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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

Ž ijeme v dobe, keď sa 
ľudia stránia jeden 
druhého a odvracajú 
sa od seba na chodní-
ku v prípade, že jeden 
z nich nemá rúško. No aj 

teraz by sme sa mali snažiť vytvárať prí-
jemnú atmosféru. Napríklad tú v predaj-

niach. Hoci sa nakupujúci snažia stráviť 
v obchode čo najmenej času, napriek 
tomu by to mal byť príjemne strávený 
čas. Koniec koncov, veľa iných príle-

žitostí na pekný zážitok nemajú. 

Neviem, či mám také „šťastie“, alebo je 
to spôsobené enormným tlakom a po-
vinnosťami pandémie, ale v mojom okolí 
mám obchody, do ktorých nechodievam 
rada. A to z jednoduchého dôvodu: veľ-
mi často sa tam cítim tak, akoby som 
ich prepadla ešte pred otvorením. 
Všade sa povaľujú škatule, zamestnanci 
dokladajú tovar vo všetkých oddeleniach 
a pri niektorom sortimente akoby rezig-
novali. Veľké palety s trvanlivými potra-
vinami či nápojmi stoja v ceste a bránia 
plynulému prechodu po predajni. Zákaz-
ník medzi všetkými týmito nástrahami 
kľučkuje ako na prekážkovej dráhe. 

Navyše vyznať sa v rozmiestnení sorti-
mentu je niekedy ťažké. Nedávno som 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

S trochou nadsázky by se dalo za takové „ode-
vzdané“ obchody poděkovat. Překážky v cestě 
jejich prostorami jsou ideální k využití pro aspoň 
mizivé udržování tělesné kondice. A hledání žáda-
ného sortimentu lze brát jako výzvu k jisté formě 
tříbení mysli znavené stereotypem každodenního 
příjmu informací, jež by si raději odpustila. Ale 
nejenom v této době každý zákazník určitě ocení 
logicky uspořádanou prodejnu, která září čisto-
tou, pohodou a vstřícností. A bude se tam rád 
vracet…

hľadala ryžu určitej značky v oddelení 
ryže. Majú jazmínovú, basmati, dlho-
zrnnú, guľatú... Len tú moju nevidím. 
A že by tam mala byť, mi obchodník 
dokonca oznámil v letáku. Tak blúdim po 
predajni, hľadám aj pri múkach, kon-
zervách a nič. V momente, keď som sa 
vzdala nádeje, že nájdem to, čo hľadám, 
mierim zaplatiť. Mám veľké šťastie. Pale-
ta s „mojou“ ryžou je presne pri poklad-
nici, ktorú som si vybrala. Keby som sa 
rozhodla pre tú vedľajšiu, nemala by som 
žiadnu šancu ryžu nájsť. 

Obchodníci a predavačky už rok stoja 
v prvej línii a ich práca je veľmi ťažká. Ur-
čite majú dosť ufrfl aných zákazníkov, ale 
treba tiež povedať, že niektoré prevádz-
ky mali problém s príjemnou atmosférou 
aj pred pandémiou. Aký veľký rozdiel cíti 
zákazník, keď po takomto zážitku vojde 
do predajne, ktorá je uprataná, pekná 
a „dáva logiku“. 

 Chaos
 Prekážky
 AtmosféraŽ

teraz by sme sa mali snažiť vytvárať prí-
jemnú atmosféru. Napríklad tú v predaj-

niach. Hoci sa nakupujúci snažia stráviť 
v obchode čo najmenej času, napriek 
tomu by to mal byť príjemne strávený 
čas. Koniec koncov, 

žitostí na pekný zážitok nemajú

Neviem, či mám také „šťastie“, alebo je 
to spôsobené enormným tlakom a po-
vinnosťami pandémie, ale v mojom okolí 
mám obchody, do ktorých nechodievam 
rada. A to z jednoduchého dôvodu: veľ-
mi často sa tam cítim tak, 
ich prepadla ešte pred otvorením
Všade sa povaľujú škatule, zamestnanci 
dokladajú tovar vo všetkých oddeleniach 
a pri niektorom sortimente akoby rezig-
novali. Veľké palety s trvanlivými potra-
vinami či nápojmi stoja v ceste a bránia 
plynulému prechodu po predajni. Zákaz-
ník medzi všetkými týmito nástrahami 
kľučkuje ako na prekážkovej dráhe. 

Navyše vyznať sa v rozmiestnení sorti-
mentu je niekedy ťažké. Nedávno som 

Nevzdávajme to



4

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

NAVIGÁCIA

Miroslav Ďurana hovorí 
o plánoch novej siete 20

Stretnutie

Stručne  6
Barometer 9
Pozdrav 
zo Španielska 12
Kto je kde? 13
Informačná pasáž 14
Atoz Retail 15
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CatScan

Impulzný predaj 
sa dá podporiť 28
Grilovanie je opäť 
horúcou témou 32
Zdravý životný 
štýl je silný trend 35

Pozorovateľ 
trendov

Obal je prvá vec, 
ktorú vidí zákazník 
pri výbere produktu 10

Téma 
vydania

Privátky sa počas 
pandémie tešia 
väčšej pozornosti 16

Logistika

Aké sú výhody 
čiarových a 2D kódov? 48

Moderné technológie 
urýchľujú nákup 42

Vybavenie 
obchodu

Služby pre 
obchod

Verní zákazníci 
prinášajú 
dôležité dáta 46

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

Súčasťou supermarketu je taktiež teplý pult, ktorý 
ponúka hotové jedlá uvarené priamo na mieste. 
V prípade záujmu si môžu zákazníci objednať stu-
dené misy a chlebíčky, ktoré pre nich pripraví per-
sonál predajne. V novom supermarkete Billa, kto-
rého predajná plocha predstavuje približne 970 
metrov štvorcových, poslúži zákazníkom päť pok-
ladníc. Prevádzka bude taktiež dodržiavať vysoké 
ekologické štandardy. 

Kaufland a Lidl 
majú ekologické 
pokladničné bloky

 Obchodné reťazce Kaufland a Lidl za-
viedli ekologickú novinku. V rámci stratégie 
trvalej udržateľnosti do celej siete svojich 
predajní postupne zavedú modré ekologické 
pokladničné bloky. Modrý pokladničný blok je 
vyrobený z modrého termopapiera s certifikátom 
FSC, ktorý poskytuje záruku toho, že drevo na jeho 
výrobu pochádza z trvalo udržateľného lesného 
hospodárstva. Samotný blok sa vyrába špeciálnou 
technológiou bez použitia chemických farieb, 
preto je jeho farba modrá. Ku kľúčovým vlastnos-
tiam patrí recyklovateľnosť, odolnosť a zdravotná 
nezávadnosť. Spotrebiteľ ho môže hodiť do trie-
diacich kontajnerov spolu s odpadovým papierom. 
V súvislosti so zavedením modrého ekobloku sku-
pina Schwarz Group mení a optimalizuje obaly 
papierových roliek do pokladní, čím plánuje znížiť 
spotrebu plastov v spoločnosti.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Kaufland 
Slovenská republika Paulom Paulsom nájdete 
v časopise Tovar&Predaj 5 – 6/2018 na str. 24 
a na www.tovarapredaj.sk v sekcii Profily.

Coop Jednota 
zmodernizovala 
supermarket 
vo Zvolene
 Coop Jednota Krupina prevádzkuje vo 
Zvolene 13 predajní. Supermarket na Zá-
honku prešiel počas januára a februára roz-
siahlou modernizáciou. Predajňa po novom 

Nielsen je 
po novom 

NielsenIQ
 Na konci minulého roku predstavila spo-
ločnosť Nielsen novú identitu značky vrátane 
nového názvu spoločnosti a loga – Niel-
senIQ. Novým CEO sa stal Jim Peck. Od janu-
ára je firma v tejto podobe aktívna aj na čes-
kom a slovenskom trhu.

V novembri 2020 oznámila spoločnosť Nielsen pod-
pis dohody, na základe ktorej Advent Internatio-
nal, jeden z najväčších a najskúsenejších globálnych 
súkromných investorov, v spolupráci s Jamesom 
„Jimom“ Peckom, bývalým výkonným riaditeľom 
spoločnosti TransUnion, prevzal spoločnosť Nielsen 
Global Connect. Nielsen sa tak začal pripravovať na 
zmenu značky ako nezávislá súkromná spoločnosť. 
Od 18. januára 2021 začala fungovať pod novým 
názvom NielsenIQ a prešla kompletným rebrandin-
gom s novým logom a dizajnom.

Aktuálne bol za nového CEO spoločnosti vymeno-
vaný Jim Peck. Nový globálny web spoločnosti 
NielsenIQ je nielseniq.com s novými sociálnymi 
kanálmi LinkedIn, Twitter, Instagram a YouTube. 
V ich rámci sú k dispozícii globálne analýzy, po-
strehy a perspektívy spolu s informáciami o rieše-
niach, ktoré pomáhajú rásť podnikaniu v dnešnom 
dynamickom prostredí. 

Billa otvorila novú 
predajňu v Námestove

 Billa otvorila nový supermarket v ob-
chodnom centre Slanica, ktoré je súčasťou 
priemyselného parku v Námestove. Táto pre-
dajňa nahradila predchádzajúcu námestov-
skú prevádzku Billa na Ulici miestneho prie-
myslu. Billa pokračuje vo svojom pláne 
rekonštrukcie a modernizácie predajní, rovnako 
ako i v budovaní celkom nových supermarketov. 
V predajni zákazníci nájdu sortiment výrobkov od 
čerstvého chleba a pečiva cez ovocie a zeleninu, 
mäsové výrobky až po trvanlivé potraviny. Pri ob-
služnom pulte s čerstvým mäsom si môžu zakúpiť 
mäso aj zo slovenských chovov, ktoré sa bude do 
predajne dovážať štyri- až päťkrát do týždňa.

TRI SLOVÁ:

Nepredvídateľnosť
Flexibilita
Profesionalita 

Petr JahodaPetr Jahoda

ŠPECIALISTA 

NA LOGISTIKU

Petr Jahoda,
generálny manažér, Logistic Services, 
Sony DADC Czech Republic

V maloobchode 
víťazia internetoví 

predajcovia, v logistike 
tí pružnejší

Keďže sa zameriavame na dodávky do skladov ma-
loobchodu a e-shopov v Európe, vidíme že covidová 
situácia dramaticky zmenila pomer síl v oboch kaná-
loch. E-taileri sú jasnými víťazmi. Ich obrat rastie do 
výšin, mnohokrát ani nestíhajú naskladňovať.

Naopak, maloobchody – s výnimkou predaja nevy-
hnutného tovaru – vo väčšine Európy prehrávajú. 
Ich obraty nepotravinárskeho sortimentu padajú, sú 
úplne nepredvídateľné, nedajú sa plánovať. Naprí-
klad sezónne kolekcie textilu sa ani nedostanú do 
predaja a už sú nepotrebné. Obchodníci často po-
trebujú pomoc so záložnou skladovacou  kapacitou, 
prípadne spracovaním vratiek.

Pre oba kanály, e-tail a retail, je spoločná nepred-
vídateľnosť: neustále zmeny úradných nariadení 
v rôznych krajinách sa dajú odhadovať maximálne 
niekoľko dní vopred. Preto musíme často zo dňa 
na deň pružne meniť prevádzkové parametre, pra-
covnú dobu, počet pracovníkov, dopravné riešenia 
a podobne.

Vnútri moderných logistických centier sa tvrdo 
pracuje na zaistení prevádzky i v najťažších časoch: 
preventívne opatrenia proti Covidu sa zavádzajú 
proaktívne, premyslene a s využitím priemyslových 
metód. Účinnosť opatrení je potrebné merať a v du-
chu ISO 9001 pracovať na ich trvalom zlepšovaní, na 
čo sa využívajú aj prístupy Kaizen či Six Sigma. Vďaka 
tomu sa klienti môžu na silných partnerov spoľah-
núť, že budú fungovať bez výpadkov.

Dlhoročná práca na flexibilite prevádzky prináša svo-
je ovocie. Kto nie je schopný rýchlo a zároveň profe-
sionálne reagovať zo dňa na deň, ten nemá v našom 
odbore šancu. Zmätená improvizácia ani skostnatené 
procesy neuspejú.

Súťaž prebieha od 1. 4. do 10. 6. 2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

NÁJDI SVOJU
VÝHERNÚ TYČINKU

A DAJ SI PAUZU
OD ÚČTOV

NÁJDI SVOJU
VÝHERNÚ TYČINKU

A DAJ SI PAUZU
OD ÚČTOV

+ 10 000 ks

+ 10 000 ks

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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disponuje ekologicky šetrným chladiacim a mrazia-
cim zariadením, moderným regálovým systémom 
a kvalitným osvetlením. Ponuka predajne zahŕňa 
6 100 tovarov, z ktorých 65 % tvorí slovenská pro-
dukcia. Supermarket má rozlohu 407 metrov 
štvorcových a pracuje v ňom 13-členný kolektív.

„Pandémia koronavírusu nám sťažuje podmienky, 
no my aj naďalej intenzívne pokračujeme v moder-
nizáciách obchodnej siete. V samotnom Zvolene 
to určite nie je naša posledná aktivita takéhoto 
charakteru. Sme radi, že napriek konkurencii jede-
nástich veľkoplošných predajní zahraničných ob-
chodných reťazcov v tomto meste si aj naše pre-
dajne udržiavajú stabilnú pozíciu a väčšina z nich 
obratovo rástla aj v roku 2020,“ hovorí predseda 
predstavenstva Coop Jednoty Krupina Jozef Va-
hančík. Neoddeliteľnou súčasťou predajne je aj 
Pekáreň Záhonok, ktorej prevádzkovateľom je tak-
tiež Coop Jednota Krupina a nachádza sa v bez-

prostrednej blízkosti supermarketu. Čerstvé pečivo 
od lokálneho dodávateľa tak nájdu zákazníci v su-
permarkete počas celého dňa. 

Majiteľ Kofoly vstupuje 
do nového biznisu

 V spoločnosti Tierra Verde, ktorá je čes-
ko-slovenským výrobcom ekologickej drogé-
rie a kozmetiky, dochádza k zmene v zostave 
vlastníkov. Novými spolumajiteľmi sa stávajú 
manželia Zuzana a Jannis Samarasovci. Hlavnou 
podnikateľskou aktivitou Jannisa Samarasa je spo-
ločnosť Kofola, do ktorej štruktúry patrí aj sieť Ugo 

Súťaž prebieha od 1. 4. do 10. 6. 2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz
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inzercia

JEDNOU VETOU:

„Talent je 
jedinečný, 

ale tvrdú prácu 
nenahradí nič.“

Mia Hammová,
americká futbalistka

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
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Billa otvorila novú 
predajňu v Námestove

 Billa otvorila nový supermarket v ob-
chodnom centre Slanica, ktoré je súčasťou 
priemyselného parku v Námestove. Táto pre-
dajňa nahradila predchádzajúcu námestov-
skú prevádzku Billa na Ulici miestneho prie-
myslu. Billa pokračuje vo svojom pláne 
rekonštrukcie a modernizácie predajní, rovnako 
ako i v budovaní celkom nových supermarketov. 
V predajni zákazníci nájdu sortiment výrobkov od 
čerstvého chleba a pečiva cez ovocie a zeleninu, 
mäsové výrobky až po trvanlivé potraviny. Pri ob-
služnom pulte s čerstvým mäsom si môžu zakúpiť 
mäso aj zo slovenských chovov, ktoré sa bude do 
predajne dovážať štyri- až päťkrát do týždňa.

TRI SLOVÁ:

Nepredvídateľnosť
Flexibilita
Profesionalita 

Petr Jahoda

ŠPECIALISTA 

NA LOGISTIKU

Petr Jahoda,
generálny manažér, Logistic Services, 
Sony DADC Czech Republic

V maloobchode 
víťazia internetoví 

predajcovia, v logistike 
tí pružnejší

Keďže sa zameriavame na dodávky do skladov ma-
loobchodu a e-shopov v Európe, vidíme že covidová 
situácia dramaticky zmenila pomer síl v oboch kaná-
loch. E-taileri sú jasnými víťazmi. Ich obrat rastie do 
výšin, mnohokrát ani nestíhajú naskladňovať.

Naopak, maloobchody – s výnimkou predaja nevy-
hnutného tovaru – vo väčšine Európy prehrávajú. 
Ich obraty nepotravinárskeho sortimentu padajú, sú 
úplne nepredvídateľné, nedajú sa plánovať. Naprí-
klad sezónne kolekcie textilu sa ani nedostanú do 
predaja a už sú nepotrebné. Obchodníci často po-
trebujú pomoc so záložnou skladovacou  kapacitou, 
prípadne spracovaním vratiek.

Pre oba kanály, e-tail a retail, je spoločná nepred-
vídateľnosť: neustále zmeny úradných nariadení 
v rôznych krajinách sa dajú odhadovať maximálne 
niekoľko dní vopred. Preto musíme často zo dňa 
na deň pružne meniť prevádzkové parametre, pra-
covnú dobu, počet pracovníkov, dopravné riešenia 
a podobne.

Vnútri moderných logistických centier sa tvrdo 
pracuje na zaistení prevádzky i v najťažších časoch: 
preventívne opatrenia proti Covidu sa zavádzajú 
proaktívne, premyslene a s využitím priemyslových 
metód. Účinnosť opatrení je potrebné merať a v du-
chu ISO 9001 pracovať na ich trvalom zlepšovaní, na 
čo sa využívajú aj prístupy Kaizen či Six Sigma. Vďaka 
tomu sa klienti môžu na silných partnerov spoľah-
núť, že budú fungovať bez výpadkov.

Dlhoročná práca na flexibilite prevádzky prináša svo-
je ovocie. Kto nie je schopný rýchlo a zároveň profe-
sionálne reagovať zo dňa na deň, ten nemá v našom 
odbore šancu. Zmätená improvizácia ani skostnatené 
procesy neuspejú.

Súťaž prebieha od 1. 4. do 10. 6. 2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

NÁJDI SVOJU
VÝHERNÚ TYČINKU

A DAJ SI PAUZU
OD ÚČTOV

NÁJDI SVOJU
VÝHERNÚ TYČINKU

A DAJ SI PAUZU
OD ÚČTOV

+ 10 000 ks

+ 10 000 ks

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

a výrobca čajov Leros. Menšinový podiel súčasne 
získava Jan Čillík, dlhoročný člen rodiny Tierra 
Verde a v súčasnosti jej CEO zodpovedný za pre-
vádzku firmy. Pôvodní majitelia Martin Dokoupil 
a Tibor Schätzel zostávajú i naďalej spoločníkmi 
a vlastnia približne tretinový podiel.

Spoločnosť Tierra Verde bola založená v roku 
2008, keď začala s predajom mydlových orechov 
na pranie. Od tej doby rozširuje každoročne svoje 
portfólio a dnes z ekodrogérie ponúka produkty 
na pranie, upratovanie a čistenie riadu. Minulý rok 
vstúpila na kozmetický trh so šampónmi, mydlami 
a sprchovými gélmi. V roku 2017 spoločnosť 
uviedla na trh koncept bezobalových stáčiarní, 
ktoré sú pre zákazníkov dostupné na viac než 300 
miestach v Česku i na Slovensku. 

Milk-Agro otvorilo 
predajňu v Bratislave

  Východoslovenská sieť potravín Milk-
Agro začiatkom februára otvorila svoj prvý 
obchod v hlavnom meste. Predajňa sa nachá-
dza na Herlianskej ulici v bratislavskom Ruži-
nove. Ponúka sortiment vlastných mliečnych pro-
duktov značky Sabi, ako aj základný výber čerstvých 
a trvanlivých potravín i drogérie. K dispozícii je 
obslužný pult a dve pokladnice. Reťazec je prí-
tomný na celom Slovensku, ale v Bratislavskom kraji 
mal doposiaľ prevádzku iba v Pezinku. 

Lidl chce 
ekologické 
kamióny

  Nemecký reťazec Lidl využíva kamióny 
s alternatívnym pohonom tretí rok. Kamióny 
s CNG, LNG či hybridným pohonom aktuálne 
tvoria 15 % vozovej flotily. Obchodný reťazec 
chce tento podiel ďalej zvyšovať, nové ekolo-
gické vozidlá pribudnú v jeho vozovom parku 
ešte tento rok.

„V priebehu roka 2021 plánujeme presiahnuť hra-
nicu 20 percent kamiónov s alternatívnym poho-
nom, do roku 2025 plánujeme dokonca 40-per-
centný podiel. Vozidlá, ktoré nevytvárajú takmer 
žiadne emisie, zásobujú tovarom predajne vo všet-

kých kútoch Slovenska,“ vysvetlil Miroslav Seifert, 
vedúci úseku logistiky v Lidl Slovenská republika.

Na jednu nádrž plynu CNG zvládne kamión bez 
problémov 400 kilometrov. Keď sa k tomu navyše 
pridá kvapalné LNG, dojazd sa predĺži až na 1 200 
kilometrov. Okrem neznečisťovania ovzdušia sú 
zelené kamióny aj výrazne menej hlučné. Ekolo-
gické kamióny budú prednostne zavážať tovarom 
predajne v husto obývaných zónach.

Okrem toho rastie Lidl aj ďalšími prevádzkami. 
V závere marca otvoril v jeden deň v poradí 148. 
a 149. predajňu, ktoré sa nachádzajú v Bardejove 
na Mlynskej ulici a v Poprade na Svitskej ceste. Za-
mestnanie v nich nájde dokopy 46 ľudí. Jubilejnú 
150. predajňu otvorí Lidl čoskoro v Košiciach.

O tom, ako znižujú svoj vplyv na životné 
prostredie výrobcovia, sa dočítate v časopise 
Tovar&Predaj 9 – 10/2019 na str. 20 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Publicistika. 

Slovenská jahňacina má 
u spotrebiteľov úspech

  Pred rokom bola na Slovensku situácia 
v chove oviec kritická, pretože pandémia vý-
razne narušila zahraničný trh a vývoz jahniat 
napríklad do Talianska. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva preto vlani oznámilo návrat 
slovenskej jahňaciny na pulty obchodov.

„Som rád, že po roku nášho úsilia môžeme hrdo 
vyhlásiť, že slovenská jahňacina zožala medzi 
spotrebiteľmi úspech,“ uviedol šéf agrorezortu 
Ján Mičovský. Za rok sa prostredníctvom obchod-
ných reťazcov predalo zhruba osemtisíc jahniat, 
čo predstavuje takmer 200-tisíc kilogramov živej 
váhy. Minister konštatoval, že dopyt bol oveľa vyš-
ší, a preto sa v tomto roku pokúsia spotrebiteľom 
ponuku ešte rozšíriť. „Rozhodnutie o uplatnení 
jahňaciny na pultoch obchodov má v rukách spot-
rebiteľ. Chcem preto z tohto miesta vyzvať všet-
kých, aby vyskúšali tento jedinečný produkt a pri 
výbere uprednostnili skutočne slovenskú jahňaci-
nu,“ dodal. 

JEDNOU VETOU:

„Niet väčšej 
škody než 

stratený čas.“
Michelangelo Buonarroti, 
taliansky umelec
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Zlacneli čerstvé 
produkty

  Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období december 2020 – január 2021 zní-
žila na 66,39 eur, čo v porovnaní s minulou 
periódou október – november 2020, keď sa 
pohybovala na úrovni 66,96 eur, predstavu-
je pokles o 0,9 %.

K zníženiu cien došlo v šiestich z deviatich sledo-
vaných reťazcov. Najviac za vybrané výrobky zo 
spotrebného koša zákazníci ušetrili v predajniach 
Terno, kde bolo možné nakúpiť o 2,88 eur lacnej-
šie než v minulom období, čo predstavuje pokles 
o 4,1 %. Naopak, najviac si za tovar zo spotreb-
ného koša priplatili zákazníci v predajniach Met-
ro, kde sme zaznamenali rast cien sledovaného 
tovaru o 2,1 % (+1,17 eur).

Pri pohľade na jednotlivé časti koša sa priemerná 
cena najviac znížila v kategórii čerstvých produk-
tov, kde došlo k poklesu cien o 2,2 %, mierne 
zlacneli trvanlivé a koloniál výrobky, konkrétne 
o 0,3 %. Naopak, drogistický tovar a kozmetika 
sa predávali v priemere o 0,4 % drahšie.

Okrem Metra, ktorého priemerná hodnota koša 
dosiahla 58,13 eur, zaplatili zákazníci za nákup 
sledovaných výrobkov v období december 2020 – 
január 2021 najmenej v Tescu HM (60,94 eur). 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

(SR, Potraviny a obchody so zmiešaným tovarom s výnimkou Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (01/2021 vs. 01/2020, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

(SR, Potraviny a obchody so zmiešaným tovarom + drogérie s výnimkou Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (01/2021 vs. 01/2020, v %)

-0,9 %
  Priemerná hodnota spotrebného koša počas 

mesiacov december a január klesla o 0,9 %.

66,39 eur

  Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období decem-
ber – január bola 6 6,39 eur.

Mäso na grilovanie najviac propaguje Hyza
  Najpropagovanejšou značkou na slovenskom trhu v kategórii párkov je Mecom (Mecom 

Group, 15 %) nasledovaná značkami Tauris (10 %) a Berto (6 %) rovnomenných producentov. 
Značka Mecom (Mecom Group, 15 %) je súčasne i najpropagovanejšou značkou v kategórii 
klobásy, kde trojlístok doplňujú Istermeat rovnomenného producenta (6 %) a Baron (Mäso-
kombinát Púchov, 5 %). Najpropagovanejšími značkami mäsa na grilovanie sú Hyza (Hyza, 
15 %), Krásno rovnomenného producenta (5 %) a Vodňanské kuře (Vodňanská drůbež, 5 %).

V koreninových zmesiach hrá prím značka Univer 
(Pannon Food, 27 %), pätinu celkového reklam-
ného výkonu sledovanej kategórie uskutočnila 
značka Kotányi (Johann Kotányi, 20 %) nasledo-

vaná značkou Mäspoma (19 %). Viac než polo-
vicu celkového reklamného výkonu v koreniacich 
marinádach uskutočnila značka Thymos (56 %) 
rovnomenného producenta, ďalšími propagačne 
najsilnejšími značkami v tejto kategórii sú Vitana 
(16 %) rovnomenného producenta a Avokádo 
(Pěkný-Unimex, 2 %).

Absolútne najpropagovanejšou značkou v ka-
tegórii horčice je značka Snico rovnomenného 
producenta (46 %) nasledovaná značkami Toma-
ta (Tomata, 15 %) a Prelika (Prelika, 4 %). Tre-
tinu celkového reklamného výkonu v kečupoch 
uskutočnila značka Hellmann’s (Unilever, 33 %) 
nasledovaná značkami Tomata (15 %) rovnomen-
ného producenta a Heinz (Emco, 9 %). Propagač-
ným lídrom studených omáčok je značka Hell-
mann’s (Unilever, 37 %) nasledovaná značkami 
Doma (Doma, 15 %) a Sabi (Milk-Agro, 5 %). 

 Univer 27 %

 Kotányi 20 %

 Mäspoma 19 %

 Thymos 13 %

 Avokádo 6 %

 Ostatné 15 %

Najpropagovanejšie značky 
koreninových zmesí
(Reklamný výkon v období 03/2020 – 02/2021)

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

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

49. 52. 2. 4.

Kraj 70,90 69,01 68,75 69,76
Coop Jednota 
Supermarket 71,10 69,19 73,64 74,93

Kaufland 65,90 66,31 68,62 65,72

Lidl 62,84 67,72 67,53 68,83

Metro 57,90 58,35 57,92 57,53
Coop Jednota 
Tempo 71,70 71,25 75,41 75,52

Terno Plus 67,18 67,48 67,30 68,24

Tesco Expres 66,58 61,07 62,78 66,84

Tesco HM 60,36 57,19 61,00 65,15

Vývoj cien v období 30. 11. 2020 – 31. 01. 2021

V januári sa medziročne darilo alkoholu a syrom 

 Liehoviny 10,90 %

 Syr 15,80 %

 Pivo 14,60 %

 Čokoládové cukrovinky -3,00 %

 Sušienky a oblátky 7,50 %

 Víno* 3,40 %

 Mlieko 13,90 %

 Káva 4,00 %

 Slané snacky 6,00 %

 Balené vody -1,60 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 9,30 %

 Krmivo pre zvieratá 18,90 %

 Pracie prostriedky 6,80 %

 Čistiace prostriedky 21,00 %

 Starostlivosť o vlasy 1,20 %

 Ústna hygiena 5,30 %

 Osobná hygiena 30,30 %

 Starostlivosť o pleť 8,60 %

 Starostlivosť o dieťa -2,30 %

 Dekoratívna kozmetika -26,90 %

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

8

STRUČNE:

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

a výrobca čajov Leros. Menšinový podiel súčasne 
získava Jan Čillík, dlhoročný člen rodiny Tierra 
Verde a v súčasnosti jej CEO zodpovedný za pre-
vádzku firmy. Pôvodní majitelia Martin Dokoupil 
a Tibor Schätzel zostávajú i naďalej spoločníkmi 
a vlastnia približne tretinový podiel.

Spoločnosť Tierra Verde bola založená v roku 
2008, keď začala s predajom mydlových orechov 
na pranie. Od tej doby rozširuje každoročne svoje 
portfólio a dnes z ekodrogérie ponúka produkty 
na pranie, upratovanie a čistenie riadu. Minulý rok 
vstúpila na kozmetický trh so šampónmi, mydlami 
a sprchovými gélmi. V roku 2017 spoločnosť 
uviedla na trh koncept bezobalových stáčiarní, 
ktoré sú pre zákazníkov dostupné na viac než 300 
miestach v Česku i na Slovensku. 

Milk-Agro otvorilo 
predajňu v Bratislave

  Východoslovenská sieť potravín Milk-
Agro začiatkom februára otvorila svoj prvý 
obchod v hlavnom meste. Predajňa sa nachá-
dza na Herlianskej ulici v bratislavskom Ruži-
nove. Ponúka sortiment vlastných mliečnych pro-
duktov značky Sabi, ako aj základný výber čerstvých 
a trvanlivých potravín i drogérie. K dispozícii je 
obslužný pult a dve pokladnice. Reťazec je prí-
tomný na celom Slovensku, ale v Bratislavskom kraji 
mal doposiaľ prevádzku iba v Pezinku. 

Lidl chce 
ekologické 
kamióny

  Nemecký reťazec Lidl využíva kamióny 
s alternatívnym pohonom tretí rok. Kamióny 
s CNG, LNG či hybridným pohonom aktuálne 
tvoria 15 % vozovej flotily. Obchodný reťazec 
chce tento podiel ďalej zvyšovať, nové ekolo-
gické vozidlá pribudnú v jeho vozovom parku 
ešte tento rok.

„V priebehu roka 2021 plánujeme presiahnuť hra-
nicu 20 percent kamiónov s alternatívnym poho-
nom, do roku 2025 plánujeme dokonca 40-per-
centný podiel. Vozidlá, ktoré nevytvárajú takmer 
žiadne emisie, zásobujú tovarom predajne vo všet-

kých kútoch Slovenska,“ vysvetlil Miroslav Seifert, 
vedúci úseku logistiky v Lidl Slovenská republika.

Na jednu nádrž plynu CNG zvládne kamión bez 
problémov 400 kilometrov. Keď sa k tomu navyše 
pridá kvapalné LNG, dojazd sa predĺži až na 1 200 
kilometrov. Okrem neznečisťovania ovzdušia sú 
zelené kamióny aj výrazne menej hlučné. Ekolo-
gické kamióny budú prednostne zavážať tovarom 
predajne v husto obývaných zónach.

Okrem toho rastie Lidl aj ďalšími prevádzkami. 
V závere marca otvoril v jeden deň v poradí 148. 
a 149. predajňu, ktoré sa nachádzajú v Bardejove 
na Mlynskej ulici a v Poprade na Svitskej ceste. Za-
mestnanie v nich nájde dokopy 46 ľudí. Jubilejnú 
150. predajňu otvorí Lidl čoskoro v Košiciach.

