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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

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

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

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

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

S vet pred pár rokmi 
pobavil rozhovor na 
televíznej stanici BBC. 
Moderátor v štúdiu 
sa telemostom naživo 
spojil s politickým ana-

lytikom a diskutovali o Južnej Kórei, keď 
zrazu do pracovne experta vtrhlo jedno 
dieťa. Čoskoro sa v chodúľke prirútilo aj 
druhé. Zaklincovala to mama, ktorá vle-
tela za nimi a snažila sa ich na kolenách 
vytiahnuť za dvere. Analytik sa len 
s previnilým výrazom ospravedlnil.

Pandémia priviedla do podobných ko-
mických situácií pravdepodobne veľké 
percento ľudí, ktorí sú odkázaní na virtu-
álnu komunikáciu so svetom. Spočiatku 
to totiž na internetových poradách 
či stretnutiach vyzeralo všelijako.
Keď organizátor neoznámil, že sa míting 
bude konať aj s videom, vždy sa našiel 
niekto, kto narýchlo hľadal pozadie, 
aby prekryl výhľad na rozostlanú posteľ 
fotkou karibskej pláže. Prípadne zistil, že 
svoju webkameru nevie zapnúť, a tak 
mu všetci účastníci radili, v čom môže 
byť háčik, aby nešťastník bez kamery po 
desiatich minútach radšej skonštatoval, 
že to bude asi „vážnejší“ problém. O nič 
ľahšie to nebolo ani pri stretnutiach 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Ano, ta divná doba nejenom hodně odnesla, 
ale i změnila. A kromě jiného výrazně ovlivnila 
možnosti komunikace s okolím. Ze všeobecně 
známých důvodů převažovala virtuální forma se 
všemi plusy i mínusy. Mezi ty první určitě patří 
svobodné rozhodnutí, jestli se vůbec chci s někým 
spojit. Stačí zapnout/vypnout. Do druhé skupiny 
lze počítat i to, že věčným sezením u počítače se 
mnohým zvětšuje pozadí. Ale jak uvedeno výše, 
to nikdo nevidí. Takže, pokud něco řešit, tak 
jedině to pozadí v pozadí. To osobní je osobní věc 
každého z nás...

bez videa. Ak si niekto zabudol vypnúť 
mikrofón, celé osadenstvo si vypočulo, 
ako sa manželka pýta, či môže na večeru 
uvariť perkelt. A keďže som sa vždy bála, 
aby som nedopadla rovnako, šepkám aj 
vtedy, keď môj mikrofón svieti preškrt-
nutý načerveno. 

Po rozpačitých začiatkoch to však 
dnes už asi všetci berú ako rutinu.
Nastaviť monitor s webkamerou tak, aby 
nebolo vidieť nevhodné pozadie. Vyme-
niť tričko s havajským motívom za niečo 
formálnejšie a trošku prečesať vlasy. Ešte 
vytlačiť deti alebo papagája do vedľajšej 
izby a zakázať im na hodinu sa priblížiť 
či vydať akýkoľvek vyšší tón. Návrat do 
reálneho sveta však môže byť po takom 
dlhom čase pred obrazovkou pre nieko-
ho ťažký. Najmä ak si zvykol na tepláko-
vé pohodlie. Veď spodnú polovicu tela 
predsa na videu nevidieť!

 Online
 Trapasy
 NávratS
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a zmrzlín sú väčšie 28
Pivári stavili na horkosť 34
Trvanlivé potraviny 
sa dostali do centra 
pozornosti 38
Opaľovanie verí 
v lepší rok než vlani 42

Téma 
vydania

Zákon o neprimeraných 
podmienkach 
je ako odysea 16

V predajni by sa mal 
zákazník cítiť ako 
v obývačke 44

Vybavenie 
obchodu

Služby pre 
obchod

E-shop potrebuje 
dobrý plán 46

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu

Janka Madajová: 
Aj po 34 rokoch ma práca 
v Coop Jednote Prievidza baví 24



MÁTE HLAD?
stačí zamiešať!

e-mail: monika.korbasova@lactalis.cz | tel.: +421 910 539 996 | www.mlekarna-kunin.cz

· ovsená desiata s vlákninou
· vo variantoch bez príchute, jablko – škorica a čokoláda
· s obsahom ovsených zŕn

unikátna novinka na slovenskom trhu



ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

ríme, že pre Komárňanov sa naša nová predajňa 
stane miestom, kam sa budú radi vracať,“ kon-
štatuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spo-
ločnosti Billa. Predajná plocha nového supermar-
ketu predstavuje približne 980 metrov štvorcových 
a zákazníkom bude k dispozícii šesť pokladníc. 
Predajňa ponúkne široký sortiment výrobkov od 
ovocia a zeleniny cez denne pripravovaný chlieb 
a pečivo, mäsové výrobky, trvanlivé produkty až 
po sortiment zdravých potravín. Pri pulte s čer-
stvým mäsom si zákazníci môžu zakúpiť aj hovä-
dzie a bravčové mäso, ktoré sa bude do predajne 
dovážať päťkrát do týždňa. Súčasťou supermar-
ketu je aj teplý pult, ktorý ponúka výber hotových 
jedál. Zákazníci si pri ňom okrem iného budú 
môcť každý deň vybrať z dvoch druhov polievok, 
pričom ponuka teplého pultu bude pravidelne 
obmieňaná. 

Kraj predstavil 
privátnu značku
 Sieť potravín Kraj má novú vlastnú 
značku Z nášho Kraja. Jej cieľom je jedno-
duchšia podpora malých regionálnych produ-
centov. Okrem toho, že pôjde o lokálne vý-
robky, ktoré budú dostupné len v predajniach 
Kraj, chce sieť oprášiť aj zabudnuté reme-
selné výrobky typické pre určitý región.

Na úvod je pod touto značkou pripravených šesť 
produktov pri obslužných pultoch a v mliečnom 
sortimente. V priebehu roka bude ponuka tejto 
privátnej značky rýchlo rásť. „Prísť s privátnou 
značkou sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Na 
jednej strane nám šlo o podporu malých výrobcov, 
ktorí by zrejme pod svojimi vlastnými značkami ne-
mali taký dosah na kupujúcich. Na druhej strane 
chceme týmto krokom zlepšiť situáciu slovenskej 
ekonomiky, ktorá bola v poslednom roku výrazne 
zasiahnutá a skúšaná pandémiou koronavírusu,“ 
tvrdí Marek Koštrna, marketingový manažér reťaz-
ca Kraj. Logo v sebe ukrýva Slovákom dobre zná-
mu rastlinu plesnivec alpínsky. Potrebu vytvorenia 
vlastnej značky lokálnych produktov sieť považuje 
za priame vyústenie dlhoročných spoluprác s de-
siatkami malých, a v mnohých prípadoch nezná-
mych, dodávateľov.

O tom, aký vplyv mala pandémia na privátne 
značky, sa dočítate v časopise Tovar&Predaj 
3 – 4/2021 na str. 16 a na www.tovarapredaj.sk
v sekcii Publicistika.

Coop Jednota 
Nové Zámky 

pridáva 
elektronické 
cenovky
 Spotrebné družstvo Coop Jednota Nové 
Zámky ako prvý obchodný reťazec na Sloven-
sku zaviedlo v roku 2013 používanie elektro-
nických cenoviek vo vybraných prevádzkach. 
V modernizácii a v ich inštalácii pokračuje aj 
v menších predajniach, naposledy v obciach 
Veľký Kýr a Maňa.

Aktuálne má Coop Jednota Nové Zámky umiest-
nených 150-tisíc elektronických cenoviek v 20 
supermarketoch. „Inštalácia elektronických ceno-
viek je súčasťou celkovej modernizácie siete, je to 
obrovský a mimoriadne pozitívny posun v zjedno-
dušení procesov v predajniach. Mesačne propa-
gujeme viac ako 2 500 produktov v atraktívnych 
akciových cenách, čo predstavuje neustále cenové 
zmeny. Veľkou výhodou elektronických cenoviek 
je nielen úspora papiera, ale hlavne času, ktorý 
personál strávil pri fyzickej výmene cenoviek,“ ho-
vorí predseda predstavenstva spotrebného druž-
stva Coop Jednota Nové Zámky Štefan Mácsadi.

Plne grafické elektronické cenovky pomáhajú nie-
len skrášliť a zjednotiť dizajn predajne, ale predo-
všetkým ušetriť náklady. Ich výhoda spočíva 
v okamžitej zmene obsahu až tisícok displejov. 
Výmenu cien je možné zrealizovať z jedného 
miesta iba za pár minút, zatiaľ čo personál sa 
môže venovať zákazníkom a prevádzke predajne. 
Ďalšou výhodou je zníženie chybovosti pri oceňo-
vaní tovarov a záruka umiestnenia tovaru na rov-
nakom mieste v regáli. Nezanedbateľným príno-
som je ekologickosť, nízke energetické náklady 
a minimálna tlač papierových cenoviek. 

Billa má novú predajňu 
v Komárne

 Spoločnosť Billa otvorila nový super-
market na Sídlisku I v Komárne. Novootvo-
rená prevádzka je 157. predajňou reťazca na 
Slovensku a zároveň treťou predajňou 
v tomto okresnom meste. „V našej novej pre-
dajni v Komárne prinášame zákazníkom komfort 
pri nakupovaní a široký sortiment výrobkov. Ve-

TRI SLOVÁ:

Nakupovanie
Kamenné prevádzky
Maloobchod

Eva SadovskáEva Sadovská

ŠPECIALISTKA 

NA MALOOBCHOD

Eva Sadovská, 
analytička, 
Wood & Company 

Zopár klikov nestačí. 
Z nakupovania chceme 

mať zážitok
Len pred niekoľkými týždňami sa na Slovensku po 
dlhých štyroch mesiacoch začali otvárať obchody. 
Konečne. Ale možno aj s obavami. Správy o prepl-
nených obchodoch či nákupných centrách síce ihneď 
zaplavili médiá a sociálne siete, na reálne dáta si však 
budeme musieť ešte niekoľko dní počkať.

Zaujímavé výsledky prináša prieskum Spotrebiteľská 
nálada: vplyv Covid-19 spoločností Datamar a MN-
Force. Realizovaný bol v Bratislavskom kraji počas 
druhého aprílového týždňa, teda v období, keď bolo 
Slovensko čierne a o uvoľňovaní sa len začalo hovo-
riť. Podľa výsledkov zatvorené prevádzky prekážali 
až 70 % Bratislavčanov. Až 17 % najviac chýbali ob-
chody s oblečením, u ďalších 11 % to boli obchody 
s obuvou. Medzi odpoveďami však figurovali aj do-
máce potreby či hobby markety. 

Mnohí zákazníci zároveň nákupy odsúvali na neskôr, 
keď budú kamenné prevádzky opäť otvorené. Fyzic-
ký kontakt s predajcom či tovarom, mať zakúpený 
tovar k dispozícii ihneď, neplatiť zbytočne poplatky 
za doručenie, ale aj mať z nakupovania zážitok – 
toto všetko spotrebiteľov odrádza od e-nakupova-
nia a vracia ich do kamenných prevádzok. 

Počas posledného roka sme sa pre pandémiu ocitli 
viac vo svete online. No v maloobchode nemusí byť 
medzi pojmami online a fyzický kontakt výlučne 
slovo „verzus“. Oveľa lepším sa ukazuje „mix“. Mno-
hé kamenné predajne si vylepšili svoje online pre-
dajné kanály či komunikáciu na sociálnych sieťach. 
No záplata v podobe e-shopov nedokázala pokryť 
celú dieru. Klasické obchody cez internetový predaj 
tak zďaleka neutŕžili toľko, ako keby mali otvorené 
fyzické prevádzky. Na druhej strane viaceré štúdie 
potvrdzujú, že aj vo svete e-commerce práve exis-
tencia fyzických prevádzok (slúžiacich ako showroom 
alebo výdajné miesto) prispieva k vyššiemu obratu
a nárastu tržieb. 

SLOVO 
ODBORNÍKA!

EMAIL MARKETING
ľahko      pohodlne      profesionálne

www.emailkampane.skemail
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Farmfoods 
otvoril ďalšiu 
prevádzku
 Krátky dodávateľský reťazec Farmfoods 
otvoril novú samoobslužnú predajňu v met-
ropole východu. Nadväzuje tak na rozširova-
nie siete maloobchodných farmárskych po-
travín v poradí už 47. otvorenou prevádzkou. 
Do konca roka 2021 by malo na Slovensku 
pribudnúť ďalších pätnásť predajní. Novootvo-
rená predajňa sa nachádza v Košiciach v blízkosti 
obchodného centra Cassovia. Krátky dodávateľský 
reťazec Farmfoods má dnes zalistovaných vyše 
800 položiek, z toho viac ako 600 z vlastnej pro-
dukcie. Intenzívne pracuje na vývoji ďalších a rov-
nako na rozširovaní doplnkového sortimentu. Jar-
ným trendom v obchodoch sú podľa vyjadrení 
zástupcov spoločnosti najmä grilovacie špeciality 
ako steaky, klobásy, párky, slanina či ďalšie vý-
robky z mäsa zvierat chovaných na farmách, ale aj 
syry vhodné na grilovanie, bryndza či remeselné 
pečivo. „Naše produkty majú jasný a dohľadateľný 
pôvod na slovenských farmách, chovoch a poliach. 
Veríme, že nastal čas vrátiť sa k nákupu zdravých 
a lokálnych potravín od výrobcov, ktorých mnohí 
môžu poznať aj osobne,“ uvádza výkonný riaditeľ 
združenia Farm foods Tomáš Németh. 

Označovanie rastlinných 
alternatív sa nesprísni

 Pravidlá pre označovanie alternatívnych 
mliečnych výrobkov na rastlinnej báze sa ne-
budú sprísňovať. Názvy ako „sójové mlieko“ 
alebo „vegánsky syr“ nie sú v Európskej únii povo-
lené ani dnes. Európsky parlament nedávno zamie-
tol pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171, ktorý mal 
označovanie ešte sprísniť, s tým, že mliečne vý-
robky sú chránené dostatočne. Výkonný riaditeľ 
Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľu-
bomír Tuchscher k rozhodnutiu hovorí: „Z pohľadu 
Slovenska, ktoré je krajinou viacerých jedinečných 
inovatívnych potravín, môže toto rozhodnutie pri-
spieť k exportnému potenciálu slovenských výrob-
cov potravín na rastlinnej báze. Na druhej strane 

vidíme, že Slovensko musí zjednotiť pravidlá pre 
daň z pridanej hodnoty, aby potraviny na rastlinnej 
báze neboli daňovo znevýhodnené a ťažšie do-
stupné ako mliečne výrobky.“

O trende stravy na rastlinnej báze si prečí-
tate v časopise Tovar&Predaj 11 – 12/2020 
na str. 14 a na www.tovarapredaj.sk 
v sekcii Publicistika.

Terno posiela bločky 
e-mailom
 Spoločnosť Terno real estate zavádza vo 
svojich predajniach ekologickú novinku. Vo 
všetkých prevádzkach Terno a Kraj je od 
konca mája možné dostať pokladničný do-
klad prostredníctvom e-mailu. „Sme radi, že sa 
nám postupne darí zavádzať ekologické riešenia, 
akými sú napríklad elektronické účtenky zasielané 
e-mailom. Takouto maličkosťou chceme inšpirovať 

zákazníkov k znižovaniu odpadu,“ uvádza riaditeľ 
spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. Pred 
vytlačením pokladničného dokladu pri platbe za 
nákup si zákazníci môžu zvoliť, či majú záujem 
o doklad v papierovej podobe, alebo ho chcú 
zaslať e-mailom. Ten im príde do niekoľkých se-
kúnd, aby si mohli preveriť prípadné nezrovnalosti 
priamo v predajni. Možnosť dostať elektronický 
doklad majú iba ľudia, ktorí sú držiteľmi vernostnej 
karty, uviedli pri registrácii svoju e-mailovú adresu 
a udelili súhlas na zasielanie e-mailov. Ročná spot-
reba papiera na pokladničné účtenky v predaj-
niach Terno a Kraj sa pohybuje v rozmedzí od šty-
roch do piatich ton.

JEDNOU VETOU:

„I práca sama 
je rozkošou.“

Marcus Manilius,
rímsky básnik

EMAIL MARKETING
ľahko      pohodlne      profesionálne

www.emailkampane.skemail
kampane

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

banner-atoz_people_2020_sk.pdf   1   28.5.2021   8:00:31

inzercia



8

BAROMETER

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
S

PÁ
JA

, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Košík bol drahší
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období február – marec 2021 zvýšila na 
 67,57 eur, čo v porovnaní s minulou perió-
dou december 2020 – január 2021, keď sa 
pohybovala na úrovni 66,39 eur, predstavu-
je nárast o 1,8 %. 

