chladiaceho boxu postaveného 
z PUR panelov, ktorý má jednu stenu presklenú 
s otváracími dverami. Táto stena smeruje do pre-
dajne. Za dverami je klasický regál bez zadnej ste-
ny a za ním sú skladové regály alebo palety s tova-
rom. „Dokladanie sa realizuje zvnútra a zozadu. 
Výhodou je taktiež to, že personál nemusí chlade-
ný tovar s paletou vytiahnuť na predajnú plochu. 
Čiže tovar sa zbytočne neohrieva a v neposlednom 
rade nezavadzia ľuďom pri nakupovaní. Ďalšou 
výhodou sú podstatne nižšie investičné náklady,” 
ozrejmuje Matej Mikula.

Na Slovensku sa tieto typy chladiacich boxov s dve-
rami nachádzajú skôr na čerpacích staniciach. Ďal-
ším podnetným typom nábytku sú semivertikálne 
vitríny, ktoré na Slovensku chýbajú. Ide o nábytky 
s výškou približne 1‚6 metra, v ktorých je spodná 

polica širšia ako vrchná. „Väčšinou sú to dizajnové 
kúsky, ktoré sa umiestňujú do priestoru predajne. 
Takéto vitríny sú veľmi obľúbené v Nemecku, Fran-
cúzsku alebo aj v Grécku. U nás ich však nájdeme 
veľmi málo. Dôvodom je, že tento nábytok je 
vzhľadom na veľkosť výstavnej plochy najdrahší,” 
tvrdí Matej Mikula. Ak ide o chladiarenský nábytok 
určený na uchovávanie výrobkov pri mínusových 
teplotách, spoločnosť Pan-Dur eviduje úbytok kla-
sických mraziacich vaní. „Namiesto nich sa použí-
vajú kombinované vitríny, kde spodná časť je 
v podstate mraziaca vaňa a vrchná časť je mrazia-
ca vitrína s dverami,” hovorí Matej Mikula a dodá-
va, že už niekoľko rokov sledujú úpadok dopytu 
po mrazenom tovare, pretože nakupujúci preferu-
jú radšej čerstvý chladený tovar.

Hrozia pokuty

Na to, aby chladiarenské zariadenia zostali čo naj-
dlhšie funkčné v požadovanej kvalite, je potrebné 
sa o ne starať. Vhodné je mať stanovený plán 
údržby pre jednotlivé zariadenia. „Ide predovšet-
kým o pravidelnú starostlivosť o kondenzátor, kto-
rý slúži na odvod tepla z chladiaceho zariadenia. 
Zachytáva prach a rôzne nečistoty. Pri jeho zane-
sení je chladiace zariadenie nedostatočne ochla-
dzované, klesá jeho výkon a zvyšuje sa jeho spot-
reba. Preto musí byť kondenzátor čistený 
pravidelne každý mesiac,“ hovorí Miroslava Jo-
zeková. Starostlivosť o chladiarenský nábytok je 
však individuálna. „Obchodné siete majú uzavreté 
servisné zmluvy so servisnými firmami, ktoré im 
danú údržbu zabezpečujú. Malí podnikatelia sa 
zväčša starajú o svoje zariadenia sami a servis vo-
lajú iba v prípadoch, keď si už nevedia rady,” tvrdí 
Matej Mikula.

Nie každý si však uvedomuje dôležitosť údržby 
týchto zariadení. „Z vlastných skúseností vieme, že 
v prevádzkach je nedostatočná starostlivosť o za-
riadenia, prevádzkovateľ na to nemá kapacity a ani 
čas. V predajniach chýbajú sanitačné dni, keď by 
sa počas zavretej prevádzky čistili zariadenia,” 
ozrejmuje Miroslava Jozeková. Ako prevencia slú-
žia aj kontroly. „Slovenské úrady realizujú kontroly, 
a tak prevádzky celkom donútili starať sa o chla-
diace zariadenia. V prípade, že zariadenie nefun-
guje, ako má, a teda nedosahuje potrebné teploty, 
hrozia vysoké pokuty,” uzatvára Matej Mikula.

„Investovať 
sa oplatí.“

Obchodník by si mal zvážiť, či radšej neza-
investuje do kvalitnejších zariadení, ktoré 
aj napriek svojej vyššej cene ušetria hlavne 
prevádzkové náklady, no taktiež nezaťažujú 
životné prostredie častou likvidáciou vyra-
dených a nefunkčných zariadení.