O tom, ako znižujú svoj vplyv na životné 
prostredie výrobcovia, sa dočítate v časopise 
Tovar&Predaj 9 – 10/2019 na str. 20 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Publicistika. 

Slovenská jahňacina má 
u spotrebiteľov úspech

  Pred rokom bola na Slovensku situácia 
v chove oviec kritická, pretože pandémia vý-
razne narušila zahraničný trh a vývoz jahniat 
napríklad do Talianska. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva preto vlani oznámilo návrat 
slovenskej jahňaciny na pulty obchodov.

„Som rád, že po roku nášho úsilia môžeme hrdo 
vyhlásiť, že slovenská jahňacina zožala medzi 
spotrebiteľmi úspech,“ uviedol šéf agrorezortu 
Ján Mičovský. Za rok sa prostredníctvom obchod-
ných reťazcov predalo zhruba osemtisíc jahniat, 
čo predstavuje takmer 200-tisíc kilogramov živej 
váhy. Minister konštatoval, že dopyt bol oveľa vyš-
ší, a preto sa v tomto roku pokúsia spotrebiteľom 
ponuku ešte rozšíriť. „Rozhodnutie o uplatnení 
jahňaciny na pultoch obchodov má v rukách spot-
rebiteľ. Chcem preto z tohto miesta vyzvať všet-
kých, aby vyskúšali tento jedinečný produkt a pri 
výbere uprednostnili skutočne slovenskú jahňaci-
nu,“ dodal. 

JEDNOU VETOU:

„Niet väčšej 
škody než 

stratený čas.“
Michelangelo Buonarroti, 
taliansky umelec
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H lavná téma kongresu Obalko 8 
znela Zákazník a obal. Ten je 
prvou vecou, ktorú zákazník 
vidí pri výbere produktu. Po-
máha mu pochopiť, čo je daný 

produkt a motivuje ho ku kúpe výrobku. Ale zá-
kazník nie je len spotrebiteľom – má i B2B význam, 
je to zároveň klient. Preto sa na podujatí riešilo 
nielen to, čo očakáva od obalov spotrebiteľ, ale 
i to, ako medzi sebou firmy komunikujú v rámci 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Prvý blok spoločného dopoludňajšieho programu 
sa niesol v duchu hesla Zákazník ako klient. Na-
miesto jedného kľúčového rečníka otvorili kongres 
hneď traja zástupcovia hlavných odborov pre oba-
lový trh – retail, FMCG a automotive. Pozvanie 
prijali Pavel Komůrka zo spoločnosti Orkla (zástup-
ca FMCG), Jaroslav Vodáček z Tesco Stores ČR (zá-
stupca retailu) a Jana Volfová zo spoločnosti Škoda 
Auto (zástupkyňa odboru automotive). Hovorili 
o tom, čo očakávajú od českého a slovenského 
obalového priemyslu a aké špecifiká má tento trh 

Kongres
priniesol horúce

témy pre retail

Obalko 8

Ôsmy ročník kongresu Obalko sa uskutočnil 27. – 28. januára 2021 a ponúkol atraktívny 
odborný program. Viac než 40 rečníkov inšpirovalo obalových profesionálov a zástupcov 
retailu v rámci dvoch desiatok prezentácií, prípadových štúdií a panelových diskusií. 
Vystupujúci prednášali naživo v Aquapalace Hotel Prague a viac ako 500 profesionálov 
z českého a slovenského obalového trhu i retailu sa zúčastnilo online prostredníctvom 
živého prenosu. Časopis Tovar&Predaj bol mediálnym partnerom kongresu.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

v porovnaní s trhmi v iných krajinách. Spoločnosť 
GfK sa v rámci kongresu stala partnerom priesku-
mu trhu. Hana Říhová predstavila výsledky exklu-
zívneho prieskumu, ktorý firma realizovala v lete 
2020 medzi spotrebiteľmi po celej Európe na tému 
postojov domácností k plastovým obalom, triede-
niu a recyklácii. K hlavnej časti programu patrila 
i panelová diskusia. Na tému Spotrebiteľ a obal 
spoločne s Ladislavom Csengerim z GfK diskuto-
vali zástupcovia piatich kľúčových hráčov na trhu: 
Pavel Hampejs (Unilever ČR), Gabriela Bechynská 
(Mondelez Czech Republic), Petr Baudyš (Penny 
Market), Martin Dulava (LineArt) a Martin Hejl 
(Thimm pack’n’display).

Ako môže obal pomôcť 
zvýšiť predaj

Sekcia Marketing & dizajn bola ako každý rok ve-
novaná obalom (Packaging) ako piatemu P v mar-
ketingovom mixe vedľa štyroch hlavných paramet-

rov: Product (výrobok), Price (cena), Place (miesto) 
a Promotion (propagácia). Uvedenú sekciu mode-
roval Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Pro-
dej. Vďaka aktuálnym prípadovým štúdiám sa 
záujemcovia dozvedeli, ako môže obal pomôcť 
zvýšiť predaje.

Úvodná prezentácia workshopu od Andrey Vozní-
kovej zo spoločnosti NielsenIQ ukázala na konkrét-
nych príkladoch značiek z FMCG trhu v zahraničí, 
aký vplyv mal redizajn obalu na celkový predaj. 
Príklad z českého trhu ponúkla Gabriela Adámková 
z reťazca Albert, ktorá spoločne s Martinom Dula-
vom z agentúry LineArt hovorila o vplyve nového 
dizajnu obalov na predaj a vnímanie značky Albert.

Nechýbali ani najmodernejšie technológie: Martin 
Goszler (Fiala & Šebek) a Petr Kaczor (Thimm 
pack’n’display) predstavili digitálne technológie 
v službách obalárov – tie ponúkajú úsporu času 
i veľký priestor pre kreativitu. Jiří Havránek zo spo-
ločnosti Colognia press a Martin Bělík z DataLine 
Technology v prezentácii Ja chcem ten obal! pripo-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

menuli, že obal hrá dôležitú úlohu aj pri online 
predaji. Na záver workshopu hovorila Pavla Cihlářo-
vá z GS1 Czech Republic o novinke GS1 Digital Link 
– efektívnej komunikácii so spotrebiteľom.

Významnú rolu hrajú 
efektívne baliace procesy

Technologická a transportná sekcia sa venovala 
témam ako robotizácia a automatizácia balení ale-

bo prepravné balenia. Zaujímavý pohľad pod po-
krievku najväčšieho pivovaru v Česku ponúkol 
rozhovor Ako zvládnuť plechovkový boom? s Mar-
tinou Vajskebrovou zo spoločnosti Plzeňský 
Prazdroj a Attilom Szabóom zo spoločnosti 
Canpack. Nasledovala prípadová štúdia s názvom 
Obal, ktorý predá, kde František Oľha zo sloven-
skej agentúry Cofin a Tomáš Kugler za dodávateľa 
tlačiarenských riešení Konica Minolta predstavili 
digitálnu výrobu zušľachtených obalov s pridanou 
hodnotou.

V rámci ďalšej prípadovej štúdie vystúpili zástup-
covia dvoch spoločností – Lukáš Formánek z DZ 
Dražice a Franco Stessens z Franke Group – na 
tému, ako sa im spoločne s dodávateľom Smurfit 
Kappa podarilo vyvinúť monomateriálové riešenia 
ako ideálny spôsob na skĺbenie udržateľnosti 
s funkčnosťou a praktickosťou.

Záver sekcie Technológie a transport patril diskusii. 
Traja zástupcovia významných e-shopov z troch 
odvetví – Tomáš Haškovec z e-shopu so sortimen-
tom pre domácich miláčikov Spokojenypes.cz, Jan 
Klička zo spoločnosti Bonami a Martin Řehoř z fir-
my Malfini (bývalý Adler Czech) – sa snažili spoloč-
ne so Zdeňkom Suchitrom z firmy Smurfit Kappa 
nájsť obalový ideál pre e-shopy.

Nová sekcia: 
Udržateľnosť

Tohtoročná novinka v programe – sekcia Udrža-
teľnosť – sa zamerala na koncepciu obehového 
hospodárstva, chytrý dizajn, ktorý je optimálny na 
recykláciu, začlenenie recyklovaných materiálov 
do nových obalov a minimalizáciu negatívnych 
vplyvov obalov na životné prostredie. Olin Novák, 

komerčný riaditeľ online supermarketu Rohlik.cz, 
predstavil udržateľnosť podľa Rohlíku v prezentá-
cii Lepšie jedlo, lepší svet. Následne v spoločnej 
prezentácii generálni riaditelia Greiner Packaging 
Slušovice a Olma – Ivo Benda a Martin Krystián 
– ukázali svoj pohľad na udržateľnosť obalov 
a predviedli, čo spolu firmy pre životné prostredie 
už urobili.

Jedna z priekopníčok v oblasti posudzovania život-
ného cyklu (LCA) v Českej republike Marie Tichá 
uviedla, aké kroky by sa mali podniknúť, aby oba-
ly boli skutočne udržateľné. Sekcia Udržateľnosť sa 
venovala aj recyklácii. Robert Suchopa, vedúci pro-
jektu Pyrekol, výskumného centra UniCRE, pred-
nášal o spôsobe, ako pomôcť chemickej recyklácii 
premeniť odpadové plasty na vstupnú surovinu na 
výrobu nových (recyklovaných) plastov.

Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov Ministerstva 
životného prostredia ČR, predstavil novú legislatí-
vu odpadového hospodárstva ČR a jej vplyv na 
tuzemský obalový trh. Zlatým klincom sekcie bola 
panelová diskusia s názvom Recyklácia bez obalu! 
Čo sa naozaj stane s obalom po tom, čo ho spot-
rebiteľ odhodí do farebného kontajnera? Na túto 
tému debatovali: Petr Šikýř (Eko-Kom), Hana Zmít-
ková (Tetra Pak), Jan Daňsa (Alpla Group), Ondřej 
Oliva (Suez Česká republika) a Jaroslav Tymich 
(Asociace českého papírenského průmyslu).

Chystá sa ďalší ročník 
aj rozšírenie projektu

Záznam celého kongresu Obalko je k dispozícii pre 
registrovaných účastníkov. Organizátori umožňujú 
dodatočnú registráciu tým, ktorí nestihli sledovať 
kongres naživo, ale chcú dodatočne dostať svoju 
dávku obalovej inšpirácie. Stačí sa zaregistrovať na 
www.obalko.cz/registrace a organizátori vám po-
šlú heslo na sledovanie záznamu.

Organizátori hneď po skončení kongresu Obalko 
8 vyhlásili termín na ďalší, deviaty ročník českého 
a slovenského obalového kongresu. Obalko 9 sa 
bude konať 14. – 15. októbra 2021 a pokiaľ epi-
demiologická situácia dovolí, tak na tradičnom 
mieste v Aquapalace Hotel Prague s fyzickou 
účasťou stoviek obalových profesionálov a zá-
stupcov retailu. Usporiadateľská skupina Atoz 
Packaging zároveň chystá inováciu, ktorá preme-
ní Obalko na celoročný projekt. Pokiaľ chcete 
sledovať ďalší vývoj projektu, môžete sa registro-
vať na e-mailové spravodajstvo na www.atozre-
gistrace.cz/obalko alebo sledovať webové stránky 
www.obalko.cz.

Obalko 9 
sa bude konať 

14. – 15. 10. 2021.
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H lavná téma kongresu Obalko 8 
znela Zákazník a obal. Ten je 
prvou vecou, ktorú zákazník 
vidí pri výbere produktu. Po-
máha mu pochopiť, čo je daný 

produkt a motivuje ho ku kúpe výrobku. Ale zá-
kazník nie je len spotrebiteľom – má i B2B význam, 
je to zároveň klient. Preto sa na podujatí riešilo 
nielen to, čo očakáva od obalov spotrebiteľ, ale 
i to, ako medzi sebou firmy komunikujú v rámci 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Prvý blok spoločného dopoludňajšieho programu 
sa niesol v duchu hesla Zákazník ako klient. Na-
miesto jedného kľúčového rečníka otvorili kongres 
hneď traja zástupcovia hlavných odborov pre oba-
lový trh – retail, FMCG a automotive. Pozvanie 
prijali Pavel Komůrka zo spoločnosti Orkla (zástup-
ca FMCG), Jaroslav Vodáček z Tesco Stores ČR (zá-
stupca retailu) a Jana Volfová zo spoločnosti Škoda 
Auto (zástupkyňa odboru automotive). Hovorili 
o tom, čo očakávajú od českého a slovenského 
obalového priemyslu a aké špecifiká má tento trh 

Kongres
priniesol horúce

témy pre retail
Ôsmy ročník kongresu Obalko sa uskutočnil 27. – 28. januára 2021 a ponúkol atraktívny 
odborný program. Viac než 40 rečníkov inšpirovalo obalových profesionálov a zástupcov 
retailu v rámci dvoch desiatok prezentácií, prípadových štúdií a panelových diskusií. 
Vystupujúci prednášali naživo v Aquapalace Hotel Prague a viac ako 500 profesionálov 
z českého a slovenského obalového trhu i retailu sa zúčastnilo online prostredníctvom 
živého prenosu. Časopis Tovar&Predaj bol mediálnym partnerom kongresu.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

v porovnaní s trhmi v iných krajinách. Spoločnosť 
GfK sa v rámci kongresu stala partnerom priesku-
mu trhu. Hana Říhová predstavila výsledky exklu-
zívneho prieskumu, ktorý firma realizovala v lete 
2020 medzi spotrebiteľmi po celej Európe na tému 
postojov domácností k plastovým obalom, triede-
niu a recyklácii. K hlavnej časti programu patrila 
i panelová diskusia. Na tému Spotrebiteľ a obal 
spoločne s Ladislavom Csengerim z GfK diskuto-
vali zástupcovia piatich kľúčových hráčov na trhu: 
Pavel Hampejs (Unilever ČR), Gabriela Bechynská 
(Mondelez Czech Republic), Petr Baudyš (Penny 
Market), Martin Dulava (LineArt) a Martin Hejl 
(Thimm pack’n’display).

Ako môže obal pomôcť 
zvýšiť predaj

Sekcia Marketing & dizajn bola ako každý rok ve-
novaná obalom (Packaging) ako piatemu P v mar-
ketingovom mixe vedľa štyroch hlavných paramet-

rov: Product (výrobok), Price (cena), Place (miesto) 
a Promotion (propagácia). Uvedenú sekciu mode-
roval Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Pro-
dej. Vďaka aktuálnym prípadovým štúdiám sa 
záujemcovia dozvedeli, ako môže obal pomôcť 
zvýšiť predaje.

Úvodná prezentácia workshopu od Andrey Vozní-
kovej zo spoločnosti NielsenIQ ukázala na konkrét-
nych príkladoch značiek z FMCG trhu v zahraničí, 
aký vplyv mal redizajn obalu na celkový predaj. 
Príklad z českého trhu ponúkla Gabriela Adámková 
z reťazca Albert, ktorá spoločne s Martinom Dula-
vom z agentúry LineArt hovorila o vplyve nového 
dizajnu obalov na predaj a vnímanie značky Albert.

Nechýbali ani najmodernejšie technológie: Martin 
Goszler (Fiala & Šebek) a Petr Kaczor (Thimm 
pack’n’display) predstavili digitálne technológie 
v službách obalárov – tie ponúkajú úsporu času 
i veľký priestor pre kreativitu. Jiří Havránek zo spo-
ločnosti Colognia press a Martin Bělík z DataLine 
Technology v prezentácii Ja chcem ten obal! pripo-
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

SVETOBEŽNÍCI RETAILU

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Čo zaujalo 
Jeffreyho
v Španielsku

Valencijská
inšpirácia

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Milí fanúšikovia retailu, 

pred časom som zavítal do Valencie 

v Španielsku. Súčasťou jej poznávania bolo, 

samozrejme, i nakupovanie v miestnych 

obchodoch. Najviac ma zaujal supermarket 

Mercadona, a to nielen širokou ponukou, 

ktorá zahŕňa lokálne špeciality.

Po osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, čo 

v rozhovore pre Zboží&Prodej uviedol Tomáš 

Jeřábek, CEO Košík.cz. Jeho obľúbeným 

obchodom je práve Mercadona. Dôvod? Ako 

jeden z mála retailerov naozaj rieši vzťah so 

zákazníkom. 

Jeffrey Osterroth 

N°18

12

A
H

U
JE

..
.

VARIÁCIE A CENA
Hotové pizze všetkého druhu 
lákajú nielen na pohľad, ale aj viac 
než priaznivou cenou.

ZAPARKUJ 
A CHOĎ

BEZ KÔRKY

Zdanlivá maličkosť: 
priestor na uzamknuté 
nákupné tašky. Starší 
a hendikepovaní 
zákazníci vedia, že 
obchodník myslí 
aj na nich.

Biely toastový chlieb 
bez kôrky, opäť 
v dvojjazyčnom obale, 
ocenia hlavne matky 
s malými deťmi. 

AKO OD MAMIČKY
Takto prezentovaným hotovým 
jedlám odolá málokto. Navyše keď 
aj vôňa naznačuje, že ich niekto 
práve priniesol z kuchyne. 

ČERSTVOSŤ
JE ZARUČENÁ

MORE NA ĽADE
Plody mora všetkého druhu 
ponúkajú tak, aby bolo 
každému nakupujúcemu jasné, 
že boli vylovené v deň, keď si 
po ne prišiel. 

Preslávenú španielsku šunku si môžete 
kúpiť i čerstvo nakrájanú. Stane sa 
tak priamo pred vašimi očami.

DVA JAZYKY
Aj na figovom chlebe s mandľami je zjavný 
dôraz na regionálnosť. Názov produktu si 
prečítate v španielčine aj katalánčine.
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 Manažér Ivo Mrena posilnil marketin-
gový tím poskytovateľa e-shopových riešení 
Shoptet. Bude mať na starosti značku Shoptet 
Premium pre individualizované e-shopové riešenia 
a predovšetkým komunikáciu na slovenskom trhu. 
Ivo Mrena uplynulé dva roky pôsobil v digitálnej 
agentúre Peppermint Digital. 

POVÝŠENIE

PRÍCHODY

 Novou personálnou riaditeľkou Mall 
Group sa stala Vladimíra Carroll. Do e-com-
merce skupiny prichádza po troch rokoch v medi-
álnej spoločnosti CME, aby tu zúročila svoju viac 
než pätnásťročnú prax v HR. Vladimíra Carroll je 
zároveň členkou úzkeho vedenia skupiny. 

 Lukáš Jícha sa stal novým country mana-
žérom spoločnosti Yuzu pre Slovensko. Vo 
svojej pozícii bude zodpovedný za príchod českej 
značky na slovenský retailový trh, všetky predajné 
aktivity značky a jej výrobkov na Slovensku. Lukáš 
Jícha má viac než pätnásťročné skúsenosti z vedú-
cich pozícií v retaile a budovania značiek.  

Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

inzercia

JEDNOU VETOU:

„Aj tá najľahšia 
práca ti bude 
ťažká, ak ju 

konáš nerád.“
Publius Terentius,
rímsky básnik

 Pivovar Šariš vedie Grzegorz Komora. 
Nahradil Jána Čerkalu, ktorý sa koncom minulého 
roka rozlúčil s úspešnou pivovarníckou kariérou po 
takmer 40 rokoch. Grzegorz Komora doteraz pô-
sobil v Pivovare Radegast v Nošoviciach, ktorý 
spadá do portfólia Plzeňského Prazdroja. 
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Tržby sa prepadli
 Tržby v maloobchode sa v januári medziročne 
znížili o 16‚8 %, čo bol najväčší pokles od roku 
2009, keď sa naposledy menila metodika. Štatistic-
ký úrad informuje, že sa znížili vo všetkých deviatich 
sledovaných činnostiach maloobchodu. Prvýkrát 
od začiatku koronakrízy sa do výraznejšieho pokle-
su dostali hyper- a supermarkety, a to o 12‚4 %. 
Tieto formáty minulý rok pomerne dobre odoláva-
li situácii a na rozdiel od ostatných zložiek maloob-
chodu vykazovali medziročné rasty tržieb.  Analytici 
za ich poklesom vidia zákaz predaja nepotravino-
vého tovaru. Pod celkový prepad sa podpísali aj 
zavreté kamenné predajne, ktoré vlani ešte mohli 
predávať. S januárom sú zviazané aj povianočné 
výpredaje, ktoré tento rok odpadli. 

Daň za online
 Vo Veľkej Británii sa objavil nápad zaviesť daň 
z obratu z internetového predaja. Cieľom má byť 
zmiernenie rozdielu medzi výdavkami spotrebite-
ľov v e-shopoch a tými v kamenných predajniach, 
ktoré počas pandémie značne utrpeli. Pre lock-
down a protipandemické opatrenia miznú 
z obchodných ulíc prevádzky, ale 
online predaj prekvitá. Existujú 
preto obavy, že centrá miest 
sa po ukončení pandémie 
natrvalo zmenia. Odpor-
covia nápadu však ar-
gumentujú, že nová 
daň by zasiahla aj ob-
chodníkov, ktorí majú 
okrem kamenného 
predaja e-shop a na-
vyše by viedla k zvý-
šeniu spotrebiteľských 
cien v čase krízy. 

Záhradkárska 
sezóna sa začína
 Zem sa prebúdza a jar vonia vo vzduchu. To 
vo mne vždy vyvolá veľké pestovateľské plány. Bal-
kón má síce obmedzené možnosti, ale napriek 
tomu sa na ňom dá kdečo vypestovať. Priesady 
paradajok som už posadila a dúfam, že keď bude-
te čítať tieto riadky, už budú vonku. Okrem toho 
plánujem posadiť fazuľu. Mám odrodu, ktorá do-
rastá vysoko a nádherne kvitne. Vďaka tomu vy-
tvorím na balkóne prirodzenú zelenú stenu 
s množstvom kvetov. Neviem, či sa mi to podarí, 
ale skúsim. 

Doma v teplákoch
 Pandémia zavrela obchody s módou na dlhé 
týždne. Navyše odpadol dôvod, prečo by si mali 
zákazníci kupovať štýlové oblečenie do práce či na 
spoločenské udalosti. Šaty a košele nahradili teplá-
ky, pyžamá, župany a papuče. Práve tieto kategó-
rie patrili medzi najvyhľadávanejšie na internete. 
Vyplýva to z prieskumu módneho vyhľadávača 

Glami. Na druhej strane najviac sa prepadlo ter-
mooblečenie, plavky, šaty či tričká. Podľa štúdie sa 
trh s oblečením vlani prepadol o sedem percent. 
Naopak, jeho internetový predaj narástol o 27 per-
cent, keď na Slovensku vygeneroval obrat 331 mi-
liónov eur. 

Zavreté obchody 
sa trápia
 Vláda sa správa tak, akoby jej cieľom bolo 
zlikvidovať tisícky malých obchodov a dostať de-
siatky tisíc ľudí na úrad práce, uviedla v marci Ini-
ciatíva slovenských maloobchodníkov. Tá rešpek-
tuje, že sa v rámci protipandemických opatrení 
zavreli predajne. Ale pre väčšinu malých obchod-
níkov to znamená, že v polovici marca to boli už 
tri mesiace, čo negenerujú žiadne tržby a zároveň 
čelia vysokým fixným nákladom. Za mesiace janu-
ár a február Iniciatíva medzi svojimi členmi eviduje 
priemerný pokles tržby o 68 % a niektorí podni-
katelia neutŕžili ani euro. Aj preto vyzvala vládu, 
aby zvýšila a zrýchlila svoju pomoc. 

Čítanie 
bez pôžitku
 Pôvodne som vám 
chcela dať ďalší tip na 
dobrú knihu, ale na-
posledy som čítala 
zlú knihu. Nejdem 
spomínať ani jej ná-
zov, ale v podstate 
bola o tom, že si všet-

ky postavy vymýšľali 
svoje životné príbehy, 

ktoré vôbec neboli sym-
patické. Autor navyše ne-

vysvetlil, prečo si potrebovali 
takéto príbehy vôbec vymýšľať. 

Nepáčila sa mi už od začiatku, ale 
keďže som ju mala rozčítanú, chcela som ju 

dokončiť. Kým som sa dostala k poslednej stránke, 
dosť som sa natrápila. Nakoniec som ju šla odniesť 
do knižnej búdky, dúfajúc, že tam nájdem nejakú 
výbornú náhradu. Podľa ponuky som však musela 
konštatovať, že ostatní čitatelia mali pri výbere 
podobné šťastie ako tentoraz ja. 

Vtip mesiaca
 Pacient sa prechádza po chodbe polikliniky, 
vojde do dverí k zubárovi a hovorí: „Pán doktor, ja 
som mucha.“ Na to mu lekár odvetí: „Ale psy-
chiatria je vedľa.“ „Viem, ale keď vy tu máte za-
svietenú žiarovku.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Kuriér alebo 
výdajné miesto?
 Napriek tomu, že počas lock-
downu trávim väčšinu času doma, 
vyberám si výdajné miesto. Kuriér 
totiž príde vždy práve vtedy, keď 
som v obchode. Do výdajne idem, 
keď mám na to čas a nevisím oča-
mi na telefóne, kedy mi zavolá 
kuriér. Navyše ho mám asi päť 
metrov od domu. 
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Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Jana:
 Takýchto prevádzok už pravdepodobne nebude veľa. 

Katka:
 Stačí stlačiť a pochmúrnu náladu zmení báseň. 

Mirka:
 Pivotéka, ktorá hýri farbami. Na obaloch sú malé umelecké diela, iné 
vyzerajú ako vzorkovník farieb a na ďalších nájdu zákazníci obrázky zvierat, 
ktoré môžu kúpou daného piva zachrániť pred vyhynutím. 

Martin:
 Ošúpaná a varená mrkva? To je varenie pre lenivých i uponáhľaných, 
ale určite nie pre ekologických. 
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Tržby sa prepadli
 Tržby v maloobchode sa v januári medziročne 
znížili o 16‚8 %, čo bol najväčší pokles od roku 
2009, keď sa naposledy menila metodika. Štatistic-
ký úrad informuje, že sa znížili vo všetkých deviatich 
sledovaných činnostiach maloobchodu. Prvýkrát 
od začiatku koronakrízy sa do výraznejšieho pokle-
su dostali hyper- a supermarkety, a to o 12‚4 %. 
Tieto formáty minulý rok pomerne dobre odoláva-
li situácii a na rozdiel od ostatných zložiek maloob-
chodu vykazovali medziročné rasty tržieb.  Analytici 
za ich poklesom vidia zákaz predaja nepotravino-
vého tovaru. Pod celkový prepad sa podpísali aj 
zavreté kamenné predajne, ktoré vlani ešte mohli 
predávať. S januárom sú zviazané aj povianočné 
výpredaje, ktoré tento rok odpadli. 

Daň za online
 Vo Veľkej Británii sa objavil nápad zaviesť daň 
z obratu z internetového predaja. Cieľom má byť 
zmiernenie rozdielu medzi výdavkami spotrebite-
ľov v e-shopoch a tými v kamenných predajniach, 
ktoré počas pandémie značne utrpeli. Pre lock-
down a protipandemické opatrenia miznú 
z obchodných ulíc prevádzky, ale 
online predaj prekvitá. Existujú 
preto obavy, že centrá miest 
sa po ukončení pandémie 
natrvalo zmenia. Odpor-
covia nápadu však ar-
gumentujú, že nová 
daň by zasiahla aj ob-
chodníkov, ktorí majú 
okrem kamenného 
predaja e-shop a na-
vyše by viedla k zvý-
šeniu spotrebiteľských 
cien v čase krízy. 

Záhradkárska 
sezóna sa začína
 Zem sa prebúdza a jar vonia vo vzduchu. To 
vo mne vždy vyvolá veľké pestovateľské plány. Bal-
kón má síce obmedzené možnosti, ale napriek 
tomu sa na ňom dá kdečo vypestovať. Priesady 
paradajok som už posadila a dúfam, že keď bude-
te čítať tieto riadky, už budú vonku. Okrem toho 
plánujem posadiť fazuľu. Mám odrodu, ktorá do-
rastá vysoko a nádherne kvitne. Vďaka tomu vy-
tvorím na balkóne prirodzenú zelenú stenu 
s množstvom kvetov. Neviem, či sa mi to podarí, 
ale skúsim. 

Doma v teplákoch
 Pandémia zavrela obchody s módou na dlhé 
týždne. Navyše odpadol dôvod, prečo by si mali 
zákazníci kupovať štýlové oblečenie do práce či na 
spoločenské udalosti. Šaty a košele nahradili teplá-
ky, pyžamá, župany a papuče. Práve tieto kategó-
rie patrili medzi najvyhľadávanejšie na internete. 
Vyplýva to z prieskumu módneho vyhľadávača 

Glami. Na druhej strane najviac sa prepadlo ter-
mooblečenie, plavky, šaty či tričká. Podľa štúdie sa 
trh s oblečením vlani prepadol o sedem percent. 
Naopak, jeho internetový predaj narástol o 27 per-
cent, keď na Slovensku vygeneroval obrat 331 mi-
liónov eur. 

Zavreté obchody 
sa trápia
 Vláda sa správa tak, akoby jej cieľom bolo 
zlikvidovať tisícky malých obchodov a dostať de-
siatky tisíc ľudí na úrad práce, uviedla v marci Ini-
ciatíva slovenských maloobchodníkov. Tá rešpek-
tuje, že sa v rámci protipandemických opatrení 
zavreli predajne. Ale pre väčšinu malých obchod-
níkov to znamená, že v polovici marca to boli už 
tri mesiace, čo negenerujú žiadne tržby a zároveň 
čelia vysokým fixným nákladom. Za mesiace janu-
ár a február Iniciatíva medzi svojimi členmi eviduje 
priemerný pokles tržby o 68 % a niektorí podni-
katelia neutŕžili ani euro. Aj preto vyzvala vládu, 
aby zvýšila a zrýchlila svoju pomoc. 

Čítanie 
bez pôžitku
 Pôvodne som vám 
chcela dať ďalší tip na 
dobrú knihu, ale na-
posledy som čítala 
zlú knihu. Nejdem 
spomínať ani jej ná-
zov, ale v podstate 
bola o tom, že si všet-

ky postavy vymýšľali 
svoje životné príbehy, 

ktoré vôbec neboli sym-
patické. Autor navyše ne-

vysvetlil, prečo si potrebovali 
takéto príbehy vôbec vymýšľať. 

Nepáčila sa mi už od začiatku, ale 
keďže som ju mala rozčítanú, chcela som ju 

dokončiť. Kým som sa dostala k poslednej stránke, 
dosť som sa natrápila. Nakoniec som ju šla odniesť 
do knižnej búdky, dúfajúc, že tam nájdem nejakú 
výbornú náhradu. Podľa ponuky som však musela 
konštatovať, že ostatní čitatelia mali pri výbere 
podobné šťastie ako tentoraz ja. 

Vtip mesiaca
 Pacient sa prechádza po chodbe polikliniky, 
vojde do dverí k zubárovi a hovorí: „Pán doktor, ja 
som mucha.“ Na to mu lekár odvetí: „Ale psy-
chiatria je vedľa.“ „Viem, ale keď vy tu máte za-
svietenú žiarovku.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Kuriér alebo 
výdajné miesto?
 Napriek tomu, že počas lock-
downu trávim väčšinu času doma, 
vyberám si výdajné miesto. Kuriér 
totiž príde vždy práve vtedy, keď 
som v obchode. Do výdajne idem, 
keď mám na to čas a nevisím oča-
mi na telefóne, kedy mi zavolá 
kuriér. Navyše ho mám asi päť 
metrov od domu. 
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Privátne značky
sa v kríze



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

17

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

... /...