K zvýšeniu cien došlo v ôsmich z deviatich sledo-
vaných reťazcov. Najviac si za vybrané výrobky zo 
spotrebného koša zákazníci priplatili v predajniach 
Kraj, kde prišlo v porovnaní s minulou periódou 
k zdraženiu v priemere o 4,4 %. V obchodoch 
Lidl sme zaznamenali zdraženie o 3,4 %. Naopak, 
najviac ušetrili zákazníci v predajniach Coop Tem-
po, kde bolo možné nakúpiť v priemere o 0,8 % 
lacnejšie než v predchádzajúcom období.

Z hľadiska kategórií výrobkov sa cena najviac zvý-
šila pri čerstvom tovare, ktorý sa predával o 4,9 % 
drahšie. Najväčšiu zásluhu na tom malo výrazné 
zdraženie položiek zo segmentu ovocia a zele-
niny, konkrétne napríklad červená paprika a ša-
látová uhorka, pri ktorých bola priemerná cena 
v aktuálnej perióde o viac než 20 % vyššia než 
minule. Okrem Metra, kde priemerná hodnota 
koša dosiahla 59,44 eur, zaplatili zákazníci za ná-
kup sledovaných výrobkov najmenej v Tescu HM 
(62,89 eur) a Kaufl ande (66,29 eur). 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (03/2021 vs. 03/2020, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (03/2021 vs. 03/2020, v %)

1,8 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov február a marec narástla o 1,8 %.

67,57 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období február 
– marec bola 67,57 eur.

Pivo najviac propaguje Heineken
 Najpropagovanejším producentom piva na slovenskom trhu je Heineken. Akcie jeho 
značiek Zlatý Bažant, Kelt, Corgoň, Krušovice a iných sa podieľajú 36 % na celkovom re-
klamnom výkone sledovanej kategórie. Top dvojkou je Plzeňský Prazdroj (35 %) so znač-
kami Šariš, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Smädný Mních a Gambrinus. Trojkou sú 
Pivovary Staropramen (8 %), najmä so svojimi značkami Staropramen a Braník. 

Trojicu najpropagovanejších desiatok tvorí Kelt 
(Heineken, 13 %), Velkopopovický Kozel (Pl-
zeňský Prazdroj, 12 %) a Corgoň (Heineken, 
11 %), v ležiakoch sa najviac propagujú značky 

Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj, 22 %), Zla-
tý Bažant (Heineken, 21 %) a Šariš (Plzeňský 
Prazdroj, 9 %). Najpropagovanejšími značkami 
špeciálnych pív (13° a vyšších) sú Šariš (Plzeňský 
Prazdroj, 19 %), Desperados (Heineken, 10 %) 
a Corona (Pivovary Staropramen, 9 %).  

Viac než dve tretiny celkového reklamného vý-
konu v pivách typu radler uskutočnila značka 
Smädný Mních (Plzeňský Prazdroj, 66 %) a trojicu 
dopĺňajú značky Zlatý Bažant (Heineken, 14 %) 
a Staropramen (Pivovary Staropramen, 7 %). 
V nealkoholických pivách je jednotkou Zlatý Ba-
žant (Heineken, 48 %) nasledovaný značkami 
Birell (Plzeňský Prazdroj, 27 %) a Staropramen 
Nealko (Pivovary Staropramen, 7 %). V nealko-
holických pivách typu radler najvyšší reklamný 
výkon uskutočnili značky Zlatý Bažant (Heineken, 
42 %), Steiger (Pivovar Steiger, 24 %) a Birell (Pl-
zeňský Prazdroj, 22 %). 

Kelt 13 %
Velkopop. Kozel    12 %
Corgoň  11 %
Smädný Mních 9 %
Zlatý Bažant 9 %
Staropramen 8 %
Gambrinus 8 %
Krušovice 8 %
Šariš 7 %
Ostatné 15 %

Najpropagovanejšie značky 
10° svetlého piva
(Reklamný výkon v období 04/2020 – 03/2021)

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

V marci si medziročne polepšili 
čokoládové cukrovinky

Liehoviny 21,0 %

 Čokoládové cukrovinky 35,5 %

Pivo 6,3 %

Syr 2,1 %

 Sušienky a oblátky -1,2 %

Káva -0,5 %

Víno* 17,3 %

Slané snacky 8,8 %

Mlieko -14,7 %

Balené vody -7,0 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty -30,8 %

 Krmivo pre zvieratá -1,0 %

 Starostlivosť o vlasy -2,1 %

 Čistiace prostriedky -28,2 %

 Pracie prostriedky -24,3 %

 Ústna hygiena -13,2 %

 Starostlivosť o pleť 11,3 %

 Osobná hygiena -34,3 %

 Starostlivosť o dieťa -23,9 %

 Dekoratívna kozmetika 20,3 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

5. 7. 10. 12.

Kraj 72,97 74,22 71,00 71,94
Coop Jednota 
Supermarket 70,53 69,93 74,82 72,26

Kaufland 65,77 67,76 66,00 65,50

Lidl 68,12 66,93 68,73 70,13

Metro 58,40 57,61 61,19 61,38
Coop Jednota 
Tempo 69,07 70,16 74,37 74,37

Terno Plus 66,84 68,11 69,20 66,33

Tesco Expres 65,62 65,35 67,49 66,98

Tesco HM 62,04 62,33 63,95 64,74

Vývoj cien v období 1. 2. 2021 – 28. 3. 2021



SLOVENSKÝ VÝROBCA
PROTEÍNOVÝCH TYČINIEK
MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NOVÝM
LÍDROM V SEGMENTE

Trendom súčasnej dynamickej doby 
je doplniť chýbajúcu energiu rých-
lo, efektívne a kvalitne. Na rastúci 
trend reaguje slovenský výrobca 
proteínových tyčiniek a prichádza 
na trh s unikátnou proteínovou 
tyčinkou SPACE PROTEIN, ktorá 
svojimi vlastnosťami povýši rýchly 
zdroj energie na neobyčajný chuťový 
a senzorický zážitok.

Slovenský trh dlhodobo zaznamenáva stú-
pajúci trend záujmu zákazníkov o produkty 
s kvalitným zložením a výbornými chuťovými 
vlastnosťami. Proteínové, vegánske a raw ty-
činky sú však napriek svojej popularite stá-
le nedocenené. 

Do veľkej miery to za-
príčiňuje nie veľmi dobrý chuťový profil 

a tuhšia konzistencia v porovnaní s bežnými 
cukrovinkami.

Tyčinky SPACE PROTEIN ponúkajú vďaka vý-
borným chuťovým vlastnostiam alternatívu 
k snackom s vysokým obsahom cukru nielen 
pre športovcov, ale aj pre bežného spotrebite-
ľa. Sú rýchlym a účinným zdrojom dlhodobej 
energie, s príjemnou chuťou a bez pachute 
proteínu. Sú preto mimoriadne vhodné ako 
chutný doplnok stravy počas uponáhľaných 
dní či výletov a majú za cieľ svojou funkčnosťou 
nahradiť v minulosti obľúbené müsli tyčinky.

Hlavnou konkurenčnou výhodou nových pro-
teínových tyčiniek je vysoký obsah prírodných 
proteínov, nízky obsah cukru, mäkká konzis-

tencia, vôňa a výborná chuť bez zbytočných 
sladidiel a aditív. Sú odpoveďou na dopyt po 
zážitku zo zdravšieho maškrtenia, s ktorou 
na trh prichádza mladá a akčná slovenská 
spoločnosť Healthy Food Supplements s. r. o.

Inovátor v segmente 
proteínových potravín
Slovenský výrobný podnik so sídlom v Galan-
te má jasnú víziu a ambíciu stať sa lídrom vo 
výrobe proteínových, vegánskych a raw tyči-
niek na domácom ale aj zahraničnom trhu 
a tým zveladiť slovenskú potravinársku výro-
bu. Proteínové tyčinky SPACE PROTEIN vyrá-
ba Healthy Food Supplements s. r. o. 
v novopostavenej 

výrobnej hale podľa špe-
ciálne vyladených receptúr, ktoré spĺňajú tie 
najvyššie požiadavky na čerstvosť, kvalitu 
a chuť výsledného produktu.

Chutné a zdravšie
V porovnaní s inými produktami v rovnakej 
kategórii na trhu, tyčinky SPACE PROTEIN ne-
obsahujú palmový tuk, srvátkový izolát a kon-
centrát, sójový proteín, ktorý býva nositeľom
nepríjemnej chuti, ani sukralózu (E955), kto-
rá je 600× sladšia ako cukor. Od konkurencie 
sa líšia najmä tým, že vysoký objem proteí-
nov v tyčinkách SPACE PROTEIN sa dosahuje 
použitím mliečneho bielkovinového koncen-
trátu vyrobeného z čerstvého mlieka. Navyše 
obsahujú kolagén, ktorý je vyhľadávanou sú-
časťou výživových doplnkov pre zdravie kĺbov. 
Obsah cukru v jednej 50 g tyčinke je nižší ako 
2 g, čo je v porovnaní s obsahom cukru v kon-
kurenčných produktoch veľmi nízka hodnota.

Tyčinky SPACE PROTEIN sú špeciálne svojou 
konzistenciou a technológiou spracovania, 
vďaka čomu zostávajú mäkké aj po dlhšej 
dobe.

Portfólio tyčiniek SPACE PROTEIN zahŕňa ty-
činky v pravej čokoláde. Ponuka sa bude po-
stupne dopĺňať o vegánske proteínové tyčin-
ky v pravej horkej čokoláde a raw tyčinky bez 
čokolády s obsahom funkčných potravín ako 
spirulina či chlorella. Spotrebitelia si pochu-
tia na inovatívnych príchutiach ako kokosový 
cheesecake či slaný karamel.

Na trhu už od júna 
aj s mediálnou podporou
Slovenskí tvorcovia inovatívnej a pokrokovej 
značky SPACE PROTEIN očakávajú vďaka 
svojmu vstupu na trh opätovný a významný 
rast celej kategórie proteínových snackov. 
Vedia, že to nie je ľahká cesta, a preto sa 
rozhodli zainvestovať do rozsiahlej marke-
tingovej kampane, ktorá bude prebiehať po-
čas celého leta (TV kampaň, online, inzercie, 
billboardy).

S novou značkou výrobca (HFS) vstupuje na 
trh už v júni. Vďaka silnej mediálnej podpore 
chce úplne zmeniť pohľad na konzistenciu 
a chuťový profil proteínových produktov. Na 
spoluprácu oslovil významné retailo-
vé spoločnosti na domácom 
i zahraničnom trhu a od via-
cerých má prisľúbenú pod-
poru. Sortiment proteínových 
tyčiniek je síce na slovenskom 
trhu široký, no veľakrát bez 
vlastnej výrobnej fabriky 
a veľa produktov pochá-
dza mimo SR. V spo-
ločnosti Healthy Food 
Supplements s. r. o. pre-
to pevne veria, že sa im 
aj vďaka vlastnej výrob-
nej fabrike na Slovensku 
podarí zveľadiť a podpo-
riť slovenské potravinár-
stvo nielen doma, ale aj 
v zahraničí.
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V úvode fóra privítali účastníkov Je-
ffrey Osterroth a Tatiana Koššová 
za Atoz Group a za generálneho 
partnera Jakub Holec a Branislav 
Jendek (108 Agency). Rečníci 

prednášali naživo v štúdiách v Prahe a v Bratislave, 
českí a slovenskí logistickí profesionáli sa pripojili on-
line. Hoci sa fórum konalo online, nechýbali rôzne 
možnosti pre interakcie medzi účastníkmi a rečník-
mi, prípadne partnermi. Prostredníctvom aplikácie 
Slido mohli ľudia rečníkom klásť otázky alebo odpo-
vedať na sériu ankiet. Účastníci mali takisto možnosť 
navštíviť partnerov fóra na ich virtuálnych stánkach.

Myslenie 4.0 a logistika

Každý rok ponúka fórum Log-In prehľad inšpira-
tívnych inovácií a prípadových štúdií v logistike, 
a ani pri online fóre to nebolo inak. Tento rok na 
účastníkov čakalo veľa zaujímavých prednášajú-

Fórum Log-In 2021 bolo prvýkrát nielen online, ale aj česko-slovenské, čo znamená, 
že logistickí profesionáli mali šancu počuť tie najlepšie prípadové štúdie a príklady 
z každodennej praxe v logistike z oboch krajín. Do programu sa zapojilo 38 rečníkov 
a účastníci videli 17 inšpiratívnych prezentácií.

Petr Neckař a Tomáš Szmrecsányi, systemylogistiky@atoz.sk

cich. Jedným z kľúčových rečníkov bol prof. Vladi-
mír Mařík z ČVUT, ktorý hovoril na tému Myslenie 
4.0 a logistika. Ukázal, ako internet a koncept 
Priemyslu 4.0 v spojení s umelou inteligenciou 
mení nepozorovane spôsob myslenia a uvažova-
nia ľudí, ako postupne navodzujú prirodzené zme-
ny nielen v organizácii výroby, ale aj v energetike, 
doprave, logistike a v ďalších oblastiach. Hovoril 
takisto o fenoméne digitálnych dvojčiat. „Každý 
prvok výrobného procesu má svoj virtuálny obraz, 
teda virtuálne dvojča, vo virtuálnom svete. Tak je 
vytvorená inteligentná distribuovaná sieť rôznoro-
dých entít pozdĺž celého reťazca vytvárajúceho 
hodnotu. Tieto dvojčatá medzi sebou vyjednáva-
jú,“ uviedol Vladimír Mařík. Detailne sa venoval 
požiadavkám na riadenie a optimalizáciu v trans-
portnej logistike. 

Robert Sgariboldi predstavil mapu 108 Agency, 
ktorá prináša nový pohľad na trh priemyslových 
nehnuteľností. Aplikácia kombinuje aktuálne in-
formácie z trhu s makroekonomickými dátami 

a pomáha tak vo vyhodnotení danej lokality v šir-
šom kontexte. „V dnešnej dobe je dôležité mať 
informácie čo najskôr. Často to môže ovplyvniť 
obchodný výsledok daného projektu,“ konštatuje 
Robert Sgariboldi.

Prvá panelová diskusia bola zameraná na trendy 
vo svete skladov, na top investície a vplyv pandé-
mie na vývoj developmentu. V bratislavskom štú-
diu sa stretli Svetozár Rohoň (Contera) a Jakub 
Pelikán (Mountpark), ku ktorým sa pridal z praž-
ského štúdia Jan Palek (GLP) a Jakub Kodr (CTP). 
Do debaty sa zapojil aj Ján Franek (Heineken Slo-
vensko) či Jakub Velko (108 Agency), ktorý pripo-
menul, že pred rokom boli všetci opatrní, nikto 
nevedel, čo bude. Dopyt po logistike však neustá-
val a po náraste e-commerce rastie záujem o skla-
dové priestory. Ján Franek dodal, že „šťastie praje 
pripraveným.“ Heineken Slovensko začal už pred 
pandémiou obnovou distribučného systému s cie-
ľom optimalizácie a skvalitnenia skladových 
priestorov.

inšpirácie

Fórum 
Log-In 2021:

Veľká dávka
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Teraz skladníci všetko stíhajú, navyše v dobe, keď 
rastie sortiment, ktorý je veľmi rôznorodý.“ 

Ďalšie vystúpenie bolo zamerané na inováciu v de-
velopmente. Lenka Matějíčková (Arcadis Czech 
Republic) a Pavel Sovička (Panattoni) hovorili o ces-
te k uhlíkovej neutralite skladov. Projekt distribuč-
ného centra e-commerce spoločnosti Real Digital 
v Panattoni Parku Cheb South je reálnou ukážkou 
toho, čo je dnes v tejto oblasti možné. Demolácia 
zdevastovaného areálu chebských strojární, 90 % 
recyklácia stavebného a demolačného odpadu 
a ekologicky šetrná výstavba modernej haly, v kto-
rej sa splachuje dažďovou vodou a ktorej okolie 
zdobí hmyzí hotel i vonkajšia posilňovňa pre za-
mestnancov. To je len časť parametrov, ktoré 
prispeli k pozícii najšetrnejšej priemyslovej budovy 
sveta podľa najnovších štandardov BREEAM New 
Construction 2016. „Certifikácia pre nás nie je 
marketing. Je dôležité ukázať svetovým firmám, že 
sa u nás stavajú kvalitné udržateľné budovy,“ kon-
štatuje Pavel Sovička.

Efektívnejšie skladovanie

Ďalšia štúdia bola zameraná na zvýšenie kapacity, 
efektivity a bezpečnosti pri vyhľadávaní tovaru. 
Ľahšia manipulácia s tovarom, zvýšenie kapacity, 
úspora skladového priestoru či efektívnejšie skla-
dové hospodárstvo – to sú hlavné benefity riešení, 
ktoré spoločnosť Kasys implementovala vo výrob-
ných a skladových priestoroch firmy Scheidt & 
Bachmann. „Napriek zvýšenej kapacite a rýchlosti 
vychystávania sme pomocou pružných plastových 
zábran a podlahového značenia zaistili aj ochranu 
skladových priestorov, výrobných strojov a za-
mestnancov,“ zdôraznil konateľ spoločnosti Kasys 
Rastislav Smolen.