Peter Muzika,
generálny riaditeľ, Reccom
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né a skladové priestory. Jeho slová potvrdzuje aj 
Miroslava Jozeková z marketingového oddelenia 
spoločnosti AV Gast. „Každý zákazník preferuje 
iný typ chladiaceho zariadenia v závislosti od jeho 
obchodnej činnosti. Zväčša však ide o uzavreté 
chladiace prístenné vitríny na mlieko a mliečne 
výrobky, ktoré tvoria najväčšie percentuálne za-
stúpenie v predajniach,“ tvrdí. Zároveň dopĺňa, že 
na tomto druhu chladiarenského nábytku si zákaz-
níci pochvaľujú dizajn, kvalitu, funkčnosť i úsporu 
energií. „Je zrejmé, že otvorené vitríny bez dvier 
sa pomaly, ale isto vytratia, tak ako sa vytratili kla-

sické žiarivkové osvetlenia, ktoré boli nahradené 
LED svietidlami,” hovorí o preferencii zatvorených 
vitrín obchodný zástupca spoločnosti Pan-Dur Ma-
tej Mikula.

Výber chladiarenského nábytku však do veľkej 
miery ovplyvňuje aj samotný spotrebiteľ. „Zákaz-
níci sú čoraz náročnejší a okrem iného majú vo 
veľkej obľube čerstvé nebalené produkty, čomu sa 
prispôsobuje veľa obchodníkov,” hovorí Peter Mu-
zika a dodáva, že moderná predajňa by preto mala 
mať aj obslužný úsek, kde obsluha pred očami zá-

S 

ortiment chladiarenského nábyt-
ku je široký a pri jeho výbere musí 
prevádzkovateľ brať do úvahy nie-
len typ predajne, ale aj výber pre-
dávaného sortimentu. „Môže mať 

samoobslužný, poprípade aj obslužný charakter, 
môže ísť o supermarket alebo diskontný predaj. 
Toto, ale aj mnohé iné faktory ovplyvňujú výber 
predávaného sortimentu v tej-ktorej predajni 
a tomu je prispôsobený výber typu zariadenia, nie 
naopak,” uvádza Peter Muzika, generálny riadi-
teľ spoločnosti Reccom, ktorá zariaďuje obchod-

Chladničky dokážu 

podporiť predaj
Hoci sú trendy pri chladiarenských zariadeniach trvanlivejšie ako výrobky v nich, 
predsa len aj tento typ nábytku podlieha istým vplyvom. Najvýraznejšími sú príklon 
k ekologickým zariadeniam s úsporou energií, trvalá udržateľnosť aj efektívnosť. 
V neposlednom rade do hry vstupuje aj dizajn, ktorý dokáže pomôcť pri predaji 
vystavovaných produktov.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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kazníka nakrája kvalitné a chutné lahôdky a mäso-
vé výrobky či čerstvé mäso. „Mimo už sú klasické 
mraziace vane, obslužné vitríny s oblými sklami 
a pomaly sa vytrácajú aj prístenné vitríny bez 
dvier,” tvrdí Matej Mikula.

Prvoradá je ekológia

Téma ekológie je stále aktuálnejšia aj pri chladia-
renskom nábytku a dopyt po ekologickejších za-
riadeniach stúpa. „Trend je hlavne využívať kom-
ponenty – či už do chladiacich sústav, alebo do 
samotných zariadení –, ktoré šetria energiu, res-
pektíve majú dlhšiu životnosť,“ vysvetľuje Peter 
Muzika. Takýmito štandardmi, ktoré šetria pre-
vádzkové náklady, sú podľa neho napríklad dvere 
na prístenných vitrínach, EC ventilátory, AKV ven-
tily, vzdialené monitorovanie funkčnosti sústav 
a teplôt či odmrazovanie horúcimi parami. „Dôle-
žitými u predávaného chladiaceho nábytku naďalej 
zostávajú trvalá udržateľnosť a zníženie energetic-
kej spotreby, napríklad výmenou starých a menej 
efektívnych zariadení za novšie, ekologickejšie, 
použitím inovatívnych dverí alebo viek, ktoré za-
bezpečia trvalé uzatvorenie chladiaceho nábytku,“ 
vymenúva Miroslava Jozeková. Predajne podľa jej 
slov musia priebežne a efektívne monitorovať všet-
ky spotrebiče energie. „V oblasti vývoja chladiace-
ho nábytku sa stále častejšie využívajú aj digitálne 
technológie, napríklad automatická aktivácia po-
plašného zariadenia, keď je nutné doplniť tovar,” 
uvádza.