Výrobky vlastnej značky sa nakupujú v krízových časoch. Potvrdzuje to minuloročná 
pandémia, keď počas jej dvoch vĺn rástli ich tržby oveľa rýchlejšie ako pri značkových 
výrobkoch. Viaceré reťazce rozširujú ich portfólio a reagujú tak nielen na chute svojich 
zákazníkov, ale aj na ich zmenenú ekonomickú situáciu. Ako výhodu produktov vo 
vlastných farbách vidia to, že sa môžu podieľať na ich receptúre i kvalite. A práve 
privátne značky sú produkty, ktoré jednotlivé siete od seba odlišujú.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

P rodukty vo farbách reťazcov prešli 
od svojho vstupu na pulty sloven-
ských predajní zaujímavým vývo-
jom. Na začiatku boli vnímané 
ako lacné napodobeniny znač-

kových výrobkov a zákazníci im zvyčajne pripisovali 
nižšiu kvalitu. Neskôr sa ich imidž posunul a stali sa 
voľbou pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú primera-
nú kvalitu za rozumnú cenu. V čase hojnosti a eko-
nomickej prosperity sa posunuli ešte vyššie a viaceré 
reťazce prinášali na trh prémiové rady produktov 
s puncom exkluzivity. Keďže pandémia zmenila ná-
kupné správanie zákazníkov a viacerých sa dotkla 
finančne, privátne značky dostávajú v súčasnej dobe 
nový rozmer.

Slovensko dlhodobo patrí medzi európskymi kraji-
nami na špicu v podiele predaja v akciách, ktoré 
tvoria viac ako polovicu. Niektoré značkové výrob-
ky sa objavujú v letákoch tak často a cyklicky, že si 
stačí počkať na akciu. V momente, keď stojí znač-
kový výrobok s červenou cenovkou vedľa privátnej 
značky, tá stráca svoju výhodu lepšej ceny. Navyše 
od poslednej ekonomickej krízy sa krajine darilo, 
rástol disponibilný príjem, a tak si zákazníci mohli 
dopriať a dovolili si kupovať drahšie produkty. Aj 
preto tržby za značkové produkty rástli rýchlejšie 
ako tržby za výrobky privátnych značiek. Korona-
kríza tento trend otočila.

V minulom roku podiel privátnych značiek na celko-
vých tržbách narástol. Pavol Zajac, client business 
partner spoločnosti NielsenIQ, však upozorňuje, že 
to bol iba veľmi mierny rast, konkrétne o 0‚5 per-
centuálneho bodu na 21‚9 %. Pri bližšom pohľade 
vidieť, že privátne značky zvýšili svoj podiel v potra-
vinových kategóriách, no pri drogistických kategó-
riách dokonca došlo k medziročnému poklesu.

Ich tempo však bolo rýchlejšie ako v prípade znač-
kových produktov. „Rast tržieb potravinových pri-
vátnych značiek bol vyšší oproti značkovým výrob-
kom v pomere deväť percent ku šiestim 
percentám,“ opisuje Pavol Zajac. Ako pokračuje, 
tento trend bolo špeciálne vidieť v časoch takzva-

ných pandemických vĺn. Počas prvej vlny v marci 
a apríli, ako aj počas druhej vlny v októbri rástli 
tržby za privátne značky niekoľkokrát rýchlejším 
tempom než za značkové výrobky.

Záujem zákazníkov o privátne značky sa naprieč 
kategóriami líši. „Najvyšší podiel je v mliečnych 
produktoch, následne v suchých potravinách, teda 
komoditách ako cestoviny, ryža, cukor, konzervo-
vaná zelenina, a potom v mrazených výrobkoch, 
ako mrazená zelenina, mäso, polotovary,“ vyratú-
va Pavol Zajac.

Záujem ovplyvňuje
aj ponuka

Prieskum spoločnosti NielsenIQ z apríla minulého 
roka ukázal, že 43 % spotrebiteľov deklarovalo 
prechod k privátnej značke a 37 % zákazníkov pri-
znalo, že nakupuje lacnejšie produkty. Jej analytici 
preto predpokladajú, že kríza rozdelí spotrebiteľov 
do dvoch skupín. Tí, ktorých sa finančne nedotkla, 
si nemôžu dopriať pôžitok počas dovoleniek či 
v reštauráciách, preto presunú pôžitok do obcho-
dov. Ľudia, ktorých kríza finančne zasiahla, zas 
budú šetriť. Obchodníci by preto mal byť priprave-
ní na obe skupiny zákazníkov.

Ako sa bude tento rok dariť privátnym značkám 
podľa slov Pavla Zajaca závisí aj od ponuky a zlo-
ženia portfólia privátnych značiek jednotlivých 
maloobchodných reťazcov. Rolu môže hrať aj fakt, 
že zákazníci sú menej vyberaví a chcú nakúpiť čo 
najviac počas jedného nákupu, aby obmedzili náv-
števy predajní. „A preto siahajú viac po výrobkoch 
privátnych značiek. Môj osobný názor je, že ich 
podiel bude opäť veľmi mierne rásť aj v roku 
2021,“ vysvetľuje.

V sieti CBA Verex tvoria vlastné značky približne 
18 % podiel na tržbách. „Počas pandémie sme 
zaznamenali nárast predaja vlastných značiek, čo 
je spôsobené ich nižšou cenou a brandovou kva-

litou,“ hovorí predseda predstavenstva CBA SK 
a CBA Verex Pavol Mikušiak. Najobľúbenejšie sú 
v mliečnych produktoch, ako sú jogurty, mlieko, 
ale aj v iných kategóriách ako cukrovinky, mäsové 
výrobky a podobne. Pavol Mikušiak uvádza, že 
v súčasnej dobe prehodnocujú aktuálne portfólio 
vlastnej značky a budú ho upravovať podľa pre-
dajnosti.

V Bille portfólio produktov privátnych značiek roz-
víjajú priebežne. Reagujú tak na záujem zákazní-
kov a pravidelne si robia prieskumy a analýzy, kto-
ré produkty zaradiť do ponuky. Počas pandémie 
sieť zaznamenala stabilný vývoj predaja produktov 
privátnych značiek zhruba na úrovni predchádza-
júceho obdobia. „Najlepšie sa darilo predaju pro-
duktov privátnych značiek Billa a Clever. Zákazníci 
obľubujú v našich predajniach mliečne výrobky, 
ovocie a zeleninu, mäsové výrobky a rôzne hotové 
jedlá,“ vyratúva hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava 
Kirchnerová. V sieti tvoria privátne značky viac ako 
20 % z tržieb a všeobecne sa z nich najviac predá-
vajú potraviny každodennej spotreby, konkrétne 
bol najväčší záujem o vajcia, mlieko, citróny, ze-
miaky, banány či šľahačku.

Ako pre časopis Tovar&Predaj nedávno uviedol 
marketingový manažér spoločnosti Terno real 
estate Marek Koštrna, so zhoršujúcou sa finanč-
nou situáciou sa zákazníci budú prirodzene orien-
tovať na lacnejšie produkty. Aj preto je ich plánom 
v tomto roku zaviesť nový rad privátnej značky pre 
predajne Terno a Kraj, a to v kategórii základného 
sortimentu potravín i non-food produktov, ako sú 
napríklad hygienické potreby. Viacero noviniek 
produktov vlastnej značky v tomto roku pribudne 
aj na pultoch predajní dm drogerie markt.

Produkty vo 
farbách reťazca 

pod obalom 
veľakrát skrývajú 

slovenský 
produkt.

„Vidím priestor 
na spestrenie sortimentu.“

To, či sa bude ďalej rozširovať portfólio privátnych značiek, záleží na rozhod-
nutiach reťazcov. Môj osobný názor je, že rozširovať sa budú skôr rady s vyš-
šou pridanou hodnotou, s označením bio či produkty pre ľudí s dietetickými 
potrebami a exkluzívne výrobky.

Pavol Zajac, client business partner, NielsenIQ
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Privátne značky sa v kríze 
hlásia o slovo

TÉMA VYDANIA

Produkty privátnych značiek zaujímajú významnú 
pozíciu aj v Kauflande. Reťazec ponúka viaceré 
značky – od tých, ktoré zahŕňajú najširšiu ponuku 
produktov cez značky orientované na užší seg-
ment zákazníkov, napríklad bezlaktózové a bez-
gluténové produkty či vegánske a vegetariánske 
výrobky, až po prémiový sortiment. „Portfólio 
neustále rozširujeme a snažíme sa ho neprestajne 
inovovať,“ uvádza hovorkyňa siete Lucia Vargová.

Lidl predstavil začiatkom roka nový rad privátnej 
značky, v rámci ktorej najnovšie predáva tradičné 
slovenské produkty od zeleniny cez mliečne a mä-
sové výrobky až po šúľance. „Privátna značka Slo-
venskô je jedným z ďalších veľmi silných projektov 
na podporu slovenského potravinárstva a poľno-
hospodárstva,“ uvádza generálny riaditeľ Lidl Slo-
vensko Matúš Gála.

Reťazec sa v hodnotení podielu slovenských potra-
vín na pultoch dlhodobo drží na chvoste tabuľky. 
Podľa minuloročného prieskumu Potravinárskej 
komory Slovenska dosiahol 26 percent, čo pred-
stavuje nárast o osem percentuálnych bodov. Lidl 
pri predstavení novej značky deklaroval, že chce 
množstvo produktov pod jej logom zvyšovať a dl-
hodobým cieľom je do tejto privátnej značky za-
pojiť aj ďalších dodávateľov a ich produkty.

Made in Slovakia

Napriek tomu, že privátne značky nesú farby re-
ťazca, ktorý si ich necháva vyrábať, veľakrát sa pod 
obalom skrýva práve slovenský produkt. „Naša 
skupina CBA má výrobcov vlastných značiek pre-
važne zo Slovenska. Najviac zastúpené sú mliečne 
produkty, mäsové výrobky, mlieko, cukrovinky 
a tak ďalej. V zahraničí máme vyrábaných málo 
produktov. A aj pri nich našou snahou vždy je – ak 
sa nájde výrobca na Slovensku – vyrábať doma na 
Slovensku,“ hovorí Pavol Mikušiak.

V Bille je najviac slovenských výrobkov pod privát-
nymi značkami Slovenská farma a Billa, konkrétne 

v kategórii čerstvé potraviny (maslo, mlieko, jogur-
ty, syry, vajcia a pod.), taktiež pod trvanlivými po-
travinami (med, džemy, múky, strukoviny a pod.). 
„V kategórii nepotravinársky sortiment pre nás 
slovenskí producenti vyrábajú papierový sortiment 
a produkty dámskej hygieny,“ spresňuje Kvetosla-
va Kirchnerová.

Aj takýmto spôsobom sa môžu dostať slovenské 
výrobky na zahraničné trhy, kde daný reťazec pô-
sobí. Matúš Gála pri predstavení značky Slovenskô 
uviedol, že si vie predstaviť jej uplatnenie na čes-
kom trhu. Jedným z dodávateľov, ktorý s nemec-
kým diskontným reťazcom spolupracuje a skrýva 
sa i medzi sortimentom novej značky, je Tatranská 
mliekareň. „Spolupráca nám priniesla možnosti 
rozšírenia objemu produkcie a taktiež sa nám 
v priebehu dlhoročnej spolupráce otvorili aj iné 
trhy v rámci Európy – vďaka privátnym značkám. 
Vždy sa snažíme nájsť kompromis, ktorý následne 
aplikujeme do spolupráce,“ povedal Ján Husák, 
obchodný riaditeľ spoločnosti, ktorá pre sieť vyrá-
ba širokú škálu mliečnych produktov.

Pre novú značku Lidla dodáva aj družstvo Zeleni-
nárska, ktoré združuje 13 pestovateľov. Svoje ze-
miaky, cibuľu, koreňovú i ostatnú zeleninu pestujú 
na poliach západného Slovenska. „Spolupráca nám 
umožnila dosiahnuť perspektívu takých objemov, 
že sme sa rozhodli investovať do novej baliarne pre 
koreňovú zeleninu. Lidl má záujem cez túto značku 
investovať do propagácie slovenskej zeleniny, vní-
mame to ako veľmi dobrý signál. Pre nás je to ob-
rovská šanca rozvinúť našu filozofiu. Sebestačnosť 
Slovenska v zelenine a zemiakoch berieme ako svoj 
osobný záväzok,“ konštatoval Juraj Mačaj, predse-
da predstavenstva družstva Zeleninárska.

Väčšia kontrola

Produkcia privátnej značky na jednej strane priná-
ša istotu veľkého odbytu produktov, na druhej 
strane sa pod nimi stráca identita výrobcu. Podľa 
prieskumu Potravinárskej komory Slovenska dosi- hol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 

2019 úroveň 25‚3 %, čo predstavuje medziročný 
nárast o 1‚3 percentuálneho bodu v porovnaní 
s rokom 2018. Dlhodobé merania pritom už od 
roku 2013 ukazujú kontinuálny nárast vystavenia 
privátnych značiek. Prezident komory Daniel Po-
turnay vtedy povedal, že za značkovými výrobkami 
je dlhoročné budovanie lojality spotrebiteľov, pri-
čom výrobcovia značkou garantujú kvalitu výrob-
kov s osvedčenými receptúrami, kvalitnými surovi-
nami a v neposlednom rade aj vlastným úspešným 
príbehom. Zároveň si uvedomujú zodpovednosť za 
svoje výrobky, pretože o dôveru spotrebiteľa môžu 
prísť veľmi rýchlo.

Reťazce však za výhodu vlastnej značky považujú 
práve to, že majú pod palcom kvalitu. „V čom my 
vidíme výhodu oproti klasickým značkovým pro-
duktom je zdvojená kontrola kvality, keďže sa kon-
troluje nielen u výrobcu, ale aj priamo v Bille sa-
motnej,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová. A plusom 
je podľa nej aj pestrý výber sortimentu pre zákaz-
níka v rámci jednotlivých značiek, či už ide o pré-
miové produkty, bioprodukty ekologického poľno-
hospodárstva, slovenských producentov, či 
výrobky s rôznymi certifikátmi. Pavol Mikušiak 
dodáva, že výhoda ponuky vlastných značiek spo-
číva v cenovej relácii za brandovú kvalitu. 

Budú platiť 
nové pravidlá?

Obchodné meno i logo výrobcu na obale 
privátnych produktov. O to sa snaží pozme-
ňujúci návrh, ktorý predložili poslanci pred 
druhým čítaním novely zákona o neprime-
raných podmienkach z dielne ministerstva 
pôdohospodárstva. Agrorezort sa s ním 
stotožnil a hovorí, že zmeny majú zabezpe-
čiť predovšetkým rovnováhu v obchodných 
vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi 
potravín. Podľa návrhu by mal spotrebiteľ 
pri privátnych značkách poznať obchod-
né meno a sídlo skutočného výrobcu. Za 
predpokladu, že o to výrobca požiada, 
odberateľ musí na obale uviesť aj obchod-
nú značku výrobcu, ktorá bude rovnocen-
ne znázornená v porovnaní s privátnou 
značkou.

Poslanecký návrh ponecháva pôvodne 
vypustený zákaz predaja pod nákupnú 
cenu konečnému spotrebiteľovi. Dôvodom 
je snaha vytvoriť garanciu pre poľnohos-
podárov a potravinárov, ktorí sa obávali, že 
zrušenie tohto zákazu stlačí ich predajné 
ceny ešte nižšie. Návrh tiež spresňuje sys-
tém zníženia kúpnej ceny v prípade predaj-
ných akcií. Pripravované zmeny názorovo 
zjednotili agrorezort, Potravinársku komoru 
Slovenska, Úniu potravinárov Slovenska 
i Slovenskú poľnohospodársku a potravi-
nársku komoru. Na druhej strane návrh 
kritizujú obchodníci s tým, že poškodia nie-
len ich, ale aj výrobcov a spotrebiteľov. Pri 
privátnych značkách sa podľa nich potláča 
ich zmysel. O novele zákona mal parlament 
definitívne rozhodnúť na marcovej schôdzi, 
ale minister Ján Mičovský požiadal o jej 
presunutie až na ďalšie zasadnutie.



Zálohovanie jednorazových 
nápojových obalov

ZVÄZ OBCHODU SR UPOZORŇUJE 
ČLENOV AJ NEČLENOV:

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt: 
Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18  Bratislava-Ružinov 

Tel.: +421 2 58 233 224, +421 2 58 233 226 

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

Zo zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednora-
zových obalov na nápoje v platnom znení vyplýva 
výrobcom, ktorí  uvádzajú na trh nápoje v zálohova-
ných jednorazových obaloch, a distribútorom, ktorí 
uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jed-
norazových obaloch a ktorí majú zákonnú povinnosť  
registrovať sa ako odberné miesto, povinnosť požia-
dať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností 
podľa tohto zákona, a to do 60 dní od doručenia 
oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu.

Dňom oznámenia o začatí vykonávania činnosti 
Správcu je deň zverejnenia tlačovej správy Správcu 

zálohového systému prostredníctvom masovokomu-
nikačných prostriedkov, a to 19. marec 2021.

Písomnú žiadosť o uzavretie Zmluvy so Správcom je 
možné zasielať na emailovú adresu: registracia@
spravcazaloh.sk alebo korešpondenčnú adresu: 
Správca zálohového systému n. o., Ivanská cesta 30/B 
(Budova Aircraft), 821 04  Bratislava.

Žiadosť s presnou identifikáciou žiadateľa a jeho email-
ovou aj korešpondenčnou adresou je potrebné doručiť 
Správcovi do 60 dní odo dňa uvedeného v tejto výzve, 
t. j. najneskôr do 18. mája 2021.

Viac informácií nájdete na www.spravcazaloh.sk 
Správca zálohového systému n. o.

Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft) 
821 04  Bratislava

info@spravcazaloh.sk, +421 232 224 200

VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových 
obalov na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy 
o plnení povinností so Správcom zálohového 

systému podľa zákona č. 302/2019 Z. z. 
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

VÝZVA

Bratislava, 19. marec 2021
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Privátne značky sa v kríze 
hlásia o slovo

TÉMA VYDANIA

Produkty privátnych značiek zaujímajú významnú 
pozíciu aj v Kauflande. Reťazec ponúka viaceré 
značky – od tých, ktoré zahŕňajú najširšiu ponuku 
produktov cez značky orientované na užší seg-
ment zákazníkov, napríklad bezlaktózové a bez-
gluténové produkty či vegánske a vegetariánske 
výrobky, až po prémiový sortiment. „Portfólio 
neustále rozširujeme a snažíme sa ho neprestajne 
inovovať,“ uvádza hovorkyňa siete Lucia Vargová.

Lidl predstavil začiatkom roka nový rad privátnej 
značky, v rámci ktorej najnovšie predáva tradičné 
slovenské produkty od zeleniny cez mliečne a mä-
sové výrobky až po šúľance. „Privátna značka Slo-
venskô je jedným z ďalších veľmi silných projektov 
na podporu slovenského potravinárstva a poľno-
hospodárstva,“ uvádza generálny riaditeľ Lidl Slo-
vensko Matúš Gála.

Reťazec sa v hodnotení podielu slovenských potra-
vín na pultoch dlhodobo drží na chvoste tabuľky. 
Podľa minuloročného prieskumu Potravinárskej 
komory Slovenska dosiahol 26 percent, čo pred-
stavuje nárast o osem percentuálnych bodov. Lidl 
pri predstavení novej značky deklaroval, že chce 
množstvo produktov pod jej logom zvyšovať a dl-
hodobým cieľom je do tejto privátnej značky za-
pojiť aj ďalších dodávateľov a ich produkty.

Made in Slovakia

Napriek tomu, že privátne značky nesú farby re-
ťazca, ktorý si ich necháva vyrábať, veľakrát sa pod 
obalom skrýva práve slovenský produkt. „Naša 
skupina CBA má výrobcov vlastných značiek pre-
važne zo Slovenska. Najviac zastúpené sú mliečne 
produkty, mäsové výrobky, mlieko, cukrovinky 
a tak ďalej. V zahraničí máme vyrábaných málo 
produktov. A aj pri nich našou snahou vždy je – ak 
sa nájde výrobca na Slovensku – vyrábať doma na 
Slovensku,“ hovorí Pavol Mikušiak.

V Bille je najviac slovenských výrobkov pod privát-
nymi značkami Slovenská farma a Billa, konkrétne 

v kategórii čerstvé potraviny (maslo, mlieko, jogur-
ty, syry, vajcia a pod.), taktiež pod trvanlivými po-
travinami (med, džemy, múky, strukoviny a pod.). 
„V kategórii nepotravinársky sortiment pre nás 
slovenskí producenti vyrábajú papierový sortiment 
a produkty dámskej hygieny,“ spresňuje Kvetosla-
va Kirchnerová.

Aj takýmto spôsobom sa môžu dostať slovenské 
výrobky na zahraničné trhy, kde daný reťazec pô-
sobí. Matúš Gála pri predstavení značky Slovenskô 
uviedol, že si vie predstaviť jej uplatnenie na čes-
kom trhu. Jedným z dodávateľov, ktorý s nemec-
kým diskontným reťazcom spolupracuje a skrýva 
sa i medzi sortimentom novej značky, je Tatranská 
mliekareň. „Spolupráca nám priniesla možnosti 
rozšírenia objemu produkcie a taktiež sa nám 
v priebehu dlhoročnej spolupráce otvorili aj iné 
trhy v rámci Európy – vďaka privátnym značkám. 
Vždy sa snažíme nájsť kompromis, ktorý následne 
aplikujeme do spolupráce,“ povedal Ján Husák, 
obchodný riaditeľ spoločnosti, ktorá pre sieť vyrá-
ba širokú škálu mliečnych produktov.

Pre novú značku Lidla dodáva aj družstvo Zeleni-
nárska, ktoré združuje 13 pestovateľov. Svoje ze-
miaky, cibuľu, koreňovú i ostatnú zeleninu pestujú 
na poliach západného Slovenska. „Spolupráca nám 
umožnila dosiahnuť perspektívu takých objemov, 
že sme sa rozhodli investovať do novej baliarne pre 
koreňovú zeleninu. Lidl má záujem cez túto značku 
investovať do propagácie slovenskej zeleniny, vní-
mame to ako veľmi dobrý signál. Pre nás je to ob-
rovská šanca rozvinúť našu filozofiu. Sebestačnosť 
Slovenska v zelenine a zemiakoch berieme ako svoj 
osobný záväzok,“ konštatoval Juraj Mačaj, predse-
da predstavenstva družstva Zeleninárska.

Väčšia kontrola

Produkcia privátnej značky na jednej strane priná-
ša istotu veľkého odbytu produktov, na druhej 
strane sa pod nimi stráca identita výrobcu. Podľa 
prieskumu Potravinárskej komory Slovenska dosi- hol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 

2019 úroveň 25‚3 %, čo predstavuje medziročný 
nárast o 1‚3 percentuálneho bodu v porovnaní 
s rokom 2018. Dlhodobé merania pritom už od 
roku 2013 ukazujú kontinuálny nárast vystavenia 
privátnych značiek. Prezident komory Daniel Po-
turnay vtedy povedal, že za značkovými výrobkami 
je dlhoročné budovanie lojality spotrebiteľov, pri-
čom výrobcovia značkou garantujú kvalitu výrob-
kov s osvedčenými receptúrami, kvalitnými surovi-
nami a v neposlednom rade aj vlastným úspešným 
príbehom. Zároveň si uvedomujú zodpovednosť za 
svoje výrobky, pretože o dôveru spotrebiteľa môžu 
prísť veľmi rýchlo.

Reťazce však za výhodu vlastnej značky považujú 
práve to, že majú pod palcom kvalitu. „V čom my 
vidíme výhodu oproti klasickým značkovým pro-
duktom je zdvojená kontrola kvality, keďže sa kon-
troluje nielen u výrobcu, ale aj priamo v Bille sa-
motnej,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová. A plusom 
je podľa nej aj pestrý výber sortimentu pre zákaz-
níka v rámci jednotlivých značiek, či už ide o pré-
miové produkty, bioprodukty ekologického poľno-
hospodárstva, slovenských producentov, či 
výrobky s rôznymi certifikátmi. Pavol Mikušiak 
dodáva, že výhoda ponuky vlastných značiek spo-
číva v cenovej relácii za brandovú kvalitu. 

Budú platiť 
nové pravidlá?

Obchodné meno i logo výrobcu na obale 
privátnych produktov. O to sa snaží pozme-
ňujúci návrh, ktorý predložili poslanci pred 
druhým čítaním novely zákona o neprime-
raných podmienkach z dielne ministerstva 
pôdohospodárstva. Agrorezort sa s ním 
stotožnil a hovorí, že zmeny majú zabezpe-
čiť predovšetkým rovnováhu v obchodných 
vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi 
potravín. Podľa návrhu by mal spotrebiteľ 
pri privátnych značkách poznať obchod-
né meno a sídlo skutočného výrobcu. Za 
predpokladu, že o to výrobca požiada, 
odberateľ musí na obale uviesť aj obchod-
nú značku výrobcu, ktorá bude rovnocen-
ne znázornená v porovnaní s privátnou 
značkou.

Poslanecký návrh ponecháva pôvodne 
vypustený zákaz predaja pod nákupnú 
cenu konečnému spotrebiteľovi. Dôvodom 
je snaha vytvoriť garanciu pre poľnohos-
podárov a potravinárov, ktorí sa obávali, že 
zrušenie tohto zákazu stlačí ich predajné 
ceny ešte nižšie. Návrh tiež spresňuje sys-
tém zníženia kúpnej ceny v prípade predaj-
ných akcií. Pripravované zmeny názorovo 
zjednotili agrorezort, Potravinársku komoru 
Slovenska, Úniu potravinárov Slovenska 
i Slovenskú poľnohospodársku a potravi-
nársku komoru. Na druhej strane návrh 
kritizujú obchodníci s tým, že poškodia nie-
len ich, ale aj výrobcov a spotrebiteľov. Pri 
privátnych značkách sa podľa nich potláča 
ich zmysel. O novele zákona mal parlament 
definitívne rozhodnúť na marcovej schôdzi, 
ale minister Ján Mičovský požiadal o jej 
presunutie až na ďalšie zasadnutie.
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STRETNUTIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.skTatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

V sieti Tesco Stores SR začal pracovať hneď po absolvovaní Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre na prelome milénia. Počas 14 rokov vystriedal viacero pozícií. Neskôr 
pôsobil v sieti Yeme či v Myjavskej pekárni. Vrátil sa však do skupiny Tesco, kde má na 
starosti naštartovanie novej siete malých predajní potravín Žabka na Slovensku.

Miroslav 
Ďurana
Miroslav 
Ďurana
Miroslav 

V sieti Tesco Stores SR začal pracovať hneď po absolvovaní Slovenskej poľnohospodárskej 

Ďurana
generálny manažér, Žabka na Slovensku
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

generálny manažér, Žabka na Slovensku

Ž abka je súčasťou skupiny 
Tesco, no chce sa prezento-
vať ako samostatná značka 
s vlastnou identitou. Svoj 

prvý obchod otvorila v septembri v Bratisla-
ve, odvtedy sa rozrástla na päť prevádzok, 
z ktorých jedna je v Trnave a jedna v Šamo-
ríne. Naďalej hľadá vhodné priestory i fran-
šízových partnerov, ktorí by si nové obchody 
prevzali.

Predstaviť na trhu novú značku počas
pandémie asi nie je ideálny začiatok.

Pandémia ovplyvnila určite každého, ale všetci po-
trebujeme jesť, a tak nás táto náročná situácia ne-
zasiahla tak výrazne ako iné obchody, ktoré muse-
li zatvoriť úplne. Čo sa týka otvárania obchodov 
Žabky, niektoré veci idú pomalšie, ťažšie sa stretá-
va a komunikuje, hlavne pri zazmluvňovaní nových 
priestorov. Náš vývoj od otvorenia prvého obchodu 
však ukazuje, že sme zákazníkmi dobre prijímaní.

Nerozmýšľali ste, že by ste spustenie odložili?

Veľa sme sa rozprávali o najvhodnejšom načasova-
ní. Koncept sme mali pripravený, mali sme priesto-
ry i franšízantov, takže sme sa do toho pustili.

Aké ťažké je nájsť franšízanta?

Je rozdiel nájsť franšízanta a dobrého franšízanta. 
Prvú verejnú výzvu pre franšízantov, ktorí sa nám 
mohli prihlásiť, sme publikovali asi pred rokom. 
Reakcia bola úžasná, pretože nám prišlo v priebe-
hu pár dní niekoľko stoviek žiadostí. Niektorí sa 
chceli iba informovať, niektorí boli odhodlaní hneď 
prevziať obchod. Po vyselektovaní žiadostí to bolo, 
samozrejme, menej uchádzačov. Ale zatiaľ sa nám 
stále darí obsadiť obchod a ak som z niečoho milo 
prekvapený, tak je to práve prístup franšízantov.

Akú máte zásobu vhodných uchádzačov?

Pracujeme tak, aby sme mali pre budúceho part-
nera rovno aj obchod, nechceme mať dohodnu-
tých tridsať ľudí a nemať pre nich priestory, aby 
nestratili motiváciu. Najprv hľadáme priestory, 
zmluvne ich zabezpečujeme, stavebne upravujeme 
a potom hľadáme vhodného franšízanta.

Môže sa stať, že záujemca príde
aj s priestorom?

Pri doterajších obchodoch sme priestor zabezpe-
čovali my, ale aj na takýto scenár sme pripravení. 
Jeden typ spolupráce so Žabkou je založený na 
tom, že priestor nájdeme my a druhým je variant, 
keď záujemca príde s tým, že má vlastný obchod 
alebo vhodný priestor.

Malé nezávislé obchody sa však z Bratislavy 
takmer vytratili. Nahradili ich siete, ktoré 
budú vašou konkurenciou. Ako sa pozeráte 
na nasýtenosť trhu?

Náš koncept úspešne beží v rámci skupiny Tesco 
už niekoľko rokov v Česku a počet obchodov kaž-
dý rok rastie. Dnes je to okolo 125 predajní a plá-
nujú otvárať ďalšie, nielen v Prahe a okolí, ale aj 
v iných regiónoch. Žabka sa tam bez problémov 
dokázala etablovať, hoci ani tam, samozrejme, nie 
je na trhu sama. Na základe skúseností z Česka 
a toho, čo ponúkame, sme videli aj priestor na slo-
venskom trhu.

Prvý obchod ste otvorili v projekte Perla 
Ružinova a hneď za rohom je Tesco Expres. 
Môžu fungovať vedľa seba obe predajne?

Skúsenosti ukazujú, že áno. Žabka je koncept, kto-
rý veľmi dobre funguje napríklad v dopravných 
uzloch, teda miestach, kde ľudia vystupujú, nastu-
pujú, idú do práce alebo domov. Takéto umiestne-
nie prináša ovocie.

Aké lokality okrem dopravných uzlov 
vás zaujímajú?

Ešte pred pandémiou by to boli prioritne zóny s in-
tenzívnou frekvenciou ľudí, teda centrá miest, pe-
šie zóny, bizniscentrá. Korona však otočila kormid-
lom a dnes sa primárne sústredíme na zóny, kde 
ľudia bývajú. Či už sú to sídliská, alebo moderné 
developerské projekty. Keď táto epocha pominie, 
tak ani dobrý priestor v centre mesta nebude na 
zahodenie.

Zatiaľ ste otvárali v Bratislave a okolí. 
Plánujete expandovať do ďalších miest?

Je prirodzené, že človek začne podnikať tam, kde 
je v istom zmysle najväčšia miera istoty. Bratislava 
má najviac obyvateľov, najvyššiu životnú úroveň 
i mieru zamestnanosti. Na druhej strane Bratislava, 
samozrejme, nie je celé Slovensko. Keďže pre ma-
loobchod je dôležitá logistika, ktorá výrazne 
ovplyvňuje výkonnosť firmy, zatiaľ sa sústredíme 
na hlavné mesto a blízke okolie končiace Trnavou, 
Malackami a Dunajskou Stredou. Nechceme bez-
myšlienkovito skákať z mesta do mesta. Našu ex-
panziu chceme viesť v postupných vlnách, preto sa 
v budúcnosti nebudeme brániť ani ďalším mestám 
a regiónom.