Zbúrať starú halu alebo ju rekonštruovať? V po-
sledných piatich rokoch sa v súvislosti s develop-
mentom stále častejšie skloňujú brownfieldy. Prá-
ve o nich hovoril vo svojej prezentácii Jaroslav Kaizr 
(Demaco). Popísal, ako sa dá vhodným spôsobom 
nehnuteľnosť rekonštruovať, aby revitalizované 
územie generovalo pridanú hodnotu pre užívateľa 
i investora. Jaroslav Kaizr popísal konkrétnu reali-
záciu rekonštrukcie. Jednou z výhod bolo, že ná-
jomné nižšie o 20 % (v porovnaní s novou výstav-
bou) zaistilo rýchly predprenájom.

Martin Baláž (Prologis) svoju prednášku nazval 
„Logistické nehnuteľnosti pod vplyvom rastu 
e-commerce“. Dodal, že premena, ktorej sme 
svedkami, zvyšuje dôraz na možnosť automatizá-

cie a strategickú lokáciu logistických centier. Popí-
sal, ako sa sektor logistických nehnuteľností vyrov-
ná s novou realitou. „Bude stále veľký tlak na to, 
aby sklady boli umiestnené čo najbližšie k mest-
ským aglomeráciám. Zákazníci investujú do tech-
nológií, ktoré prinášajú ešte väčšiu udržateľnosť 
a efektivitu,“ tvrdí Martin Baláž.

Veľmi očakávanou bola prípadová štúdia z dielne 
spoločnosti Lidl, ktorú predstavil vedúci úseku lo-
gistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho kolega Peter 
Mego. Ich projekt je zameraný na využívanie ka-
miónov s kombinovaným pohonom. Nie je zane-
dbateľné ani efektívne plánovanie trás a vyťažova-
nie vozidiel, lebo sú základom green logistiky, čiže 
snahy v rámci dopravy čo najmenej zaťažovať život-
né prostredie škodlivými emisiami. Ako zdôraznil 
Miroslav Seifert, kamióny s kombinovaným poho-
nom CNG/LNG využíva Lidl už na celom Slovensku. 
Hoci za vozidlami zostane menej emisií, je nutné 
vhodne plánovať trasy. Na jednu nádrž CNG zvlád-
ne kamión 400 kilometrov. Keď sa k tomu pridá 
LNG, dojazd sa predĺži až na 1 200 kilometrov.

Automatická identifikácia 
položiek

Online fórum v bratislavskom štúdiu ukončila pred-
náška Mariána Osúcha (Marpex), ktorý svoju po-
zornosť zameral na RFID. Ako upozornil, RFID 
umožňuje automaticky identifikovať väčšie množ-
stvo položiek počas milisekúnd a odbúrať tak po-
trebu akéhokoľvek manuálneho skenovania. Po-
mocou RFID brán alebo vysokozdvižných vozíkov 
s RFID možno sledovať nielen výrobky alebo ma-
teriál, ale aj aktíva spoločnosti, ako sú palety, plas-
tové prepravky, kovové regály a iné vratné preprav-
né obaly. „Môžete tiež kontrolovať naloženie 
zásielky do kamióna a eliminovať nesprávne do-
dávky, ktoré spôsobujú dodatočné finančné alebo 
časové náklady,“ vysvetlil Marián Osúch.

Fórum bolo zakončené z Prahy panelovou disku-
siou na tému „Ako inovovať poslednú míľu v čase 
bezprecedentného rozmachu e-commerce“. 
V rámci nej vystúpili: Martin Marek (DoDo Czech), 
Daniel Mareš (WeDo), Luboš Moravec (Zásilkov-
na), Vladislav Krasický (Nay, Electroworld) a Mar-
tin Kasa (Pilulka Lékárny). Počas viac ako hodino-
vej diskusie bola reč o budúcnosti automatických 
výdajných boxov (o pestrosti názorov na túto tému 
svedčí aj uzatvorená stávka medzi panelistami), 
zákazníckom správaní na internete, ktoré profilo-
vala pandémia koronavírusu, alebo spôsoboch 
doručovania a meraní úrovne poskytovaného ser-
visu. Hovorilo sa aj o tom, aké široké má byť opti-
málne časové okno pre závozy. „Záleží na seg-
mente a na očakávaní zákazníka, ktorý si volí 
službu, takisto záleží na dostupných kapacitách,“ 
konštatuje Martin Marek. Môžeme očakávať aj 
nový spôsob doručovania? „Už niekoľko rokov 
zaznamenávame pokusy o doručovanie do kufrov 
áut či pokusy s inteligentnými zámkami, keď má 
kuriér kód a vďaka nemu môže doručiť tovar na-
príklad do garáže rodinného domu. Doručovanie 
dronmi nebude otázkou blízkej budúcnosti, ale 
myslím si, že bude možné používanie autonóm-
nych dopravných prostriedkov,“ predpokladá Da-
niel Mareš s tým, že autonómne vozidlá by zavá-
žali výdajné boxy.

Diskutujúci sa zhodli, že sklady nie sú len obyčajný-
mi halami. Naopak, pri príprave nových skladov 
hľadajú developeri možnosti pre inovácie. Podľa 
Jakuba Pelikána treba sledovať päť trendov: auto-
matizáciu, robotizáciu, internet vecí, senzory a trva-
lo udržateľný rozvoj. „K tomu patria aj 3D tlačiarne 
a zber dát. Práve tieto trendy potiahnu inovácie 
v rámci skladov.“ Jakub Kodr dodal, že pri výstavbe 
sa snažia v rámci zníženia uhlíkovej stopy vysadiť 
a obnovovať lesy a využívať i solárne panely či inte-
ligentné osvetlenie. Pracujú aj na tom, aby digitali-
zovali portfólio s cieľom merania a regulácie spot-
reby. Viaceré skladové komplexy sa stávajú 
producentmi elektriny. Iné areály sa začínajú podo-
bať retailovým parkom s obchodmi alebo výdajňami 
tovaru. A niekde vznikajú doslova „skladové mes-
tečká“. Sklady skrátka inovujú rýchlejšie, než doká-
žu zaregistrovať tí, ktorí len kritizujú ich fungovanie. 
„Efektivita využívania priestoru a automatizácia sú 
najväčšími trendmi,“ dodal Svetozár Rohoň.

„Hustejšia intralogistika“

Petr Švejnoha zo Stow ČR sa vo svojej prezentácii 
zameral na tému zvýšenia efektivity intralogistiky 
pomocou inovatívneho vysokohustotného sklado-
vania. Ako príklad uviedol systém Atlas 2D od spo-
ločnosti Stow. Ide o o zaskladňovací a vyskladňo-
vací systém pre blokové skladovanie v kanáloch. 
2D radioshuttle dokáže meniť svoju polohu v rám-
ci podlažia na základe príkazov z riadiaceho systé-
mu. Petr Švejnoha konštatoval: „2D shuttle sa na 
trh vo veľkej väčšine prípadov implementuje v sú-
vislosti so širšou automatizáciou. Nie je riadený 
diaľkovým ovládačom, ale WMS systémom. Cie-
ľom 2D shuttle je optimalizácia využitia skladovej 
plochy, ďalej efektívny, rýchly a spoľahlivý spôsob 
zakladania a expedície paliet.“

Témou Log-Inu bolo aj udržateľné skladovanie. 
Ivan Pastier z CTP Invest predstavil projekt vypra-
covaný pre Havi Logistics s cieľom dosiahnuť udr-
žateľné skladovanie. Cieľom projektu bolo vybu-
dovať environmentálne priateľský a udržateľný 
komplex, ktorý bude slúžiť na skladovanie a distri-
búciu najmä chladeného a mrazeného tovaru. 
Nová hala má takmer 8 700 m2 a je vybavená mo-
dernými skladovacími technológiami. Môže sa po-
chváliť napríklad chladením pomocou CO

2
, LED 

osvetlením alebo rekuperáciou tepla.

„Papierový“ sklad 
minulosťou

Zaujímavé informácie priniesla aj prípadová štúdia 
o riadenom sklade v spoločnosti UBC, ktorú prezen-
tovali Pavel Motan (K2 atmitec) a Martin Tomášik 
(UBC). Zamerali sa na to, ako zvýšiť rýchlosť expe-
dície, obmedziť počet chýb a znížiť náklady na vy-
chystávanie. Bola popísaná spolupráca zahrňujúca 
výmenu celého informačného systému a zavedenie 
riadeného skladu. Celková investícia bola okolo 3 
miliónov českých korún. Pavel Motan dodal: „Pred 
zavedením systému sa všetko zo skladu vydávalo 
podľa papiera a neboli popísané lokácie. Ľudia dlho 
niečo hľadali. Ak bolo potrebné v rámci popolud-
ňajšej zmeny niečo prichystať na ráno, skladníci 
museli zostať v práci dlhšie, než pôvodne mali byť. 

Aj v dobe 
pandémie Log-In 

presvedčil, že 
je inovatívny 

a dokáže 
hostiť stovky 
účastníkov.
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

SVETOBEŽNÍCI RETAILU

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Čo zaujalo 
Jeffreyho
v Španielsku ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Milí fanúšikovia retailu, 

posielam druhý pozdrav zo španielskej 

Valencie. Tentoraz zo štvrte El Mercat, 

v ktorej strede sa nachádza Centrálne 

trhovisko. Ide o úžasnú halu postavenú 

v štýle valencijskej secesie, ktorá je 

považovaná za jednu z najstarších stále 

fungujúcich európskych tržníc. 

Vnútri sa na viac než 8 000 metroch 

štvorcových nachádza asi 400 obchodov, 

ktoré sú rozdelené do dvoch častí. Na menšej 

z nich sídli rybí trh, v druhej trhovníci 

ponúkajú predovšetkým čerstvé lokálne 

potraviny.

Jeffrey Osterroth 

N°19

MORE NA DOSAH
K sviežim plodom mora vám 
pribalia i komentár a odporúčanie 
odborníka za pultom. 

CHUŤ PREBÍJA VZHĽAD

AKO ŽIVÉ

Valencijské paradajky, i tieto z malej dediny 
Mareny de Barraquetes, majú pomerne 
zvláštny vzhľad, ale chuťovo sú vynikajúce.

Pruhované krevety prezentované 
na ľade zaujmú na prvý pohľad. 
Buenísimo, teda skvelé.

POHODLIE NADOVŠETKO
Čerstvé ovocie každého druhu 
hrá všetkými farbami. Stačí len 
zaplatiť, vziať si a ísť. A koloniál 
si kúpite bez zbytočných obalov.

Intenzívna vôňa je lákadlom miestnych 
údenín. Tradičné delikatesy chorizo či morcilla 
sú vyrobené osvedčenou klasickou metódou 
a chutia priam božsky.

VÔŇA JE MOCNÁ ČARODEJNICA

JADIERKA? NIE SÚ
Medzi najznámejšie lokálne dobroty patria 
valencijské pomaranče bez jadierok.

PASTVA PRE OČI
Pohľad nahor je zážitkom. Zaujme nielen 
dômyselná konštrukcia, ale i výzdoba.

Valencijská
inšpirácia
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Group od roku 2016, keď nastúpil na post obchod-
ného riaditeľa Penny v Nemecku. V minulosti tak-
tiež pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti 
Metro Cash & Carry v Nemecku a Číne. 

 Novým generálnym riaditeľom spoloč-
nosti Philip Morris Slovakia sa stal Petr Šedi-
vec. Jeho predchodca na tejto pozícii Xavier Du-
carroz sa vracia do centrály materskej spoločnosti 
v Lausanne, kde zaujme pozíciu viceprezidenta EÚ 
pre obchod. 

 Josef Jalůvka sa stal novým senior brand 
manažérom značky Radegast v Česku a na 
Slovensku. Má desaťročné skúsenosti na rôznych 
pozíciách v obchode i marketingu, predovšetkým 
zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj. Posledné dva 
roky pôsobil ako senior brand manažér pre Birell 
na Slovensku. 

 Novým komerčným riaditeľom spoloč-
nosti Coca-Cola pre Českú republiku a Sloven-
sko je Pawel Ozierski. V minulom roku riadil spo-
ločný program s Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company pre Česko a Slovensko na podporu zno-
vuotvorenia hotelov, reštaurácií a kaviarní po prvej 
vlne pandémie. 

POVÝŠENIA
ODCHOD

PRÍCHODY

 Zlata Ulrichová nastúpila na novovytvo-
renú pozíciu head of strategic marketing spo-
ločnosti Rewe International pre región stred-
nej a východnej Európy. Zlata Ulrichová strávila 
päť rokov v spoločnosti Penny Market ČR na pozí-
cii head of strategic marketing, predtým viedla 
marketing v spoločnostiach Ahold a OBI Česká 
republika. Od septembra minulého roka bola hla-
vou marketingu spoločnosti Rohlik.cz. 

 Nákupné centrum Avion v Bratislave od 
apríla opäť vedie Andrea Aujeská. Skúsená 
manažérka viedla Avion od roku 2014 až do od-
chodu na materskú dovolenku v roku 2018. An-
drea Aujeská v skupine IKEA pracuje od roku 2001. 
Počas jej neprítomnosti na materskej dovolenke 
viedol centrum Vladimír Bereš, ktorý zostáva v ma-
nažmente centra na pozícii zástupcu riaditeľky. 

 Spoločnosť Heineken Slovensko predsta-
vila nového obchodného riaditeľa, ktorým sa 
stal skúsený manažér Rastislav Raček. V jeho 
kompetencii je riadenie obchodného oddelenia 
a rozvoj vzťahov s obchodnými partnermi. Svoju 
kariéru odštartoval v spoločnosti Unilever. V roku 
2012 nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa do 
spoločnosti Lyreco. 



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

JEDNOU VETOU: 

„Kto nechce 
pracovať, nech 

ani neje.“
Svätý Pavol

 Výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš Jaro-
slav Fotul oznámil svoj odchod. Po vzájomnej 
dohode s majiteľom firmy Miroslavom Labašom sa 
rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v spoločnosti do 
júna. „Po 22 rokoch, ktoré sme spolu strávili pri 
budovaní značiek Bala, Labaš, Fresh, L.A. Press, 
EMA či Fresh Plus, mi ostali len krásne spomienky,“ 
uviedol na sociálnej sieti LinkedIn. 

 Spoločnosť Billa má od apríla nového ge-
nerálneho riaditeľa. Stal sa ním Arnd Riehl, 
ktorý doposiaľ z pozície chief operating offi-
cer (COO) zodpovedal za logistiku a technické 
oddelenie spoločnosti. Nahradil Dariusza Ba-
tora, ktorý sa ujme vedenia spoločnosti Billa v Čes-
kej republike. Arnd Riehl pôsobí v koncerne Rewe 
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INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu
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Pandemický rok
 Minulý rok podľa predsedu Slovenskej alian-
cie moderného obchodu Martina Krajčoviča na 
jednej strane poznačil rast tržieb, ale na druhej 
strane vyššie náklady spojené s prísnymi reštriktív-
nymi opatreniami. Podľa údajov spoločnosti Niel-
senIQ bol priemerný celoročný rast tržieb obchod-
níkov SAMO vlani na úrovni 6,3 %. Zmeny 
nastali v zákazníckom správaní, keď sa priemerná 
frekvencia nákupov v predajniach členov aliancie 
znížila medziročne o 20 %. Naopak, stúpla prie-
merná hodnota jedného nákupu o 24,4 %.  

Divoká príroda
 Nezvyčajné spojenie príbehu o samote, divo-
čine a vražde. Taká je kniha Kde raky spievajú od 
autorky Delie Owensovej. Po dlhom čase som na-
razila na rozprávanie, ktoré bolo naozaj nečakané. 
Malé dievča vyrastá samo pri močiari, pretože ho 
opustila celá rodina. Naučí sa prežiť a uživiť aj vďa-
ka pomoci černošských manželov v čase silnej ra-
sovej segregácie. Okrem toho dokonale spoznáva 
prírodu a napokon sa z nej stane autorka 
kníh o živote zvierat a rastlín mo-
čiara. Do jej života však vstúpia 
aj dvaja muži, z ktorých je-
den zahynie nezvyčajným 
spôsobom, preto sa hr-
dinka ocitá na lavici ob-
žalovaných. Zabila ho 
ona alebo zomrel bez 
cudzieho pričinenia? 
Ale to vám, samozrej-
me, neprezradím. 