Dizajn nezaostáva

Správne zvolený chladiarenský nábytok nepomáha 
len udržať požadovanú teplotu ponúkaných potra-
vín, dokáže podporiť aj ich predaj. „Snahou súčas-
ných prevádzkovateľov predajní je ponúknuť zá-
kazníkom individuálny zážitok z nakupovania. 
Potraviny je preto nutné aj v tomto priestore opti-
málne nasvietiť a čo je dôležité, spotrebiteľ musí 
mať voľný výhľad na tovar,” vysvetľuje Miroslava 
Jozeková. Chladiace a mraziace boxy by preto už 
v moderných a remodelovaných prevádzkach mali 
byť uzatvorené. „Trendom je uzatváranie prísten-
ných vitrín bezrámovými dverami s antireflexom, 
ktoré umožňujú lepšiu viditeľnosť produktov. Ma-
teriály bývajú kvalitnejšie a používa sa takmer vý-
hradne izolačné sklo, ktoré návrhár môže zvýrazniť 
transparentným prevedením okrajov,” dodáva. 
Chladiarenský nábytok by mal zapadať do celko-
vého dizajnu predajne, čo je možné dosiahnuť po-
užitím prvkov z dreva a kameňa. „Jednou z ta-
kýchto noviniek je napríklad obslužná vitrína 
modelového radu Zoe od firmy Pastorkalt, ktorej 
nadstavba nemá oporné stĺpiky a je celosklenená. 
Zákazníkovi teda nič nebráni vo výhľade a môže si 
nerušene vybrať z ponuky obchodníka,” uvádza 
Peter Muzika.

Trendy zo zahraničia

Inšpirácie pre nové možnosti vzhľadu chladiaren-
ského nábytku môžu prevádzkovatelia predajní 
nájsť aj v iných európskych krajinách. „V Nemecku 
sa začínajú pomaly používať aj prístenné vitríny 
s automatickými dverami,” uvádza Matej Mikula 
s tým, že aj v škandinávskych krajinách je možné 
pozorovať zaujímavý trend prístenných vitrín. „Pre-
dajne sa najčastejšie navrhujú tak, aby sa mohol 
spojiť chladený sklad na mliečne produkty s pre-
dajnou časťou,” vysvetľuje a dodáva, že celé rieše-
nie pozostáva z chladiaceho boxu postaveného 
z PUR panelov, ktorý má jednu stenu presklenú 
s otváracími dverami. Táto stena smeruje do pre-
dajne. Za dverami je klasický regál bez zadnej ste-
ny a za ním sú skladové regály alebo palety s tova-
rom. „Dokladanie sa realizuje zvnútra a zozadu. 
Výhodou je taktiež to, že personál nemusí chlade-
ný tovar s paletou vytiahnuť na predajnú plochu. 
Čiže tovar sa zbytočne neohrieva a v neposlednom 
rade nezavadzia ľuďom pri nakupovaní. Ďalšou 
výhodou sú podstatne nižšie investičné náklady,” 
ozrejmuje Matej Mikula.

Na Slovensku sa tieto typy chladiacich boxov s dve-
rami nachádzajú skôr na čerpacích staniciach. Ďal-
ším podnetným typom nábytku sú semivertikálne 
vitríny, ktoré na Slovensku chýbajú. Ide o nábytky 
s výškou približne 1‚6 metra, v ktorých je spodná 

polica širšia ako vrchná. „Väčšinou sú to dizajnové 
kúsky, ktoré sa umiestňujú do priestoru predajne. 
Takéto vitríny sú veľmi obľúbené v Nemecku, Fran-
cúzsku alebo aj v Grécku. U nás ich však nájdeme 
veľmi málo. Dôvodom je, že tento nábytok je 
vzhľadom na veľkosť výstavnej plochy najdrahší,” 
tvrdí Matej Mikula. Ak ide o chladiarenský nábytok 
určený na uchovávanie výrobkov pri mínusových 
teplotách, spoločnosť Pan-Dur eviduje úbytok kla-
sických mraziacich vaní. „Namiesto nich sa použí-
vajú kombinované vitríny, kde spodná časť je 
v podstate mraziaca vaňa a vrchná časť je mrazia-
ca vitrína s dverami,” hovorí Matej Mikula a dodá-
va, že už niekoľko rokov sledujú úpadok dopytu 
po mrazenom tovare, pretože nakupujúci preferu-
jú radšej čerstvý chladený tovar.