Chceme využiť 
hendikep 

malých predajní

Nechceme 
bezmyšlienkovito 
skákať z mesta 
do mesta.
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STRETNUTIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

V sieti Tesco Stores SR začal pracovať hneď po absolvovaní Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre na prelome milénia. Počas 14 rokov vystriedal viacero pozícií. Neskôr 
pôsobil v sieti Yeme či v Myjavskej pekárni. Vrátil sa však do skupiny Tesco, kde má na 
starosti naštartovanie novej siete malých predajní potravín Žabka na Slovensku.

generálny manažér, Žabka na Slovensku



generálny manažér, Žabka na Slovensku
Miroslav Ďurana
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Akú rýchlosť expanzie možno očakávať 
v prvom polroku?

Každá firma má svoje ciele, ale ako sa hovorí medzi 
športovcami, ideme od zápasu k zápasu. Vo feb-
ruári sme otvorili tri predajne. Naša práca je posta-
vená na hľadaní vhodných priestorov a sme závislí 
aj od toho, či v nich majiteľ chce mať obchod s po-
travinami. Niektorí si predstavujú kaviareň či ban-
ku. Druhá veľká neznáma spočíva v tom, či sa s ním 
dohodnete v obchodnom rokovaní. Bolo by zavá-
dzajúce povedať, že v prvom polroku chceme mať 
napríklad desať obchodov. Tešilo by ma to, ale 
dôležité je, aby bol každý z nich úspešný.

O zásobovanie predajní sa stará Tesco?

Sčasti využívame logistiku Tesca, zároveň si zabez-
pečujeme približne 70 percent produktov vo vlast-
nej réžii, či už priamo, alebo v spolupráci s veľko-
obchodmi. Je to kombinácia viacerých možností, 
aby sme dokázali byť veľmi flexibilní a ponúkať 
zákazníkovi, čo očakáva. To bola jedna z najväč-
ších výziev.

V čom sa líši Žabka od Tesca Expres?

Snažíme sa komunikovať, že toto sme my, nehľa-
dáme odlišnosti. Máme 70 percent sortimentu 
zabezpečovaného vo vlastnej réžii, čo nám umož-
ňuje mať niektorých iných dodávateľov. Našou fi-
lozofiou je byť blízko k ľuďom, ponúkať im rýchly 
nákup, franšízant sa stará o osobný prístup a tiež 
chceme rozvíjať dodatočné služby. Podarilo sa nám 
spustiť donášku potravín cez mobilnú aplikáciu 
Bolt Food. Máme pripravené ďalšie služby.

Aké?

Zákazníci si u nás budú môcť vyzdvihnúť zásielky, 
napríklad z rôznych e-shopov. Našou výhodou sú 
dlhé otváracie hodiny od šiestej ráno do jedenástej 
večer. Vďaka tomu, že predajne prevádzkujú fran-
šízanti, môžu byť v súlade s platnou legislatívou 
otvorené aj počas sviatkov. Sme teda otvorení 362 
dní v roku a zákazník si môže vybrať deň i čas, keď 
si zásielku vyzdvihne. Služby pridávame podľa 
toho, čo je pre návštevníkov aktuálne. Naším zá-
merom je využiť malú plochu na maximum. Niekto 
by totiž povedal, že malý obchod je hendikepova-
ný. Môže sa to tak na prvý pohľad zdať, ale na 
druhej strane dokáže veľmi rýchlo reagovať na 
meniace sa trendy.



O tom, ako Žabka 
reaguje na nové trendy 
v stravovaní, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Nepotrebujem nové 
výd                                                                obytky techniky, ale 
rád si doprajem kvalitné 
jedlo, či už je to dobré 

pečivo, alebo víno.

Aký je váš 
najobľúbenejší 

obchod:
Na mojej ceste z domu 

do práce sme zatiaľ Žabku 
neotvorili, ale verím, že to raz 

príde. Vo všeobecnosti mám rád 
nakupovanie. Dnes je všetko 
také rýchle a anonymné, že 
sa mi páčia miesta, kde sa 

cítim dobre.
Ako najradšej 
nakupujem:

Offline. Pri nakupovaní 
netrpím, mám ho práveže rád. 
Pre mňa je to viac koníček ako 
práca. Som vďačný, že môžem 

robiť túto prácu s úžasnými ľuďmi, 
kolegami, ktorých mám vedľa seba, 

za čo im ďakujem. Chápem, že 
online nakupovanie je trend, 

ale nie je to moja 
šálka kávy.

Aký som 
zákazník:

Náročný. Na potravinový 
výrobok ako „celok“ 

a predovšetkým na jeho pôvod. 
Pokojne si kúpim neprémiový 
produkt, ktorý mám rád, ale aj 
remeselné pivo či domáci džem. 
Avšak od obchodu očakávam, že 
na mňa nebude prenášať všetky 

problémy svojho fungovania 
a že ma bude chcieť 

zaujať.

Čo mi 
v obchode chýba:

Nielen v obchode, ale 
v celej spoločnosti sa ľudia 
prestávajú k sebe správať 

s úctou a rešpektom.



Kontakty:

Zalistujte…
zásobte sa... ponúknite!

INZERTORIÁL
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Mária Valentová,
brand manager

www.indulona.sk
+421 337 362 404 
indulonask@sarantisgroup.com 

Doma alebo v kancelárii máme možnosť umyť si ruky mydlom a dopriať 
im potrebnú starostlivosť. Aby ste ruky zbavili všetkých nečistôt a bakté-

rií, mali by ste si ich dôkladne umývať 60 sekúnd. Dôležité je naniesť dostatočné množ-
stvo mydla a umyť všetky prsty aj priestory medzi nimi, dlane, chrbát rúk i nechty.

Dáta:

Značka Indulona sa už viac ako 70 rokov stará 
o vaše ruky.

Udržiava najvyššie štandardy kvality a drží si 
vedúce postavenie v oblasti starostlivosti o ruky 
v Slovenskej republike.

Dôvera, tradícia a spoľahlivosť sú najpoužívanejšie 
prídavné mená spojené s výrobkami Indulona.

Užite si každý dotyk

INDULONA
tekuté mydlá a gély

pre efektívne a šetrné 
čistenie rúk  Hviezda 

predaja
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N ové tekuté mydlá na ruky od 
Indulony sú určené pre efek-
tívne a šetrné čistenie rúk. Ich 
zloženie s prírodnými trendy 
ingredienciami s hydratačným 

a ošetrujúcim účinkom zanecháva pokožku rúk 
dokonale čistú, jemnú a vláčnu. V ponuke nájdete 
dve antibakteriálne tekuté mydlá a dve ošetrujúce 
tekuté mydlá. 

Antibakteriálne tekuté 
mydlá ALOE VERA 
a LEVANDUĽA

Boli špeciálne vyvinuté tak, aby zničili 99,9 % 
baktérií (vrátane salmonely) za 60 sekúnd 
a zabránili ich šíreniu. S rýchlym účinkom 
pre zdravú pokožku. Efek tívne čistia a chrá-
nia ruky, nevysušujú pokožku. Pre všetky 
typy pokožky. V praktickom 300 ml balení 
s  pumpičkou. Cena: 2,99 EUR/300 ml. 

Ošetrujúce tekuté mydlá 
ORIGINAL a SENSI CARE

Poskytujú účinné čistenie a jemnú starostlivosť 
pokožke rúk. Zloženie obohatené o hydratačné 
zložky zanecháva po umytí pokožku rúk jemnú 
a vláčnu, nevysušuje ju. Vhodné pre každodenné 

použitie pre celú rodinu. Pre všetky typy pokožky 
(ORIGINAL) a pre citlivú pokožku (SENSI CARE). 
V praktickom 300 ml balení s pumpičkou. Cena: 
2,59 EUR/300 ml. 

Pokiaľ sme mimo domova, nemáme možnosť si 
ruky dôkladne umyť mydlom. Preto by sme mali 
mať stále poruke nové antibakteriálne gély Indulo-
na, ktoré účinne ničia 99,9 % baktérií za 60 sekúnd. 

Efektívne čistia ruky bez použitia mydla a vody 
a chránia ich. Vďaka obsiahnutým prírodným ingre-
dienciám sa o naše ruky starajú. V ponuke nájdete 
dva antibakteriálne gély vo vreckovom 100 ml ba-

lení a jeden vo väčšom 500 ml balení s pumpič-
kou. Cena: 6,49 EUR/500 ml, 2,49 EUR/100 ml.

ové tekuté mydlá na ruky od 
Indulony sú určené pre efek-
tívne a šetrné čistenie rúk. Ich 
zloženie s prírodnými trendy 
ingredienciami s hydratačným 

a ošetrujúcim účinkom zanecháva pokožku rúk 
dokonale čistú, jemnú a vláčnu. V ponuke nájdete 
dve antibakteriálne tekuté mydlá a dve ošetrujúce 

Boli špeciálne vyvinuté tak, aby zničili 99,9 % 
baktérií (vrátane salmonely) za 60 sekúnd 

Ošetrujúce tekuté mydlá 
ORIGINAL a SENSI CARE

Pokiaľ sme mimo domova, nemáme možnosť si 
ruky dôkladne umyť mydlom. Preto by sme mali 
mať stále poruke nové antibakteriálne gély Indulo-
na, ktoré účinne ničia 99,9 % baktérií za 60 sekúnd. 

Efektívne čistia ruky bez použitia mydla a vody 
a chránia ich. Vďaka obsiahnutým prírodným ingre-
dienciám sa o naše ruky starajú. V ponuke nájdete 
dva antibakteriálne gély vo vreckovom 100 ml ba-

lení a jeden vo väčšom 500 ml balení s pumpič-
kou. Cena: 6,49 

Používajte dezinfekciu bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Titulka!

Uvidí ju

takmer 11000 

maloobchodných 

profesionálovgenerálny manažér, Žabka na Slovensku
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Akú rýchlosť expanzie možno očakávať 
v prvom polroku?

Každá firma má svoje ciele, ale ako sa hovorí medzi 
športovcami, ideme od zápasu k zápasu. Vo feb-
ruári sme otvorili tri predajne. Naša práca je posta-
vená na hľadaní vhodných priestorov a sme závislí 
aj od toho, či v nich majiteľ chce mať obchod s po-
travinami. Niektorí si predstavujú kaviareň či ban-
ku. Druhá veľká neznáma spočíva v tom, či sa s ním 
dohodnete v obchodnom rokovaní. Bolo by zavá-
dzajúce povedať, že v prvom polroku chceme mať 
napríklad desať obchodov. Tešilo by ma to, ale 
dôležité je, aby bol každý z nich úspešný.

O zásobovanie predajní sa stará Tesco?

Sčasti využívame logistiku Tesca, zároveň si zabez-
pečujeme približne 70 percent produktov vo vlast-
nej réžii, či už priamo, alebo v spolupráci s veľko-
obchodmi. Je to kombinácia viacerých možností, 
aby sme dokázali byť veľmi flexibilní a ponúkať 
zákazníkovi, čo očakáva. To bola jedna z najväč-
ších výziev.

V čom sa líši Žabka od Tesca Expres?

Snažíme sa komunikovať, že toto sme my, nehľa-
dáme odlišnosti. Máme 70 percent sortimentu 
zabezpečovaného vo vlastnej réžii, čo nám umož-
ňuje mať niektorých iných dodávateľov. Našou fi-
lozofiou je byť blízko k ľuďom, ponúkať im rýchly 
nákup, franšízant sa stará o osobný prístup a tiež 
chceme rozvíjať dodatočné služby. Podarilo sa nám 
spustiť donášku potravín cez mobilnú aplikáciu 
Bolt Food. Máme pripravené ďalšie služby.

Aké?

Zákazníci si u nás budú môcť vyzdvihnúť zásielky, 
napríklad z rôznych e-shopov. Našou výhodou sú 
dlhé otváracie hodiny od šiestej ráno do jedenástej 
večer. Vďaka tomu, že predajne prevádzkujú fran-
šízanti, môžu byť v súlade s platnou legislatívou 
otvorené aj počas sviatkov. Sme teda otvorení 362 
dní v roku a zákazník si môže vybrať deň i čas, keď 
si zásielku vyzdvihne. Služby pridávame podľa 
toho, čo je pre návštevníkov aktuálne. Naším zá-
merom je využiť malú plochu na maximum. Niekto 
by totiž povedal, že malý obchod je hendikepova-
ný. Môže sa to tak na prvý pohľad zdať, ale na 
druhej strane dokáže veľmi rýchlo reagovať na 
meniace sa trendy.



O tom, ako Žabka 
reaguje na nové trendy 
v stravovaní, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Nepotrebujem nové 
výd                                                                obytky techniky, ale 
rád si doprajem kvalitné 
jedlo, či už je to dobré 

pečivo, alebo víno.

Aký je váš 
najobľúbenejší 

obchod:
Na mojej ceste z domu 

do práce sme zatiaľ Žabku 
neotvorili, ale verím, že to raz 

príde. Vo všeobecnosti mám rád 
nakupovanie. Dnes je všetko 
také rýchle a anonymné, že 
sa mi páčia miesta, kde sa 

cítim dobre.
Ako najradšej 
nakupujem:

Offline. Pri nakupovaní 
netrpím, mám ho práveže rád. 
Pre mňa je to viac koníček ako 
práca. Som vďačný, že môžem 

robiť túto prácu s úžasnými ľuďmi, 
kolegami, ktorých mám vedľa seba, 

za čo im ďakujem. Chápem, že 
online nakupovanie je trend, 

ale nie je to moja 
šálka kávy.

Aký som 
zákazník:

Náročný. Na potravinový 
výrobok ako „celok“ 

a predovšetkým na jeho pôvod. 
Pokojne si kúpim neprémiový 
produkt, ktorý mám rád, ale aj 
remeselné pivo či domáci džem. 
Avšak od obchodu očakávam, že 
na mňa nebude prenášať všetky 

problémy svojho fungovania 
a že ma bude chcieť 

zaujať.

Čo mi 
v obchode chýba:

Nielen v obchode, ale 
v celej spoločnosti sa ľudia 
prestávajú k sebe správať 

s úctou a rešpektom.



VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2021:
POZRITE SI AKTUÁLNE REGISTRÁCIE NOVINIEK DO PROGRAMU

 Tuniak v oleji SOKRA 
> BALTAXIA

ZVOLENSKÝ jogurt grécky typ 
> ZVOLENSKÁ MLIEKAREŇ

Produktová rada 
Harmony Eco Loving 
> SHP HARMANEC

K-Favourites Horká čokoláda 85% 
> KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vileda Spin & Clean mop
> FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

K-Favourites Pecorino 
Romano 36%  > KAUFLAND 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zipser saláma > TAURIS

Balea pleťové sérum 
s vitamínom C 

> DM DROGERIE MARKT

Vileda mikrohandrička z recyklo-
vaných vlákien > FREUDENBERG 

HOME AND CLEANING SOLUTIONS

RYBA Košice Ryby s morskou 
soľou > RYBA KOŠICE

ERI skalické tyčinky > ERI BAKERY

BILLA Premium 
Bratislavský rožok 
makový  > BILLA

BRIT CARE superprémiové hypoalergenné 
krmivo pre mačky s čerstvým mäsom 

a probiotikami > VAFO PRAHA

Spontex Green rad zmetákov 
zo 100% recyklovateľného materiálu 

> MAPA SPONTEX CE

Denkmit vonné perličky 
> DM DROGERIE MARKT

COOL Malina & Čučoriedka 
> STAROPRAMEN - SLOVAKIA 
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VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2021:
POZRITE SI AKTUÁLNE REGISTRÁCIE NOVINIEK DO PROGRAMU

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!

Maxx Energy Drink Klasik Pet
> CASTE SK 

Sušené ryby Ryba Košice 
> RYBA KOŠICE

Moscato de Luxe 
> SOARE SEKT SLOVAKIA

Slamky Eko Papierové 
Tradičná kvalita > COOP JEDNOTA 

SLOVENSKO

PIKNIK Lahôdkové šaláty 
Exklusiv so Zipser šunkou 

> RYBA KOŠICE

Fresh corner 
káva > SLOVNAFT

Maxx Energy 
Drink Tropical Plech 

> CASTE SK 

K-Favourites Zmes rakúskych 
údenín > KAUFLAND 

SLOVENSKA REPUBLIKA

Carnilove True Fresh 
granuly len z čerstvého 

mäsa > VAFO PRAHA

Produktová rada 
Harmony Eco Loving 
> SHP HARMANEC

Vileda 1.2 Spray Max mop box
> FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

K-Favourites Mrkvová šťava 
> KAUFLAND SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA

K-Favourites Zmrzlinový cookie 
sandwich  > KAUFLAND 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Brit Meaty Jerky 
pamlsky zo sušeného mäsa 

> VAFO PRAHA

Dupetky pečené & paradajka-
bylinky > PERFETTI VAN MELLE 

SLOVAKIA

Slovenské Vinice 
> ST.NICOLAUS - TRADE

COOP Šunka tradičná sušená 
Mamičkine dobroty > COOP 

JEDNOTA SLOVENSKO
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VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2021:
POZRITE SI AKTUÁLNE REGISTRÁCIE NOVINIEK DO PROGRAMU

 Tuniak v oleji SOKRA 
> BALTAXIA

ZVOLENSKÝ jogurt grécky typ 
> ZVOLENSKÁ MLIEKAREŇ

Produktová rada 
Harmony Eco Loving 
> SHP HARMANEC

K-Favourites Horká čokoláda 85% 
> KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vileda Spin & Clean mop
> FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

K-Favourites Pecorino 
Romano 36%  > KAUFLAND 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zipser saláma > TAURIS

Balea pleťové sérum 
s vitamínom C 

> DM DROGERIE MARKT

Vileda mikrohandrička z recyklo-
vaných vlákien > FREUDENBERG 

HOME AND CLEANING SOLUTIONS

RYBA Košice Ryby s morskou 
soľou > RYBA KOŠICE

ERI skalické tyčinky > ERI BAKERY

BILLA Premium 
Bratislavský rožok 
makový  > BILLA

BRIT CARE superprémiové hypoalergenné 
krmivo pre mačky s čerstvým mäsom 

a probiotikami > VAFO PRAHA

Spontex Green rad zmetákov 
zo 100% recyklovateľného materiálu 

> MAPA SPONTEX CE

Denkmit vonné perličky 
> DM DROGERIE MARKT

COOL Malina & Čučoriedka 
> STAROPRAMEN - SLOVAKIA 
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www.volbaspotrebitelov.sk  

PRE ÚSPECH VAŠICH NOVINIEK KONTAKTUJTE:
Veronika Trembáčová
project manager 
+421 902 819 991
veronika.trembacova@atoz.sk

POZRITE SI NAJNOVŠIE NOMINÁCIE!
SÚ MEDZI REGISTROVANÝMI NOVINKAMI BUDÚCI VÍŤAZI? 

Vileda Glitzi Always Clean viskózna 
hubka > FREUDENBERG HOME AND 

CLEANING SOLUTIONS

Grilované filety z makrely 
SOKRA > BALTAXIA Argeta PAŠTÉTA  >  ARGETA Žltoplutvý tuniak filety 

v oleji SOKRA > BALTAXIA

FREE Mlieko 
bezlaktózové > BILLA

Maxx BCAA 
Vitamínový Drink 
Plech > CASTE SK

INDULONA tekuté mydlá 
a INDULONA antibakteriálne gély 

na ruky > SARANTIS SLOVAKIA

COOP šampón žihľavový 
BIOVA > COOP JEDNOTA 

SLOVENSKO

Mentos Gum Pure Fresh 
Fruit Watermelon 

> PERFETTI VAN MELLE

ORGANIZÁTOR:  ODBORNÍ PARTNERI: B2B MEDIÁLNY PARTNER:PARTNER PROGRAMU:

ŠPECIÁLNI PARTNERI:
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POZRITE SI NAJNOVŠIE NOMINÁCIE!

www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov

SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN VOĽBA SPOTREBITEĽOV
A NEZABUDNITE ODOBERAŤ AJ NÁŠ NEWSLETTER!

SÚ MEDZI REGISTROVANÝMI NOVINKAMI BUDÚCI VÍŤAZI? 

BILLA Magneziová voda 
tichá > BILLA

Tento toaletný papier 
3-vrstvový > METSÄ TISSUE 

SLOVAKIA

Velvet Turbo extra 
STRONG - papierová utierka 

> MORACELL

COOP Nite syrové Mamičkine dobroty
> COOP JEDNOTA SLOVENSKO

Spontex handričky z recyklovaných 
vlákien > MAPA SPONTEX CE

dmBio zázvorovo-kurkumový 
7-dňový shot > DM DROGERIE 

MARKT

Franz Josef sardinky filety 
bez kože a kostí v olivovom 

oleji  > GORAL

Mentos Strawberry Mix 
> PERFETTI VAN MELLE 

B2C MEDIÁLNI PARTNERI:

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!
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CATSCAN
V tomto vydaní:

IMPULZ
SI HĽADÁ 
CESTU SPÄŤ

CS #1
Rozkaz znel na začiatku pandémie jasne 
– spotrebitelia sa musia predzásobiť, aby 

nemuseli chodiť často na nákupy 
a vydržali doma v sociálnej 
izolácii. Nebol čas dopriať si malé 

radosti, ktoré im 
prinášali pri každej 
návšteve predajne 
impulzívne balenia 

potravín a nápojov. Následky sa prejavili práve v poklese predaja tohto tovaru. Ten si 
však hľadá iné a zaujímavé cesty, ako sa dostať do nákupných košíkov. Pomáhajú mu 
v tom nové formáty, ako aj spôsoby vystavenia.

CS #1: IMPULZNÝ TOVAR
CS #2: GRILOVANIE
CS #3: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

tropické osvieženie!
limitovaná edícia

Ponúknite svojim zákazníkom

N
ákupy do zásoby, veľké ro-
dinné balenia a dezinfekčné 
prostriedky k tomu – tieto pre-
menné vytlačili s príchodom 
pandémie impulzívny tovar, ku 

ktorému patria cukríky, žuvačky či menšie for-
máty nápojov. A to nielen fyzicky mimo poklad-
ničných zón, ale aj mimo záujmu spotrebiteľov. 

„Naše čísla potvrdzujú, že ľudia v dôsledku krí-
zy začali k nákupom pristupovať inak. Jednak 
chodili do obchodov menej, no až 81 percent 

z nich s presným ná-
kupným zoznamom. 

Zároveň nastúpil aj 
trend predzásobo-
vania, ktorý však 
s pribúdajúcimi 
mesiacmi postup-
ne slabol,“ uvádza 
David Kovář, ob-
chodný riaditeľ pre 

maloobchod a obchodné reťazce spoločnosti 
Plzeňský Prazdroj Slovensko. Podľa neho to 
bola kombinácia viacerých faktorov, pre ktoré 
impulzívne nakupovanie hlavne v úvodnej fáze 
pandémie klesalo.

Čísla hovoria
jasnou rečou

Predaj cukríkov na Slovensku v minulom roku 
vygeneroval tržby na úrovni 54‚6 milión eur, čo 
predstavuje o 2‚8 % menej, ako to bolo v roku 
2019. Takisto sa znížila aj spotreba cukríkov až 
o 389 ton (−5‚5 %). „Rovnako ako v predchá-
dzajúcom roku sa najviac predávajú želatínové 
cukríky – tvoria 53 percent z celkových tržieb 
a ako najväčší segment si držia konštantné pre-
daje v porovnaní s rokom 2019,“ uvádza Zuzana 
Berezňáková zo spoločnosti NielsenIQ. Podľa dát 
z obdobia od januára do decembra 2020 sa na 
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Ť N menné vytlačili s príchodom 
pandémie impulzívny tovar, ku 

ktorému patria cukríky, žuvačky či menšie for-
máty nápojov. A to nielen fyzicky mimo poklad-
ničných zón, ale aj mimo záujmu spotrebiteľov. 

z nich s presným ná-
kupným zoznamom. 

Zároveň nastúpil aj 
trend predzásobo-
vania, ktorý však 
s pribúdajúcimi 
mesiacmi postup-
ne slabol,“ uvádza 
David Kovář, ob-
chodný riaditeľ pre 

impulzívne nakupovanie hlavne v úvodnej fáze 
pandémie klesalo.

Čísla hovoria
jasnou rečou

Predaj cukríkov na Slovensku v minulom roku 
vygeneroval tržby na úrovni 54‚6 milión eur, čo 
predstavuje o 2‚8 % menej, ako to bolo v roku 
2019. Takisto sa znížila aj spotreba cukríkov až 
o 389 ton (−5‚5 %). „Rovnako ako v predchá-
dzajúcom roku sa najviac predávajú želatínové 
cukríky – tvoria 53 percent z celkových tržieb 
a ako najväčší segment si držia konštantné pre-
daje v porovnaní s rokom 2019,“ uvádza Zuzana 
Berezňáková zo spoločnosti NielsenIQ. Podľa dát 
z obdobia od januára do decembra 2020 sa na 

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Tržby podľa typu žuvačiek

Dražé 87 %

Plátky 4 %

Ostatné 9 %

Zdroj: NielsenIQ, 01/20 – 12/20
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

tropické osvieženie!
limitovaná edícia

Ponúknite svojim zákazníkom

inzercia

druhom mieste umiestnili tvrdé cukríky s 34 %, 
ktoré však v tržbách klesajú rýchlejším tempom 
ako celá kategória cukríkov, a to o 5 %. Tretími 
najpredávanejšími sú zdravotné pastilky proti 
kašľu a na bolesti v krku s 5 % podielom na trž-

bách. Rovnako v roku 2020 klesla aj útrata slo-
venských spotrebiteľov za žuvačky. Minuli na ne 
24 miliónov eur, čo je o 17‚1 % menej ako 
v predchádzajúcom roku. „Najhlbší prepad sme 
zaznamenali v apríli, keď boli predaje takmer 

o polovicu nižšie v porovnaní s rokom 2019,“ 
dodáva Zuzana Berezňáková.

O zníženej spotrebe impulzívnych formátov 
v retaile na úrovni −4‚6 % hovorí aj Iveta Voldři-
chová, national key account manager pre retail 
spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko. „Najviac to 
bolo v supermarketoch a v predajniach tradič-
ného trhu,“ ozrejmuje a dodáva, že tento pre-
pad bol dôsledkom obmedzení bežného života 
spotrebiteľov, ktorí boli doma, nemohli chodiť 
do škôl, do práce ani cestovať. „Ľudia, ktorí trá-
vili viac času doma, kupovali skôr veľké formáty 
nápojov, a to v rámci celého nášho portfólia,“ 
dopĺňa. Práve navýšenie predaja veľkoobjemo-
vých formátov spôsobilo, že spotreba nealkoho-
lických nápojov na čerpacích staniciach na Slo-
vensku narástla o 2 % – tvrdí to Bohuslav 
Kubala, national key account manager pre im-
pulz spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko, s tým, 
že pre porovnanie v Českej republike sa spotre-

ba nealko nápojov na čerpacích staniciach pre-
padla počas minulého roka o viac ako 11 %. 
„Čerpacie stanice na Slovensku sa stali alterna-
tívou nákupov hlavne pri nedeľnej zatváracej 
dobe veľkých predajní potravín,“ vysvetľuje.

Nakupujúci 
uvažujú inak

Ak už aj spotrebitelia siahli po potravinách spa-
dajúcich do kategórie impulzívneho tovaru, ne-
bolo to až také spontánne rozhodnutie. Vyplýva 
to z výsledkov štúdie s názvom State of  Snacking, 
ktorú každý rok robí spoločnosť Mondelez. 

Snacky sú 
súčasťou 

bežného života 
spotrebiteľov.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

bolo umiestnenie produktov v single-serve ba-
leniach inovatívne, možno prekvapujúce. Snaží-
me sa upútať aj zaujímavým alebo netradičným 
dizajnom so známymi tvárami, napríklad futba-
lovými hviezdami z Ligy majstrov,“ ozrejmuje 
a dopĺňa, že single-serve balenie nápojov by 
malo byť prioritne vystavené v chladiacich zaria-
deniach v jednotlivých kusoch pre okamžitú 
spotrebu – primárne v pokladničných zónach. 
„V nechladenej sekcii by mal single-serve nad-

Prieskum, ktorý realizuje výskumná agentúra 
The Harris Poll, reflektuje stravovacie návyky 
viac ako šesťtisíc spotrebiteľov v 12 krajinách 
sveta a za uplynulý rok sa v otázkach zameral aj 
na stravovanie v priebehu pandémie. „Z odpo-
vedí respondentov vyplynul rastúci význam ve-
domej konzumácie snackov s dôrazom na ich 
vyvážené zloženie a kontrolovateľnú veľkosť 
porcie,“ hovorí o výsledkoch Gabriela Bechyn-
ská, manažérka korporátnych vzťahov pre Čes-
ko, Slovensko a Maďarsko spoločnosti Monde-
lez Europe Services.

Snacky, menšie jedlá sa pritom stali oveľa viac 
súčasťou bežného života spotrebiteľov – až 
88 % dospelých respondentov ich v uplynulom 
roku konzumovalo viac (46 %) alebo rovnako 
(42 %) ako predtým. Najmä mileniáli a ľudia pra-
cujúci z domu (67 %) si vyberali častejšie snack 
ako jedno tradičné hlavné jedlo. U mladých ľudí 
(70 %) vo veku 24 až 30 rokov to zašlo tak ďa-
leko, že radšej konzumovali snacky, ako keby sa 
venovali vareniu. Snacky však v uplynulom roku 

potvrdili svoju pozíciu malých, impulzívnych ra-
dostí. Až dve tretiny respondentov uviedli, že čas 
na snack je jedným z mála okamihov pokoja 
(64 %) a svetlých chvíľ (63%) počas ich dňa. 
Rovnako to vnímali aj tri štvrtiny rodičov pracu-
júcich z domu (76 %). Z dospelých respondentov 
66 % vnímalo snack ako chvíľu pre seba, počas 
ktorej sa môžu odmeniť a cítiť spokojnosť.

Okrem zmeny zmýšľania o impulzívnom tovare 
bol ďalším efektom aj nástup nových príležitos-
tí spojených s prácou z domu, domácim vyučo-
vaním aj domácou zábavou. „Je pravdou, že 
tieto príležitosti sú viac vhodné pre takzvané 
multi-serve balenia, ktoré môžu spotrebitelia 
zdieľať s väčším počtom členov v domácnosti. 
Napriek tomu z hľadiska potenciálu otvárajú pre 
nealko výrobcov nové možnosti ponúk 
single-serve balení v multipackoch,“ hovorí Ka-
rol Ponesz, country manažér Mattoni 1873 pre 
Slovensko, a dodáva, že spoločnosť reaguje na 
novovzniknutú situáciu uvedením ponuky mul-
tipack balení, ktoré budú dostupné pre opako-
vanú pohodlnú konzumáciu v rámci práce, vyu-
čovania aj zábavy z domu.

Impulz by mal prekvapiť

Ako tvrdí Karol Ponesz, impulz rovná sa spontán-
nosť, preto musí spotrebiteľ na tento tovar 
v predajniach doslova naraziť. „Snažíme sa, aby 

Do chrumkava pečené

Dokonale tenké

Bez umelých farbív
a konzervantov

Lákavá kombinácia chutí

NOVINKA

Paradajka a bylinky

„Tovar 
musí byť 

na očiach.“

Hlavnú rolu pri zaujatí zákazníka hrá 
správne umiestnenie tovaru, ktoré musí 
spĺňať viaceré parametre, ako dobrú 
viditeľnosť, dostatočnú frekvenciu naku-
pujúcich v danej lokalite či dostupnosť 
vystavenia.