Legenda 
končí
 Vychýrený moskovský obchod Jeli-
sejevskij doplatil na krízu a po 120 rokoch zatvára 
svoje brány. Medzi zákazníkov luxusnej predajne 
potravín totiž patrili hlavne zvedaví turisti, ktorí sa 
z Tverskej ulice počas pandémie stratili. Obchod 
vznikol ešte v cárskom Rusku, prežil revolúciu, sve-
tové vojny i Sovietsky zväz. Vždy sa snažil prinášať 
svojim návštevníkom niečo navyše. Keď ho v roku 
1901 otváral petrohradský obchodník Grigorij Je-
lisejev, bonitnú klientelu zaujal hlavne bohatou 
ponukou vín a syrov. Bol to tiež prvý obchod 
v Rusku, kde používali cenovky. Vyhľadávaným sa 
však stal aj pre svoj krásny neobarokový interiér. 
Škoda, že som tam nikdy nebola, ale muselo sa 
tam nakupovať naozaj neobyčajne. 

Čerstvý tanier
 Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 
i Svetová zdravotnícka organizácia odporúčajú, 
aby každý dospelý človek skonzumoval najmenej 
400 gramov ovocia a zeleniny denne, čo by mu 
pomohlo predísť rôznym chorobám. Pre mnohých 
je však toto vysoké číslo nereálne. Aj preto OSN 
vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok ovocia 

a zeleniny, čím chce rozšíriť povedomie o výho-
dách ich konzumácie, ale napríklad aj znížiť pro-
dukovaný odpad z týchto čerstvých plodín. Minis-
terstvo pôdohospodárstva chce tento projekt 
využiť na podporu slovenských pestovateľov a želá 
si, aby spotrebitelia siahali po lokálnych produk-
toch. Tak azda ich bude čoraz viac. 

Umyté ruky
 Ak má táto pandémia nejaké pozitívne strán-
ky, tak medzi ne môžeme zarátať lepšiu hygienu 
rúk. Ľudia si vari ešte nikdy neumývali ruky toľko, 
čo teraz. Potvrdzujú to aj čísla Spotrebiteľského 
panelu GfK za obdobie od vlaňajšieho marca do 
tohtoročného februára. Slovenské i české domác-
nosti minuli na prostriedky hygieny rúk za posled-
ný rok výrazne viac než počas predchádzajúceho 
obdobia. Priemerná slovenská domácnosť za po-
sledný rok minula za tieto produkty viac než 
17 eur, priemerná česká domácnosť utratila viac 
ako 380 korún. Medziročné výdaje v oboch kraji-
nách vzrástli o viac než 70 %. 

Milí susedia
 Lockdown prinie-
sol nielen zavreté ob-
chody, ale aj prácu 
z domu. Niektorí jej 
mali asi menej ako 
v kancelárii, a tak sa 
rozhodli prerábať 
byty. V našom pane-

láku rovno traja naraz, 
jeden presne nad nami. 

Je veľmi príjemné zobú-
dzať sa na búranie steny 

alebo vŕtanie do panela. Ako 
povedal stavbyvedúci – prerábka 

je prerábka. Iste, niekedy to robiť mu-
sia. Ale prečo v čase, keď je celý panelák doma 
a snaží sa pracovať alebo vzdelávať cez internet bez 
akejkoľvek šance úniku? Oznamu o tom, že budú 
robiť hluk do konca apríla, vypršala záručná doba 
už pred vyše mesiacom a naši susedia stále neskon-
čili. Teším sa, keď nás pozvú na návštevu a ukážu 
nám, čo sa dá v dvojizbovom byte toľko vyklepká-
vať, píliť, vŕtať, zbíjať a presúvať! 

Vtip mesiaca
 Mladý komár chce ísť večer do divadla. Mama 
ho však nechce pustiť. „Ale ja chcem ísť,“ namie-
ta komárí pubertiak. Mama napokon povolí: „Tak 
teda dobre. Ale dávaj si pozor na potlesk!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Doma či 
v zahraničí?
 Cestovanie sa pravdepodobne 
v lete uvoľní, a tak už viacerí zvažu-
jú, kde by mohli vyraziť. Vlani vy-
hrávala domáca dovolenka, tento 
rok sa asi viac ľudí odhodlá vyces-
tovať za hranice. V mojom prípade 
to bude slovenská príroda. Niekedy 
netreba veľa, stačí sedieť pod le-
som a pozorovať západ slnka. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

inzercia

Petr:
 Rumové pralinky sú s pivovým tričkom 
zaujímavou kombináciou. 

Jana:
 Je to papier iný. Je to plast. 

Martin:
 Niekedy je potrebné pripomínať 
základné veci. 

Katka:
 Ako šiel čas. Posledná príprava pred 
vstupom do zelovocu. 
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TÉMA VYDANIA

NOVINKA
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Zákon o neprimeraných podmienkach sa mení rýchlejšie, než niektoré predajne 
stíhajú prestavať interiér a výrobcovia rozšíriť portfólio produktov. V máji 
parlament schválil jeho novelizáciu, ktorú si vynútila transpozícia európskej 
legislatívy. Okrem nej sa do nového znenia dostal pozmeňujúci návrh skupiny 
poslancov, ktorý vyvolal živé diskusie medzi obchodníkmi a potravinármi. 
Zástupcovia združení maloobchodníkov sa zhodujú na tom, že novela k lepším 
vzájomným vzťahom neprispeje.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

o obchodníkoch
a výrobcoch

má ďalší diel

Telenovela
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A k je stála a predvídateľná legis-
latíva znakom dobrého podnika-
teľského prostredia, pri zákone 
o neprimeraných podmienkach 
v obchode s potravinami to 

určite neplatí. Ten v rôznych obmenách platí už 
takmer dvadsať rokov a každá jeho zmena vyvolá-
va diskusie, ktoré nenasvedčujú tomu, že by plnil 
svoj ušľachtilý cieľ – vytvoriť férovejšie vzťahy me-
dzi obchodníkmi a výrobcami potravín.

Zákon sa naposledy menil len v roku 2019. Agrore-
zort pod vedením ministerky Gabriely Matečnej 
vtedy deklaroval, že k zmenám pristupuje, pretože 
predošlá verzia je zastaraná. Výsledkom bol zoznam 
viac ako 40 neprimeraných podmienok, z ktorých 
viaceré označili obchodníci za nekorektné. Zákon 
napríklad zaviedol okamžitú splatnosť pokút. Ak 
kontrola udelila obchodníkovi sankciu, ten ju musel 
najprv zaplatiť, až potom sa mohol odvolať na súde, 
čím sa v podstate rušila prezumpcia neviny.

To všetko sa dialo v čase, keď Európsky parlament 
schválil smernicu o nekalých obchodných prakti-
kách a bolo jasné, že Slovensko ju bude musieť pre-
mietnuť do národnej legislatívy. Vtedajšie vedenie 
ministerstva však tvrdilo, že európsku smernicu už 
do nového zákona o neprimeraných podmienkach 
pretavilo. Počas schvaľovania zákona o neprimera-

ných podmienkach pred dvoma rokmi sa nepriamo 
novelizoval aj zákon o potravinách. Ten zaviedol pre 
obchodníkov povinnosť, aby v letákoch mali aspoň 
polovičné zastúpenie slovenské potraviny. Proble-
matické ustanovenia zákonov napadli strany z vte-
dajšej opozície na Ústavnom súde. Reťazce združe-
né v Slovenskej aliancii moderného obchodu 
(SAMO) sa zas obrátili cez organizáciu EuroCom-
merce na Európsku úniu.

Nútená náprava 
sporných bodov

S nástražnými mínami zákonov sa už agrorezort 
musel pasovať pod vedením nasledujúceho minis-
tra Jána Mičovského. Brusel začiatkom júla minu-
lého roka zaslal Slovensku formálnu výzvu, ktorou 
ho žiadal, aby odstránilo prekážky v obchode s po-
travinami. Tie podľa neho zvýhodňujú domáce 
produkty a obmedzujú slobodu obchodníkov pri 
rozhodovaní sa o sortimente. A to je v rozpore 
s európskymi pravidlami o voľnom pohybe tovaru.

Sporných bolo najmä päť ustanovení – povinný po-
lovičný podiel slovenských výrobkov v letákoch; 
zákaz nákupu tovaru za nižšiu kúpnu cenu, ako sú 
ekonomicky oprávnené náklady; zákaz zníženia 

kúpnej ceny okrem predajnej akcie a v prípade chyb-
ného tovaru; zákaz logistického bonusu vyššieho 
ako 3 % vzájomného ročného obratu; zrušenie od-
kladného účinku odvolania voči pokute. Rezort vla-
ni zmenil iba jeden problematický bod. V rámci lex 
korona sa vrátil do praxe odkladný účinok odvolania 
pri pokutách.

Koncom minulého roka ministerstvo pôdohospo-
dárstva predložilo návrh novely zákona o neprime-
raných podmienkach s tým, že ide o transpozíciu 
európskej smernice o nekalých obchodných prak-
tikách. Členské štáty boli povinné implementovať 
smernicu do začiatku mája, pričom prijaté predpi-
sy sa musia začať uplatňovať najneskôr od začiatku 
novembra. Na Slovensku novelu zákona po búrlivej 
diskusii parlament napokon schválil v polovici mája 
a účinnosť nadobúda v polovici júna.

Štát musel implementovať smernicu, pretože ná-
rodná legislatíva bola v niektorých aspektoch me-
nej prísna ako európsky štandard. Brusel však do-
volil členským štátom, aby si ponechali aj prísnejšiu 
zákonnú úpravu, ak to považujú za potrebné, čo 
slovenská novela tiež využíva. Okrem toho reaguje 

NEPREMÝŠĽAJ,NEPREMÝŠĽAJ,NEPREMÝŠĽAJ,  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!  OCHUTNAJ!

NOVINKA

inzerce_TaP_STP_Fair_240x170_04.indd   1 26.05.2021   8:27

inzercia
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TÉMA VYDANIATÉMA VYDANIA
Telenovela o obchodníkoch 
a výrobcoch má ďalší diel  

aj na niektoré pripomienky zaslané Európskou ko-
misiou vo formálnom oznámení. „Takými úprava-
mi je napríklad vypustenie neprimeraných podmie-
nok, ktoré nie je možné v praxi kontrolovať 
a ktorých obsah navyše odporuje ochrane hospo-
dárskej súťaže,“ píše ministerstvo pôdohospodár-
stva. Ide o kúpu potraviny odberateľom za nižšiu 
kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené nákla-
dy dodávateľa. „Tieto ekonomicky oprávnené ná-
klady nie sú upravené, takže je nereálne preuka-
zovať a preverovať skutočné výrobné a iné náklady 
dodávateľa,“ vysvetľuje agrorezort.

Nová úprava sa týka aj niektorých neprimeraných 
podmienok. Ide napríklad o jednostranný postup 
zmluvnej strany, ktorým by zmenila platobné pod-
mienky, napríklad kúpnu cenu, množstevné, 
miestne a časové podmienky dodania potraviny 
alebo kvalitu potraviny. Podľa ministerstva je cie-
ľom zabezpečiť, že sa zmluvné podmienky budú 
plniť tak, ako si ich strany v zmluve dohodli.

Ďalšou novou neprimeranou podmienkou je pre-
nášanie zodpovednosti za pokazenie alebo stratu 
potraviny na dodávateľa, ak táto vada nastala 
u odberateľa po prevzatí potraviny. „Nebude teda 
možné, aby odberateľ požadoval od dodávateľa 
peňažnú náhradu alebo iné plnenie za také zne-
hodnotenie potraviny, za ktoré dodávateľ objek-
tívne nemôže niesť zodpovednosť,“ uvádza rezort. 

Koaličný poslanec Vladimír Zajačik spolu s minis-
trom pôdohospodárstva a zástupcami záujmových 
združení dodávateľov v marci predstavili pripravo-
vaný pozmeňujúci návrh zákona, ktorým sa mali 
upraviť pravidlá pre privátne značky. V pláne bolo, 
že ak by o to výrobca požiadal, odberateľ by musel 
na obale uviesť aj logo výrobcu, ktoré by bolo rov-
nocenne znázornené v porovnaní s logom privát-
nej značky. „Išlo by o likvidáciu výroby privátnych 

značiek na Slovensku. Ak by toto platilo, tak by sa 
reálne mohla výroba privátnych značiek presunúť 
do zahraničia, pretože tam takéto pravidlá nepla-
tia,“ hovorí predseda SAMO Martin Krajčovič 
s tým, že by to ohrozilo aj export, pretože na iných 
trhoch by obchodníci nechceli nakupovať takto 
označené výrobky. 

Ako pripomína prezident Zväzu obchodu SR Mar-
tin Katriak, v čase predstavenia nápadu ako aj te-
raz platí zásada, že obchodník musí uviesť na oba-
le potraviny predávanej pod značkou odberateľa 
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak o to dodá-
vateľ požiada. Ako pokračuje, takýto krok by iba 
zneistil spotrebiteľov, pretože vlastná značka je 
vlastná značka. Myšlienka sa však napokon do ro-
kovacieho pléna Národnej rady, a teda ani do zá-
kona, nedostala. „Navrhovaná úprava zo strany 
niektorých zástupcov záujmových združení potra-
vinárskych výrobkov neprešla už aj vzhľadom na 
vyššie uvedené, ako aj na rozumný postoj poslan-
cov i ministerstva pôdohospodárstva,“ vysvetľuje 
Martin Katriak.

Na platbu je potrebná 
faktúra

Diskusiu medzi obchodníkmi a záujmovými zdru-
ženiami výrobcov vyvolala úprava splatnosti fak-
túr. Po novom sa zaviedlo, že odberateľ musí mať 
pri platbe kúpnej ceny k dispozícii faktúru ako da-
ňový doklad. „Toto je normálna vec v každom od-
vetví v celom civilizovanom svete, iba na Slovensku 
v obchode s potravinami to neplatilo,“ myslí si Mar-
tin Krajčovič. Podľa jeho slov bolo toto opatrenie 
nevykonateľné, pretože platobné systémy nevedia 
účtovať a uhrádzať kúpne ceny bez doručeného 
daňového dokladu. Ak by aj obchodník teoreticky 
zaplatil bez daňového dokladu, pri daňovej kontro-
le sa nemá čím preukázať, na základe čoho odišla 
z účtu platba. „Nehovoriac o pokutách, ktoré mi-
nisterstvo pôdohospodárstva udelilo obchodníkom 
za omeškanie platby, aj keď preukázateľne sa ne-
zaplatilo pre chýbajúcu faktúru, čo priznal v konaní 
aj samotný dodávateľ. Ministerstvo to neakcepto-
valo a v správnom konaní aj po odvolaní potvrdzo-
valo pokuty pre obchodníkov. Toto sme považova-
li za šikanu zo strany štátu,“ tvrdí.

Podľa Martina Katriaka úprava splatnosti faktúr, 
aj keď s prižmúrenými očami, patrí medzi tých 
málo zmien, ktoré majú logiku. Európska legisla-
tíva hovorí o lehote splatnosti 60 a 30 dní, sloven-
ská úprava tieto lehoty podstatne skracuje. „Na 
druhej strane však nastane konečne poriadok. 
Uhrádzať sa budú doručené a správne vyhotovené 
faktúry. To doteraz nebolo, v dôsledku čoho mali 
obchodníci problémy, že nedodržiavali predpisy 
o DPH, o účtovníctve a ani Obchodný zákonník. 
A keďže platil zmätočný stav, nastupovali aj kon-
troly, ktoré obchodníkov z tohto titulu hojne po-
kutovali,“ spomína.

Hľadanie kompromisu 
bolo zložité

Podľa Martina Krajčoviča je prínosom nového zá-
kona odstránenie niekoľkých neprimeraných pod-
mienok, ktoré sú nevykonateľné alebo v rozpore 
s európskou legislatívou. Okrem ustanovenia 
o ekonomicky oprávnených nákladoch to bol aj 
zákaz zníženia kúpnej ceny. „Ak prišlo na európ-
skom trhu k poklesu cien niektorej potraviny, tak 
zákon zakazoval upraviť si cenník, aby obchodníci 
mohli tú potravinu nakúpiť lacnejšie, a tým aj lac-
nejšie predávať na pulte spotrebiteľom. Aj v tomto 
prípade zmenu vyžadovala Európska komisia pre 
porušenie európskeho práva,“ uvádza.

Napriek tomu, že novela odstránila niektoré usta-
novenia, ktoré sa nepozdávali Európskej komisii, 
nestalo sa tak pri všetkých sporných bodoch. Ne-
dostala sa tam napríklad úprava logistických pla-
tieb, čo podľa Martina Katriaka nie je dobré, pre-
tože európska požiadavka bola logická a navyše jej 
znenie odporúčajú do praxe zaviesť aj priami ak-
téri vzťahov. Štát limituje tieto poplatky na 3 % 
vzájomného ročného obratu bez ohľadu na reálne 
náklady a trhové ceny. „Ak si však dodávateľ ob-
jedná logistiku u inej špedičnej firmy, tak nie je 
ničím limitovaný. Toto považujeme za zjavnú dis-
krimináciu,“ vysvetľuje Martin Krajčovič.