Hrozia pokuty

Na to, aby chladiarenské zariadenia zostali čo naj-
dlhšie funkčné v požadovanej kvalite, je potrebné 
sa o ne starať. Vhodné je mať stanovený plán 
údržby pre jednotlivé zariadenia. „Ide predovšet-
kým o pravidelnú starostlivosť o kondenzátor, kto-
rý slúži na odvod tepla z chladiaceho zariadenia. 
Zachytáva prach a rôzne nečistoty. Pri jeho zane-
sení je chladiace zariadenie nedostatočne ochla-
dzované, klesá jeho výkon a zvyšuje sa jeho spot-
reba. Preto musí byť kondenzátor čistený 
pravidelne každý mesiac,“ hovorí Miroslava Jo-
zeková. Starostlivosť o chladiarenský nábytok je 
však individuálna. „Obchodné siete majú uzavreté 
servisné zmluvy so servisnými firmami, ktoré im 
danú údržbu zabezpečujú. Malí podnikatelia sa 
zväčša starajú o svoje zariadenia sami a servis vo-
lajú iba v prípadoch, keď si už nevedia rady,” tvrdí 
Matej Mikula.

Nie každý si však uvedomuje dôležitosť údržby 
týchto zariadení. „Z vlastných skúseností vieme, že 
v prevádzkach je nedostatočná starostlivosť o za-
riadenia, prevádzkovateľ na to nemá kapacity a ani 
čas. V predajniach chýbajú sanitačné dni, keď by 
sa počas zavretej prevádzky čistili zariadenia,” 
ozrejmuje Miroslava Jozeková. Ako prevencia slú-
žia aj kontroly. „Slovenské úrady realizujú kontroly, 
a tak prevádzky celkom donútili starať sa o chla-
diace zariadenia. V prípade, že zariadenie nefun-
guje, ako má, a teda nedosahuje potrebné teploty, 
hrozia vysoké pokuty,” uzatvára Matej Mikula.

„Investovať 
sa oplatí.“

Obchodník by si mal zvážiť, či radšej neza-
investuje do kvalitnejších zariadení, ktoré 
aj napriek svojej vyššej cene ušetria hlavne 
prevádzkové náklady, no taktiež nezaťažujú 
životné prostredie častou likvidáciou vyra-
dených a nefunkčných zariadení.

Peter Muzika,
generálny riaditeľ, Reccom
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GRILOVANIE prichádza do sezóny 
a spríjemňuje chvíle s blízkymi.     

PLATOBNÉ TERMINÁLY, self-scanning 
i samoobslužné pokladnice urýchľujú nákup. 

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na:
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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dokážu pri správnom výbere výrazne pomôcť. 

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:

TOVAR&PREDAJ #57 1 – 2/21 3.50 € Od r. 2011

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL sa dostáva čoraz viac 
aj do pozornosti nákupných košíkov.

STRETNUTIE 
S JOZEFOM BERKOM, 
konateľom Delia potraviny.

TRENDY na nový 
rok formovala 
aj pandémia. 

SVETOBEŽNÍCI 
na výlete v Holandsku.

PEČIVO
rozvonia predajňu. 

V našom  ďalšom čísle:



DÔVERA
JE NAJSILNEJŠÍM 

PUTOM MEDZI ZNAČKOU 
A ZÁKAZNÍKOM!

2000 SPOTREBITEĽOV ROZHODLO 
O NAJDÔVERYHODNEJŠÍCH 

ZNAČKÁCH ROKA 2020!
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že spotrebiteľ na Slovensku je mimo-
riadne konzervatívny, pretože až 93 
percent ocenených značiek je rovnakých 
ako minulý rok. Najúspešnejším distri-
bútorom sa v kategórii najdôveryhodnej-
ších značiek produktov stala spoločnosť 
Mars SR s krmivom pre mačky Whiskas, 
krmivom pre psy Pedigree a žuvačkami 
Orbit. Medzi značkami lekárenských 
produktov si po tri víťazstvá podelili 
výrobcovia Stada Pharma Slovakia a sa-
nofi-aventis Pharma Slovakia. 