David Kovář,
obchodný riaditeľ pre maloobchod
a obchodné reťazce, 
Plzeňský Prazdroj Slovensko

Sekundárne 
vystavenie je 

účinným
nástrojom.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Do chrumkava pečené

Dokonale tenké

Bez umelých farbív
a konzervantov

Lákavá kombinácia chutí

NOVINKA

Paradajka a bylinky

inzercia

väzovať na multi-serve balenia v rámci jednotli-
vých kategórií. Okrem toho by sa tu mal vytvoriť 
väčší priestor aj pre multipacky z dôvodu spomí-
nanej novovzniknutej príležitosti spotreby,“ do-
dáva. Zaujímavé je tiež spojenie impulzívnych 
formátov nápojov s jedlom, uvádza Bohuslav 
Kubala, ktorého dopĺňa Iveta Voldřichová: 

„V retaile sú pre predaj impulzívnych formátov 
trvalo najúspešnejšie impulzívne zóny, desiatové 
kútiky a stále prehliadané chladničky.“

Sekundárne vystavenie produktov je účinným 
nástrojom aj na oslovenie zákazníkov, ktorí ne-
majú príliš blízko k pivu, myslí si David Kovář. 

„Ide totiž o skupinu konzumentov, ktorí za bež-
ných okolností v obchode do pivnej sekcie ani 
neprídu. Práve vystavením produktov mimo tej-
to sekcie sa zvyšuje šanca na nákup,“ vysvetľu-
je. Kľúčovým faktorom pre umiestnenie je pri-
tom plocha, ktorú má predajňa k dispozícii. 
„Keďže väčšina impulzívnych nákupov je spoje-
ná s jedlom a pitím, vhodnými bodmi na umiest-
nenie sú takzvané „hot zóny“ v sekcii s potravi-
nami, prípadne samotné vstupy do jednotlivých 
sekcií či sekcie „on the go“ a tiež lokality pri 
pokladniciach, kde spotrebiteľ trávi čas čakaním 
v rade,“ hovorí. Ako oázy radosti pôsobia v pre-
dajniach kvalitne, zaujímavo a kreatívne zreali-
zované spôsoby vystavenia produktov. „Pri 
značkách Milka alebo Opavia sa snažíme v ob-
chodoch vytvárať farebné bloky, ktoré si zákaz-
ník okamžite spojí s danou značkou a nepre-
hliadne ich,“ tvrdí Gabriela Bechynská. Pri 
produktoch BeBe spoločnosti Mondelez fungu-
je aj vystavenie v kombinácii s trvanlivým peči-
vom. „Celková viditeľnosť produktov a umiest-
nenie v regáli vo výške očí tiež zohráva svoju 
úlohu,“ uzatvára.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

bolo umiestnenie produktov v single-serve ba-
leniach inovatívne, možno prekvapujúce. Snaží-
me sa upútať aj zaujímavým alebo netradičným 
dizajnom so známymi tvárami, napríklad futba-
lovými hviezdami z Ligy majstrov,“ ozrejmuje 
a dopĺňa, že single-serve balenie nápojov by 
malo byť prioritne vystavené v chladiacich zaria-
deniach v jednotlivých kusoch pre okamžitú 
spotrebu – primárne v pokladničných zónach. 
„V nechladenej sekcii by mal single-serve nad-

Prieskum, ktorý realizuje výskumná agentúra 
The Harris Poll, reflektuje stravovacie návyky 
viac ako šesťtisíc spotrebiteľov v 12 krajinách 
sveta a za uplynulý rok sa v otázkach zameral aj 
na stravovanie v priebehu pandémie. „Z odpo-
vedí respondentov vyplynul rastúci význam ve-
domej konzumácie snackov s dôrazom na ich 
vyvážené zloženie a kontrolovateľnú veľkosť 
porcie,“ hovorí o výsledkoch Gabriela Bechyn-
ská, manažérka korporátnych vzťahov pre Čes-
ko, Slovensko a Maďarsko spoločnosti Monde-
lez Europe Services.

Snacky, menšie jedlá sa pritom stali oveľa viac 
súčasťou bežného života spotrebiteľov – až 
88 % dospelých respondentov ich v uplynulom 
roku konzumovalo viac (46 %) alebo rovnako 
(42 %) ako predtým. Najmä mileniáli a ľudia pra-
cujúci z domu (67 %) si vyberali častejšie snack 
ako jedno tradičné hlavné jedlo. U mladých ľudí 
(70 %) vo veku 24 až 30 rokov to zašlo tak ďa-
leko, že radšej konzumovali snacky, ako keby sa 
venovali vareniu. Snacky však v uplynulom roku 

potvrdili svoju pozíciu malých, impulzívnych ra-
dostí. Až dve tretiny respondentov uviedli, že čas 
na snack je jedným z mála okamihov pokoja 
(64 %) a svetlých chvíľ (63%) počas ich dňa. 
Rovnako to vnímali aj tri štvrtiny rodičov pracu-
júcich z domu (76 %). Z dospelých respondentov 
66 % vnímalo snack ako chvíľu pre seba, počas 
ktorej sa môžu odmeniť a cítiť spokojnosť.

Okrem zmeny zmýšľania o impulzívnom tovare 
bol ďalším efektom aj nástup nových príležitos-
tí spojených s prácou z domu, domácim vyučo-
vaním aj domácou zábavou. „Je pravdou, že 
tieto príležitosti sú viac vhodné pre takzvané 
multi-serve balenia, ktoré môžu spotrebitelia 
zdieľať s väčším počtom členov v domácnosti. 
Napriek tomu z hľadiska potenciálu otvárajú pre 
nealko výrobcov nové možnosti ponúk 
single-serve balení v multipackoch,“ hovorí Ka-
rol Ponesz, country manažér Mattoni 1873 pre 
Slovensko, a dodáva, že spoločnosť reaguje na 
novovzniknutú situáciu uvedením ponuky mul-
tipack balení, ktoré budú dostupné pre opako-
vanú pohodlnú konzumáciu v rámci práce, vyu-
čovania aj zábavy z domu.

Impulz by mal prekvapiť

Ako tvrdí Karol Ponesz, impulz rovná sa spontán-
nosť, preto musí spotrebiteľ na tento tovar 
v predajniach doslova naraziť. „Snažíme sa, aby 

Do chrumkava pečené

Dokonale tenké

Bez umelých farbív
a konzervantov

Lákavá kombinácia chutí

NOVINKA

Paradajka a bylinky

„Tovar 
musí byť 

na očiach.“

Hlavnú rolu pri zaujatí zákazníka hrá 
správne umiestnenie tovaru, ktoré musí 
spĺňať viaceré parametre, ako dobrú 
viditeľnosť, dostatočnú frekvenciu naku-
pujúcich v danej lokalite či dostupnosť 
vystavenia.

David Kovář,
obchodný riaditeľ pre maloobchod
a obchodné reťazce, 
Plzeňský Prazdroj Slovensko

Sekundárne 
vystavenie je 

účinným
nástrojom.
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GRILOVANIE
JE STÁLE 
HORÚCA 
TÉMA

CS #2
Návrat k ohnisku 
– aj tak by sa 
vzletne dala opísať 

situácia v segmente 
grilovania. Spotrebitelia 

totiž na obľúbenú 
tepelnú prípravu 
jedál nezanevreli 
ani počas pandémie. 
Práve naopak, keďže 

sa doposiaľ nemôžu 
stravovať v reštauráciách, 

experimentujú doma 
v kuchyniach aj pri 
grilovaní. Výrobcovia 
grilovacích pochutín 

preto o zlej sezóne 
nemôžu hovoriť.

 Mix byliniek a korenia 28‚3 %

 Čierne korenie   15‚6 %

 Sladká paprika   10‚2 %

Rasca    6‚9 %

Škorica   4‚2 %

Cesnak   3‚1 %

Majorán  3‚0 %

 Bobkový list   2‚5 %

 Nové korenie  2‚4 %

Ostatné  23‚8 %

Hodnotový podiel druhov korenia

Zdroj: NielsenIQ, 01/20 – 12/20

A
k sa niečo okrem kvás-
kovania a otužovania 
spotrebitelia počas uply-
nulého roka naučili, je to 
isto množstvo receptov. 

Podľa prieskumu spoločnosti Mastercard 
z januára a februára tohto roku si totiž 
viac ako polovica opýtaných Slovákov za 
posledný rok zdokonalila svoje kulinárske 
umenie a takmer dve tretiny opýtaných 

začali experimentovať s novými receptami. 
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že popri hoto-

vých jedlách so sebou či nachystaných poloto-
varoch sa v popredí záujmu drží aj domáce vare-
nie. Priemerná domácnosť momentálne venuje 
príprave domácej stravy takmer 20 hodín týž-
denne, čo je o 39 % viac ako v minulom roku.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

CS #1: IMPULZNÝ TOVAR
CS #2: GRILOVANIE
CS #3: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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CATSCAN
V tomto vydaní:

balkónoch, alebo vnútri na stolných griloch,“ 
myslí si Michal Tkadlec, marketingový manažér 
spoločnosti MP Krásno Slovakia. Ani v segmen-
te mäsa a mäsových výrobkov totiž nezazname-
nali výrazný vplyv na jeho predaj. „Objem pro-
dukcie sme mali podobný a aj tento rok 
očakávame podobný dopyt ako v minulých ro-
koch, dokonca o niečo vyšší,” dodáva.

Podľa dát pritom každá druhá domácnosť, ktorá 
nakupuje potraviny na grilovanie, si do svojho 
nákupného košíka vkladá mäsové výrobky na gril. 
„Typická domácnosť nakupuje takéto mäsové 
výrobky raz za tri mesiace a ročne na ne minie 
dvanásť eur. Z pohľadu výdavkov sú v nákupoch 
najviac zastúpené mäkké klobásky,“ dopĺňa Nina 
Páleníková z GfK. Úspech pri grilovaní majú aj 
syry. V obchodoch po nich siaha aspoň raz ročne 
jedna tretina slovenských domácností. „Slováci 
každý rok viac a viac grilujú, čomu zodpovedá aj 
rozširovanie ponuky v segmente ‚ready to cook‘, 
ako grilované hermelíny, pološtiepky, hranolčeky 
s koreniami, omáčkami,“ hovorí Peter Haško, šéf 
obchodného marketingu spoločnosti Savencia 
Fromage & Dairy SK.

Zákaz dovoleniek v zahraničí posúva varenie 
v domácnostiach už od minulého roka na nový, 
exotickejší level. Spotrebitelia si chcú zaujímavé 
chute, ktoré si pamätajú z cestovania, preniesť 
aj na jedálenský stôl. Zmesi od spoločnosti Jo-
hann Kotányi sú inšpirované svetovými trendmi, 
zákazníci si môžu pri varení zaletieť napríklad do 
Indie (Tandoori India), Kórey (Korea BBQ) či do 
Argentíny (Chimichurri Argentina). „V rámci no-
viniek prinášame v praktickom balení nové zme-
si, určené na ochutenie letných šalátov či grilo-
vanej zeleniny ako zdravej prílohy ku grilovaným 
špecialitám,“ prezrádza Barbara Pitoňáková.

S novinkami, ktoré spotrebiteľom pripomenú 
chvíle cestovania, ráta aj spoločnosť Orkla 
 Foods Slovensko. „Uvedieme nové majonézové 
dresingy a ochutené horčice v praktických dó-
zach. Zároveň rozšírime ponuku o majonézové 
steakové omáčky,“ uvádza Monika Jurčová. 
Vo F.W. Tandoori sa pripravujú na nadchádza-
júce obdobie najmä zabezpečením dostatoč-
ného množstva tovaru, pretože dopyt je podľa 
slov Adriany Matýskovej obrovský. Michal 
Tkadlec uzatvára, že milovníci grilovaného 
mäsa sa môžu tešiť na novinky v podobe Grill-
Packu zloženého zo šunkovej klobásy so sy-
rom, klobásy s paprikou, originál viazaných 
špekáčikov i klobásy so syrom a korením.

Medzi obľúbené spôsoby prípravy jedla pritom 
patrí grilovanie, čo potvrdzuje aj stále sa rozras-
tajúce portfólio grilovacieho sortimentu. „Nie-
ktorý z výrobkov určených na grilovanie si aspoň 
raz za rok kúpi sedem z desiatich slovenských 
domácností. Typická domácnosť nakupuje pro-
dukty určené na grilovanie päťkrát za rok a roč-
ne na ich kúpu minie približne štrnásť eur,“ 
uvádza Nina Páleníková, konzultantka spoloč-
nosti GfK. Výrobky určené na grilovanie podlie-
hajú sezónnym nákupom, a preto sú na ich 
kúpu najdôležitejším obdobím mesiace máj až 
august. Podľa údajov zo Spotrebiteľského pane-
lu GfK počas týchto štyroch mesiacov minú do-
mácnosti až 68 % svojich celkových ročných 
výdavkov na grilovací sortiment. „V tomto čase 
nakupuje výrobky na gril zároveň aj najviac do-
mácností a výdavky jednej domácnosti na nákup 
grilovacieho sortimentu sú tiež najvyššie,“ do-
dáva Nina Páleníková s tým, že najviac domác-
ností nakupuje grilovacie korenie a marinády.

Okorenili si chvíle doma

Kategórii korenia sa počas minulého roka, ktorý 
poznačila obmedzená prevádzka reštaurácií, 
darilo. Vyplýva to aj z údajov spoločnosti Niel-
senIQ, podľa ktorých sa v období od januára do 
decembra 2020 predalo 77 miliónov kusov ba-
lení korenia, čo predstavuje medziročný nárast 
14 %. „Pri pohľade na predajné formáty je vidi-
teľné, že v roku 2020 slovenskí spotrebitelia 
nakupovali korenie vo vyššej miere v každom 
z nich. Tržby za kategóriu totižto vzrástli na 
všetkých kanáloch dvojciferne,“ uvádza konzul-
tantka spoločnosti Martina Čechová. Dáta po-
tvrdzuje aj produktová manažérka spoločnosti 
Orkla Foods Slovensko Monika Jurčová: „V mi-
nuloročnej grilovacej sezóne sme zaznamenali 
zvýšený záujem najmä o koreniace zmesi a ste-
akové omáčky k mäsu. Pre obmedzené možnos-
ti cestovania a vďaka príjemne teplej jari sa viac 
grilovalo, ale rástlo aj domáce varenie, súčasťou 

ktorého sú i naše koreniace zmesi.“ Podľa ob-
chodnej zástupkyne spoločnosti F.W. Tandoori 
Adriany Matýskovej sa nútená zmena zákazníc-
keho správania spôsobená pandémiou prejavila 
v tom, že spotrebiteľ môže iba nakupovať po-
traviny a domácim varením si aspoň nejakým 
spôsobom chce spestriť život. „V našej spoloč-
nosti sa to prejavilo nielen pri produktoch vhod-
ných na grilovanie, ale celkovo sa zvýšil záujem 
o ázijskú kuchyňu,” ozrejmuje.

Vplyv pandémie na grilovaciu sezónu však treba 
vnímať v dvoch rovinách, myslí si Barbara Pi-
toňáková zo spoločnosti Johann Kotányi. „V re-
taile pandémia grilovanie veľmi neovplyvnila, 
pretože prísne reštrikčné opatrenia sa postupne 
od mája uvoľňovali a cez leto boli minimálne 
osobné reštrikčné opatrenia. Avšak naďalej sa 
obmedzovali väčšie skupinové aktivity, čo nega-
tívne ovplyvnilo grilovanie najmä v horeca seg-
mente,“ objasňuje. Spoločnosť Johann Kotányi 
hodnotí uplynulú grilovaciu sezónu ako dobrú, 
keďže zvýšený predaj v retaile pokryl pokles tr-
žieb v horeca segmente. Aj keď je podľa slov 
Barbary Pitoňákovej ešte zavčasu predpovedať, 
aká bude tohtoročná grilovacia sezóna, je mož-
né očakávať, že po skončení lockdownu a uvoľ-
není reštrikcií nastane renesancia grilovania.

Varím, varíš, varíme

Zatvorené reštaurácie sa postarali o znovuzro-
denie takzvanej „domácej párty s večerou“ – ide 
o formát domáceho varenia, keď si polovica 
(51 %) respondentov tam, kde to bolo možné 
a bezpečné, pozývala na večeru členov rodiny, 
priateľov alebo členov rovnakej sociálnej bubli-
ny. Tvrdia to výsledky prieskumu spoločnosti 
Mastercard s tým, že ďalších 16 % responden-
tov usporadúvalo spoločné virtuálne večere 
a viac ako polovica (58 %) uviedla, že sa spoloč-
né večere stanú pevnou súčasťou ich spoločen-
ského kalendára, hneď ako to situácia dovolí. 
„Predpokladáme, že sa ešte viac ako v minulom 
roku bude grilovať doma, či už na záhradách, 

Grilovačka môže 
byť aj 

na balkóne.

„Zákazníci 
skúšajú 

nové 
recepty.“

Už v minulom roku sme zaznamenali 
zvýšený predaj exotickejších korenín na 
grilovanie, keďže ľudia skúšajú aj niečo 
nové ako bežné recepty, ktoré museli 
počas reštrikcií pripravovať často v do-
mácej kuchyni.

Barbara Pitoňáková,
trade marketing 
& sales executive, Johann Kotányi
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

U
vedomenie si hodnoty vlastné-
ho zdravia a bezpečia prinútilo 
spotrebiteľov za uplynulý rok 
ešte viac sa zamyslieť nad tým, 
čo konzumujú. Viac času trávia 

domácim varením a vďaka tomu majú lepšiu 
kontrolu nad tým, z akých surovín varia. 
Rovnako získali lepší prehľad o tom, ako 
sa celkovo stravujú. Myslí si to Anna 
Buzinkay, marketingová riaditeľka 
spoločnosti Alfa Bio a značky Lunter. 
„Z pohľadu zdravia väčšiu rolu za-
čali v stravovaní zohrávať potraviny 
prirodzene podporujúce imunitný 
systém a menej prirodzeného po-
hybu spotrebiteľov zároveň zvýšilo 
ich nároky na kvalitnú, pestrú a vy-
váženú dennú stravu, plnú zdraviu 
prospešných vitamínov, minerálov 
a iných látok. Sledujú si denný prí-
jem kalórií a  dávajú priestor ľahším 

ZDRAVIE A CHUŤ 
IDÚ SPOLU RUKA 
V RUKE

CS #3

Trend zdravého životného štýlu za uplynulý 
rok, ktorý poznačila pandémia, zosilnel. 
Pozornosť spotrebiteľov sa upriamila nielen 
na domáce varenie, ale aj na zdravotné 
benefity surovín, ktoré pri ňom používajú. 
Stále však platí, že zdravé musí byť najmä 

chutné a dostupné. Rastie záujem 
o rastlinné výrobky a – počuli ste 

už o flexitariánoch?
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U
domácim varením a vďaka tomu majú lepšiu 

kontrolu nad tým, z akých surovín varia. 
Rovnako získali lepší prehľad o tom, ako 
sa celkovo stravujú. Myslí si to Anna 
Buzinkay, marketingová riaditeľka 
spoločnosti Alfa Bio a značky Lunter. 
„Z pohľadu zdravia väčšiu rolu za-
čali v stravovaní zohrávať potraviny 
prirodzene podporujúce imunitný 
systém a menej prirodzeného po-
hybu spotrebiteľov zároveň zvýšilo 
ich nároky na kvalitnú, pestrú a vy-
váženú dennú stravu, plnú zdraviu 
prospešných vitamínov, minerálov 
a iných látok. Sledujú si denný prí-
jem kalórií a  dávajú priestor ľahším 

ZDRAVIE A CHUŤ 
IDÚ SPOLU RUKA 
V RUKE

... /...

opýtaných si v roku 
2019 z obchodu odnieslo 
tri- a viackrát rastlinnú 
alternatívu syrov.

18 %

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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balkónoch, alebo vnútri na stolných griloch,“ 
myslí si Michal Tkadlec, marketingový manažér 
spoločnosti MP Krásno Slovakia. Ani v segmen-
te mäsa a mäsových výrobkov totiž nezazname-
nali výrazný vplyv na jeho predaj. „Objem pro-
dukcie sme mali podobný a aj tento rok 
očakávame podobný dopyt ako v minulých ro-
koch, dokonca o niečo vyšší,” dodáva.

Podľa dát pritom každá druhá domácnosť, ktorá 
nakupuje potraviny na grilovanie, si do svojho 
nákupného košíka vkladá mäsové výrobky na gril. 
„Typická domácnosť nakupuje takéto mäsové 
výrobky raz za tri mesiace a ročne na ne minie 
dvanásť eur. Z pohľadu výdavkov sú v nákupoch 
najviac zastúpené mäkké klobásky,“ dopĺňa Nina 
Páleníková z GfK. Úspech pri grilovaní majú aj 
syry. V obchodoch po nich siaha aspoň raz ročne 
jedna tretina slovenských domácností. „Slováci 
každý rok viac a viac grilujú, čomu zodpovedá aj 
rozširovanie ponuky v segmente ‚ready to cook‘, 
ako grilované hermelíny, pološtiepky, hranolčeky 
s koreniami, omáčkami,“ hovorí Peter Haško, šéf 
obchodného marketingu spoločnosti Savencia 
Fromage & Dairy SK.

Zákaz dovoleniek v zahraničí posúva varenie 
v domácnostiach už od minulého roka na nový, 
exotickejší level. Spotrebitelia si chcú zaujímavé 
chute, ktoré si pamätajú z cestovania, preniesť 
aj na jedálenský stôl. Zmesi od spoločnosti Jo-
hann Kotányi sú inšpirované svetovými trendmi, 
zákazníci si môžu pri varení zaletieť napríklad do 
Indie (Tandoori India), Kórey (Korea BBQ) či do 
Argentíny (Chimichurri Argentina). „V rámci no-
viniek prinášame v praktickom balení nové zme-
si, určené na ochutenie letných šalátov či grilo-
vanej zeleniny ako zdravej prílohy ku grilovaným 
špecialitám,“ prezrádza Barbara Pitoňáková.

S novinkami, ktoré spotrebiteľom pripomenú 
chvíle cestovania, ráta aj spoločnosť Orkla 
 Foods Slovensko. „Uvedieme nové majonézové 
dresingy a ochutené horčice v praktických dó-
zach. Zároveň rozšírime ponuku o majonézové 
steakové omáčky,“ uvádza Monika Jurčová. 
Vo F.W. Tandoori sa pripravujú na nadchádza-
júce obdobie najmä zabezpečením dostatoč-
ného množstva tovaru, pretože dopyt je podľa 
slov Adriany Matýskovej obrovský. Michal 
Tkadlec uzatvára, že milovníci grilovaného 
mäsa sa môžu tešiť na novinky v podobe Grill-
Packu zloženého zo šunkovej klobásy so sy-
rom, klobásy s paprikou, originál viazaných 
špekáčikov i klobásy so syrom a korením.

Medzi obľúbené spôsoby prípravy jedla pritom 
patrí grilovanie, čo potvrdzuje aj stále sa rozras-
tajúce portfólio grilovacieho sortimentu. „Nie-
ktorý z výrobkov určených na grilovanie si aspoň 
raz za rok kúpi sedem z desiatich slovenských 
domácností. Typická domácnosť nakupuje pro-
dukty určené na grilovanie päťkrát za rok a roč-
ne na ich kúpu minie približne štrnásť eur,“ 
uvádza Nina Páleníková, konzultantka spoloč-
nosti GfK. Výrobky určené na grilovanie podlie-
hajú sezónnym nákupom, a preto sú na ich 
kúpu najdôležitejším obdobím mesiace máj až 
august. Podľa údajov zo Spotrebiteľského pane-
lu GfK počas týchto štyroch mesiacov minú do-
mácnosti až 68 % svojich celkových ročných 
výdavkov na grilovací sortiment. „V tomto čase 
nakupuje výrobky na gril zároveň aj najviac do-
mácností a výdavky jednej domácnosti na nákup 
grilovacieho sortimentu sú tiež najvyššie,“ do-
dáva Nina Páleníková s tým, že najviac domác-
ností nakupuje grilovacie korenie a marinády.

Okorenili si chvíle doma

Kategórii korenia sa počas minulého roka, ktorý 
poznačila obmedzená prevádzka reštaurácií, 
darilo. Vyplýva to aj z údajov spoločnosti Niel-
senIQ, podľa ktorých sa v období od januára do 
decembra 2020 predalo 77 miliónov kusov ba-
lení korenia, čo predstavuje medziročný nárast 
14 %. „Pri pohľade na predajné formáty je vidi-
teľné, že v roku 2020 slovenskí spotrebitelia 
nakupovali korenie vo vyššej miere v každom 
z nich. Tržby za kategóriu totižto vzrástli na 
všetkých kanáloch dvojciferne,“ uvádza konzul-
tantka spoločnosti Martina Čechová. Dáta po-
tvrdzuje aj produktová manažérka spoločnosti 
Orkla Foods Slovensko Monika Jurčová: „V mi-
nuloročnej grilovacej sezóne sme zaznamenali 
zvýšený záujem najmä o koreniace zmesi a ste-
akové omáčky k mäsu. Pre obmedzené možnos-
ti cestovania a vďaka príjemne teplej jari sa viac 
grilovalo, ale rástlo aj domáce varenie, súčasťou 

ktorého sú i naše koreniace zmesi.“ Podľa ob-
chodnej zástupkyne spoločnosti F.W. Tandoori 
Adriany Matýskovej sa nútená zmena zákazníc-
keho správania spôsobená pandémiou prejavila 
v tom, že spotrebiteľ môže iba nakupovať po-
traviny a domácim varením si aspoň nejakým 
spôsobom chce spestriť život. „V našej spoloč-
nosti sa to prejavilo nielen pri produktoch vhod-
ných na grilovanie, ale celkovo sa zvýšil záujem 
o ázijskú kuchyňu,” ozrejmuje.

Vplyv pandémie na grilovaciu sezónu však treba 
vnímať v dvoch rovinách, myslí si Barbara Pi-
toňáková zo spoločnosti Johann Kotányi. „V re-
taile pandémia grilovanie veľmi neovplyvnila, 
pretože prísne reštrikčné opatrenia sa postupne 
od mája uvoľňovali a cez leto boli minimálne 
osobné reštrikčné opatrenia. Avšak naďalej sa 
obmedzovali väčšie skupinové aktivity, čo nega-
tívne ovplyvnilo grilovanie najmä v horeca seg-
mente,“ objasňuje. Spoločnosť Johann Kotányi 
hodnotí uplynulú grilovaciu sezónu ako dobrú, 
keďže zvýšený predaj v retaile pokryl pokles tr-
žieb v horeca segmente. Aj keď je podľa slov 
Barbary Pitoňákovej ešte zavčasu predpovedať, 
aká bude tohtoročná grilovacia sezóna, je mož-
né očakávať, že po skončení lockdownu a uvoľ-
není reštrikcií nastane renesancia grilovania.

Varím, varíš, varíme

Zatvorené reštaurácie sa postarali o znovuzro-
denie takzvanej „domácej párty s večerou“ – ide 
o formát domáceho varenia, keď si polovica 
(51 %) respondentov tam, kde to bolo možné 
a bezpečné, pozývala na večeru členov rodiny, 
priateľov alebo členov rovnakej sociálnej bubli-
ny. Tvrdia to výsledky prieskumu spoločnosti 
Mastercard s tým, že ďalších 16 % responden-
tov usporadúvalo spoločné virtuálne večere 
a viac ako polovica (58 %) uviedla, že sa spoloč-
né večere stanú pevnou súčasťou ich spoločen-
ského kalendára, hneď ako to situácia dovolí. 
„Predpokladáme, že sa ešte viac ako v minulom 
roku bude grilovať doma, či už na záhradách, 

Grilovačka môže 
byť aj 

na balkóne.

„Zákazníci 
skúšajú 

nové 
recepty.“

Už v minulom roku sme zaznamenali 
zvýšený predaj exotickejších korenín na 
grilovanie, keďže ľudia skúšajú aj niečo 
nové ako bežné recepty, ktoré museli 
počas reštrikcií pripravovať často v do-
mácej kuchyni.

Barbara Pitoňáková,
trade marketing 
& sales executive, Johann Kotányi

CS #1: IMPULZNÝ TOVAR
CS #2: GRILOVANIE
CS #3: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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a zdravším potravinám,“ uvádza a pokračuje, 
že spotrebitelia si nechcú v súčasnej dobe za-
ťažovať organizmus éčkami a látkami, ktoré do 
zdravej stravy jednoducho nepatria. Kamil Var-
hánek, marketingový riaditeľ spoločnosti Emco, 
však vidí  zaujímavý paradox: hoci sa zvýšil zá-
ujem o potraviny podporujúce zdravý životný 
štýl, obmedzený pohyb a domáce posedávanie 
počas pandémie robia snahu spotrebiteľov žiť 
zdravšie ťažšou.

Podľa analýzy spoločnosti Euromonitor Inter-
national spotrebiteľov na Slovensku vlani pan-
démia Covidu motivovala k zlepšeniu kvality 
konzumovaných potravín a nápojov, takže sa 
viac zaujímali o zdravý život. To viedlo k vyššie-
mu dopytu po organických, lokálnych a priro-
dzene zdravších produktoch. Okrem toho 
uprednostňovali výrobky obohatené najmä 
o vitamíny C a D, ako aj produkty posilňujúce 
imunitu. Keďže v prvej polovici minulého roka 
sa prejavil nedostatok výživových doplnkov 
a ich cena vzrástla, mnoho zákazníkov začalo 
preferovať alternatívy v podobe potravín a ná-
pojov s podobnými vlastnosťami.

K trendom patria 
aj flexitariáni

Aké majú spotrebitelia požiadavky na zdravé 
potraviny? „Z trendov, ktoré u slovenských 
spotrebiteľov už dlhšiu dobu pretrvávajú, mož-
no spomenúť veľký dôraz spotrebiteľov na prí-
rodný pôvod surovín a ich čerstvosť, na čo dbá-
me aj pri výrobe našich produktov,“ uvádza 
Anna Buzinkay. Trendom, ktorý pandémia po-
silnila, je podľa jej slov aj znižovanie spotreby 
mäsa a mäsových výrobkov u spotrebiteľov, 
ktorí sa počas pandémie snažia žiť a stravovať 
zdravšie a pre planétu udržateľnejšie. „Stále 
rastie počet ľudí, ktorí sa chcú stravovať na báze 
rastlinných proteínov. Rastie skupina vegánov, 
ale najmä rastie skupina flexitariánov, ktorí re-
dukujú spotrebu mäsa a doprajú si viac a čas-
tejšie bezmäsitú stravu. Toto bude pravdepo-
dobne hlavný trend v tomto roku,“ vysvetľuje 
Radoslav Gajdoš, obchodný riaditeľ spoločnos-
ti Alfa Sorti.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje spotrebiteľ-
ské správanie, je prísne sledovanie lokálneho 
pôvodu surovín. „Neustále rastie spotrebiteľ-
ský dopyt po udržateľnosti výroby produktov, 
či už cez použité suroviny a ich uhlíkovú stopu, 
alebo tiež znižovanie množstva obalového od-
padu a jeho nahradenie ekologickými alterna-
tívami,“ vymenúva Anna Buzinkay. Témou, 

ktorá hýbe spoločnosťou pri riešení zdravého 
životného štýlu, je podľa slov Kamila Varhánka 
cukor – zákazníci vyhľadávajú potraviny, ktoré 
sú bez cukru a umelých sladidiel, ale zároveň 
sú sladké. „Trvalo nám dva roky, pokiaľ sme 
vyvinuli naše müsli bez cukru, ktoré sú aj 
chrumkavé a stále chutne sladké,“ prezrádza 
s tým, že cukor v müsli nahradili vlákninou 
z koreňa čakanky a na podobnom princípe vy-
tvorili aj kaše a bezcukrové sušienky, ktoré sú 
na trhu od marca.