Ministerstvo pôdohospodárstva priznáva, že prí-
prava novely zákona, ako aj samotný legislatívny 
proces k zákonu boli náročné, pretože bolo vzne-
sených množstvo protichodných pripomienok 
a bolo náročné nájsť kompromis. Ten sa však prav-
depodobne nepodarilo dosiahnuť. Slovenská poľ-
nohospodárska a potravinárska komora sa totiž 
nestotožňuje so schválenou novelou. „Aktuálna 
podoba výrazne oslabí doterajšiu rovnováhu v do-
dávateľsko-odberateľskom reťazci, ktorú zaručo-
vala doteraz platná novela zákona,“ píše vo svojom 
stanovisku a za najvážnejšiu zmenu, s ktorou ne-
súhlasí, označuje zmenu v splatnosti faktúr za do-
dané potraviny.

Podľa Martina Katriaka táto novela nepomôže zlep-
šiť vzťahy medzi obchodníkmi a dodávateľmi. Mar-
tin Krajčovič si nemyslí, že regulácia je správny ná-
stroj na zlepšovanie vzájomných vzťahov. „Samotné 
vzťahy budú vždy napäté, pretože na jednej strane 
chce výrobca predať potravinu za čo najvyššiu cenu, 
na druhej strane chce obchodník čo najvýhodnejšie 
nakúpiť, aby mohol ponúknuť svojim zákazníkom 
nielen kvalitné potraviny, ale aj za konkuren-
cieschopné ceny. To ale neznamená, že vzťahy by 
nemali byť korektné,“ dodáva Martin Krajčovič.

Vzťahy môžu 
byť korektné aj 
bez špeciálneho 

predpisu.
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Okrem pandémie ochorenia Covid-19 
bolo uplynulé obdobie plné aj ďalších 
udalostí na domácej i európskej politickej 
aj hospodárskej scéne a tieto boli nevy-
hnutne refl ektované aj v činnosti Zväzu 
a jeho členov. Z tých európskych treba 
spomenúť najmä tzv. brexit, ktorý sa 
odrazil aj v obchodných vzťahoch medzi 
Veľkou Britániou a ostatnými krajinami 
Európskej únie, z tých domácich to boli 
najmä minuloročné parlamentné voľby, 
ktoré priniesli zmenu v podobe novej 
vládnej koalície. 

LEGISLATÍVNY PROCES 
A KORONAKRÍZA

V úsilí Zväzu obchodu SR stála naďalej 
v popredí predovšetkým účasť na legisla-
tívnom procese. Aj v „obyčajných“ rokoch 
ide o množstvo vysoko odbornej a do-
slova mravčej práce pri pripomienkovaní 
zákonov, vykonávacích vyhlášok, naria-
dení alebo usmernení. Počas koronakrízy 
šlo o nespočetné nové právne predpisy, 
ktoré refl ektovali na novovzniknutú situ-

áciu s obrovským vplyvom na celý sektor 
obchodu, či už šlo o zatvorenie predajní 
na dlhé mesiace, alebo prísne zdravotné 
opatrenia v potravinárskych predajniach 
a drogériách. Obrovské úsilie a čas bolo 
potrebné venovať trpezlivému vysvetľo-
vaniu a presviedčaniu na rokovaniach 
pandemických orgánov, s ministrami 
vlády, Úradom verejného zdravotníctva 
SR a ďalšími inštitúciami. 

NIELEN KORONAKRÍZA

Z množstva ostatných aktivít by som rád 
spomenul aspoň jednu ďalšiu, ktorá sa 
výrazným spôsobom dotkne obchodní-
kov: Zväz obchodu SR sa stal jedným zo 
štyroch členov konzorcia, ktoré vytvorilo 
Správcu zálohového systému jednorazo-
vých nápojových obalov, t. j. plastových 
fl iaš a nápojových plechoviek. Stalo sa 
tak v reakcii na výzvu Ministerstva život-
ného prostredia SR (MŽP SR) a v nadväz-
nosti na schválenie zákona o zálohovaní 
nápojových obalov č. 302/2019. Ob-
chodníci, ktorí na Slovensku predávajú 
nápoje v plastových fľašiach alebo v ple-
chovkách, sa v tomto období pripravujú 
na veľmi významnú zmenu v spôsobe, 
akým sa budú nápoje v týchto jednorazo-
vých nápojových obaloch predávať. PET 
fľaše a nápojové plechovky budú totiž od 
1. januára 2022 povinne zálohované. Zá-
lohovanie obalov bude reálne spustené 
po nastavení celého systému zálohova-
nia, predovšetkým zriadením odberových 
miest, zabezpečením vratných automa-
tov, technickej podpory a logistiky sys-
tému a ďalších náležitostí. 

ĎAKUJEME

Ako prezident Zväzu obchodu SR veľmi 
rád vyjadrujem poďakovanie všetkým 
bývalým aj terajším predstaviteľom Zväzu 
obchodu, ktorí bez ohľadu na množstvo 

času potrebného na výkon funkcií vyko-
návajú svoju činnosť s profesionálnou 
starostlivosťou a osobným zanietením. 
Osobitne chcem však vyjadriť poďakova-
nie Zväzu obchodu SR všetkým pracovní-
kom spoločností v ňom združených, ktorí 
počas náročných dní, týždňov a mesiacov 
epidemickej krízy pracovali napriek riziku 
v predajniach, skladoch, logistických 
centrách a ďalších pracoviskách zabez-
pečujúcich chod predajní a neprerušenú 
dodávku potravín, liekov, hygienických 
prostriedkov a ďalšieho tovaru pre obča-
nov Slovenska.

Vo Zväze obchodu SR uplynulo funkčné obdobie volených orgánov 
a nastávajúce valné zhromaždenie bude zhromaždením bilančným a volebným. 
Voľby nových orgánov ZO SR – predstavenstva, dozornej rady, prezidenta 
a viceprezidentov – sa síce mali uskutočniť ešte minulý rok, ale vzhľadom 
na pretrvávajúcu epidemickú krízu a s tým spojené prísne obmedzenia sme 
boli nútení presunúť ich na neskorší termín.  

M. Katriak, prezident ZO SR

AKTUÁLNE PRE VÁS 
Pripravujeme:

• Volebné valné zhromaždenie 
Zväzu obchodu SR,  jún  2021 
v Bratislave*

*presný termín a miesto budú zverej-
nené na www.biznis.sk
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STRETNUTIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi začal predávať ovocie a zeleninu na 
popradskom trhovisku, k čomu čoskoro pribudli aj kamenné predajne. Počas lyžovačky 
v Rakúsku si však s manželkou všimli, že špecializované predajne tohto sortimentu 
na západe nie sú a trendom je predávať ovocie a zeleninu v supermarketoch. 
V rodinnom podniku sa preto pustili do balenia zeleniny a zásobovania B2B klientov. 
Lunys sa postupne rozrastal a stal sa z neho veľkoobchodník, ktorý zásobuje 
potravinami reťazce ako Coop Jednota, CBA, Fresh či nezávislých obchodníkov, 
ale aj hotely, reštaurácie a školy. Na začiatku pandémie spustil e-shop s potravinami 
pre domácnosti a tomuto predajnému kanálu verí aj do budúcnosti.

Peter Kaňuk
Pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi začal predávať ovocie a zeleninu na 

Peter Kaňuk
generálny riaditeľ, Lunys
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

L unys sa pred pandémiou 
špecializoval na zásobova-
nie biznisových partnerov 
z retailu a gastronómie. 

Avšak po vypnutí krajiny počas prvej vlny 
pandémie okamžite zareagoval a potraviny 
začal voziť domácnostiam priamo domov. Aj 
vďaka tomu má firma za sebou úspešný rok 
a momentálne sa pripravuje na ďalší rast, 
aby zvládala dodávať potraviny všetkým 
segmentom.

E-shop s potravinami ste spustili 
v polovici marca minulého roka. 
Ako sa z veľkoobchodníka tak rýchlo 
stane internetový predajca potravín 
s celoslovenskou pôsobnosťou?

Počas minuloročnej jari sa zavrel gastrosegment 
a s päťsto zamestnancami sme potrebovali niečo 
rýchlo vymyslieť. Domácnosti sme plánovali začať 
zásobovať v lete 2020, ale tým, že prišla pandémia, 
e-shop sme spustili hneď od marca. Dovtedy sme 
boli zameraní na všetky ostatné segmenty, teda 
školstvo, retail, gastro, zásobovanie veľkoobcho-
du, a domácnosti potrebovali trochu iný druh po-
ložiek v spotrebiteľskom balení. Potrebovali sme 
preto hneď zalistovať produkty, ktoré sú pre do-
mácnosti zaujímavé. Denne sme do e-shopu pridá-
vali možno aj sto položiek, aby sme ho rozbehli.

Predpokladám, že ste mali e-shop pre B2B 
klientov a nezačali ste úplne na zelenej lúke.

Áno, mali sme pár výhod. Mali sme voľných ľudí 
a autá, stačilo e-shop spustiť aj pre B2C klientov. 
V prvej chvíli to nebolo najšťastnejšie riešenie, pre-
tože bežní zákazníci sa v ňom ťažšie orientovali. 
Keďže sme sa zameriavali na balenia pre gastronó-
miu, stalo sa, že ľudia si to nevšimli a namiesto 
malej smotany im prišlo veľké balenie. Začiatok 
teda sprevádzali chyby, ale už v priebehu leta sme 
sprevádzkovali úplne nový e-shop pre  spotrebiteľov.

Aká bola reakcia ľudí?

Dobrá. V apríli minulého roka sme mali v e-shope 
dokonca najsilnejší mesiac. Podarilo sa nám ho roz-
behnúť aj vďaka marketingu. Veľa sme pracovali 
s influencermi, aby sme sa dostali do povedomia 
zákazníkov.

Kde všade si od vás môžu domácnosti nechať 
doviezť tovar?

Máme celoslovenskú pôsobnosť, sme v krajských 
mestách i vo väčšine okresných a v lete by sme mali 
byť vo všetkých oblastiach. Vyskladňujeme zo skla-
dov v Poprade a Bratislave a v bližších lokalitách 
vieme robiť aj poobedné závozy pre zákazníkov, 
ktorí si objednajú nákup ráno. Inak sľubujeme do-
dávku na druhý deň.

Máte ambíciu skracovať čas dodania?

Do budúcna áno. Na to však potrebujeme techno-
lógie, na ktorých v súčasnosti pracujeme.

Aká je vaša denná kapacita objednávok?

Veľká. Tým, že sa zavreli reštaurácie, na dvore nám 
ostalo stáť kvantum áut. Počet objednávok od do-
mácností je približne na úrovni, akú sme mali pred-
tým od gastrozariadení. Po ich opätovnom otvore-
ní je to dvojnásobok. Robíme všetko pre to, aby 
sme to zvládali. E-shopu veríme a ostaneme mu 
verní. Internetový predaj potravín bude pomaly 
rásť. Už dnes sú ľudia, ktorí do obchodu ani necho-
dia, alebo iba vtedy, keď si potrebujú niečo doplniť.

Ako sa pripravujete, aby ste to všetko 
stíhali po úplnom otvorení reštaurácií, 
hotelov a škôl?

Hlavne po technologickej a softvérovej stránke. Už 
dnes máme v skladoch naše know-how, vďaka 

ktorému dokážeme tovar vychystávať. S debnička-
mi nebehajú ľudia, ale samy sa pohybujú na pá-
soch. Je však ešte veľa programov a technológií, 
ktoré musíme pridať. Investujeme tiež do vozidiel, 
kupujeme pozemky a staviame nové sklady.

Kde je najväčší záujem o internetové 
nakupovanie?

Jednoznačne vo veľkých mestách. Čím väčšie 
mesto, tým viac objednávok. Prím hrá Bratislava 
a okolie. Ľudia sú tam bonitnejší, zvyknutí uľahčo-
vať si nakupovanie, pretože cestovať po Bratislave 
je časovo náročné.

Vidíte regionálne rozdiely v tom, čo a koľko 
ľudia nakupujú?

Ani nie. Dopravu zadarmo ponúkame pre objed-
návky od 30 eur, ale priemerný košík má hodnotu 
okolo 50 eur. V Bratislave je obľúbený rakúsky to-
var, pretože tamojší zákazníci sú naň zvyknutí z ná-
kupov za hranicami. Aj preto sa ho snažíme ďalej 
rozširovať.

Internetový 
predaj 

potravín už 
neopustíme

Pracovali sme 
s influencermi, 
aby sme sa 
dostali do 
povedomia 
zákazníkov.

... /...



generálny riaditeľ, Lunys
Peter Kaňuk
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Napriek zložitej situácii ste vlani
dokázali zvýšiť obrat firmy. Výpadok 
z gastrosegmentu ste teda vykryli.

Áno, ale nie je to len domácnosťami. Zosilnel aj 
retail, pretože každá predajňa potravín zvýšila svoj 
predaj. Keď sme si vzali do úvahy, že gastro, ktoré 
nám robí najväčšiu časť nášho obratu, bolo zavre-
té, ostali sme milo prekvapení.

Nestali ste sa e-shopom konkurenciou 
pre svojich biznisových partnerov z retailu?

Určite áno, ale takto by som to nenazval. Obrat, 
ktorí robíme v domácnostiach, nám pomohol udr-
žať sto pracovných miest zamestnancov, ktorých 
sme nemuseli prepustiť. Nie je však významný pre 
niekoho, kto robí obchod s potravinami. Dosiahli 
sme ho v rámci celého Slovenska, takže pre regio-
nálnu sieť obchodov to nie je niečo, čo by jej mohlo 
ublížiť. Okrem toho doba ide týmto smerom. Vidí-
me, ako sa darí Rohlíku v Česku a nechceli by sme 
zmeškať vlak.

Niektorí predajcovia potravín sa nepúšťajú 
do internetového predaja, pretože sa 
obávajú jeho rentability. Čo je základom 
toho, aby bol e-shop pre firmu prínosom?

Okolnosti na jar hrali v jeho prospech. Mali sme 
ľudí a tovar na skladoch, jediné, čo bolo potrebné, 
bolo ukázať ľuďom, že takýto e-shop tu je, skúste 
si objednať. V marci a apríli sme si to vyskúšali a zis-
tili, že tento smer nás v pohode udrží. Má výhodu 
v tom, že predávaný tovar nejde na faktúru, ale 
vďaka platbám od zákazníkov vie pomôcť firme 
s cashflow. Navyše jarný obrat bol natoľko dobrý, 
že sme do toho dali ešte viac energie. Samozrejme, 
je niečo iné viezť do reštaurácie 300-kilovú objed-
návku než 30 kusov ku koncovému spotrebiteľovi. 
Ale ukázalo sa, že nám e-shop pomáha udržať fir-
mu v chode.

Oplatí sa vám to, aj keď veziete tovar 
napríklad do Medzilaboriec, kde je, 
predpokladám, oveľa nižší záujem ako 
v Bratislave?

Áno, lebo už vďaka B2B klientom pôsobíme celo-
slovensky. To znamená, že keď zásobujeme nieko-
ho na Šírave a v Humennom, prihodiť do vozidla 
objednávku pre domácnosť nie je až taký problém. 
Je to, samozrejme, iné, ako keby tam šlo prázdne 
auto. Neviem si predstaviť, že by si niekto teraz 
rozmysel, že bude celoslovensky zásobovať iba do-
mácnosti.



Aké sú najbližšie plány 
spoločnosti a či sa chce pustiť 
do prevádzky kamenných 
predajní, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem: 

Bez sladkosti.

Aký som zákazník:
Myslím, že som verný. 

Keď si raz na niečo 
zvyknem, mám tendenciu 

pri tom zotrvať.

Môj najobľúbenejší 
obchod:

Do obchodov nechodím veľmi 
rád. O to sa stará manželka, 

ktorá všetko objednáva 
z Lunysu. Ale rád chodím 

do Obi, aby som si dokúpil 
veci do záhrady.

Ako najradšej 
nakupujem:

Mám rád kamenné 
obchody, keď vidím tovar 

a viem si ho chytiť do ruky. 
Ale za posledný rok som sa 

naučil objednať si na internete 
to, čo som si nemohol kúpiť 

v zavretom kamennom 
obchode.

Čo mi v obchode 
chýba:

Dnes sa dá zo 
sortimentu kúpiť 

čokoľvek, ale niekedy 
mi chýba ľudskosť 

a úsmev.