Ako využiť víťazstvo na zviditeľnenie
Tento rok získajú značky ešte väčšiu 
podporu. Atoz Marketing Services ju pre 
najbližší polrok pripravuje v spolupráci 
s množstvom mediálnych partnerov. 
Kampaň bude prebiehať v outdoore, 
printových aj online médiách, obchod-
ných centrách či v mestskej hromadnej 
doprave. Marketingovú B2B a B2C 

kampaň môžu ocenené značky doplniť 
aj podporou vo vlastnej réžii. Úspešné 
firmy môžu pri podpore svojho mena po-
užívať logo Najdôveryhodnejšia značka 
2020 počas najbližších dvanástich me-
siacov. Logo totiž veľmi dobre funguje 
ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá 

referencia. Aj preto ho značky 
či firmy každoročne využívajú napríklad 
v rámci svojich vlastných marketin-
gových kampaní, či už na webových 
stránkach, na sociálnych sieťach, 
v reklamných letákoch, na obaloch 
výrobkov, ale napríklad aj v televíz-
nych reklamách. Najpopulárnejšie je 
využitie loga v kampaniach – použili 
ho napríklad značky Slovnaft, dm dro-
gerie markt, K-Classic, Coop Jednota, 
RE/MAX, Deichmann, Telekom, Paralen 
či Paralen Grip. Značky, ktoré zvíťazili 
vo viacerých ročníkoch, môžu taktiež 
využiť kombinované logo s odkazom 
na počet ročníkov, v ktorých dokázali 
poraziť konkurenciu.

Tatiana Kapitánová

pandémia ochorenia 
Covid-19 nahráva 
hlavne tým značkám, 
ktoré majú jasnú 
víziu a TRANSPARENTNÚ 
komunikáciu.

Odlíšte sa od konkurencie a využite svoje logo v marketingovej komunikácii.  

ZÚROČTE SVOJE VÍŤAZSTVO!

POCHVÁĽTE sa 
logom v letáku

Prezentujte logo na BILBORDE

Využite logo na sociálnych sieťach

Využite logo v internej komunikácii

Odprezentujte logo 
v externej komunikáciI

Ukážte logo NA MIESTE predaja
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Dôvera zákazníkov prenesie značku aj cez krízu  
Uplynul bezmála rok od okamihu, keď sa na Slovensku po prvý raz objavil koronavírus. Ochorenie Covid-19 je zaťažkávacou 
skúškou nielen pre zdravotníctvo, ale aj pre ekonomiku. Nikto nepochybuje o tom, že svet práve prežíva veľmi náročné 
obdobie. A práve preto je v časoch, keď musí čoraz viac ľudí pri nakupovaní poriadne premýšľať, dôležité, aby sa mohli 
spoľahnúť na produkty, ktoré si vkladajú do košíka. Marketingový program Dôveryhodné značky je vítaným pomocníkom 
spotrebiteľov pri nakupovaní. Piaty ročník odovzdávania ocenení potvrdil, že vernosť zákazníkov na Slovensku je obrovská. 
Až 93 percent značiek totiž dokázalo svoje prvenstvo z minulého roka obhájiť. Hodnotenie 2000 spotrebiteľov ukázalo, že 
medzi najdôveryhodnejšie značky už tradične patria značky RE/MAX, K-Classic, dm drogerie markt či Coop Jednota.

Pandemická situácia v súvislosti s ocho-
rením Covid-19 tento rok výnimočne 
neumožnila slávnostné vyhlasovanie 
víťazov, ktoré sa každý rok tešilo veľkej 
obľube medzi ocenenými. Za normálnych 
okolností by galavečer bol o to pompéz-
nejší, že v roku 2020 sa o titul Najdôvery-
hodnejšia značka uchádzalo viac ako 600 
značiek v 71 kategóriách, čo je o 25 viac 
ako v roku predtým. Ocenené značky však 
o nič neprišli, akurát dekorovanie víťazov 
sa odohralo v komornejšej atmosfére. 
Úspešné značky sa stále môžu svojím 
titulom zákazníkom pochváliť.