Stále rozhoduje jazyk

Ak majú byť zdravé potraviny obľúbené, nie je 
prekvapujúce, že pri ich výbere je rozhodujúcim 
faktorom práve chuť. „Nároky spotrebiteľov sa 
totiž v tomto neme                                                                nia a pri výbere zdravej stra-
vy nechcú robiť chuťové kompromisy – aj preto 
sa pri vývoji nových produktov zameriavame 
v prvom rade na chuť a čerstvosť,“ uvádza Anna 
Buzinkay s tým, že všetky zdravotné a ekologic-
ké benefity, ktoré potraviny podporujúce zdravý 
životný štýl majú, chuť dopĺňajú ako „milý bo-
nus“. Z toho majú spotrebitelia nakoniec dobrý 
pocit nielen v žalúdku, ale aj na duši. „Pri výbe-
re rastlinných produktov hrá významnú rolu aj 
znalosť značky alebo konkrétneho produktu. 
Viaceré firmy spustili reklamy. To všetko prispie-
va k výraznému napredovaniu a rastu tohto 
trhu,“ uvádza Radoslav Gajdoš.

Okrem parametra chuti sa spoločnosti snažia 
zákazníkom vyhovieť aj pri požiadavke na jed-
noduchosť a rýchlosť prípravy zdravších alterna-
tív jedál. „Cieľom je, aby spotrebitelia nemuseli 
pre zdravú stravu zásadne meniť svoje nákupné 
a kulinárske návyky a zdravá strava sa tak stala 
prirodzenou súčasťou ich životov,“ vysvetľuje 
Anna Buzinkay. Trend zdravého životného štýlu 
rastie vo všetkých kategóriách a neobišiel pri-
tom ani kategóriu pečiva. „Rastie podiel zákaz-
níkov, ktorí veľmi pozorne čítajú etikety, sú 
vzdelaní a vedia, ktoré suroviny a prísady sú 
prínosné pre ľudský organizmus. Naopak, vedia 
identifikovať prísady, ktoré zo svojho jedálnička 
vylučujú,“ uvádza Ladislav Ambrovics, výkonný 
riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia. Zároveň po-
kračuje, že trend zdravého životného štýlu pri 

CS #1: IMPULZNÝ TOVAR
CS #2: GRILOVANIE
CS #3: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

inzercia

spotrebiteľov si v roku 2019 kúpilo 
tri- a viackrát rastlinnú alternatívu mäsa.

14,8 %

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19

... /...

Dôležitá 
je rýchlosť 
prípravy.
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a zdravším potravinám,“ uvádza a pokračuje, 
že spotrebitelia si nechcú v súčasnej dobe za-
ťažovať organizmus éčkami a látkami, ktoré do 
zdravej stravy jednoducho nepatria. Kamil Var-
hánek, marketingový riaditeľ spoločnosti Emco, 
však vidí  zaujímavý paradox: hoci sa zvýšil zá-
ujem o potraviny podporujúce zdravý životný 
štýl, obmedzený pohyb a domáce posedávanie 
počas pandémie robia snahu spotrebiteľov žiť 
zdravšie ťažšou.

Podľa analýzy spoločnosti Euromonitor Inter-
national spotrebiteľov na Slovensku vlani pan-
démia Covidu motivovala k zlepšeniu kvality 
konzumovaných potravín a nápojov, takže sa 
viac zaujímali o zdravý život. To viedlo k vyššie-
mu dopytu po organických, lokálnych a priro-
dzene zdravších produktoch. Okrem toho 
uprednostňovali výrobky obohatené najmä 
o vitamíny C a D, ako aj produkty posilňujúce 
imunitu. Keďže v prvej polovici minulého roka 
sa prejavil nedostatok výživových doplnkov 
a ich cena vzrástla, mnoho zákazníkov začalo 
preferovať alternatívy v podobe potravín a ná-
pojov s podobnými vlastnosťami.

K trendom patria 
aj flexitariáni

Aké majú spotrebitelia požiadavky na zdravé 
potraviny? „Z trendov, ktoré u slovenských 
spotrebiteľov už dlhšiu dobu pretrvávajú, mož-
no spomenúť veľký dôraz spotrebiteľov na prí-
rodný pôvod surovín a ich čerstvosť, na čo dbá-
me aj pri výrobe našich produktov,“ uvádza 
Anna Buzinkay. Trendom, ktorý pandémia po-
silnila, je podľa jej slov aj znižovanie spotreby 
mäsa a mäsových výrobkov u spotrebiteľov, 
ktorí sa počas pandémie snažia žiť a stravovať 
zdravšie a pre planétu udržateľnejšie. „Stále 
rastie počet ľudí, ktorí sa chcú stravovať na báze 
rastlinných proteínov. Rastie skupina vegánov, 
ale najmä rastie skupina flexitariánov, ktorí re-
dukujú spotrebu mäsa a doprajú si viac a čas-
tejšie bezmäsitú stravu. Toto bude pravdepo-
dobne hlavný trend v tomto roku,“ vysvetľuje 
Radoslav Gajdoš, obchodný riaditeľ spoločnos-
ti Alfa Sorti.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje spotrebiteľ-
ské správanie, je prísne sledovanie lokálneho 
pôvodu surovín. „Neustále rastie spotrebiteľ-
ský dopyt po udržateľnosti výroby produktov, 
či už cez použité suroviny a ich uhlíkovú stopu, 
alebo tiež znižovanie množstva obalového od-
padu a jeho nahradenie ekologickými alterna-
tívami,“ vymenúva Anna Buzinkay. Témou, 

ktorá hýbe spoločnosťou pri riešení zdravého 
životného štýlu, je podľa slov Kamila Varhánka 
cukor – zákazníci vyhľadávajú potraviny, ktoré 
sú bez cukru a umelých sladidiel, ale zároveň 
sú sladké. „Trvalo nám dva roky, pokiaľ sme 
vyvinuli naše müsli bez cukru, ktoré sú aj 
chrumkavé a stále chutne sladké,“ prezrádza 
s tým, že cukor v müsli nahradili vlákninou 
z koreňa čakanky a na podobnom princípe vy-
tvorili aj kaše a bezcukrové sušienky, ktoré sú 
na trhu od marca.

Stále rozhoduje jazyk

Ak majú byť zdravé potraviny obľúbené, nie je 
prekvapujúce, že pri ich výbere je rozhodujúcim 
faktorom práve chuť. „Nároky spotrebiteľov sa 
totiž v tomto neme                                                                nia a pri výbere zdravej stra-
vy nechcú robiť chuťové kompromisy – aj preto 
sa pri vývoji nových produktov zameriavame 
v prvom rade na chuť a čerstvosť,“ uvádza Anna 
Buzinkay s tým, že všetky zdravotné a ekologic-
ké benefity, ktoré potraviny podporujúce zdravý 
životný štýl majú, chuť dopĺňajú ako „milý bo-
nus“. Z toho majú spotrebitelia nakoniec dobrý 
pocit nielen v žalúdku, ale aj na duši. „Pri výbe-
re rastlinných produktov hrá významnú rolu aj 
znalosť značky alebo konkrétneho produktu. 
Viaceré firmy spustili reklamy. To všetko prispie-
va k výraznému napredovaniu a rastu tohto 
trhu,“ uvádza Radoslav Gajdoš.

Okrem parametra chuti sa spoločnosti snažia 
zákazníkom vyhovieť aj pri požiadavke na jed-
noduchosť a rýchlosť prípravy zdravších alterna-
tív jedál. „Cieľom je, aby spotrebitelia nemuseli 
pre zdravú stravu zásadne meniť svoje nákupné 
a kulinárske návyky a zdravá strava sa tak stala 
prirodzenou súčasťou ich životov,“ vysvetľuje 
Anna Buzinkay. Trend zdravého životného štýlu 
rastie vo všetkých kategóriách a neobišiel pri-
tom ani kategóriu pečiva. „Rastie podiel zákaz-
níkov, ktorí veľmi pozorne čítajú etikety, sú 
vzdelaní a vedia, ktoré suroviny a prísady sú 
prínosné pre ľudský organizmus. Naopak, vedia 
identifikovať prísady, ktoré zo svojho jedálnička 
vylučujú,“ uvádza Ladislav Ambrovics, výkonný 
riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia. Zároveň po-
kračuje, že trend zdravého životného štýlu pri 
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spotrebiteľov si v roku 2019 kúpilo 
tri- a viackrát rastlinnú alternatívu mäsa.

14,8 %

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19
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Dôležitá 
je rýchlosť 
prípravy.
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pekárenských výrobkoch je o kvásku a dlhom 
zrení cesta. „Trend ďalej nahráva surovinám ako 
špaldová múka, prísady z ovsených vločiek, 
otrúb, zdraviu prospešné semienka, ako sú ľan, 
slnečnica či sezam,“ vymenúva.

Viac informácií, 
vyššie nároky

Viac času stráveného doma venujú spotrebitelia 
aj hľadaniu informácií o zdravom životnom štý-
le na internete. „Ponuka sa neustále zväčšuje, 
preto aj zákazník dostáva stále nové informácie. 
Ten, kto chce a má záujem, sa určite vyzná 
v zdravej ponuke,“ myslí si Radoslav Gajdoš.

Záplava informácií však môže byť pre zákazní-
kov niekedy aj mätúca. „Kategória zdravých 
výrobkov sa vyznačuje množstvom informácií, 
v ktorých môže byť časom problém vyznať sa – 
najmä ak si informácie z rôznych zdrojov odpo-
rujú. Okrem zloženia a éčok treba brať do úvahy 
aj spôsob výroby,“ tvrdí Anna Buzinkay s tým, 
že ak je rastlinný výrobok vyrábaný tradičným 
spôsobom, je to záruka toho, že jeho zdravotné 
účinky sú už overené na stovkách generácií. 
„Naším cieľom je ponuku zdravých výrobkov pre 
spotrebiteľa sprehľadniť cez jasnú a pochopiteľ-
nú komunikáciu najmä na obale viditeľnom 
v bežnom regáli potravín,” dopĺňa.

Pozitívny vplyv zvýšenia digitalizácie a informo-
vanosti u zákazníkov vníma zase Ladislav Am-
brovics. „Spotrebitelia v súčasnosti veľmi dobre 
rozoznávajú jednotlivé zložky vo výrobkoch, 
orientujú sa v rozličných druhoch múk, prísad 
a v konečnom dôsledku aj v éčkových prísadách. 
V súčasnej dobe bezlaktózových a bezlepkových 
diét, ako aj rozličných potravinových alergií 

nakupujúcich si za rok 2019 kúpilo raz 
až dvakrát rastlinnú alternatívu mlieka 
a jogurtov.

21,1 %

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19

Spotrebitelia 
chcú zdravšie 

potraviny, 
ale očakávajú 

ich cenovú 
dostupnosť.
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Aktuálny Prieskum trhu 
rastlinných alternatív mäsa 
a mliečnych výrobkov nájdete 
na stránke www.tovarapredaj.sk 

spotrebiteľ veľmi dobre rozoznáva, čo prospieva 
jeho organizmu,“ tvrdí. Jeho slová potvrdzuje aj 
Kamil Varhánek: „Zákazníci, ktorí hľadajú zdra-
vé potraviny, sa učia čítať zloženie a nutričnú 
hodnotu na zadných stranách obalov. Čítajú 

fakty a zaujímajú ich množstvá cukru, soli, mast-
ných kyselín, palmového tuku. Časť spotrebite-
ľov sa zase na obal pozerá aj z pohľadu ekoló-
gie. Vedia, kde majú nájsť požadované 
informácie.“ Okrem údajov na baleniach potra-

vín funguje podľa Radoslava Gajdoša aj odo-
vzdávanie si informácií medzi spotrebiteľmi. 
„Trend zdravého životného štýlu prináša so se-
bou zvýšené nároky na vývoj nových výrobkov, 
čo hodnotíme veľmi kladne, lebo nás to posúva 
na vyššiu kvalitatívnu a odbornú úroveň,“ dodá-
va Ladislav Ambrovics.

Do výberu 
zasahuje aj cena

Na jednej strane chcú spotrebitelia zdravšie po-
traviny, na druhej strane však aj pri zdravej stra-
ve očakávajú cenovú dostupnosť. „Pri rastlinnej 
strave tak väčšina spotrebiteľov vyžaduje rovna-
kú cenovú úroveň ako pri bežnej mäsovej 
a mliečnej strave,“ hovorí Anna Buzinkay. Podľa 
nej však existuje skupina spotrebiteľov, ktorí 

... /...
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pekárenských výrobkoch je o kvásku a dlhom 
zrení cesta. „Trend ďalej nahráva surovinám ako 
špaldová múka, prísady z ovsených vločiek, 
otrúb, zdraviu prospešné semienka, ako sú ľan, 
slnečnica či sezam,“ vymenúva.

Viac informácií, 
vyššie nároky

Viac času stráveného doma venujú spotrebitelia 
aj hľadaniu informácií o zdravom životnom štý-
le na internete. „Ponuka sa neustále zväčšuje, 
preto aj zákazník dostáva stále nové informácie. 
Ten, kto chce a má záujem, sa určite vyzná 
v zdravej ponuke,“ myslí si Radoslav Gajdoš.

Záplava informácií však môže byť pre zákazní-
kov niekedy aj mätúca. „Kategória zdravých 
výrobkov sa vyznačuje množstvom informácií, 
v ktorých môže byť časom problém vyznať sa – 
najmä ak si informácie z rôznych zdrojov odpo-
rujú. Okrem zloženia a éčok treba brať do úvahy 
aj spôsob výroby,“ tvrdí Anna Buzinkay s tým, 
že ak je rastlinný výrobok vyrábaný tradičným 
spôsobom, je to záruka toho, že jeho zdravotné 
účinky sú už overené na stovkách generácií. 
„Naším cieľom je ponuku zdravých výrobkov pre 
spotrebiteľa sprehľadniť cez jasnú a pochopiteľ-
nú komunikáciu najmä na obale viditeľnom 
v bežnom regáli potravín,” dopĺňa.

Pozitívny vplyv zvýšenia digitalizácie a informo-
vanosti u zákazníkov vníma zase Ladislav Am-
brovics. „Spotrebitelia v súčasnosti veľmi dobre 
rozoznávajú jednotlivé zložky vo výrobkoch, 
orientujú sa v rozličných druhoch múk, prísad 
a v konečnom dôsledku aj v éčkových prísadách. 
V súčasnej dobe bezlaktózových a bezlepkových 
diét, ako aj rozličných potravinových alergií 

nakupujúcich si za rok 2019 kúpilo raz 
až dvakrát rastlinnú alternatívu mlieka 
a jogurtov.

21,1 %

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19

Spotrebitelia 
chcú zdravšie 

potraviny, 
ale očakávajú 

ich cenovú 
dostupnosť.
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k zdravej strave pristupujú systematicky a racio-
nálne – tí sú ochotní najmä cez vnímané funkč-
né benefity zaplatiť aj vyššiu cenu. Rozdiel v cit-
livosti na cenu vníma aj Kamil Varhánek: 
„Záleží na tom, či sa bavíme o extrémnych vy-
znávačoch zdravej stravy, ktorí nakupujú v iných 
obchodných formátoch, než sú hyper- a super-
markety, alebo hovoríme o masovej verejnosti, 
ktorá si je ochotná priplatiť len do určitej miery.“ 
Jeho slová potvrdzuje aj Radoslav Gajdoš: „Veľa 
ľudí stále porovnáva ceny a v prípade širšej po-
nuky podobného sortimentu si radi kúpia lac-
nejší produkt. Cena patrí medzi rozhodujúce 
faktory pri výbere stravy.“

Výrobcovia potravín podporujúcich zdravý život-
ný štýl očakávajú, že tento rok spotrebiteľský 
záujem ešte výrazne porastie. „Segment zdravej 
stravy očakáva v najbližších mesiacoch a rokoch 
dynamický rast – rovnako vo svete, ako aj u nás. 
Tento trend zároveň priláka ďalších hráčov do 

segmentu – nielen nových výrobcov, ale aj vý-
robcov tradičnej stravy, ktorí túto príležitosť ne-
budú chcieť zmeškať,“ vysvetľuje Anna Buzin-
kay. Ako dodáva, spotrebitelia budú rozširovať 
svoj repertoár nakupovaných rastlinných pro-
duktov v rôznych kategóriách a budú tiež zvy-
šovať svoje nároky na výrobcov zdravej stravy 
nielen z pohľadu chuti, ale aj čerstvosti, zlože-

nia, pôvodu a udržateľnosti. „Budú pribúdať 
nové, zaujímavé produkty. Výrobcovia budú 
skúšať nové ingrediencie, nové chute, nové for-
my reklamy, ako prilákať viac zákazníkov, aj 
nové spôsoby predaja. Je pred nami zaujímavý 
rok,“ uzatvára Radoslav Gajdoš.

Stravujem sa vegánsky.  0‚5 %

Stravujem sa vegetariánsky. 3‚0 %

 Znižujem spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov.  14‚7 %

 Zvažujem znížiť spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov. 22‚7 %

 Neplánujem znížiť spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov. 59‚1 %

Konzumácia mäsa a živočíšnych výrobkov

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19

ZMRZLINY

Tešte sa na leto s novou 
zmrzlinou Oblížek!
Značka Polárka v minulom roku uviedla na trh 
hravú zmrzlinu Oblížek, ktorá nielen vyzerá ako 
donut, ale tak aj chutí. Tá bude tento rok navyše 
k dispozícii v novej, tradičnejšej príchuti! Vyskúšajte 
teda nový Oblížek, výbornú zmrzlinu s vanilkovou 
príchuťou, kakaovou polevou a farebnými 
cukrovými kúskami.

Oblížek vás očarí svojím mladistvým hravým 
vzhľadom a farbami, s ktorými si užijete veľa 
zábavy.

SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r.o.

Rusovská cesta 20

851 01  Bratislava 5

+420 234 106 141

sahnebohm@alimpex.cz

www.zmrzlinypolarka.cz

www.zmrzlinyalimpex.cz

KRMIVÁ 

Pestrý svet krmív Poésie®

Zvieratá, rovnako ako ľudia, majú rady pestrú stravu. 
O mačkách to platí dvojnásobne, tie sú svojou 
vyberavosťou priamo povestné. Prečo im teda nedopriať, 
aby si mali z čoho vyberať?

Všetky varianty lákajú svojou neodolateľnou chuťou, vôňou 
a ingredienciami najvyššej kvality, ktoré sú viditeľné na 
prvý pohľad. Poézia pre všetky maškrtné mačacie jazýčky. 
Receptúra   bez cukru a umelých farbív.

CUKROVINKY

Block sticks 400 g 
Oblátky plnené krémom v štyroch príchutiach: 
maliny a jogurt, kakao, citrón, lieskové oriešky a kakao

Tradičná technika pečenia oblátok a dlhoročný rodinný recept na prípravu náplní, 
ako aj použitie vysokokvalitných surovín – to sú faktory, ktoré robia tieto plnené 
oblátky takými výnimočnými. Nezameniteľná vôňa jemných oblátok a jedinečná 
chuť náplne v štyroch skvelých príchutiach – maliny a jogurt, kakao, citrón, 

lieskové oriešky a kakao – zachutia nielen deťom, 
ale nájdu si fanúšikov i medzi dospelými. Skvelý tip 
na chutnú desiatu, lahodný snack k čaju a kávičke 
alebo poobedňajšiu maškrtu.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

Vitakraft CHOVEX, s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

Česká republika

Tel.: +420 558 412 611

Fax: +420 558 713071

obchod@vitakraft.cz

www.vitakraft.sk

SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK
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VYBAVENIE

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

CUKROVINKY

JOJO 1+1=3 – Hravá novinka!
Unikátna hravá novinka, kde zmiešaním rôznych príchutí dostaneš 
úplne novú príchuť – to je JOJO 1+1=3! Obľúbené želé cukríky JOJO 
prichádzajú s novinkou, vďaka ktorej zmixovaním dvoch príchutí 
dostaneš nečakaný chuťový zážitok. Či už ti kombinácia citróna 
a škorice vyčaruje príchuť koly, alebo získaš chuť jablka zmiešaním 
príchute kivi a hrušky, vždy si s JOJO 1+1=3 užiješ veľa zábavy. 
Navyše ako ostatné JOJO produkty aj novinka JOJO 1+1=3 
je farbená prírodou.

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

Lipová 14 

301 00  Plzeň

Česká republika

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz 

www.pvasystems.cz

PEČIVO

Kvásková, ručne vyrábaná 
línia z kamennej pece OSKAR  
V MINIT portfóliu pribudli skvelé, ručne vyrábané chlebíky 
a vekne OSKAR podľa tradičnej receptúry s prírodným kváskom. 
Nadýchané s vláčnou striedkou a chrumkavou kôrkou, pri ktorých 
vás osloví nielen úžasná vôňa, ale aj zvuk kôrky pri prvom záreze. 
V ponuke: Chlieb OSKAR 508 g – pšeničný alebo viaczrnný
– a špecialita z chlebového cesta Vekňa OSKAR 308 g vo verzii 
pšeničná alebo viaczrnná.

CUKROVINKY

Mentos Tropical Rainbow
Mentos prichádza s novinkou! Obľúbené Mentos Rainbow cukríky teraz v limitovanej edícii Tropical Rainbow. 
Objavte poriadnu nálož tropického ovocia vďaka osviežujúcim príchutiam. Vo farebnom mixe žuvacích cukríkov 
nájdete letné príchute vodného melóna, ananásu, grapefruitu, marakuje, liči, banánu a limetky.

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk, www.majsterpekaroskar.sk

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1

929 01  Dunajská Streda

Nestlé Slovensko s. r. o.

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza www.jojo.cz/jojo.sk

KOZMETIKA

INDULONA 
antibakteriálne tekuté 
mydlá Aloe vera 
a Levanduľa
Indulona antibakteriálne tekuté mydlá Aloe vera 
a Levanduľa s prírodnými ingredienciami boli 
špeciálne vyvinuté tak, aby zničili 99,9 % baktérií 
(vrátane salmonely) za 60 sekúnd a zabránili ich 
šíreniu. S rýchlym účinkom pre zdravú pokožku. 
Efektívne čistia a chránia ruky, nevysušujú pokožku. 
V praktickom 300 ml balení s pumpičkou.

Cena: 2,99 EUR/300 ml 

SLANÉ POCHUTINY

Dupetky Paradajka a bylinky
Dupetky sú skvelou alternatívou pre tých, ktorí majú radi slané 
maškrtenie. Sú mimoriadne tenké a pečené pekne do chrumkava. 
Výborne sa hodia k šalátom a syrom alebo len tak večer k televízii.

Okrem tradičných príchutí soľ, čierny a biely sezam si zamilujete tiež 
síce menej tradičnú, ale rovnako skvelú kombináciu horčice, medu 
a cibuľky. A práve teraz obľúbené Dupetky prichádzajú i s lahodnou 
chuťovou kombináciou paradajky a byliniek.

Tak neváhajte a objavte s nami aj vy 
jedinečnú chuť Dupetiek.

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.sk

Sarantis Slovakia, s. r. o.

Nitrianska 100

920 27  Hlohovec

+421 337 362 404

indulonask@sarantisgroup.com

www.indulona.sk
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k zdravej strave pristupujú systematicky a racio-
nálne – tí sú ochotní najmä cez vnímané funkč-
né benefity zaplatiť aj vyššiu cenu. Rozdiel v cit-
livosti na cenu vníma aj Kamil Varhánek: 
„Záleží na tom, či sa bavíme o extrémnych vy-
znávačoch zdravej stravy, ktorí nakupujú v iných 
obchodných formátoch, než sú hyper- a super-
markety, alebo hovoríme o masovej verejnosti, 
ktorá si je ochotná priplatiť len do určitej miery.“ 
Jeho slová potvrdzuje aj Radoslav Gajdoš: „Veľa 
ľudí stále porovnáva ceny a v prípade širšej po-
nuky podobného sortimentu si radi kúpia lac-
nejší produkt. Cena patrí medzi rozhodujúce 
faktory pri výbere stravy.“

Výrobcovia potravín podporujúcich zdravý život-
ný štýl očakávajú, že tento rok spotrebiteľský 
záujem ešte výrazne porastie. „Segment zdravej 
stravy očakáva v najbližších mesiacoch a rokoch 
dynamický rast – rovnako vo svete, ako aj u nás. 
Tento trend zároveň priláka ďalších hráčov do 

segmentu – nielen nových výrobcov, ale aj vý-
robcov tradičnej stravy, ktorí túto príležitosť ne-
budú chcieť zmeškať,“ vysvetľuje Anna Buzin-
kay. Ako dodáva, spotrebitelia budú rozširovať 
svoj repertoár nakupovaných rastlinných pro-
duktov v rôznych kategóriách a budú tiež zvy-
šovať svoje nároky na výrobcov zdravej stravy 
nielen z pohľadu chuti, ale aj čerstvosti, zlože-

nia, pôvodu a udržateľnosti. „Budú pribúdať 
nové, zaujímavé produkty. Výrobcovia budú 
skúšať nové ingrediencie, nové chute, nové for-
my reklamy, ako prilákať viac zákazníkov, aj 
nové spôsoby predaja. Je pred nami zaujímavý 
rok,“ uzatvára Radoslav Gajdoš.

Stravujem sa vegánsky.  0‚5 %

Stravujem sa vegetariánsky. 3‚0 %

 Znižujem spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov.  14‚7 %

 Zvažujem znížiť spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov. 22‚7 %

 Neplánujem znížiť spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov. 59‚1 %

Konzumácia mäsa a živočíšnych výrobkov

Zdroj: Jem pre Zem, 12/19

ZMRZLINY

Tešte sa na leto s novou 
zmrzlinou Oblížek!
Značka Polárka v minulom roku uviedla na trh 
hravú zmrzlinu Oblížek, ktorá nielen vyzerá ako 
donut, ale tak aj chutí. Tá bude tento rok navyše 
k dispozícii v novej, tradičnejšej príchuti! Vyskúšajte 
teda nový Oblížek, výbornú zmrzlinu s vanilkovou 
príchuťou, kakaovou polevou a farebnými 
cukrovými kúskami.

Oblížek vás očarí svojím mladistvým hravým 
vzhľadom a farbami, s ktorými si užijete veľa 
zábavy.

SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r.o.

Rusovská cesta 20

851 01  Bratislava 5

+420 234 106 141

sahnebohm@alimpex.cz

www.zmrzlinypolarka.cz

www.zmrzlinyalimpex.cz

KRMIVÁ 

Pestrý svet krmív Poésie®

Zvieratá, rovnako ako ľudia, majú rady pestrú stravu. 
O mačkách to platí dvojnásobne, tie sú svojou 
vyberavosťou priamo povestné. Prečo im teda nedopriať, 
aby si mali z čoho vyberať?

Všetky varianty lákajú svojou neodolateľnou chuťou, vôňou 
a ingredienciami najvyššej kvality, ktoré sú viditeľné na 
prvý pohľad. Poézia pre všetky maškrtné mačacie jazýčky. 
Receptúra   bez cukru a umelých farbív.

CUKROVINKY

Block sticks 400 g 
Oblátky plnené krémom v štyroch príchutiach: 
maliny a jogurt, kakao, citrón, lieskové oriešky a kakao

Tradičná technika pečenia oblátok a dlhoročný rodinný recept na prípravu náplní, 
ako aj použitie vysokokvalitných surovín – to sú faktory, ktoré robia tieto plnené 
oblátky takými výnimočnými. Nezameniteľná vôňa jemných oblátok a jedinečná 
chuť náplne v štyroch skvelých príchutiach – maliny a jogurt, kakao, citrón, 

lieskové oriešky a kakao – zachutia nielen deťom, 
ale nájdu si fanúšikov i medzi dospelými. Skvelý tip 
na chutnú desiatu, lahodný snack k čaju a kávičke 
alebo poobedňajšiu maškrtu.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

Vitakraft CHOVEX, s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

Česká republika

Tel.: +420 558 412 611

Fax: +420 558 713071

obchod@vitakraft.cz

www.vitakraft.sk

SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK
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manažér Kaso Technologies Michal Dobiaš. Podľa 
jeho slov cieľom každého obchodníka je – alebo by 
malo byť – zjednodušenie a zrýchlenie samotného 
nákupného procesu, zachovanie hladiny tržieb, ako 
aj ochrana zdravia zákazníkov a personálu.

Karta namiesto hotovosti 
v peňaženke

Platobné terminály sú dnes bežnou súčasťou pre-
dajní rýchloobrátkového tovaru, aj keď by sa ešte 
stále dali nájsť obchody, ktoré doteraz na jeho za-
vedenie nevideli dôvod. Podľa štatistík Slovenskej 
bankovej asociácie sa ich počet na slovenskom 
trhu zvýšil. Kým v roku 2019 bolo k dispozícii ne-

celých 58-tisíc POS terminálov, koncom vlaňajška 
to už bolo skoro 63-tisíc. Počet transakcií kartami 
a mobilom na termináloch síce medziročne klesol, 
ale pod to sa podpisuje aj zmena nákupného sprá-
vania. Zákazníci chodia do predajní menej často, 
ale nakupujú väčšie košíky.

Ako uvádza metodička stratégie platobných systé-
mov Národnej banky Slovenska Iveta Behúňová, 
niekoľkoročný „súboj“ hotovostných a bezhoto-
vostných platieb má nového lídra. Elektronické 
platby za tovar a služby vlani totiž po prvýkrát 
v histórii predbehli hotovostné a pandémia má na 
tom veľký podiel. To, či sa trend na slovenskom 

H oci sa v kamenných predaj-
niach neustále zdôrazňuje 
dôležitosť osobného prístupu, 
v čase pandémie sa zákazníci 
snažia čas strávený v obchode 

i kontakt s inými ľuďmi minimalizovať. K tomu im 
pomáhajú technológie, ktoré mnohí obchodníci do 
svojich prevádzok zaviedli už skôr. No a tí, ktorí nad 
nimi doposiaľ váhali, prehodnocujú svoje skoršie 
rozhodnutia. Trend je jasný, čoraz viac ľudí siaha pri 
nákupe po self-scanningu, vyberá si samoobslužnú 
pokladnicu a platí kartou alebo mobilom. 

„Záujem o inovácie v maloobchode rastie už nie-
koľko rokov, je však pravdou, že v období pandé-
mie sa nad nimi obchodníci zamýšľajú z iného uhla 
pohľadu o niečo intenzívnejšie,“ uvádza obchodný ... /...

Inovácie na uľahčenie nákupu majú svoje miesto v mnohých predajniach. Niektoré síce 
na začiatku mohli na zákazníkov pôsobiť futuristicky, postupne si však nachádzajú 
medzi nakupujúcimi čoraz viac fanúšikov. Napriek tomu, že ide o trendy, ktoré sa dali 
pozorovať v maloobchode dlhodobo, pandémia urýchlila ich adaptáciu. Aj preto rastie 
záujem o všetky nástroje, ktoré pomôžu spotrebiteľom v tejto neľahkej dobe vyhnúť 
sa v predajni väčšiemu kontaktu s inými ľuďmi. Určite medzi ne patria platobné 
terminály, samoobslužné pokladnice, ale aj self-scanning, teda skenovanie tovaru 
priamo zákazníkom.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Inovácie
  urýchľujú nákup

Zákazníci pokladníkmi.



 centrální číselníky zboží, oborů, 
partnerů

 centrální řízení cenotvorby 
a věrnostní programy

 online přehledy o každé transakci 
a skladovém pohybu

 komfortní řešení eKasa a EET
 automatická komunikace 
Track&Trace pro tabákové výrobky

Podpora specializovaného HW
 čerpací stojany a totemy pomocí zařízení DOMS
 platební terminály pro bankovní a fl eetové karty
 samoobslužné pokladny, selfscanning a bezobslužné tankomaty
 váhy, váhoskenery, výkupní automaty

P.V.A. systems s.r.o.
Dodavatel obchodně skladového a pokladního SW 
pro český a slovenský trh s více než 20letou tradicí

P.V.A. systems s.r.o.
Lipová 14, 301 00 Plzeň
T|F: +420 377 540 243–4
E: info@pvasystems.cz www.pvasystems.cz

Specializovaný systém pro obchodní řetězce, 
velkoobchody a sítě čerpacích stanic

PVA Inzerce Tovar_Predaj 240x340mm.indd   1PVA Inzerce Tovar_Predaj 240x340mm.indd   1 30.03.2021   20:2130.03.2021   20:21
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manažér Kaso Technologies Michal Dobiaš. Podľa 
jeho slov cieľom každého obchodníka je – alebo by 
malo byť – zjednodušenie a zrýchlenie samotného 
nákupného procesu, zachovanie hladiny tržieb, ako 
aj ochrana zdravia zákazníkov a personálu.