Laboratórium ukázalo 
svet bez dymu

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Ako vyzerá vata, na ktorú pôsobí cigaretový 
dym a aerosól zo zariadenia na zahrievaný 
tabak? Veľmi odlišne. Kým v prvom prípade 
je výrazne zafarbená do žlta, v druhom prí-
pade na nej takmer nič nevidieť. Aj takouto 

zrozumiteľnou formou ilustruje doterajšie ve-
decké poznatky z oblasti fajčenia interaktívne 
laboratórium virtuálneho vedca profesora 
Dohorela. Philip Morris International (PMI) 
sa výskumu a vývoju bezdymových alternatív 
cigariet venuje viac ako dvadsať rokov s am-
bíciou umožniť dospelým fajčiarom, ktorí by 
inak pokračovali vo fajčení cigariet, prechod 
na menej rizikový variant. Do vývoja a vedy 
v tejto oblasti investovala spoločnosť PMI viac 
ako osem miliárd dolárov a vo svojom švaj-
čiarskom vývojovom centre zamestnáva vyše 
430 vedcov, inžinierov a expertov. 

„Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo 
na prístup k vedecky podloženým informá-
ciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú 
pre jeho zdravie oproti klasickým cigaretám 
preukázateľne lepšou voľbou. Prostredníc-
tvom tejto aktivity sa snažíme názorne vy-
svetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním 
tabaku, čo horenie so sebou prináša a prečo 
nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmoder-
nejšie technológie 21. storočia nám dnes túto 
šancu dávajú,“ hovorí Petr Šedivec, generálny 
riaditeľ Philip Morris Slovakia. 

Z najnovších prieskumov vyplýva, že menej 
ako polovica dospelých slovenských fajčiarov 

označuje za hlavnú príčinu škodlivosti fajče-
nia pre ľudské zdravie práve chemické látky, 
ktoré vznikajú počas horenia tabaku. Pritom 
sú to práve tieto látky, ktoré spôsobujú ocho-
renia spojené s fajčením. Odborníci sa zho-
dujú, že nikotín, ktorý je síce návykový a nie 
je bez rizika, nie je hlavnou príčinou týchto 
ochorení. Dospelí návštevníci sa v prostredí 
laboratória dozvedeli, aké sú hlavné riziká 
spojené s fajčením klasických cigariet, ale aj 
hlavné fakty o nikotíne a princípy fungovania 
moderných bezdymových alternatív v porov-
naní s klasickými cigaretami. 

Sprievodcom iniciatívy je virtuálny populari-
zátor vedy profesor Dohorel, ktorý jednotlivé 
fakty zrozumiteľne vysvetľuje v sérii tema-
tických videí. Na Slovensku vyvinuté origi-
nálne laboratórium využíva najmodernejšie 
technológie, ako sú digitálne röntgeny a ho-
lografi cké boxy. Výnimočné je najmä využitie 
technológie Motion Capture, vďaka ktorej 
ožíva postava samotného profesora Dohorela. 
Vôbec prvýkrát mohla verejnosť laboratórium 
navštíviť v máji na námestí pri nákupnom 
centre Eurovea v Bratislave. So „Svetom bez 
dymu“ a profesorom Dohorelom sa môžete 
zoznámiť aj na www.svetbezdymu.sk.

Spoločnosť Philip Morris predstavila interaktívne laboratórium „Svet bez dymu“.
Osvetová iniciatíva priblížila dospelým fajčiarom a ich blízkym vedu a výskum, 
ktoré stoja za bezdymovými nikotínovými alternatívami. 

Laboratórium profesora Dohorela ukázalo svoje pokusy a najnovšie technologické poznatky týkajúce sa Sveta bez dymu. 
Philip Morris sa výskumu a vývoju bezdymových zariadení venuje viac ako 20 rokov.

Laboratórium predstavilo niekoľko 
názorných ukážok, napríklad porovnanie 
aerosólu z bezdymového zariadenia 
a dymu z klasickej cigarety.
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Záľuby: turistika, lyžovanie, 
nordic walking, plávanie, 
cvičenie, tanec, divadlo, 
hudba, moderné výtvarné 
umenie, záhrada, cestovanie

56 rokov

1 syn, ktorý študuje 
na Karlovej 
univerzite

34 rokov 
v maloobchode

Tatiana Kapitánová,
tatiana.kapitanova@atoz.sk

V detstve chcela byť lekárkou, ale možno 

o jej budúcom smerovaní rozhodli gény 

po starých rodičoch, ktorí ešte pred 

druhou svetovou vojnou úspešne 

prevádzkovali obchod, krčmu 

a gazdovstvo. Celý svoj pracovný 

život venovala maloobchodu 

a dokonca zostala verná jednej 

firme. „Odporuje to všetkým 

príručkám a mnohí mi asi ani 

nebudú veriť, ale mňa aj po 

34 rokoch práca v Coop Jednote 

Prievidza baví,“ hovorí 

predsedníčka predstavenstva 

Janka Madajová.

Janka Madajová
predsedníčka predstavenstva 
Coop Jednoty Prievidza
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Z dravý a vyvážený vzťah k potravinám 
je základom kvalitného života. Na 
jednej strane je nebezpečné, ak ich 
niekto preceňuje, na druhej strane 
je zlé, ak sa niekto vôbec nezaujíma 

o kvalitu toho, čo má na tanieri. „Nájsť zlatú strednú 
cestu je náročné a ja sa to po celý život učím,“ vy-
svetľuje predsedníčka predstavenstva Coop Jednoty 
Prievidza Janka Madajová.

Zo svojej pozície pociťuje zodpovednosť za to, aby 
zákazníkom ponúkali kvalitné a zdravé potraviny. 
A tiež jej záleží na tom, aby v snahe o dostupnosť 
čerstvého tovaru do konca otváracích hodín ne-
plytvali a nevytvárali zbytočné množstvá odpadu. 
„Pri výbere potravín – či už na svoj stôl, alebo na 
pulty našich predajní – preferujem domácich vý-
robcov z hornej Nitry a zo Slovenska. Podporíme 
tak sami seba, znížime uhlíkovú stopu a zároveň si 
môžeme byť istí kvalitou potravín, ktoré konzumu-
jeme,“ hovorí.

vých odborov – odbor obchodnej politiky. Postup-
ne som sa stala členkou predstavenstva a neskôr 
jeho podpredsedníčkou,“ vysvetľuje. Táto pozícia 
Janke Madajovej umožnila riadiť obchod nielen 
v rámci prievidzského družstva, ale spolupracovať 
na celoslovenských projektoch v rámci Coop Jed-
noty Slovensko. „To, že som sa v roku 2016 stala 
predsedníčkou predstavenstva Coop Jednoty Prie-
vidza, spotrebného družstva, beriem ako pokračo-
vanie mojej pracovnej cesty a zároveň zúročenie 
všetkých vedomostí a skúseností, ktoré som za 
dlhé roky nadobudla,“ konštatuje.

Za pracovnú skúsenosť, ktorá ju doslova vyformo-
vala, považuje transformáciu Jednoty zo skostna-
teného socialistického podniku na modernú firmu. 
„Od začiatku som bola aktívnou súčasťou tohto 
procesu – a to v našom regionálnom i v celosloven-
skom meradle. Nový systém riadenia sme vytvára-
li my sami, bez zahraničného know-how,“ hovorí 
Janka Madajová.



Popis pracovného dňa 
Janky Madajovej nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

Oproti neosobnosti internetu 
je bonusom kamenných 
predajní ľudský prístup.

Janka Madajová cíti zodpovednosť za to, aby zákazníkom ponúkali kvalitné 
a zdravé potraviny.

Úspech nabíja 
pozitívnou 
energiou, 

ktorú potom 
človek môže 
šíriť ďalej.

Profesionálna kariéra Janky Madajovej spätá s po-
travinami sa začala už výberom vysokej školy. Po 
absolvovaní odboru „vnútorný obchod“ na terajšej 
Ekonomickej univerzite v Bratislave sa vrátila do-
mov na hornú Nitru. Doteraz si pamätá, ako ju 
príjemne prekvapilo, že sa s ňou počas prijímacieho 
pohovoru chcel rozprávať vtedajší šéf prievidzskej 
Jednoty Ondrej Tatár. „Vážila som si, že mi ako 
bezvýznamnej čerstvej absolventke venoval svoj 
čas. U ostatných potenciálnych zamestnávateľov sa 
to nestalo. Nakoniec som sa na základe tohto dob-
rého pocitu a intuície rozhodla pre spotrebné druž-
stvo Jednota Prievidza,“ spomína jej dnešná pred-
sedníčka predstavenstva.

Jej cesta do čela spoločnosti napredovala postup-
ne. Pred vyše tridsiatimi rokmi začínala v rámci 
sekretariátu predsedu družstva a mala na starosti 
prácu s členskou základňou družstva a funkcionár-
skym zborom. Po dvoch rokoch sa rozhodla po-
sunúť sa bližšie k samotnému obchodu, preto po-
žiadala o preradenie na obchodný úsek. „Vďaka 
dôvere vtedajšieho predsedu družstva Stanislava 
Paulíka som dostala príležitosť viesť jeden z kľúčo-

Veľkou skúsenosťou posledných rokov je pre ňu 
funkcia šéfky predstavenstva. „Na jednej strane je 
tu konečná zodpovednosť, na druhej strane veľká 
miera slobody v rozhodnutiach. Za päť rokov v tej-
to pozícii mám za sebou veľké množstvo projektov. 
Najvýznamnejším je vstup našej firmy na trh mimo 
územia okresu Prievidza a spustenie prevádzkova-
nia 17 predajní v regióne Trenčína a Nového Mes-
ta nad Váhom,“ uvádza.

Pri pohľade do budúcnosti je presvedčená, že ka-
menné predajne potravín budú stále mať dominant-
nú pozíciu. „Oproti neosobnosti internetu je naším 
bonusom ľudský prístup a kvalita sprievodných slu-
žieb. Chceme, aby si zákazník z našej predajne ne-
odnášal len tovar, ale aj pozitívnu emóciu. Aby bol 
pre neho kontakt s našimi zamestnancami príjem-
ným zážitkom dňa. Veď v mnohých predajniach sa 
s našimi zákazníkmi poznáme po mene a sme s nimi 
prirodzene spätí,“ dodáva Janka  Madajová. 



VÍŤAZOV ROČNÍKA 2021:
PREDSTAVUJEME...

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2021:
>  10. jubilejný ročník programu
>  21 nových inovatívnych kategórií 

>  137 registrovaných noviniek
>  45 víťazov zvolených spotrebiteľmi

ORGANIZÁTOR:  ODBORNÍ PARTNERI: B2B MEDIÁLNY 
PARTNER:

PARTNER 
PROGRAMU:

ŠPECIÁLNI PARTNERI:

ALKOHOL AVIVÁŽE BALENÉ MÄSO BALENÉ VODY CEREÁLIE A SUŠENÉ PLODY 

HUBKY A HANDRIČKY JOGURTY KÁVA KONZERVOVANÉ RYBY KRMIVÁ A MAŠKRTY PRE PSY

MOPY MRAZENÉ JEDLÁ NEALKOHOLICKÉ PIVÁ OMÁČKY A OCHUCOVADLÁ OVOCNÉ, ZELENINOVÉ ŠŤAVY A FUNKČNÉ NÁPOJE

SALÁMY A ÚDENINY SIRUPY SLADKÉ PEČIVO SLANÉ PEČIVO SLANÉ POCHUTINY

TUNIAKY VEGETARIÁNSKE A VEGÁNSKE PRODUKTY VÍNA VLASOVÁ KOZMETIKA ZMRZLINY

BOŠÁCKA SLIVOVICA
OLD HEROLD

DENKMIT VONNÉ PERLIČKY
DM DROGERIE MARKT

TESCO FINEST HOVÄDZÍ STEAK
TESCO STORES SR

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ  
BILLA

TESCO ZMES ORECHOV A OVOCIA  
TESCO STORES SR

VILEDA GLITZI ALWAYS 
CLEAN VISKÓZNA HUBKA
FREUDENBERG HOME AND CLEANING 
SOLUTIONS

ZVOLENSKÝ JOGURT GRÉCKY TYP
ZVOLENSKÁ MLIEKAREŇ

FRESH CORNER KÁVA
SLOVNAFT

FRANZ JOSEF SARDINKY FILETY BEZ 
KOŽE A KOSTÍ V OLIVOVOM OLEJI   
GORAL 

BRIT MEATY JERKY PAMLSKY ZO 
SUŠENÉHO MÄSA  
VAFO PRAHA 

VILEDA 1.2 SPRAY MAX MOP BOX
FREUDENBERG HOME AND CLEANING 
SOLUTIONS

RYBA KOŠICE RYBY S MORSKOU SOĽOU
RYBA KOŠICE 

COOL MALINA & ČUČORIEDKA
STAROPRAMEN – SLOVAKIA

ADY CHREN KLASIK  
A+Z RIŠŇOVSKÝ HALÁSZ

DM BIO ZÁZVOROVO-KURKUMOVÝ 
7-DŇOVÝ SHOT   
DM DROGERIE MARKT

ZIPSER SALÁMA
TAURIS

ŠŤAVA FARMÁRIK
FARMÁRIK

TESCO SLADKÉ PEČIVO
TESCO STORES SR

TESCO SLANÉ PEČIVO  
TESCO STORES SR

DUPETKY PEČENÉ & PARADAJKA-BYLINKY  
PERFETTI VAN MELLE SLOVAKIA

ŽLTOPLUTVÝ TUNIAK FILETY V OLEJI SOKRA 
BALTAXIA

FERMENTOVANÉ PROBIOTICKÉ BIO 
VÝROBKY WILD & COCO 
WILD & COCO

SLOVENSKÉ VINICE
ST.NICOLAUS – TRADE 

COOP ŠAMPÓN ŽIHĽAVOVÝ BIOVA 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

TESCO ZMRZLINA V KORNÚTKU 
TESCO STORES SR

HUBKY A HANDRIČKY

VILEDA GLITZI ALWAYS 

SLANÉ PEČIVO
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MODRÉ LOGO S PALCOM HORE, DOPLNENÉ FARBAMI TRIKOLÓRY, POZNÁ 
K DNEŠNÉMU DŇU VIAC AKO 1 200 000 SLOVENSKÝCH ZÁKAZNÍKOV!

>  137 registrovaných noviniek
>  45 víťazov zvolených spotrebiteľmi

SME NA FACEBOOKU  AJ LINKEDINE! 

NEZABUDNITE ODOBERAŤ NÁŠ NEWSLETTER!

www.volbaspotrebitelov.skwww.najlepsianovinka.sk

Už v najbližšom čísle sa môžete tešiť na prílohu 
venovanú 10. ročníku programu Voľba spotrebiteľov.

B2C MEDIÁLNI PARTNERI:

ALKOHOL AVIVÁŽE BALENÉ MÄSO BALENÉ VODY CEREÁLIE A SUŠENÉ PLODY 

HUBKY A HANDRIČKY JOGURTY KÁVA KONZERVOVANÉ RYBY KRMIVÁ A MAŠKRTY PRE PSY

MOPY MRAZENÉ JEDLÁ NEALKOHOLICKÉ PIVÁ OMÁČKY A OCHUCOVADLÁ OVOCNÉ, ZELENINOVÉ ŠŤAVY A FUNKČNÉ NÁPOJE

SALÁMY A ÚDENINY SIRUPY SLADKÉ PEČIVO SLANÉ PEČIVO SLANÉ POCHUTINY

TUNIAKY VEGETARIÁNSKE A VEGÁNSKE PRODUKTY VÍNA VLASOVÁ KOZMETIKA ZMRZLINY

CUKROVINKY ČAJE ČOKOLÁDY DÁMSKA HYGIENA ENERGETICKÉ NÁPOJE

KRMIVÁ PRE MAČKY LAHÔDKY LIMONÁDY METLY A ZMETÁKY MLIEČNE SNACKY A DEZERTY

PAPIEROVÝ PROGRAM PÍSACIE A KREATÍVNE POTREBY PLEŤOVÁ KOZMETIKA POLOTOVARY NA VARENIE POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ A HYGIENU

SYRY ŠPECIÁLNE POTRAVINY ŠUMIVÉ VÍNNE NÁPOJE ŠUNKY TEKUTÉ MYDLÁ A ANTIBAKERIÁLNE GÉLY

MENTOS GUM PURE FRESH 
WATERMELON
PERFETTI VAN MELLE SLOVAKIA

BERCOFF WELLNESS ČAJ ZÁZVOR 
M.BER.