Zmena nákupného správania
Prieskum programu uskutočnila počas 
októbra 2020 výskumná agentúra Niel-
sen na vzorke 2024 respondentov. Išlo 
o online dotazník, ktorý zohľadňoval 
reprezentatívne zastúpenie obyvateľov 
Slovenska na základe veku, pohlavia, 
bydliska, príjmovej skupiny, ale aj toho, 
či domácnosť chová domáce zviera 
a podobne. V jednej kategórii sa o oce-
nenie mohlo uchádzať najviac desať 
značiek. Okrem dôveryhodnosti značiek 
sa prieskum spotrebiteľov pýtal aj na 
zmenu ich nákupného správania v čase 
pandémie Covid-19. Až tri štvrtiny opý-
taných tvrdia, že pre pandémiu nakupujú 
zriedkavejšie. V hypermarketoch aj 
v supermarketoch menej často nakupuje 

44 % respondentov, v obchodoch typu 
večierka a convenience 38 % nakupu-
júcich. Naopak, viac ako štvrtina opýta-
ných hovorí, že pre pandémiu nakupo-
vala online častejšie než obvykle.
Výrazne sa zmenil aj obsah nákupného 
košíka. Celkovo sa zväčšil, takmer 40 % 
respondentov tvrdí, že nakupuje väčšie 
balenia. Takmer tretina spotrebiteľov 
zasa hovorí, že svoje značky vymenila 
za lacnejšie alternatívy. Viac sa od vy-
puknutia pandémie predávali čerstvé 
potraviny, hotové jedlá a konzervy, 
trvanlivé potraviny a mrazené jedlá. Spo-
medzi drogérie sa okrem dezinfekčných 
a čistiacich prostriedkov viac nakupovali 
aj prostriedky na čistenie domácnosti, 
starostlivosť o telo a ruky i papierové 
výrobky.

Rozširovanie počtu kategórií
Budovanie dôvery je dlhodobý a zložitý 
proces a pandémia ochorenia Covid-19 
nahráva hlavne značkám s jasnou víziou, 
transparentnou komunikáciou a funguj-
úcou obchodnou stratégiou, ktorá umož-
ňuje zákazníkom nájsť svoju značku 
presne tam, kde ju očakávajú.
„Nárast jednotlivých kategórií aj značiek 
zapojených do oceňovania, ktorý kaž-
doročne zaznamenávame, dokazuje, že 
spotrebitelia titul Najdôveryhodnejšia 
značka vnímajú pozitívne a ako faktor, 

na ktorý je dôležité upozorňovať,” hovorí 
Lukáš Matějka, manažér marketingovej 
skupiny usporiadateľskej spoločnosti 
Atoz Marketing Services. „Tradične 
sa hodnotili kategórie, ako Čerpacie 
stanice, Hobby markety, Predajcovia 
odevov či Predajcovia šperkov. Ďalej to 
boli nové kategórie z oblasti lekáren-
ského odvetvia. Tento rok na Slovensku 
pribudlo 25 nových kategórií, pri ktorých 
dôvera hrá kľúčovú úlohu. Nové kate-
górie okrem iného reagujú aj na súčasné 
trendy, preto napríklad pribudla aj oblasť 
Vegetariánske a vegánske potraviny,” 
konštatuje Lukáš Matějka. Z dlhodobého 
prieskumu vyplýva, že až tretina ľudí je 
ochotná priplatiť si za nezávisle ocenený 
produkt alebo službu. Zhruba tretina 
ľudí, ktorá si je ochotná priplatiť, je čas-
tejšie tvorená spotrebiteľmi zo strednej 
generácie (do 50 rokov) a častejšie sú 
to ženy. Ženy a seniori taktiež deklarujú, 
že takto ocenenému produktu by dali 
v rámci svojho nákupu prednosť.

Neporaziteľná JAR
Absolútne najdôveryhodnejšou znač-
kou sa už tradične aj za rok 2020 stal 
prostriedok na umývanie riadu Jar. Za 
ním nasleduje sieť drogérií dm drogerie 
markt, ktorá z top 3 vytlačila sieť lekární 
Dr.Max a na treťom mieste skončila 
Coop Jednota. Prieskum taktiež ukázal, 
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že spotrebiteľ na Slovensku je mimo-
riadne konzervatívny, pretože až 93 
percent ocenených značiek je rovnakých 
ako minulý rok. Najúspešnejším distri-
bútorom sa v kategórii najdôveryhodnej-
ších značiek produktov stala spoločnosť 
Mars SR s krmivom pre mačky Whiskas, 
krmivom pre psy Pedigree a žuvačkami 
Orbit. Medzi značkami lekárenských 
produktov si po tri víťazstvá podelili 
výrobcovia Stada Pharma Slovakia a sa-
nofi-aventis Pharma Slovakia. 