Karta namiesto hotovosti 
v peňaženke

Platobné terminály sú dnes bežnou súčasťou pre-
dajní rýchloobrátkového tovaru, aj keď by sa ešte 
stále dali nájsť obchody, ktoré doteraz na jeho za-
vedenie nevideli dôvod. Podľa štatistík Slovenskej 
bankovej asociácie sa ich počet na slovenskom 
trhu zvýšil. Kým v roku 2019 bolo k dispozícii ne-

celých 58-tisíc POS terminálov, koncom vlaňajška 
to už bolo skoro 63-tisíc. Počet transakcií kartami 
a mobilom na termináloch síce medziročne klesol, 
ale pod to sa podpisuje aj zmena nákupného sprá-
vania. Zákazníci chodia do predajní menej často, 
ale nakupujú väčšie košíky.

Ako uvádza metodička stratégie platobných systé-
mov Národnej banky Slovenska Iveta Behúňová, 
niekoľkoročný „súboj“ hotovostných a bezhoto-
vostných platieb má nového lídra. Elektronické 
platby za tovar a služby vlani totiž po prvýkrát 
v histórii predbehli hotovostné a pandémia má na 
tom veľký podiel. To, či sa trend na slovenskom 

H oci sa v kamenných predaj-
niach neustále zdôrazňuje 
dôležitosť osobného prístupu, 
v čase pandémie sa zákazníci 
snažia čas strávený v obchode 

i kontakt s inými ľuďmi minimalizovať. K tomu im 
pomáhajú technológie, ktoré mnohí obchodníci do 
svojich prevádzok zaviedli už skôr. No a tí, ktorí nad 
nimi doposiaľ váhali, prehodnocujú svoje skoršie 
rozhodnutia. Trend je jasný, čoraz viac ľudí siaha pri 
nákupe po self-scanningu, vyberá si samoobslužnú 
pokladnicu a platí kartou alebo mobilom. 

„Záujem o inovácie v maloobchode rastie už nie-
koľko rokov, je však pravdou, že v období pandé-
mie sa nad nimi obchodníci zamýšľajú z iného uhla 
pohľadu o niečo intenzívnejšie,“ uvádza obchodný ... /...

Inovácie na uľahčenie nákupu majú svoje miesto v mnohých predajniach. Niektoré síce 
na začiatku mohli na zákazníkov pôsobiť futuristicky, postupne si však nachádzajú 
medzi nakupujúcimi čoraz viac fanúšikov. Napriek tomu, že ide o trendy, ktoré sa dali 
pozorovať v maloobchode dlhodobo, pandémia urýchlila ich adaptáciu. Aj preto rastie 
záujem o všetky nástroje, ktoré pomôžu spotrebiteľom v tejto neľahkej dobe vyhnúť 
sa v predajni väčšiemu kontaktu s inými ľuďmi. Určite medzi ne patria platobné 
terminály, samoobslužné pokladnice, ale aj self-scanning, teda skenovanie tovaru 
priamo zákazníkom.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Inovácie
  urýchľujú nákup

Zákazníci pokladníkmi.
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trhu udrží, ukáže tento rok. Avšak očakáva, že po-
užívanie kariet bude rásť. Keďže lockdown môže 
viesť k rušeniu obchodov a reštaurácií, môže dôjsť 
k dočasnému zníženiu počtu POS terminálov, na 
druhej strane počet obchodníkov na internete po-
rastie. „Pandémia nás naučila byť opatrnejšími aj 
pri platení, a preto uprednostňujeme skôr bezkon-
taktnú platbu kartou ako hotovosť. Zároveň sa viac 
presúvame do digitálneho priestoru, keďže viac 
nakupujeme na internete a viac platíme smart za-
riadeniami,“ uvádza Iveta Behúňová.

Platba kartami má pre obchodníka i nakupujúcich 
viacero výhod. Okrem rýchlosti je to aj väčšia hy-
giena, keďže odpadá manipulácia s fyzickými pe-
niazmi. Nedochádza k nepresnostiam pri rátaní 
a vydávaní peňazí, stráca sa aj riziko krádeže či 
straty. Prípadná absencia terminálu v predajni spô-
sobuje konkurenčnú nevýhodu. Zákazník, ktorý 
nemá pri sebe dosť hotovosti, nevstúpi do pre-
vádzky, ktorá neakceptuje platobné karty. Jeho 
nákupné správanie nie je limitované tým, koľko 
peňazí má v peňaženke, ale tým, koľko prostried-
kov má na účte. Prevádzkovatelia sa terminálom 
snažia pridať ďalšie zaujímavé funkcionality – či už 
ide o cash back alebo dobíjanie cez predplatené 
karty mobilných operátorov. Na trhu vidieť odklon 
od terminálov s vlastnými tlačiarňami, pretože 
pokladničný systém dokáže preniesť potvrdenie 
o transakcii na paragón.

„Platobný terminál v súčasnosti dokáže čítať čia-
rové a QR kódy, čo výrazne urýchľuje a zjednodu-
šuje platobné operácie. Na samoobslužné systémy 
s našimi bezobslužnými platobnými terminálmi sa 
dá naviazať služba Doklad online, čo znamená, že 
obchodník nemusí zákazníkovi tlačiť daňový do-
klad, ten si ho stiahne či vytlačí sám z domu cez 
internet,“ hovorí Jan Uher, Solution Sales Specia-
list zo spoločnosti Sonet member of Payten, s tým, 
že prevádzkovateľ tak navyše ušetrí za tlač účte-
niek a prípadný hardvér. Ako pokračuje, údržba 
zariadení nie je zložitá. Platobné terminály a pla-
tobné kiosky sú vo všeobecnosti konštruované 
z kvalitných materiálov, aby boli schopné pôsobiť 
vo vnútornom i vonkajšom prostredí. V kioskoch, 
ktoré sa využívajú pri parkovacích systémoch, tan-
kovacích automatoch či výdajných boxoch, vďaka 
moderným technológiám funguje vzdialená sprá-
va systémov, takže v prípade akýchkoľvek problé-
mov všetko rieši dodávateľ, čo uľahčuje obchod-
níkovi starosti.

Nakupujúci 
to zvládne sám

Šetria čas a pomáhajú obslúžiť väčšie množstvo 
nakupujúcich. Napriek tomu, že sa môžu zdať ako 
nákladná položka, predstavujú významnú úsporu 
na personálnych nákladoch. Zaplatiť za nákup cez 
samoobslužnú pokladnicu totiž zvládne takmer 
každý. A pokiaľ nemá v košíku alkohol alebo peči-
vo, ktoré nedokáže identifikovať, nikto zo zamest-
nancov mu nemusí pomáhať. Výrobcovia a ob-
chodníci pri samoobslužných pokladniciach kladú 
dôraz na používateľskú skúsenosť, aby mali naku-
pujúci k dispozícii priateľský dizajn ovládania. 
Okrem toho musia byť rýchle a spoľahlivé. A na-
priek tomu, že sú zatiaľ dominantou hyper- a su-
permarketov, riešenia sú otvorené aj pre menšie 
prevádzky.

Spoločnosť P.V.A. systems pozoruje na Slovensku 
nárast záujmu o samoobslužné pokladnice od mi-
nulého roka. „Najväčší záujem je o verziu non-
cash, to znamená s možnosťou platby iba kartou, 
obvykle vo variante s kontrolnou váhou. U našich 
slovenských klientov tento druh drvivo vedie, dô-
vodom je predovšetkým výrazne nižšia cena hard-
véru a jednoduchší servis,“ vysvetľuje Michal Ča-
dina. Podľa jeho slov bude trendom nasadzovanie 
samoobslužných riešení i do stredných a menších 
prevádzok. Ako vhodné vidí predajne od štyroch 
klasických pokladničných miest, kde sa nájde 
priestor pre samoobslužnú pokladnicu. „Očakáva-
me tiež uplatňovanie hybridných riešení, ktoré 
môžu slúžiť ako samoobslužné pokladničné miesto 
a po prepnutí ako bežná kasa s obsluhou,“ hovorí 
Michal Čadina.

Vhodné riešenia pri samoobslužných pokladni-
ciach sa volia nielen podľa veľkosti a možností da-
nej predajnej plochy, ale aj podľa funkcionalít, 
ktoré môžu zákazníci v rámci samoobslužnej pok-
ladnice využívať. „Vždy by si mal retailer prezrieť 
rôzne riešenia, vyskúšať a voliť tak, aby predovšet-
kým optimálne a racionálne zhodnotil využitie sa-
moobslužnej pokladnice ako takej,“ myslí si Patri-
cia Jakešová, obchodná riaditeľka U & Sluno.

Nadstavbou k samoobslužnej pokladnici je 
self-scanning. Špeciálny terminál na skenovanie 
nákupu na predajnej ploche možno spočiatku 
vzbudzoval medzi zákazníkmi rešpekt. Prináša 
však viacero výhod. Nakupujúci si tovar predtým, 
než ho vloží do košíka, sám naskenuje. V prípade, 
že si z neho berie viac kusov, stačí naskenovať raz 
a zadať presný počet. Ovocie a zeleninu si zváži na 
váhe v oddelení a vytlačený čiarový kód naskenuje. 
Pečivo má kódy pri cenovkách. Následne príde 
k samoobslužnej pokladni, kde spáruje skener 
s pokladňou a nákup zaplatí. Niekedy ho môže 
zastaviť obsluha, ktorá náhodne skontroluje, či je 
všetok tovar v košíku naskenovaný.

Čas ušetril zákazník, ktorý nemusel tovar znova 
vykladať na pokladničný pás, ale aj personál, ktorý 
s ním nemal žiadnu prácu. Skenovanie tovaru zá-
kazníkmi dnes okrem špeciálnych zariadení umož-
ňujú aj mobilné aplikácie. Riešenie je vhodné naj-
mä pre veľké nákupy, ktoré si vyžadujú 
manipuláciu s množstvom potravín.

Trendy nespia

To však nie je všetko. Podľa slov Michala Dobiaša 
si dnes obchodníci vo veľkej miere mylne myslia, 
že stačí mať v predajni platobný terminál, poskyt-
núť možnosť self-scanningu či možnosť zaplatiť za 
nákup pri samoobslužnej pokladni. Keďže majú 
dlhoročné skúsenosti so softvérovým aj hardvéro-
vým riadením v obchode, je presvedčený, že vždy 
je potrebné zákazníkovi ponúknuť aj ďalšiu prida-
nú hodnotu, aby svoj nákup zopakoval. Ako prí-
klad uvádza mobilné aplikácie, ktoré dokážu zo-
staviť nákupné zoznamy, zobraziť letáky a zľavové 
akcie, robia evidenciu bločkov a záručných listov, 
wishlisty, fungujú ako vernostné karty či elektro-
nická peňaženka.

Ako hovorí Patricia Jakešová, zákazník si žiada 
všetko, čo mu prináša pohodlie, vďaka čomu získa 
prehľad nielen o vlastnom nákupe, ale napríklad 
o zložení, energetickej hodnote či vysledovateľ-
nosti pôvodu výrobku. „Na to všetko dokážu v sú-
časnej dobe reagovať rôzne jednoduché i zložité 
aplikácie, ktoré súčasne prinášajú rýchly a poho-
dlný prehľad obchodníkovi, a zákazník má dobrý 
pocit, že jeho mobilný telefón je dobre využitý,“ 
hovorí. Podľa jej slov by sa obchodník mal dívať 
okolo seba, inšpirovať sa naprieč odbormi, ale 
v neposlednom rade investovať i v dobe, keď sa 
toľko nedarí alebo je nevyspytateľná. „Ak sa nie-
čo v súčasnosti potvrdzuje, je to to, že tí, ktorí 
sústavne zavádzali inovácie, či už smerom k zá-
kazníkovi, alebo dovnútra firmy, majú dnes na-
vrch. Koľko obchodníkov zrazu premýšľalo, ako 
rýchlo a kedy zaviesť ďalší predajný kanál typu 
online, keď pred nástupom pandémie stále len 
rozmýšľali a špekulovali a odkladali rozhodnutia?“ 
pýta sa Patricia Jakešová.

Michal Dobiaš hovorí, že súčasná pandémia jed-
noznačne podporila predaj potravín cez e-shop, 
ktorý je podľa neho možné spustiť aj do dvoch dní. 
Kaso Technologies vidí veľký priestor na inovácie 
v oblasti online predaja potravín s vyzdvihnutím vo 
výdajnom boxe, ako to v súčasnosti možno vidieť 
pri nepotravinárskych tovaroch. Tie môžu byť 
umiestnené kdekoľvek sa kupujúci pohybujú. Na-
príklad na parkovisku pred samotným kamenným 
obchodom, pred bizniscentrom, na čerpacej stani-
ci a podobne. „Jeden prístroj môže obslúžiť až 600 
objednávok denne, pričom obsahuje aj časť pre 
chladené a mrazené potraviny s dôrazom na ma-
ximálne využitie úložného priestoru,“ dodáva Mi-
chal Dobiaš o nových trendoch s tým, že do bu-
dúcna predpokladajú využitie výdajných boxov 
namiesto drive-in pred predajňou.

„Limity vhodných riešení nie sú 
v technológiách.“

 Zo svojej praxe môžem povedať, že nenarážam na to, že by niečo nešlo, ale 
na to, že sa hľadajú dôvody prečo nie. Ak niekto uvedie dôvod, že je to príliš 
drahé, tak neskúsil nájsť spôsob, ako to s dodávateľom vymyslieť. Zhruba pred 
rokom bolo mnoho obchodníkov, ktorí hovorili „nechceme nič online“, a te-
raz, keď nie je iná možnosť, komunikujú s každým online a nie je to problém.

Patricia Jakešová, obchodná riaditeľka, U & Sluno

Dá sa to aj bez 
vykladania na 

pokladničný pás.
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trhu udrží, ukáže tento rok. Avšak očakáva, že po-
užívanie kariet bude rásť. Keďže lockdown môže 
viesť k rušeniu obchodov a reštaurácií, môže dôjsť 
k dočasnému zníženiu počtu POS terminálov, na 
druhej strane počet obchodníkov na internete po-
rastie. „Pandémia nás naučila byť opatrnejšími aj 
pri platení, a preto uprednostňujeme skôr bezkon-
taktnú platbu kartou ako hotovosť. Zároveň sa viac 
presúvame do digitálneho priestoru, keďže viac 
nakupujeme na internete a viac platíme smart za-
riadeniami,“ uvádza Iveta Behúňová.

Platba kartami má pre obchodníka i nakupujúcich 
viacero výhod. Okrem rýchlosti je to aj väčšia hy-
giena, keďže odpadá manipulácia s fyzickými pe-
niazmi. Nedochádza k nepresnostiam pri rátaní 
a vydávaní peňazí, stráca sa aj riziko krádeže či 
straty. Prípadná absencia terminálu v predajni spô-
sobuje konkurenčnú nevýhodu. Zákazník, ktorý 
nemá pri sebe dosť hotovosti, nevstúpi do pre-
vádzky, ktorá neakceptuje platobné karty. Jeho 
nákupné správanie nie je limitované tým, koľko 
peňazí má v peňaženke, ale tým, koľko prostried-
kov má na účte. Prevádzkovatelia sa terminálom 
snažia pridať ďalšie zaujímavé funkcionality – či už 
ide o cash back alebo dobíjanie cez predplatené 
karty mobilných operátorov. Na trhu vidieť odklon 
od terminálov s vlastnými tlačiarňami, pretože 
pokladničný systém dokáže preniesť potvrdenie 
o transakcii na paragón.

„Platobný terminál v súčasnosti dokáže čítať čia-
rové a QR kódy, čo výrazne urýchľuje a zjednodu-
šuje platobné operácie. Na samoobslužné systémy 
s našimi bezobslužnými platobnými terminálmi sa 
dá naviazať služba Doklad online, čo znamená, že 
obchodník nemusí zákazníkovi tlačiť daňový do-
klad, ten si ho stiahne či vytlačí sám z domu cez 
internet,“ hovorí Jan Uher, Solution Sales Specia-
list zo spoločnosti Sonet member of Payten, s tým, 
že prevádzkovateľ tak navyše ušetrí za tlač účte-
niek a prípadný hardvér. Ako pokračuje, údržba 
zariadení nie je zložitá. Platobné terminály a pla-
tobné kiosky sú vo všeobecnosti konštruované 
z kvalitných materiálov, aby boli schopné pôsobiť 
vo vnútornom i vonkajšom prostredí. V kioskoch, 
ktoré sa využívajú pri parkovacích systémoch, tan-
kovacích automatoch či výdajných boxoch, vďaka 
moderným technológiám funguje vzdialená sprá-
va systémov, takže v prípade akýchkoľvek problé-
mov všetko rieši dodávateľ, čo uľahčuje obchod-
níkovi starosti.

Nakupujúci 
to zvládne sám

Šetria čas a pomáhajú obslúžiť väčšie množstvo 
nakupujúcich. Napriek tomu, že sa môžu zdať ako 
nákladná položka, predstavujú významnú úsporu 
na personálnych nákladoch. Zaplatiť za nákup cez 
samoobslužnú pokladnicu totiž zvládne takmer 
každý. A pokiaľ nemá v košíku alkohol alebo peči-
vo, ktoré nedokáže identifikovať, nikto zo zamest-
nancov mu nemusí pomáhať. Výrobcovia a ob-
chodníci pri samoobslužných pokladniciach kladú 
dôraz na používateľskú skúsenosť, aby mali naku-
pujúci k dispozícii priateľský dizajn ovládania. 
Okrem toho musia byť rýchle a spoľahlivé. A na-
priek tomu, že sú zatiaľ dominantou hyper- a su-
permarketov, riešenia sú otvorené aj pre menšie 
prevádzky.

Spoločnosť P.V.A. systems pozoruje na Slovensku 
nárast záujmu o samoobslužné pokladnice od mi-
nulého roka. „Najväčší záujem je o verziu non-
cash, to znamená s možnosťou platby iba kartou, 
obvykle vo variante s kontrolnou váhou. U našich 
slovenských klientov tento druh drvivo vedie, dô-
vodom je predovšetkým výrazne nižšia cena hard-
véru a jednoduchší servis,“ vysvetľuje Michal Ča-
dina. Podľa jeho slov bude trendom nasadzovanie 
samoobslužných riešení i do stredných a menších 
prevádzok. Ako vhodné vidí predajne od štyroch 
klasických pokladničných miest, kde sa nájde 
priestor pre samoobslužnú pokladnicu. „Očakáva-
me tiež uplatňovanie hybridných riešení, ktoré 
môžu slúžiť ako samoobslužné pokladničné miesto 
a po prepnutí ako bežná kasa s obsluhou,“ hovorí 
Michal Čadina.

Vhodné riešenia pri samoobslužných pokladni-
ciach sa volia nielen podľa veľkosti a možností da-
nej predajnej plochy, ale aj podľa funkcionalít, 
ktoré môžu zákazníci v rámci samoobslužnej pok-
ladnice využívať. „Vždy by si mal retailer prezrieť 
rôzne riešenia, vyskúšať a voliť tak, aby predovšet-
kým optimálne a racionálne zhodnotil využitie sa-
moobslužnej pokladnice ako takej,“ myslí si Patri-
cia Jakešová, obchodná riaditeľka U & Sluno.

Nadstavbou k samoobslužnej pokladnici je 
self-scanning. Špeciálny terminál na skenovanie 
nákupu na predajnej ploche možno spočiatku 
vzbudzoval medzi zákazníkmi rešpekt. Prináša 
však viacero výhod. Nakupujúci si tovar predtým, 
než ho vloží do košíka, sám naskenuje. V prípade, 
že si z neho berie viac kusov, stačí naskenovať raz 
a zadať presný počet. Ovocie a zeleninu si zváži na 
váhe v oddelení a vytlačený čiarový kód naskenuje. 
Pečivo má kódy pri cenovkách. Následne príde 
k samoobslužnej pokladni, kde spáruje skener 
s pokladňou a nákup zaplatí. Niekedy ho môže 
zastaviť obsluha, ktorá náhodne skontroluje, či je 
všetok tovar v košíku naskenovaný.

Čas ušetril zákazník, ktorý nemusel tovar znova 
vykladať na pokladničný pás, ale aj personál, ktorý 
s ním nemal žiadnu prácu. Skenovanie tovaru zá-
kazníkmi dnes okrem špeciálnych zariadení umož-
ňujú aj mobilné aplikácie. Riešenie je vhodné naj-
mä pre veľké nákupy, ktoré si vyžadujú 
manipuláciu s množstvom potravín.

Trendy nespia

To však nie je všetko. Podľa slov Michala Dobiaša 
si dnes obchodníci vo veľkej miere mylne myslia, 
že stačí mať v predajni platobný terminál, poskyt-
núť možnosť self-scanningu či možnosť zaplatiť za 
nákup pri samoobslužnej pokladni. Keďže majú 
dlhoročné skúsenosti so softvérovým aj hardvéro-
vým riadením v obchode, je presvedčený, že vždy 
je potrebné zákazníkovi ponúknuť aj ďalšiu prida-
nú hodnotu, aby svoj nákup zopakoval. Ako prí-
klad uvádza mobilné aplikácie, ktoré dokážu zo-
staviť nákupné zoznamy, zobraziť letáky a zľavové 
akcie, robia evidenciu bločkov a záručných listov, 
wishlisty, fungujú ako vernostné karty či elektro-
nická peňaženka.

Ako hovorí Patricia Jakešová, zákazník si žiada 
všetko, čo mu prináša pohodlie, vďaka čomu získa 
prehľad nielen o vlastnom nákupe, ale napríklad 
o zložení, energetickej hodnote či vysledovateľ-
nosti pôvodu výrobku. „Na to všetko dokážu v sú-
časnej dobe reagovať rôzne jednoduché i zložité 
aplikácie, ktoré súčasne prinášajú rýchly a poho-
dlný prehľad obchodníkovi, a zákazník má dobrý 
pocit, že jeho mobilný telefón je dobre využitý,“ 
hovorí. Podľa jej slov by sa obchodník mal dívať 
okolo seba, inšpirovať sa naprieč odbormi, ale 
v neposlednom rade investovať i v dobe, keď sa 
toľko nedarí alebo je nevyspytateľná. „Ak sa nie-
čo v súčasnosti potvrdzuje, je to to, že tí, ktorí 
sústavne zavádzali inovácie, či už smerom k zá-
kazníkovi, alebo dovnútra firmy, majú dnes na-
vrch. Koľko obchodníkov zrazu premýšľalo, ako 
rýchlo a kedy zaviesť ďalší predajný kanál typu 
online, keď pred nástupom pandémie stále len 
rozmýšľali a špekulovali a odkladali rozhodnutia?“ 
pýta sa Patricia Jakešová.

Michal Dobiaš hovorí, že súčasná pandémia jed-
noznačne podporila predaj potravín cez e-shop, 
ktorý je podľa neho možné spustiť aj do dvoch dní. 
Kaso Technologies vidí veľký priestor na inovácie 
v oblasti online predaja potravín s vyzdvihnutím vo 
výdajnom boxe, ako to v súčasnosti možno vidieť 
pri nepotravinárskych tovaroch. Tie môžu byť 
umiestnené kdekoľvek sa kupujúci pohybujú. Na-
príklad na parkovisku pred samotným kamenným 
obchodom, pred bizniscentrom, na čerpacej stani-
ci a podobne. „Jeden prístroj môže obslúžiť až 600 
objednávok denne, pričom obsahuje aj časť pre 
chladené a mrazené potraviny s dôrazom na ma-
ximálne využitie úložného priestoru,“ dodáva Mi-
chal Dobiaš o nových trendoch s tým, že do bu-
dúcna predpokladajú využitie výdajných boxov 
namiesto drive-in pred predajňou.

„Limity vhodných riešení nie sú 
v technológiách.“

 Zo svojej praxe môžem povedať, že nenarážam na to, že by niečo nešlo, ale 
na to, že sa hľadajú dôvody prečo nie. Ak niekto uvedie dôvod, že je to príliš 
drahé, tak neskúsil nájsť spôsob, ako to s dodávateľom vymyslieť. Zhruba pred 
rokom bolo mnoho obchodníkov, ktorí hovorili „nechceme nič online“, a te-
raz, keď nie je iná možnosť, komunikujú s každým online a nie je to problém.

Patricia Jakešová, obchodná riaditeľka, U & Sluno

Dá sa to aj bez 
vykladania na 

pokladničný pás.
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eď sa zákazník stane členom 
vernostného programu, nezna-
mená to, že už do žiadneho 
iného obchodu nepôjde naku-
povať. Avšak ak používanie kar-

tičky bude preňho zmysluplné a prinesie mu výhody 
oproti „nečlenom“, bude ju hľadať v kabelke či pe-
ňaženke aj vtedy, keď sa mu nebude chcieť alebo sa 
bude ponáhľať.

„Pravdepodobne by ste od vernostného systému 
čakali, že jeho hlavným cieľom bude zvyšovať loja-
litu zákazníka. Podľa dlhoročných štúdií však taký-
to efekt väčšina vernostných programov nemá. To 
však neznamená, že nedokážu generovať hodno-
tu,“ myslí si Jakub Minks, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Trifft, ktorá sa venuje podpore predaja.

Podľa jeho slov sa vernostné systémy ukázali ako 
ideálny nástroj na zber množstva detailných úda-
jov. Na ich základe môže obchodník lepšie poro-
zumieť správaniu a potrebám svojho zákazníka, čo 
napokon predsa len vedie k zvyšovaniu ziskov. 
„Zároveň ide o najlepšiu cestu, ako zostať so zá-
kazníkom v pravidelnom kontakte, vytvoriť si s ním 
vzťah a vhodnými ponukami ho nasmerovať 
k správaniu, ktoré vašu profitabilitu zvýši,“ uvádza.

Podľa údajov GfK vernostnú kartu pri nákupe po-
čas minulého roka použil aspoň raz takmer každý. 
Ich používanie sa vlani posilnilo, a to aj vďaka no-
vej karte, ktorú na trh priniesol reťazec Lidl. Aktu-
álne sa vernostné karty používajú v 45 % všetkých 
nákupov a z hľadiska hodnoty predstavujú dokon-
ca ešte vyšší podiel. Pri nákupe s použitím ver-
nostnej karty je výdavok na jeden nákup podľa 
GfK v priemere o 17 % vyšší, ako keby kupujúci 
nakupovali bez nej.

Lepšie porozumenie

Vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko Branislav Lellák súhlasí s tým, že zákaz-
nícka karta im umožňuje hlbšie spoznať zákazníka, 
lepšie porozumieť jeho potrebám a upevniť vzá-
jomný vzťah. „Vernostné programy vo všeobec-
nosti predstavujú účinný spôsob, ako porozumieť 
spotrebiteľskému správaniu z hľadiska rôznych 

Keď sa pred pár rokmi roztrhlo vrece s vernostnými programami, zákazníkom sa rýchlo 
naplnili peňaženky množstvom plastových kartičiek. Hoci na začiatku mohli členské 
karty sľubovať zázraky, väčšina z nich zakrátko stratila pre používateľov zmysel a pri 
výmene peňaženky putovali do koša. Vernostné karty sa však dajú nastaviť tak, aby 
z nich mali úžitok obe strany – obchodník i zákazník. Aj keď nezaručujú stopercentnú 
lojalitu spotrebiteľov, dokážu prinášať hodnotu.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Vernosť prináša

vzácne dáta

ukazovateľov – veku, regiónu, pohlavia atď., ktoré 
môžeme medziročne porovnať. S údajmi následne 
pracujeme v marketingu,“ potvrdzuje.

Nákupná karta Coop Jednota Klasik má momen-
tálne 1‚3 milióna držiteľov a záujem o ňu stále 
stúpa. Zákazníci vďaka nej môžu získať 1 % zľavu 
z celkového objemu nákupov evidovaných na kar-

te za príslušný polrok a zľavu si potom môžu uplat-
niť dvakrát ročne – pred Vianocami a pred Veľkou 
nocou – odpočtom z nákupu. Branislav Lellák uvá-
dza, že sa im osvedčili aj časovo limitované špe-
ciálne ponuky na vybrané produkty. A medzi ďalšie 
ekonomické výhody, ktoré zákazníci využívajú, 
patria aj priame zľavy pre držiteľov nákupnej karty 
u externých partnerov Coop Jednoty.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

mestnanci reťazca a od februára sú k dispozícii pre 
všetkých zákazníkov. „Kaufland Card ponúka 
mnoho výhod, vďaka ktorým zákazníci pri nákupe 
ušetria ešte viac – špeciálne zľavy určené pre čle-
nov programu, zľavové kupóny a kupóny na mie-
ru,“ vysvetľuje hovorkyňa reťazca Lucia Vargová. 
Zákazníci si môžu vybrať, ktorá forma karty im 
bude vyhovovať viac – dostupná je v digitálnej aj 
fyzickej podobe.

Všetky na jednom mieste 
– v mobile

Vernostné karty sa čoraz viac presúvajú do virtuál-
neho priestoru a nezaberajú tak miesto v peňažen-
kách. Okrem toho ich majú zákazníci na jednom 
mieste a ak si doma nezabudnú mobil, nezabudnú 
si ani vernostné karty obchodníkov, ku ktorým sa 
chystajú na nákup.

Väčšina sietí preto ponúka svoje vernostné karty 
aj v online podobe. Podľa Nicol Nosekovej je ťažké 
určiť pomer plastových a digitálnych kariet, preto-
že každý člen zákazníckeho programu, ktorý si 
aplikáciu stiahol, disponuje aj plastovou kartou, 
ktorú môže využívať naďalej, respektíve môže pri 
nákupoch kombinovať obe „formy“ karty. „Ku 
koncu decembra 2020 si mobilnú aplikáciu stiahlo 
takmer 76-tisíc členov. Mobilnú aplikáciu používa 
nateraz vyše desať percent aktívnych členov 
programu,“ vysvetľuje. Ako pokračuje, možnosť 
stiahnuť si mobilnú aplikáciu neustále komunikujú, 
takže podiel zákazníkov, ktorí ju využívajú, bude 
aj naďalej rásť.

Začiatkom decembra Coop Jednota umožnila svo-
jim zákazníkom zriadiť si duplikát karty a aktuali-
zovať si osobné údaje na internete. „Zaznamenali 
sme veľký záujem o zriadenie nákupnej karty on-
line, o čom svedčí aj skutočnosť, že za necelý me-
siac online žiadosti využilo 811 zákazníkov,“ pribli-
žuje Branislav Lellák s tým, že aktuálna situácia im 
potvrdila čoraz väčší záujem o prechod do online 
priestoru.

Údaje sa musia 
nielen zbierať, 
ale aj vyhodnocovať

Podľa Jakuba Minksa je spustenie vernostného 
programu strategické rozhodnutie a dlhodobý zá-

väzok. Ten si vyžaduje nielen úvodnú masívnu 
in-store kampaň, ale aj dlhodobú starostlivosť 
o program, vrátane POS marketingu v predajniach 
a stratégie tvorby relevantného obsahu, ktorý 
bude zákazníka baviť aj po opadnutí prvotného 
nadšenia.

Urobiť okolo programu počiatočný boom je síce 
nevyhnutné, ale obchodníci by mali vedieť, čo 
bude nasledovať po ňom. V opačnom prípade sa 
stane, že obchodník už po pár týždňoch nemá čím 
zákazníka osloviť. A kartička, či už fyzická, alebo 
digitálna, končí v koši.