TESCO ŠVAJČIARSKA ČOKOLÁDA
TESCO STORES SR

TESCO PRO FORMULA ECO
TESCO STORES SR 

MAXX ENERGY DRINK KLASIK PET 
CASTE SK

BRIT CARE SUPERPRÉMIOVÉ 
HYPOALERGÉNNE KRMIVO PRE MAČKY 
S ČERSTVÝM MÄSOM A PROBIOTIKAMI
VAFO PRAHA 

PIKNIK LAHÔDKOVÉ ŠALÁTY EXKLUSIV 
SO ZIPSER ŠUNKOU 
RYBA KOŠICE

PEPSI MANGO
MATTONI 1873

SPONTEX GREEN RAD ZMETÁKOV ZO 
100% RECYKLOVATEĽNÉHO MATERIÁLU
MAPA SPONTEX CE 

MONTE -30 % CUKRU 
ZOTT 

TENTO TOALETNÝ PAPIER 3-VRSTVOVÝ
METSÄ TISSUE SLOVAKIA

FÚKACIE FIXY AIRPENS METALLIC 
CENTROPEN

BALEA PLEŤOVÉ SÉRUM S VITAMÍNOM C
DM DROGERIE MARKT

TESCO GRILL MASTER MÄSO 
TESCO STORES SR

VELVET TURBO EXTRA STRONG – 
PAPIEROVÁ UTIERKA 
MORACELL

COOP NITE SYROVÉ MAMIČKINE DOBROTY
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

FREE MLIEKO BEZLAKTÓZOVÉ 
BILLA

MOSCATO DE LUXE
SOARE SEKT SLOVAKIA

TESCO FINEST ŠUNKA 
TESCO STORES SR

INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ A INDULONA 
ANTIBAKTERIÁLNE GÉLY NA RUKY 
SARANTIS SLOVAKIA

SPOTREBITELIA VOLIA, 

PREDAJE RASTÚ!
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CATSCAN
V tomto vydaní:

PANDÉMIA
NAFÚKLA 
OBJEMY

CS #1
Vybehnúť cez obed 
z kancelárie na drobný 
nákup, doplniť niečo 
do domácnosti alebo sa 

len namotivovať na zvyšok 
pracovného dňa. Pre mnohých 
ľudí to bola každodenná rutina, 

ktorú však pandémia koronavírusu 
v minulom roku výrazne zasiahla. Žiadna 

kancelária, žiaden pohyb vonku, žiadne drobné 
nákupy. Pocítili to aj výrobcovia a distribútori 

nealkoholických nápojov a zmrzlín, teda 
produktov, ktoré často patria medzi impulzné 

položky v nákupnom košíku. Na druhej 
strane si všimli iný trend. Rástol dopyt 

po veľkých baleniach nápojov a zmrzlín.

Zdroj: GfK, 03/20 – 02/21

LIMONÁDA
ZO SICÍLSKYCH 

CITRUSOV
Sila hrdinskej Sicílie

• Vysoký podiel ovocnej zložky.

• Sladená iba trstinovým cukrom.

• Plná a šťavnatá chuť osviežujúcich 
citrusov najvyššej kvality.

NOVINKA

Slovenská republika: Kofola a.s., Rajecká Lesná č. 1, 013 15. Kontaktné centrum: +421 2 3366 3366. www.targaflorio.sk

45 eur
za rok minú na nákup 
zmrzliny rodiny 
s tínedžermi.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA

L
etná sezóna je pre výrobcov a dis-
tribútorov nealkoholických ná-
pojov a predovšetkým zmrzliny 
najdôležitejším obdobím roka. Aj 
preto boli na jar 2020 vzhľadom 

na pandémiu ochorenia Covid-19 očakávania 
mnohých spoločností opatrné. Zásadný vplyv 
krízy na spotrebu, najmä v kategórii zmrzliny, 
sa napokon aj potvrdil. Ako ukazujú čísla agen-
túry NielsenIQ, spotreba jednoporciovej zmrzli-
ny v období od marca 2020 do februára 2021 
klesla v objeme až o 17‚7 %. „Jednoporciové 
zmrzliny sú najpredávanejším segmentom, kto-
rý tvorí takmer polovicu celého predaného ob-
jemu. Oproti predchádzajúcemu sledovanému 
obdobiu poklesla významnosť jednoporciových 
zmrzlín v predanom objeme o päť percentuál-
nych bodov,“ vysvetľuje konzultantka spoloč-
nosti NielsenIQ Zuzana Berezňáková.
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LIMONÁDA
ZO SICÍLSKYCH 

CITRUSOV
Sila hrdinskej Sicílie

• Vysoký podiel ovocnej zložky.

• Sladená iba trstinovým cukrom.

• Plná a šťavnatá chuť osviežujúcich 
citrusov najvyššej kvality.

NOVINKA

Slovenská republika: Kofola a.s., Rajecká Lesná č. 1, 013 15. Kontaktné centrum: +421 2 3366 3366. www.targaflorio.sk

inzercia

Na druhej strane rast zaznamenali rodinné ba-
lenia zmrzliny. V malej miere narástol aj ich pre-
daný objem, významnejší nárast zaznamenali 
v tejto kategórii tržby, a to o 5‚8 %. O viac ako 
7 % sa prepadol segment zmrzlinových dezer-
tov a praliniek. „Zmrzlinový biznis bol do minu-
lého roka závislý od spotreby zmrzliny vonku, 
vplyv pandémie bol preto veľmi negatívny. Naj-
viac utrpel segment kopčekovej zmrzliny, nao-
pak, zaznamenali sme rast predaja zmrzlín tak-
zvaného pintového formátu, teda 400 až 500 
mililitrov,“ hodnotí manažér kategórie zmrzli-
nových značiek spoločnosti Unilever Ja                                                                n Diehel.

Podobný vývoj trhu zaznamenali aj výrobcovia 
a distribútori nealkoholických nápojov. Aj tu sa 
prejavila pandémia, ľudia v omnoho menšej 
miere nakupovali impulzné nápoje v malých ba-
leniach a skôr sa predávali väčšie objemy. „Seg-
ment detských ná pojov a segment ná pojov 
niž š ej litrá ž e priam ú plne zastal. Po prvé  sa pod 

to podpísali zatvorené  š koly, teda deti nedostá -
vali do š kô l na desiatu pitný  rež im. A po druhé  
boli zatvorené bufety a gastrosegment,“ hovorí 
obchodný riaditeľ spoločnosti Caste SK Rasti-
slav Libiak.

Managing director firmy Premium Brands Ri-
chard Šimek hodnotí, že začiatok roka 2021 bol 
asi najhorší v histórii spoločnosti. „Predaje gene-
rovali hlavne veľké reťazce – ako potravinárske, 

tak napríklad aj čerpacie stanice – a podobné 
predajné kanály. Všetci už čakáme, kedy sa opat-
renia postupne začnú uvoľňovať a ľudia začnú 
cestovať, chodiť do práce a celkovo viac žiť spô-
sobom, akým sme boli zvyknutí pred pandémiou. 
Samozrejme, určitý čas potrvá, kým obhájime 
pozície z minulých rokov, ale tomu prispôsobu-
jeme aj zloženie nášho portfólia,“ vysvetľuje.

Privátna zmrzlina áno, 
privátny nápoj nie

Hoci impulzný predaj utrpel, zákazníci častejšie 
hasili svoj smäd doma. Podľa                                                                 údajov agentúry 
GfK si od marca 2020 do februára 2021 nie                                                                ktorý 
z nealkoholických nápojov aspoň raz zakúpila 

45 eur

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

58,2 %
ľudí si aspoň raz 
za rok kúpi zmrzlinu 
na drievku.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

nej značky obchodných reťazcov si aspoň raz 
ročne kúpi sedem z desiatich domácností. 
„O popularite privátnych značiek zmrzliny sved-
čí aj to, že najviac zmrzliny domácnosti nakupu-
jú v diskontoch, v ktorých majú aj najvyššie vý-
davky na tieto produkty. V diskontoch 
nakupuje zmrzlinu každá druhá slovenská do-
mácnosť,“ konštatuje konzultantka Spotrebiteľ-
ského panela GfK Nina Páleníková.

Zo štatistík spoločnosti NielsenIQ vyplýva, že 
najväčším segmentom medzi zmrzlinami sú jed-
noporciové zmrzliny, z ktorých sa 56 % predalo 
vo forme nanukov. Štvrtina jednoporciových 
zmrzlín obchody opustila vo forme sendvičov 
a 15 % objemu v podobe kornútov. „Slovákom 
najviac chutí vanilková príchuť, nasleduje jaho-
dová, čokoládová a smotanová,“ dodáva Zuza-
na Berezňáková.

Výrobcovia kladú dôraz 
na veľkosť a zdravie

Kým udalosti minulého roka mali vo väčšine prí-
padov vplyv na rozvoj a rýchlosť rastu trhu, 
trend mi zásadne nepohli, skôr naopak. Hoci 
viacero oslovených spoločností priznalo, že mu-
seli vlani buď zabrzdiť svoje rozvojové plány, 
alebo uvedenie noviniek na trh úplne odsunúť, 
smer, akým sa novinky uberajú, sa zásadným 
spôsobom nemení. V súvislosti s aktuálnym dia-
ním v oblasti zdravia dokonca niektoré spoloč-
nosti reagovali aj na epidemiologický vývoj. 
„Keď ž e oč aká vame, ž e aj prichá dzajú ca letná  

každá slovenská domácnosť. V porovnaní 
s predchádzajúcim sledovaným obdobím spot-
reba nealkoholických nápojov v domácnostiach 
rástla a rovnako na ne spotrebitelia minuli aj viac 
peňazí. „Z hľadiska podielu vo výdavkoch minu-
li domácnosti zo svojho rozpočtu najviac na ba-
lené vody a sýtené nealkoholické nápoje. Ak by 
sme sa na nákupy pozreli z hľadiska zakúpené-
ho objemu, viac ako polovicu tvoria balené 
vody,“ hovorí senior konzultantka Spotrebiteľ-
ského panelu GfK Veronika Némethová.

Jedna domácnosť si balenú vodu nakúpi v prie-
mere každých 12 dní, sladené nápoje raz za dva 
týždne. Dlhodobý trend je stabilný pri ľadových 
čajoch, ktoré domácnosti kupujú priemerne 
šesťkrát do roka. V akciách spotrebitelia vyhľa-
dávajú predovšetkým sýtené ochutené nápoje 
ako koly a limonády, pri ktorých výdavky na zvý-
hodnené nákupy dosahujú viac ako polovicu 

z celkovej hodnoty. Naopak, za štandardnú cenu 
sa nakupuje najviac energetických nápojov.

„Podiel privátnych značiek je, na rozdiel od ak-
ciových nákupov, pod priemerom rýchloobrát-
kového trhu. Domácnosti minuli na nákupy 
privátnych značiek v nealkoholických nápojoch 
necelú pätinu z výdavkov, čiže viac ako 80 per-
cent trhu je tvorených značkovými produktmi. 
Najvyšší podiel dosahujú privátne značky v ka-
tegórii ľadových čajov, predstavujú viac ako tre-

tinu z hodnoty. Naopak, najnižší podiel privát-
nych značiek je v sýtených nealkoholických 
nápojoch,“ uvádza Veronika Némethová.

Celkom opačná situácia je pri zmrzlinách. Podľa 
údajov GfK predstavovali nákupy tejto kategórie 
tovarov privátnych značiek až 62                                                                 % celkových 
nákupov domácností. Akúkoľvek zmrzlinu vlast-

25.05.Hollandia Tovar&Predaj č. 59 240X270 mm (Květen).indd   125.05.Hollandia Tovar&Predaj č. 59 240X270 mm (Květen).indd   1 27.05.2021   15:08:5927.05.2021   15:08:59

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

30,8 %
spotrebiteľov 
deklaruje, že pije len 
čisté minerálne vody.60,4 %

zákazníkov hovorí, že si 
aspoň raz za rok kúpi 
ochutený sýtený nápoj.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA
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sezó na bude eš te ovplyvnená  pandemickou si-
tuá ciou, rá tame s obdobný m vplyvom ako mi-
nulý  rok. Z uvedené ho dô vodu sme sa rozhodli 
 neuvá dzať  na trh ď alš ie nové  rady a prí chute 
impulzný ch produktov. Malou vý nimkou je vy-
lepš enie receptú r ná pojov Rio H2O. Zmenili sme 
tvar fľ aš e, zmodernizovali dizajn a hlavne sme 
do nápoja pridali vitamí n D3 pre podporenie 
imunity a zdvojná sobili sme objem ovocnej duž i-
ny,“ opisuje predseda predstavenstva spoloč-
nosti McCarter Milan Pašmík.

Podobným smerom sa vydáva aj spoločnosť 
Maspex, ktorá stojí predovšetkým za džúsmi 
značky Relax. Na trh tento rok plánuje uviesť 
nové nápoje s obsahom dužiny a zareagovala 
taktiež na dopyt zákazníkov po väčších obje-
moch. Jablkový, pomarančový a multivitamíno-
vý džús bude po novom k dispozícii aj v dvojlit-
rovom balení. Okrem zväčšovania balení je 
dlhodobým trendom na trhu aj postupné znižo-
vanie obsahu cukru v nápojoch na úplné mini-
mum. Aj v tejto oblasti viaceré spoločnosti pri-
pravili na aktuálny rok novinky.

„Kofola po prvý raz prichádza s variantom, 
v ktorom je o 30 percent menej cukru a žiadne 
sladidlá, značka Rajec sa predstaví v novom rade 
Bio s dvoma príchuťami bylín,“ hovorí obchodný 
riaditeľ Kofola ČeskoSlovensko Jaroslav Vích. 

Trend nakupovania zdravých a prírodných pro-
duktov potvrdzuje aj obchodný manažér spo-
ločnosti Teekanne Robert Bárta. „S veľ ký m 
ú spechom sa stretol rad Teekanne Organics, 
ktorý  si už  na Slovensku naš iel svojich verný ch 
zá kazní kov a jeho predaje extré mne rastú ,“ ho-
vorí s tým, že na aktuálnu sezónu na trh uvied-
li ľadové čaje bez cukru, ktoré sú sladené 
s                                                                téviou. V neposlednom rade je dobrým príkla-
dom chutí spotrebiteľov aj skúsenosť spoločnos-
ti Levanduland z minulej sezóny. „Levanduľová 
limonáda vytvorená z čistých výťažkov bylín 
a bez pridaného cukru bola v uplynulom lete 
uvedená na trh len ako limitovaný produkt, 
 avšak zákazníci si ju veľmi obľúbili, preto toto 
leto bude opäť dostupná a plánujeme zväčšenie 
objemu výroby,“ hovorí konateľka spoločnosti 
Simona Slobodová.

Ani dopyt po zdravých a nesladkých výrobkoch 
však podľa obchodného riaditeľa Caste SK Ras-
tislava Libiaka neplatí univerzálne. Zatiaľ čo 
v oblasti nápojových výživových doplnkov s ob-
sahom rôznych aminokyselín zaznamenávajú 

Zdroj: Euromonitor International, 2020

Predaný objem nealkoholických nápojov 
v slovenskom maloobchode (v mil. litrov)

Balená voda 558‚9

Sýtené nápoje 290‚4

Džúsy 70‚9

Ľadový čaj 26‚6

Sirupy 26‚0

Energetické nápoje 25‚1

Športové nápoje 4‚9

Ľadová káva 1‚3
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úspech, sú aj kategórie, pri ktorých zdravý život-
ný štýl pre spotrebiteľa nehrá primárnu úlohu. 
„Paradoxom dnešného zdravého životného 
štýlu je energy sugar-free. Spolu s energy kolou 
neodporúčam tieto výrobky vyrábať, dodávať 
ani predávať,“ konštatuje.

Neboja sa 
experimentovať

Ani zmrzlina, obľúbený letný dezert, sa v po-
sledných rokoch nevyhla trendu znižovania ob-
sahu cukru, ale ani novým, na prvé počutie exo-
tickým príchutiam. Napríklad slivkovo-maková 
zmrzlina, ktorú minulý rok predstavila Zvolenská 

mliekareň, určite vyčarí na tvári nejedného spot-
rebiteľa prinajmenšom prekvapenie. „Myslím si, 
že je potrebné novinkám dať dlhší priestor. 
V mnohých prípadoch spotrebiteľ ani nevie, že 
sa na pulte nachá                                                                dza niečo nové, pretože sa 
z obchodu ponáhľa a nechce tam tráviť viac 
času, ako je potrebné,“ odpovedá riaditeľka 
predaja Zvolenskej mliekarne Zuzana Žubor Ká-
gerová na otázku, ako sa novinka uchytila. 
S inováciami však prestať neplánujú, tento rok 
má firma pripravenú novinku v podobe sorbe-
tov. „Receptúra je postavená na histórii a spo-
mienka                                                                ch z nášho detstva, keď sme si kupovali 
dreň a hrali sa s guľôčkami,“ dodáva.

Veľmi netradičnú kombináciu v minulosti skúšal 
aj slovenský výrobca zmrzliny a nanukov, spo-

ločnosť Sweety Ice. „Pred niekoľkými rokmi 
sme uviedli na trh Ice energy – energetickú 
zmrzlinu s taurínom, kofeínom a vitamínmi, ale 
trh na ňu nebol pripravený a my sme ju nepod-
porili žiadnou propagáciou,“ hovorí konateľ 
firmy Sweety Ice Marián Horváth. Pochvaľuje si 
však kombinácie obsahujúce slaný karamel ale-
bo príchuť café latté. „Popritom intenzívne pra-
cujeme na skvalitňovaní našich zmrzlín, najmä 
používaním slovenských surovín alebo naprí-
klad zvyšovaním podielu ovocnej zložky našich 
nanukov,“ hovorí.