Ako využiť víťazstvo na zviditeľnenie
Tento rok získajú značky ešte väčšiu 
podporu. Atoz Marketing Services ju pre 
najbližší polrok pripravuje v spolupráci 
s množstvom mediálnych partnerov. 
Kampaň bude prebiehať v outdoore, 
printových aj online médiách, obchod-
ných centrách či v mestskej hromadnej 
doprave. Marketingovú B2B a B2C 

kampaň môžu ocenené značky doplniť 
aj podporou vo vlastnej réžii. Úspešné 
firmy môžu pri podpore svojho mena po-
užívať logo Najdôveryhodnejšia značka 
2020 počas najbližších dvanástich me-
siacov. Logo totiž veľmi dobre funguje 
ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá 

referencia. Aj preto ho značky 
či firmy každoročne využívajú napríklad 
v rámci svojich vlastných marketin-
gových kampaní, či už na webových 
stránkach, na sociálnych sieťach, 
v reklamných letákoch, na obaloch 
výrobkov, ale napríklad aj v televíz-
nych reklamách. Najpopulárnejšie je 
využitie loga v kampaniach – použili 
ho napríklad značky Slovnaft, dm dro-
gerie markt, K-Classic, Coop Jednota, 
RE/MAX, Deichmann, Telekom, Paralen 
či Paralen Grip. Značky, ktoré zvíťazili 
vo viacerých ročníkoch, môžu taktiež 
využiť kombinované logo s odkazom 
na počet ročníkov, v ktorých dokázali 
poraziť konkurenciu.

Tatiana Kapitánová

pandémia ochorenia 
Covid-19 nahráva 
hlavne tým značkám, 
ktoré majú jasnú 
víziu a TRANSPARENTNÚ 
komunikáciu.

Odlíšte sa od konkurencie a využite svoje logo v marketingovej komunikácii.  

ZÚROČTE SVOJE VÍŤAZSTVO!

POCHVÁĽTE sa 
logom v letáku

Prezentujte logo na BILBORDE

Využite logo na sociálnych sieťach

Využite logo v internej komunikácii

Odprezentujte logo 
v externej komunikáciI

Ukážte logo NA MIESTE predaja
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ORIGINÁLNE PODUJATIE 
ORGANIZOVANÉ: 

WWW.SLOVLOG.SK

Znie to tak jasne a jednoducho, napriek 
tomu nejde o samozrejmosť. Existuje mnoho 
príležitostí, ktoré sú často pomyselným 
jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o úspechu 
alebo neúspechu. Chcete vedieť, ako a o čom 
premýšľajú “páni”, aké sú ich očakávania od 
dodávateľov a v čom dodávatelia logistických 
služieb zbytočne zlyhávajú? A v čom tkvie ich 
príležitosť? Často nejde len o cenu. Príďte si 
vypočuť, ako v tomto duchu uvažujú giganti 
v rôznych oblastiach trhu.
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Rytmus slovenskej logistiky od roku 2007

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

Náš zákazník, náš pán!

Terézia Radková, Project Manager, 
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NETRADIČNÉ
ODOVZDÁVANIE OCENENÍ

Slávnostné trofeje sme víťazom odovzdali osobne. Všetkým víťazom gratulujeme!

FOTOREPORTÁŽ

Marián Gombík, vedúci oddelenia marketingu SR spo-
ločnosti I.D.C. Holding, prevzal ocenenie za ocenenú 
značku Mila.

Lenka Klátiková zo spoločnosti Kaufland Slovenská 
republika prevzala trofeje za víťazné značky Kaufland 
a K-Classic.

Trofej za značku Garden Gourmet prevzala Zuzana 
Magálová, brand manager spoločnosti Nestlé Česko 
a Slovensko. 

V kategórii Čokoládové cukrovinky sa víťazom stala 
značka Milka. Trofej odovzdal osobne Jeffrey Osterroth, 
generálny riaditeľ spoločnosti Atoz Marketing Services.

Za víťaznú značku Kärcher si ocenenie prevzali Lucia 
Balagová, vedúca sekretariátu a marketingu, a Marián 
Boleček, konateľ spoločnosti Kärcher Slovakia.

Víťaznú trofej za značku H&M prevzal Adam Hazucha 
z komunikačného oddelenia spoločnosti H&M Hennes 
& Mauritz SK.