Ponúkané výhody by pritom mali vystihovať pod-
statu firmy. „Prémiová kaviareň by zrejme neoslo-
vila svoju cieľovú skupinu ponukou hliníkových 
diskov. Zlaté pravidlo je, že odmeny musia byť pre 
zákazníka relevantné, prinášať mu vysokú vníma-
nú hodnotu, no v nákladoch značku stáť čo naj-
menej,“ zdôrazňuje Jakub Minks.

Ako pokračuje, benefity nemusia byť len materiál-
ne, v určitých odvetviach môže byť vysnívaným 
darčekom napríklad prednostná rezervácia. Od-
meny zároveň musia v zákazníkovi navodiť dojem, 
že sú dosiahnuteľné. „Ináč nebude mať dôveru 
v to, že by ich jedného dňa mohol získať a stratí aj 
motiváciu systém vôbec využiť. Ak aj kartičku má, 
ale nevidí ďalej zmysel ju využívať, zákazníka ste 
pre váš vernostný systém stratili,“ konštatuje.

A práve vernostný systém dokáže obchodníkovi 
priniesť kvalitu údajov, ktorými bežne disponujú 
e-shopy, teda frekvencia nákupov, výška útraty, 
nakupované položky, návštevnosť jednotlivých 
prevádzok či demografické údaje. „Správnym na-
stavením systému sa dostanete k dátam, ktoré 
vám umožnia cieliť komunikáciu na konkrétne 
skupiny zákazníkov, osloviť ich kanálom, ktorý 
preferujú, a využiť tieto poznatky napríklad aj na 
úpravu portfólia výrobkov v predajniach,“ dodáva 
Jakub Minks s tým, že potrebná je dostatočne 
veľká vzorka, pretože pri malom percente regis-
trovaných používateľov môžu byť akékoľvek dáta 
zavádzajúce.

Program dm active beauty je postavený na rozdá-
vaní bodov za nákup; tie si následne zákazník môže 
uplatniť pri nákupe v podobe zľavy. Sieť dm pravi-
delne pripravuje aktivity, ktorými môžu zákazníci 
získať viacnásobné body. Tak môže člen programu 
nazbierať body rýchlejšie. Počet členov programu sa 
každý mesiac zvyšuje o viac ako 12-tisíc. „Motivu-
júco pôsobí určite aj možnosť získať bonus 200 bo-
dov za registráciu do programu, vďaka čomu si 
zákazník môže prakticky obratom uplatniť zľavu dve 
eurá na nákup,“vysvetľuje manažérka marketingu 
dm drogerie markt Nicol Noseková.

Nemecký diskontný reťazec Lidl prišiel na slovenský 
trh s vernostným programom minulý rok. Kartička 
je dostupná iba v digitálnej podobe v rámci mobil-
nej aplikácie Lidl Plus. Používateľ v nej nájde mapu 
predajní, online letáky a zľavové kupóny. Sieť avi-
zovala, že v budúcnosti sa jej funkcie rozšíria.

Vernostné karty pre svojich zákazníkov najnovšie 
pripravil Kaufland. Najprv ich testovali interní za-

„Na relevantné informácie je potrebná 
dostatočne veľká vzorka.“

Hnacím motorom programu sú určite predavači, ktorí majú so zákazníkmi 
priamy kontakt a dokážu ich prehovoriť na registráciu či pripomenúť možnosť 
využiť systém.

Jakub Minks, generálny riaditeľ, Trifft

Výhody by mali 
vystihovať 

podstatu firmy.
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eď sa zákazník stane členom 
vernostného programu, nezna-
mená to, že už do žiadneho 
iného obchodu nepôjde naku-
povať. Avšak ak používanie kar-

tičky bude preňho zmysluplné a prinesie mu výhody 
oproti „nečlenom“, bude ju hľadať v kabelke či pe-
ňaženke aj vtedy, keď sa mu nebude chcieť alebo sa 
bude ponáhľať.

„Pravdepodobne by ste od vernostného systému 
čakali, že jeho hlavným cieľom bude zvyšovať loja-
litu zákazníka. Podľa dlhoročných štúdií však taký-
to efekt väčšina vernostných programov nemá. To 
však neznamená, že nedokážu generovať hodno-
tu,“ myslí si Jakub Minks, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Trifft, ktorá sa venuje podpore predaja.

Podľa jeho slov sa vernostné systémy ukázali ako 
ideálny nástroj na zber množstva detailných úda-
jov. Na ich základe môže obchodník lepšie poro-
zumieť správaniu a potrebám svojho zákazníka, čo 
napokon predsa len vedie k zvyšovaniu ziskov. 
„Zároveň ide o najlepšiu cestu, ako zostať so zá-
kazníkom v pravidelnom kontakte, vytvoriť si s ním 
vzťah a vhodnými ponukami ho nasmerovať 
k správaniu, ktoré vašu profitabilitu zvýši,“ uvádza.

Podľa údajov GfK vernostnú kartu pri nákupe po-
čas minulého roka použil aspoň raz takmer každý. 
Ich používanie sa vlani posilnilo, a to aj vďaka no-
vej karte, ktorú na trh priniesol reťazec Lidl. Aktu-
álne sa vernostné karty používajú v 45 % všetkých 
nákupov a z hľadiska hodnoty predstavujú dokon-
ca ešte vyšší podiel. Pri nákupe s použitím ver-
nostnej karty je výdavok na jeden nákup podľa 
GfK v priemere o 17 % vyšší, ako keby kupujúci 
nakupovali bez nej.

Lepšie porozumenie

Vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko Branislav Lellák súhlasí s tým, že zákaz-
nícka karta im umožňuje hlbšie spoznať zákazníka, 
lepšie porozumieť jeho potrebám a upevniť vzá-
jomný vzťah. „Vernostné programy vo všeobec-
nosti predstavujú účinný spôsob, ako porozumieť 
spotrebiteľskému správaniu z hľadiska rôznych 

Keď sa pred pár rokmi roztrhlo vrece s vernostnými programami, zákazníkom sa rýchlo 
naplnili peňaženky množstvom plastových kartičiek. Hoci na začiatku mohli členské 
karty sľubovať zázraky, väčšina z nich zakrátko stratila pre používateľov zmysel a pri 
výmene peňaženky putovali do koša. Vernostné karty sa však dajú nastaviť tak, aby 
z nich mali úžitok obe strany – obchodník i zákazník. Aj keď nezaručujú stopercentnú 
lojalitu spotrebiteľov, dokážu prinášať hodnotu.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Vernosť prináša

vzácne dáta

ukazovateľov – veku, regiónu, pohlavia atď., ktoré 
môžeme medziročne porovnať. S údajmi následne 
pracujeme v marketingu,“ potvrdzuje.

Nákupná karta Coop Jednota Klasik má momen-
tálne 1‚3 milióna držiteľov a záujem o ňu stále 
stúpa. Zákazníci vďaka nej môžu získať 1 % zľavu 
z celkového objemu nákupov evidovaných na kar-

te za príslušný polrok a zľavu si potom môžu uplat-
niť dvakrát ročne – pred Vianocami a pred Veľkou 
nocou – odpočtom z nákupu. Branislav Lellák uvá-
dza, že sa im osvedčili aj časovo limitované špe-
ciálne ponuky na vybrané produkty. A medzi ďalšie 
ekonomické výhody, ktoré zákazníci využívajú, 
patria aj priame zľavy pre držiteľov nákupnej karty 
u externých partnerov Coop Jednoty.



LOGISTIKA

48

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Č iarové kódy (1D) sa najčastejšie 
využívajú v logistike, pokiaľ nie 
je nutné sprostredkovať väčší 
objem informácií. Ich výhodou 
je univerzálnosť a nízke náklady. 

2D kódy, medzi ktoré patria napríklad DataMatrix, 
MaxiCode, QR Code, Codablock či Aztec Code, 
môžu byť v niektorých prípadoch o niečo drahšie 
na implementáciu, avšak nevyžadujú si špeciálne 
zariadenia na snímanie. Ako pripomína Jozef Bin-
der, smart industry analytik spoločnosti Anasoft, 
dnes je už väčšina skenerov čiarových kódov kom-
patibilná s 2D kódmi. Výhodou je množstvo in-
formácií, ktoré dokážu sprostredkovať. Štruktúra 
kódu ho robí trvácnejším, keďže aj pri čiastočnom 
poškodení či zašpinení zostávajú dešifrovateľné 
a nie sú náročné na kvalitu papiera.

Vyhľadávané riešenia

Obidva druhy kódov sa využívajú pri digitalizácii 
logistiky a zásobovania. Pri inovačných projektoch, 

keď podniky nielen prechádzajú na bezpapierové 
prevádzky, ale chcú si osvojiť data-driven rozhodo-
vanie a riadenie procesov (teda na základe reál-
nych a presných dát), potrebujú nejakým spôso-
bom sledovať pohyb materiálu. „Čiarové a 2D kódy 
sú spôsobom, ako to dosiahnuť. Označovanie to-
varu, SKU alebo skladových pozícií je nevyhnutné 
pre operatívne riadenie zásobovania, či už pro-
stredníctvom WMS, alebo WES systémov, či iných 
riešení na princípoch internetu vecí (IoT) alebo in-
ternetu služieb (IoS). Obzvlášť v prípadoch, keď 
cieľom nie je len urýchlenie inventarizácie zásob, 
ale aj inteligentné riadenie materiálového toku 
v reálnom čase alebo zefektívnenie expedičnej 
a distribučnej logistiky,“ vysvetľuje Jozef Binder. 
Na to, aby podniky mohli začať pracovať s novými 
technológiami, ako sú digitálne dvojčatá, ako aj 
technológie umelej inteligencie, a získali tak virtu-
álny obraz svojich materiálových tokov alebo virtu-
álnu kópiu skladu (čo môžu ďalej využívať pri ana-
lýzach obrátkovosti, slottingových stratégií alebo 
riadenia procesov), potrebujú nejakým spôsobom 
zbierať dáta z reálneho prostredia prevádzky a po-
sielať ich do riadiaceho informačného systému. 

2D kódy sú síce mladšie, ale ich výhody z nich spravili vyhľadávané riešenie pri 
digitalizácii zásobovania a automatizácii riadenia skladov či materiálových tokov.

FOTO: Anasoft

Čiarové kódy si za desaťročia svojej existencie vybudovali 
tradíciu. Platí to aj o ich využití v logistických riešeniach 
ako súčasti automatických identifikačných systémov, 
kde sa využívajú pri sledovaní tovarov a objednávok, ale 
pomerne často aj pri automatizácii riadenia zásobovania.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

Kombinácia
čiarového a 2D kódu

Najrýchlejším, no nie finančne nenáročným spôso-
bom sú práve čiarové a 2D kódy.

Návratnosť pri technológiách sledovania a monito-
rovania materiálových tokov závisí od parametrov 
každého projektu. V prípade, že treba inštalovať 
väčšie množstvo snímacích zariadení, napríklad pri 
implementácii automatizovaných dopravníkových 
pásov, z finančného hľadiska predstavuje podľa 
Jozefa Bindera výhodnejší variant využitie RFID 
technológie. Tá sa častejšie nasadzuje pri riadení 
uzavretých materiálových tokov. Ak podnik s cie-
ľom sledovania označuje prepravný materiál, ako 
debničky alebo palety, je lepšou voľbou 2D kód 
a snímacie kamery. Pri komplexnejších logistických 
projektoch, v ktorých dochádza ku kombinácii au-
tomatizačných technológií (dopravníkové pásy) 
a ľudskej práce pre iné manipulačné práce, už pod-
niky využívajú kombináciu oboch technológií: RFID 
sa nasadzuje na automatizované linky, zatiaľ čo 2D 
kódy využívajú operátori logistiky alebo skladu.

Všetko má výhody 
a nevýhody

Čiarové kódy majú jeden riadok kódu, čiže sú no-
siteľom jednej informácie. Navyše na jej nasníma-
nie treba mať adekvátne zariadenie. A to sníma 
kód iba pod určitým uhlom. Aj relatívne malé po-
škodenie alebo zašpinenie čiarového kódu ho 
preto môže znehodnotiť pre použitie. Nasadzova-
nie 2D kódov môže byť nákladnejšie ako využíva-
nie čiarových kódov. Navyše v prípade cirkulácie 
veľkého objemu unikátnych tagov, ale len zopár 
snímacích zariadení, je využitie RFID menej ná-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Za trendové považuje 2D kódy, ktoré sa v súčasnos-
ti využívajú na zapisovanie rôznych dát nielen v lo-
gistike, transporte alebo označovaní potravín, ale aj 
v bežnom živote. Ostatné druhy 1D kódov nie sú 
podľa neho také spopularizované, čo však nezna-
mená, že ich využitie nie je takisto vhodné alebo 
jednoduché. „Trend využívania rôznych druhov kó-
dov bude do budúcnosti viac a viac bežnou súčas-
ťou našich denných činností nielen v pracovnom, ale 
aj v súkromnom živote. Možnosti komprimovania 
postupne väčšieho objemu dát do čoraz menšieho 
kódu dávajú potenciál na to, aby ich využívanie 
v budúcnosti bolo pre nás také bežné, ako sú dnes 
pre nás bežné správy a e-maily. Čo v spojení s digi-
talizáciou bude vlastne nevyhnutnosť.“

Či už je to 1D, alebo 2D kód, ich najväčšia pomoc 
je podľa Michala Fišera zo spoločnosti Kodys Slo-
vensko, že jednoznačne identifikujú produkt, pre-
pravné balenie, kartón či paletu. Na báze ich je-
dinečnosti pracujú a fungujú logistické systémy 
(WMS, WCS, TMS) tak, aby neprichádzalo k chy-
bám v identifikácii v celom logistickom reťazci. 
V čom sú slabiny 1D a 2D kódov? Podľa odborní-
ka je to ľahká fyzická poškoditeľnosť kódu, a tým 
znemožnenie jeho čitateľnosti. V druhom rade je 
to relatívne obmedzená kapacita kódovaných 
dát, hlavne v 1D kódoch. „Zámerne však hovorím 
relatívna, lebo v mnohých aplikáciách je kapacita 
dát dostatočná,“ poznamenáva Michal Fišer. Ako 
dodáva, Kodys je firma, ktorej hlavnou činnosťou 
sú riešenia, kde sa využívajú hlavne technológie 
automatickej identifikácie a predovšetkým čiaro-
vé kódy.

„2D kód má omnoho vyššiu kapacitu zakódova-
nia dát ako 1D kód. Okrem toho ak je 2D kód 
čiastočne poškodený (niektoré typy môžu byť až 
do 50 percent), je stále čitateľný. Na rozdiel od 
1D kódu, kde stačí, aby jedna čiarka bola poško-
dená a už je problém s jeho čítaním. Okrem toho 
2D kód je lepšie čitateľný pomocou fotoaparátov 
v smartfónoch ako 1D kód. Nevýhodou 2D kódu 
je, že nie je čitateľný klasickým laserovým skene-
rom a musí byť pri ňom použitý tzv. Imager. 
V každom prípade som presvedčený, že 2D kódy 
postupne nahradia 1D kódy v celom logistickom 
reťazci. Nečakajme však, že to bude veľmi skoro,“ 
dodáva Michal Fišer.

aj v priemyselnej logistike. Súvisí to aj s generač-
nou zmenou a s faktom, že 2D kódy sú modernej-
šie a viac vyhovujú súčasným náročnejším štandar-
dom, nakoľko ich načítanie je rýchlejšie 
a presnejšie a dokážu sprostredkovať väčšie pen-
zum informácií,“ tvrdí Jozef Binder s tým, že medzi 
trendmi, ktoré sa osvedčili, je použitie dvoch typov 
kódov (čiarový a 2D, RFID a 2D) na rovnakej palete 
alebo materiáli. Druhý slúži ako záloha. Využívanie 
oboch typov kódov eliminuje zbytočné prestoje 
a výpadky aj v prípade semi-automatizovaných 
procesov a rôznorodosti prevádzkového prostre-
dia. Nasadenie jedného typu kódu môže postačo-
vať pri homogénnom prostredí, napríklad sklade 
pre e-commerce. Avšak v prípade, že sa podnik 
rozhodne pre holistický prístup k optimalizácii ria-
denia logistiky alebo automatizácii po celej dĺžke 
materiálového toku komplexným riešením a rôz-
norodými technológiami (ručné snímače, automa-
tizovaný dopravníkový pás, AGV), hybridné použi-
tie kódov môže byť nevyhnutné.

Nástroj na označovanie

Podľa Michala Vidru z úseku logistiky spoločnosti 
Lidl rôzne kódy predstavujú veľmi dobrý, jednodu-
chý a rýchly nástroj na označovanie, prípadne 
 potvrdzovanie a verifikovanie, či už paliet, alebo 
kontrolných bodov. Podobne to platí aj pri potvr-
dzovaní jednotlivých úkonov v logistickom proce-
se, ale prípadne aj pri zapisovaní údajov a infor-
mácií. Ich výhoda je, že na veľmi malej ploche 
vedia uchovať množstvo údajov, ktoré sú však 
naďalej ľahko čitateľné pre mobilné alebo optické 
zariadenia a jednoducho dešifrovateľné pre väčši-
nu systémov. Tieto vlastnosti sú podľa neho v roz-
širujúcej sa digitalizácii a automatizácii veľmi 
 potrebné. „Tak ako sú 1D kódy jednoducho vytvo-
riteľné a následne čítateľné, sú aj iba jednoducho 
zabezpečené voči neoprávnenému prečítaniu, čo, 
samozrejme, zhoršuje ich využitie v situáciách, 
keď v nich uložené údaje potrebujeme zabezpečiť. 
V Lidli 1D kódmi označujeme palety, ktoré sú ná-
sledne skenované a zaevidované pri expedovaní 
z nášho skladu, prípadne skenované a zaevidova-
né pri doručení na odberné miesto,“ dodáva 
 Michal Vidra.

kladné. Výber technológie závisí od konkrétneho 
projektu. Vplyv na výber má prostredie a procesy. 
Mechanické poškodenia a vlhko zrýchľujú degra-
dáciu kódov, preto musia podniky neraz použiť 
oplastované kódy, čo na druhej strane zvyšuje 
režijné náklady. „Neexistuje vyslovene pravidlo pri 
rozlišovaní nasadenia čiarových alebo 2D kódov. 
Každá prevádzka je špecifická, má svoje unikátne 
parametre, prostredie a procesy. A pri digitálnej 
transformácii alebo príprave inteligentnej automa-
tizácie riadenia logistických procesov treba brať 
do úvahy všetky tieto okolnosti. A potom na ich 
základe sa rozhodnúť, čo bude pre podnik dávať 
väčší zmysel aj z dlhodobého hľadiska. Takmer 
v každom projekte sa používa buď jeden, alebo 
druhý typ kódu, v niektorých prípadoch je však 
vhodnejšie využiť alternatívu v podobe RFID či-
pov,“ konštatuje Jozef Binder.

Podľa Jozefa Bindera aktuálnym trendom je firem-
ný branding na čiarových alebo 2D kódoch, pre-
dovšetkým v prípade externej logistiky, napríklad 
pri zásobovaní maloobchodu. Využíva sa aj doda-
točná ochrana proti mechanickému opotrebeniu 
alebo vplyvom prostredia. Buď sa vytlačené kódy 
laminujú na prevádzke, alebo podnik využíva už 
plastové štítky s predtlačeným kódom. Za trend 
možno považovať aj kombináciu čiarového kódu 
a 2D kódu na rovnakom štítku, napríklad počas 
prechodného obdobia, keď sa podnik pripravuje 
zavádzať nové technológie. „Už teraz zaznamená-
vame nárast nasadzovania 2D kódov v prípade 
projektov inteligentnej logistiky ako v segmente 
obchodno-distribučných firiem a e-commerce, tak 

„Informácie 
sú vo väčšej 

bezpečnosti.“

Náš smart industry systém a logistické rieše-
nia sú kompatibilné so všetkými typmi kódov, 
čiže pre klientov poskytujeme všetky dostup-
né možnosti: čiarové kódy, QR kódy a aj RFID 
tagy. Maticový kód navyše disponuje väčšou 
bezpečnosťou uložených informácií. To sa 
bude s rozširujúcou sa digitalizáciou stávať 
čoraz významnejším aspektom v prevádzkach 
aj naprieč dodávateľským reťazcom.

Jozef Binder,
smart industry analytik, Anasoft

Hlavná téma:
 Pri logistike nápojov
treba dbať
na rýchlosť Str. 10
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Všetky informácie o logistike 
nájdete v časopise Systémy logistiky 
a na www.systemylogistiky.sk

Využívanie 
oboch typov 

kódov eliminuje 
zbytočné prestoje 

a výpadky 
v logistických 

procesoch.
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Č iarové kódy (1D) sa najčastejšie 
využívajú v logistike, pokiaľ nie 
je nutné sprostredkovať väčší 
objem informácií. Ich výhodou 
je univerzálnosť a nízke náklady. 

2D kódy, medzi ktoré patria napríklad DataMatrix, 
MaxiCode, QR Code, Codablock či Aztec Code, 
môžu byť v niektorých prípadoch o niečo drahšie 
na implementáciu, avšak nevyžadujú si špeciálne 
zariadenia na snímanie. Ako pripomína Jozef Bin-
der, smart industry analytik spoločnosti Anasoft, 
dnes je už väčšina skenerov čiarových kódov kom-
patibilná s 2D kódmi. Výhodou je množstvo in-
formácií, ktoré dokážu sprostredkovať. Štruktúra 
kódu ho robí trvácnejším, keďže aj pri čiastočnom 
poškodení či zašpinení zostávajú dešifrovateľné 
a nie sú náročné na kvalitu papiera.

Vyhľadávané riešenia

Obidva druhy kódov sa využívajú pri digitalizácii 
logistiky a zásobovania. Pri inovačných projektoch, 

keď podniky nielen prechádzajú na bezpapierové 
prevádzky, ale chcú si osvojiť data-driven rozhodo-
vanie a riadenie procesov (teda na základe reál-
nych a presných dát), potrebujú nejakým spôso-
bom sledovať pohyb materiálu. „Čiarové a 2D kódy 
sú spôsobom, ako to dosiahnuť. Označovanie to-
varu, SKU alebo skladových pozícií je nevyhnutné 
pre operatívne riadenie zásobovania, či už pro-
stredníctvom WMS, alebo WES systémov, či iných 
riešení na princípoch internetu vecí (IoT) alebo in-
ternetu služieb (IoS). Obzvlášť v prípadoch, keď 
cieľom nie je len urýchlenie inventarizácie zásob, 
ale aj inteligentné riadenie materiálového toku 
v reálnom čase alebo zefektívnenie expedičnej 
a distribučnej logistiky,“ vysvetľuje Jozef Binder. 
Na to, aby podniky mohli začať pracovať s novými 
technológiami, ako sú digitálne dvojčatá, ako aj 
technológie umelej inteligencie, a získali tak virtu-
álny obraz svojich materiálových tokov alebo virtu-
álnu kópiu skladu (čo môžu ďalej využívať pri ana-
lýzach obrátkovosti, slottingových stratégií alebo 
riadenia procesov), potrebujú nejakým spôsobom 
zbierať dáta z reálneho prostredia prevádzky a po-
sielať ich do riadiaceho informačného systému. 

2D kódy sú síce mladšie, ale ich výhody z nich spravili vyhľadávané riešenie pri 
digitalizácii zásobovania a automatizácii riadenia skladov či materiálových tokov.

FOTO: Anasoft

Čiarové kódy si za desaťročia svojej existencie vybudovali 
tradíciu. Platí to aj o ich využití v logistických riešeniach 
ako súčasti automatických identifikačných systémov, 
kde sa využívajú pri sledovaní tovarov a objednávok, ale 
pomerne často aj pri automatizácii riadenia zásobovania.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

Kombinácia
čiarového a 2D kódu

Najrýchlejším, no nie finančne nenáročným spôso-
bom sú práve čiarové a 2D kódy.

Návratnosť pri technológiách sledovania a monito-
rovania materiálových tokov závisí od parametrov 
každého projektu. V prípade, že treba inštalovať 
väčšie množstvo snímacích zariadení, napríklad pri 
implementácii automatizovaných dopravníkových 
pásov, z finančného hľadiska predstavuje podľa 
Jozefa Bindera výhodnejší variant využitie RFID 
technológie. Tá sa častejšie nasadzuje pri riadení 
uzavretých materiálových tokov. Ak podnik s cie-
ľom sledovania označuje prepravný materiál, ako 
debničky alebo palety, je lepšou voľbou 2D kód 
a snímacie kamery. Pri komplexnejších logistických 
projektoch, v ktorých dochádza ku kombinácii au-
tomatizačných technológií (dopravníkové pásy) 
a ľudskej práce pre iné manipulačné práce, už pod-
niky využívajú kombináciu oboch technológií: RFID 
sa nasadzuje na automatizované linky, zatiaľ čo 2D 
kódy využívajú operátori logistiky alebo skladu.

Všetko má výhody 
a nevýhody

Čiarové kódy majú jeden riadok kódu, čiže sú no-
siteľom jednej informácie. Navyše na jej nasníma-
nie treba mať adekvátne zariadenie. A to sníma 
kód iba pod určitým uhlom. Aj relatívne malé po-
škodenie alebo zašpinenie čiarového kódu ho 
preto môže znehodnotiť pre použitie. Nasadzova-
nie 2D kódov môže byť nákladnejšie ako využíva-
nie čiarových kódov. Navyše v prípade cirkulácie 
veľkého objemu unikátnych tagov, ale len zopár 
snímacích zariadení, je využitie RFID menej ná-
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PIVO už nie je iba o stupňoch, ale aj o špeciálnej príprave a príchutiach.     

AKO 
VYBUDOVAŤ 
E-SHOP je 
otázka, ktorá trápi 
v čase pandémie 
viac obchodníkov. 
Moderné 
technológie 
z toho nerobia až 
takú ťažkú úlohu.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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



 VYDÁVA: 
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29,    150 00  Praha 5
IČ: 48117706
Tel.: +420 606 023 052
www.atoz.sk, www.tovarapredaj.sk
Vzor e-mailu: meno.priezvisko@atoz.sk

VYDAVATEĽ:
Christian Beraud-Letz

GENERÁLNY RIADITEĽ:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTORKA:
Tatiana Kapitánová

REDAKCIA:
Katarína Bobáková, Miroslava Ondrušová

KOREKTÚRY:
Terézia Kubizniaková

LAYOUT:
Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
archív

OBCHOD:
Libor Bulíček, Martin Horníček, 
Tatiana Koššová, Pavel Kotrbáček, 
Tomáš Postránecký, Irena Seibertová, 
Alica Šuťáková

FINANCIE, ADMINISTRATÍVA:
Petra Fajfrová, Veronika Kerblerová, 
Jana Nerudová, Terézia Radková

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCIA:
Eva Furmanová

KOORDINÁTORKA DISTRIBÚCIE 
A PREDPLATNÉHO:
Karolína Bezunková

DTP:
WAU! Studio, s. r. o.

TLAČIAREŇ: 
Triangl, a. s.

DISTRIBÚCIA:
 Slovenská pošta, a. s., 
SEND Předplatné spol. s r. o., 
ReMax Courier Service, spol. s r. o.
E-mail: predplatne@atoz.cz

REGISTRAČNÁ ZNAČKA: MK ČR E 7649

ISSN 1805-0549
Odkazy na určité značky a ich využitie, či už v textovej alebo 
obrazovej forme, spomenuté v edičnej časti tejto publikácie, 
sú bezplatné. Sú používané s cieľom poskytovania informácií 
o tovare a značkách.

Uvedené materiály môžu byť ďalej použité iba so súhlasom 
vydavateľa.

NÁVRHY A REALIZÁCIE INTERIÉROV sa dajú pripraviť každej predajni na 
mieru. Zaujímavý vzhľad obchodu dokáže prilákať viac zákazníkov. 

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:

TOVAR&PREDAJ #58 3 – 4/21 3.50 € Od r. 2011

LETO je pred 
dverami. Teplé 
dni nevyhnutne 
vyvolávajú 
väčší záujem 
o širokú ponuku 
nealkoholických 
nápojov a zmrzlín.  

STRETNUTIE 
S MIROSLAVOM 
ĎURANOM, generálnym 
manažérom Žabky.

SVETOBEŽNÍCI 
na výlete v Španielsku.

ZDRAVIE je povinnou 
súčasťou sortimentu 
každého obchodu. 

V našom  ďalšom čísle:

PRIVÁTNE ZNAČKY
sa dostali do pozornosti 
zákazníkov i politikov. 



50

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

PIVO už nie je iba o stupňoch, ale aj o špeciálnej príprave a príchutiach.     

AKO 
VYBUDOVAŤ 
E-SHOP je 
otázka, ktorá trápi 
v čase pandémie 
viac obchodníkov. 
Moderné 
technológie 
z toho nerobia až 
takú ťažkú úlohu.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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



 VYDÁVA: 
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29,    150 00  Praha 5
IČ: 48117706
Tel.: +420 606 023 052
www.atoz.sk, www.tovarapredaj.sk
Vzor e-mailu: meno.priezvisko@atoz.sk

VYDAVATEĽ:
Christian Beraud-Letz

GENERÁLNY RIADITEĽ:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTORKA:
Tatiana Kapitánová

REDAKCIA:
Katarína Bobáková, Miroslava Ondrušová

KOREKTÚRY:
Terézia Kubizniaková

LAYOUT:
Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
archív

OBCHOD:
Libor Bulíček, Martin Horníček, 
Tatiana Koššová, Pavel Kotrbáček, 
Tomáš Postránecký, Irena Seibertová, 
Alica Šuťáková

FINANCIE, ADMINISTRATÍVA:
Petra Fajfrová, Veronika Kerblerová, 
Jana Nerudová, Terézia Radková

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCIA:
Eva Furmanová

KOORDINÁTORKA DISTRIBÚCIE 
A PREDPLATNÉHO:
Karolína Bezunková

DTP:
WAU! Studio, s. r. o.

TLAČIAREŇ: 
Triangl, a. s.

DISTRIBÚCIA:
 Slovenská pošta, a. s., 
SEND Předplatné spol. s r. o., 
ReMax Courier Service, spol. s r. o.
E-mail: predplatne@atoz.cz

REGISTRAČNÁ ZNAČKA: MK ČR E 7649

ISSN 1805-0549
Odkazy na určité značky a ich využitie, či už v textovej alebo 
obrazovej forme, spomenuté v edičnej časti tejto publikácie, 
sú bezplatné. Sú používané s cieľom poskytovania informácií 
o tovare a značkách.

Uvedené materiály môžu byť ďalej použité iba so súhlasom 
vydavateľa.

NÁVRHY A REALIZÁCIE INTERIÉROV sa dajú pripraviť každej predajni na 
mieru. Zaujímavý vzhľad obchodu dokáže prilákať viac zákazníkov. 

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:

TOVAR&PREDAJ #58 3 – 4/21 3.50 € Od r. 2011

LETO je pred 
dverami. Teplé 
dni nevyhnutne 
vyvolávajú 
väčší záujem 
o širokú ponuku 
nealkoholických 
nápojov a zmrzlín.  

STRETNUTIE 
S MIROSLAVOM 
ĎURANOM, generálnym 
manažérom Žabky.

SVETOBEŽNÍCI 
na výlete v Španielsku.

ZDRAVIE je povinnou 
súčasťou sortimentu 
každého obchodu. 

V našom  ďalšom čísle:

PRIVÁTNE ZNAČKY
sa dostali do pozornosti 
zákazníkov i politikov. 

KUPÓNY
Aktivujte si kupóny
Využite skvelé zľavy

%
%

%
KLIKNITE 
na Moje výhody.2.2.

1.1. OTVORTE 
si Kaufl and Card v mobile.
Alebo využite tablet 
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