Ocenenie za značku Dr.Max prevzali Jan Žák, gene-
rálny riaditeľ, a Andrej Križan, chief commercial officer 
spoločnosti Dr.Max.

Mounia El Hilali, generálna riaditeľka spoločnosti IKEA 
Česká republika, Maďarsko a Slovensko, prevzala oce-
nenie za značku IKEA v kategórii Predajcovia nábytku.

Trofej za víťaznú značku Inštitút estetickej medicíny prevzala Alena Pallová, 
majiteľka a dermatologička Inštitútu estetickej medicíny.

Značka iClinic – očná klinika zvíťazila v kategórii Očné kliniky. Trofej za 
víťaza prevzal Ivo Ďurkovič, zakladateľ a hlavný očný lekár spoločnosti 
iClinic plus.

Značka Slovnaft zvíťazila už po štvrtý raz a trofej si prevzala Timea Reicher, 
riaditeľka maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

Za ocenenú značku Home Credit si trofej prevzal Igor Marko. Značka Home 
Credit sa zároveň stala aj Skokanom roka 2020! Gratulujeme!

Trofej za značku Tatratea sme odovzdali Erikovi Semaňákovi, obchodnému 
riaditeľovi spoločnosti Karloff.

Najdôveryhodnejšou značkou 2020 v kategórii Personálne agentúry
sa stala značka Index Nosluš. Trofej za víťaznú značku prevzal Róbert 
Čvapek, riaditeľ Index Nosluš. 

DÔVERA
JE NAJSILNEJŠÍM PUTOM 
MEDZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKOM!

www.doveryhodneznacky.sk

0057-21_DZSK_PRILOHA_inz_priloha_tap_6x240x340.indd   320057-21_DZSK_PRILOHA_inz_priloha_tap_6x240x340.indd   32 09.02.2021   12:2209.02.2021   12:22



ORIGINÁLNE PODUJATIE 
ORGANIZOVANÉ: 

WWW.SLOVLOG.SK

Znie to tak jasne a jednoducho, napriek 
tomu nejde o samozrejmosť. Existuje mnoho 
príležitostí, ktoré sú často pomyselným 
jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o úspechu 
alebo neúspechu. Chcete vedieť, ako a o čom 
premýšľajú “páni”, aké sú ich očakávania od 
dodávateľov a v čom dodávatelia logistických 
služieb zbytočne zlyhávajú? A v čom tkvie ich 
príležitosť? Často nejde len o cenu. Príďte si 
vypočuť, ako v tomto duchu uvažujú giganti 
v rôznych oblastiach trhu.

Znie to tak jasne a jednoducho, napriek 
tomu nejde o samozrejmosť. Existuje mnoho 
príležitostí, ktoré sú často pomyselným 
jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o úspechu 
alebo neúspechu. Chcete vedieť, ako a o čom 
premýšľajú “páni”, aké sú ich očakávania od 
dodávateľov a v čom dodávatelia logistických 
služieb zbytočne zlyhávajú? A v čom tkvie ich 
príležitosť? Často nejde len o cenu. Príďte si 
vypočuť, ako v tomto duchu uvažujú giganti 

14

Rytmus slovenskej logistiky od roku 2007

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

Náš zákazník, náš pán!

Terézia Radková, Project Manager, 
terezia.radkova@atoz.sk, +421 911 203 179

VIAC INFORMÁCIÍ:

Ďakujeme partnerom, ktorí podporili slovenský logistický trh:

GENERÁLNI PARTNERI KONGRESU: PARTNERI:

SPOLUPRACUJÚCA 
ORGANIZÁCIA:

ŠPECIÁLNI PARTNERI:

PARTNERI 
NÁPOJOV:

PARTNER 
EMAILOVEJ 
KOMUNIKÁCIE:

ZÁŠTITA WORKSHOPU 
RETAILOG:

PARTNERI LBM:PARTNER 
TECHNIKY:

PARTNER 
DESIGNU:

NOVÝ TERMÍN 24. – 25. 11. 2021DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BRATISLAVA

0068-21_SLOVLOG_INZ_kral_slsk_240x340_NEW_datum.indd   10068-21_SLOVLOG_INZ_kral_slsk_240x340_NEW_datum.indd   1 09.02.2021   11:5509.02.2021   11:55



máte hlad?
stačí zamiešať!

www.mlekarna-kunin.sk