Svoju pozíciu na slovenskom trhu by v tomto 
roku chcela posilniť v kategórii zmrzlín aj spo-
ločnosť Hollandia, ktorá plánuje rozšíriť distribú-
ciu, marketingovo-obchodnú podporu a zvýšiť 
povedomie o svojich výrobkoch. „Koncept našej 
zmrzliny je postavený  na vysokom podiele jo-
gurtu. Spolu s kvalitný mi ingredienciami ako 
belgická  č okolá da č i ovocné  sorbety tak vznikli 
naš e hlavné  produktové  benefity v porovnaní  
s konkurenciou,“ vysvetľuje projektový manažér 
firmy Hollandia Marek Skladaný.

Smerom sledovania najaktuálnejších módnych 
trendov sa už dávnejšie vydali v spoločnosti Uni-
lever, a to hneď v niekoľkých podobách. Už roky 
totiž rastie dopyt po vegánskych zmrzlinových 
alternatívach, ktorý neustal ani vlani, a tak na 
tieto trendy plánuje spoločnosť nadviazať aj 
v tomto roku. Okrem toho však pripravuje zau-
jímavú spoluprácu s celkom iným odvetvím biz-
nisu. „Pri značke Algida chystáme spoluprácu 
s firmou Disney, ktorá je najväčšou značkou 
v oblasti filmu. Po novom budú k dispozícii na-
nuky Frozen, Avengers alebo Spider-Man,“ uvá-
dza Jan Diehel.

Marketingom 
je aj ekológia

Spolupráca s inou osvedčenou značkou, ale 
v dnešnej dobe napríklad aj s influencermi, je 
dnes už overený spôsob, ako zaujať. Navyše 
tým,                                                                 že spoločnosť Unilever je vo svojej kategó-
rii lídrom na trhu, môže si dovoliť aj experimen-
tovať a lákať ľudí na úplné novinky, ako naprí-
klad proteínové zmrzliny. Nemenej dôležitou 
súčasťou marketingu sú však podľa Zuzany Žu-
bor Kágerovej aj naďalej ochutnávky produktov. 
„Je to dobrý podporný prostriedok či už na ná-
kup výrobku, alebo na budovanie značky a aj na 
zvyšovanie povedomia o novinkách a aktivitách 
výrobcu,“ hovorí.

Trendom je 
postupné 

znižovanie 
obsahu cukru.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA
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Okrem klasických letákových akcií či rôznych 
roll-upov v predajni odporúčajú výrobcovia 
a distribútori nezanedbávať ani online priestor, 
či už vlastnú webovú stránku, alebo aj sociálne 
siete. Najmä na sociálnych sieťach môžu byť 
dobrým katalyzátorom interakcií rôzne populár-
ne osobnosti s veľkým dosahom na množstvo 
používateľov. V neposlednom rade si však firmy 
všímajú aj dopyt spotrebiteľov po ekológii 
a ekologických alternatívach.

„V novom rade rastlinných nápojov Body&Futu-
re sme použ ili inovatí vny ekologickejš í  tetrapa-
kový  obal, ktorý  je až  z 89 percent vyrobený  
z obnoviteľ ný ch zdrojov rastlinné ho pô vodu. 
Obal vrá tane plastové ho uzá veru je vyrobený  
z dreva a cukrovej trstiny. Ponú kame ich za veľ -
mi prijateľ nú  a konkurencieschopnú  cenu, č í m 
chceme sami prispieť  a dať  impulz k ekologic-
kejš iemu sprá vaniu firiem a spotrebiteľ ov,“ vy-
svetľuje Milan Pašmík. Ako príklad dobrého 

ekopríbehu uvádza Jaroslav Vích príbeh mine-
rálky Kláštorná. „Všetko je pri nej postavené na 
kvalite produktu v kombinácii s unikátnym ba-
lením zo stopercentne recyklovaného PET ma-
teriálu a komunikáciou v médiách a na predajnej 
ploche,“ hovorí.

Jednou z podporných aktivít predovšetkým 
v rámci snahy o zvýšenie popularity slovenských 
výrobkov bolo vytvorenie takzvaných farmár-
skych alebo slovenských uličiek. Nie všetci sú 
však o výhodnosti takejto formy propagácie 
presvedčení. „Dlhodobo apelujeme na zmenu 
umiestnenia farmárskych, slovenských a regio-
nálnych produktov na pultoch predajní. Väčši-
nou sú umiestnené samostatne na vyhradenom 
mieste, mimo oddelenia, kde by ich zákazník 
intuitívne hľadal a kde by mohli konkurovať os-
tatným značkám z tej istej kategórie a zvýšiť tak 
svoju predajnosť,“ uzatvára Simona Slobodová 
zo spoločnosti Levanduland. 

„Predaje potiahli domáci turisti.“

Letná sezóna bola jedným z pozitív minulého roka. Dobre sme sa na 
ňu pripravili a využili sme otvorenie trhu. Obmedzené cestovanie bolo 
pre nás výhodné. S Kofolou sme silní v Česku aj na Slovensku a väčšia 
koncentrácia turistov pre nás znamenala zvýšenie spotreby aj ďalších 
lokálnych značiek z nášho portfólia. Celkovo sme nakoniec dosiahli 
najlepší výsledok letnej sezóny v histórii firmy.

Jaroslav Vích, obchodný riaditeľ, Kofola ČeskoSlovensko
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PIVÁRI SA
SPOLIEHAJÚ 
NA HORKOSŤ

CS #2

Spotrebitelia na Slovensku dlhé roky nepoznali v oblasti 
piva v podstate nič iné než výčapnú desiatku a ležiak. 
Kto chcel experimentovať, mohol nanajvýš vyskúšať 
tmavé. Nie až tak dávno sa však trh s pivom výrazne 
zmenil. Na rôzne špeciály z malých remeselných 
pivovarov museli zareagovať aj veľkí producenti. 
Porter, Weizen, ale aj najrôznejšie druhy vrchne 
kvasených pív dnes už spotrebiteľ nájde v takmer 
každom obchode. Najmä pri vrchne kvasených pivách 
je ich spoločnou charakteristikou horkosť a sviežosť. 
A práve týmto smerom sa dnes uberajú pivné trendy.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Zdroj: NielsenIQ, 03/20 – 02/21

K
eď na začiatku októbra 1842 
uvarili pivovarníci v Plzni prvý 
svetlý ležiak, len s ťažkosťami 
mohli tušiť, že na najbližších 
170 rokov určia trend, ktorým 

sa bude pivná kultúra vo svete uberať. Hoci je 
tradičná dvanástka či výčapná desiatka a jede-
nástka podľa údajov agentúry Median z druhej 
polovice minulého roka stále najpopulárnejším 
pivom, trendy a aj obchodné stratégie výrobcov 
hovoria jasne. Spotrebitelia chcú testovať nové 
chute. V kategórii desiatok a dvanástok sa do 
popredia čoraz viac dostáva horkosť.

„Začiatkom roka sme uviedli na trh až 200 dní 
odležaný ležiak Budvar Reserve a pred Veľkou 
nocou, v Česku veľmi populárny, horký ležiak 
Budvar 33, ktorý má až 33 jednotiek horkosti,“ 
hovorí regionálny riaditeľ spoločnosti Budweiser 
Budvar Ivan Schwarz. Obchodný riaditeľ Pl-
zeňského Prazdroja Slovensko pre maloobchod 
a obchodné reťazce David Kovář uvádza, že na 
pultoch predajní je od konca marca vo vratných 
sklenených fľašiach a aj v plechovkách prémiový 
svetlý ležiak s charakteristickou horkosťou a pl-
nou chuťou Radegast Ryze Hořká 12° a rovnako 
Gambrinus Plná 12°, po novom taktiež dostup-
ný v skle.

O                                                                bľúbenosť tradičných druhov svetlého 
piva dokumentujú aj údaje agentúry 

NielsenIQ, ktorá zbierala dáta od 
marca 2020 do februára 2021. 

260 mil. l 39,9 %

Zdroj: NielsenIQ, 03/20 – 02/21

260 mil. l260 mil. l260 piva sa vypilo na Slovensku 
od vlaňajšieho marca 
do tohtoročného februára.

spotrebiteľov 
si v obchode 
kupuje pivo 
v plechovkách.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA
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36,8 %
spotrebiteľov pije 
radlery a sajdery.

„Medzi zákazníkmi je dlhodobo najpopulárnej-
šie výčapné pivo, takzvaná desiatka, ktorej sa 
za posledných 12 mesiacov predalo viac ako 
180 miliónov litrov. Ďalším segmentom v poradí 
je ležiak alebo takzvané dvanásťstupňové pivo, 
ktoré rastie v počte predaných litrov najrýchlej-
šie, o 17 percent, a tvorí takmer štvrtinu spotre-
bovaného množstva,“ hovorí konzultantka Niel-
senIQ  Miriam Brynzová.

Pivo a pandémia

Zrejme neexistuje oblasť, ktorej by sa za uplynu-
lý rok nedotkla pandémia ochorenia Covid-19. 
Zmeny na trhu pocítili aj pivovarníci, ktorých 
negatívne zasiahli predovšetkým zatvorené pre-
vádzky na jar aj koncom minulého roka. Vo vše-
obecnosti sa oslovení výrobcovia zhodujú, že 
hoci prepad v predanom objeme nebol až taký 
dramatický, pretože ho dokázal vykompenzovať 
predaj v maloobchode, výpadok cítiť najmä 
v tržbách. V horeca segmente je totiž marža pre 
výrobcu vyššia než v maloobchode.

„V celkovom vyjadrení sme predali v roku 2020 
rekordné objemy piva, avšak v horšom mixe pre-
dajných kanálov, čo malo negatívny vplyv na 
profitabilitu nášho biznisu. Pokles ziskovejšieho 
predajného kanálu horeca bol nahradený menej 
ziskovým predajom v maloobchode,“ vysvetľuje 
Štefan Finta, country director Slovakia spoloč-
nosti Staropramen-Slovakia. Rekordné nárasty 
na pultoch predajní počas prvých mesiacov pan-
démie zaznamenala v dôsledku opatrení v hore-
ca segmente aj spoločnosť Heineken Slovensko. 
Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťa-
hov, hovorí, že v apríli 2020 zaznamenali nárast 
predaných objemov v maloobchode až o 37 %.

Presun konzumentov z reštaurácií a kaviarní do 
maloobchodu v čase pandémie vidieť aj v dá-
tach agentúry GfK. Sezónnosť predaja piva nie 
je prekvapivá, no tentoraz v štatistikách vyčnie-
va okrem letných mesiacov aj apríl. „Najviac 
domácností si za posledných 12 mesiacov kúpi-
lo pivo v apríli, júli a auguste. Počas spomína-
ných dvoch letných mesiacov si domácnosti do 
svojich nákupných košíkov vložili približne jednu 
pätinu celého r                                                                očného objemu tohto nápoja,“ 

hovorí konzultantka Spotrebiteľského panelu 
GfK Nina Páleníková.

Najviac na pandémiu – predovšetkým začiatkom 
minulého roka – doplatili malé remeselné pivo-
vary, ktoré svoje produkty predávajú hlavne 
v reštauráciách a baroch. Ako uvádza Aurel Rus-
nák, sales a event manažér Prvého piešťanského 
pivovaru, ktorý je známy predovšetkým značkou 
ŽiWell, ich spoločnosť zaznamenala minulý rok 
pokles predaja až o 70 %. „A to len vďaka vy-
darenému letu,“ dopĺňa. Pivo z malých remesel-
ných pivovarov je však populárne a do svojich 
regálov ho zaraďuje čoraz viac obchodov. ... /...

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

Čo chce spotrebiteľ

V absolútnych číslach je trh s pivami a radlermi 
veľmi významný ako pre výrobcov, tak aj pre 
obchodníkov. Z údajov agentúry NielsenIQ 
 vyplýva, že za ostatných 12 mesiacov boli 
v  maloobchode tržby za pivo a radlery na úrov-
ni viac ako 293 miliónov eur. Agentúra GfK zasa 
zistila, že priemerná domácnosť minie na nákup 
piva na domácu spotrebu ročne 157 eur. 

inzercia

„Alkoholické radlery 
prestávajú existovať.“

 Boom alkoholických radlerov zastavili ešte približne v roku 2013 
prvé nealkoholické radlery, keď sa objemy z kategórie alko 
radlerov začali postupne presúvať k ochutenému nealkoholickému 
pivu. Alkoholické radlery odvtedy nabrali strmú klesajúcu krivku, 
v posledných rokoch spojenú aj s redukciou ich portfólia a postupnej 
výmeny za nealko varianty.

David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, 
Plzeňský Prazdroj Slovensko
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„Obchodní kom odporú č ame, aby sa nebá li dať  
vä č š í  priestor aj iný m typom pí v, než sú  klasické  
lež iaky a vý č apné  pivá , a tý m zatraktí vnili pivnú  
sekciu pre svojich zá kazní kov. Netreba sa bá ť  ani 
zaexperimentovať  s nový mi typmi a druhmi 
pí v,“ odkazuje na záver Štefan Finta.

 „Najintenzívnejšími kupujúcimi piva sú dospelé 
domácnosti s troma a viac členmi, u ktorých 
ročne nákupy piva dosahujú 192 litrov,“ dopĺňa 
Nina Páleníková s tým, že spotreba piva v do-
mácnostiach medziročne vzrástla.

Trendom je tiež zvýšená konzumácia piva z ple-
choviek. „Plechovky tvoria dominantný seg-
ment, 53 percent piva sa predáva práve v tom-
to obale. Ich predaj narástol za posledných 
12 mesiacov o 11 percent, čo znamená 139 mi-
liónov predaných litrov,“ hovorí Miriam Bryn-
zová. Na zaujímavý trend upozorňuje David 
Kovář. „Slováci začali citlivejšie vnímať, v akom 
obale si kupujú výrobky, čo sa nám potvrdilo, 
keďže pozitívne zareagovali na naše kampane. 
Po ohlásení odchodu od PET fliaš predaj nášho 
piva v plaste v roku 2020 klesol o 29 percenta, 
naopak, sklenené vratné fľaše rástli nad naše 
očakávania až o 17 percent,“ hovorí s tým, že 
s predajom piva v PET fľašiach chcú úplne skon-
čiť tento rok.

Nemenej dôležitým ukazovateľom pre obchod-
níkov je aj fakt, že domácnosti pri nákupe piva 
vo veľkom využívajú zvýhodnené cenové po-
nuky. V minulom roku podľa dát agentúry GfK 
minuli každé druhé euro, ktoré mali určené na 
pivo, v akcii. „Pokiaľ domácnosti nakupovali 
pivo v akcii, nakúpili pri jednom nákupe až o dve 

pätiny objemu viac ako pri nákupe v štandard-
nej cene,“ dodáva Nina Páleníková.

Leto s príchuťou citrusov

Ak sa nič vážne v najbližších týždňoch nezmení, 
leto 2021 by mohlo na pivnom trhu priniesť 
množstvo zaujímavých noviniek. Aj vinou 
 pandémie totiž minulý rok mnohí výrobcovia 
odložili pripravované inovácie. Išlo napríklad 
o spoločnosť Heineken, ktorá tento rok predsta-
vila novinky predovšetkým v kategóriách ochu-
tených pív a nealkoholických pív a radlerov, 
 napríklad vylepšenú verziu citrónového radlera 
či novú príchuť grapefruit. „Okrem radlerov sme 
uviedli aj novinku Heineken 0.0 alebo nové prí-
chute značky Desperados, ktorá  kombinuje chuť 
piva a tequily,“ hovorí Helena Windisch.

Širokú paletu rôznych typov pív ponúka aj spo-
ločnosť Staropramen-Slovakia. Podľa Štefana 
Fintu sa firma snaží udržiavať rovnováhu medzi 
výčapnými pivami, ležiakmi, ochutenými pivami, 
beermixmi a špeciálnymi remeselnými pivami. 
Na novinky na trhu však nezabúdajú ani v reme-
selných pivovaroch. „Každý mesiac prichádza-
me minimálne s dvoma sezónnymi špeciálmi, 
v čom budeme aj pokračovať. Z noviniek sa ten-
to rok viac povenujeme ‚kyseláčom‘ a nízkoal-
koholickému pivu,“ hovorí  Aurel Rusnák.

Ak už však aj obchodník novinku vyskúša na-
skladniť, je za ním len polovica práce. Tou dru-
hou je predať ju spotrebiteľovi. „U našich part-
nerov sa osvedčuje prehľadné usporiadanie celej 
pivnej kategórie cez pivné uličky a takzvaný re-
gálový program. Spotrebiteľom prinášajú väčší 
prehľad o pivnej ponuke, ale aj o novinkách 
a celkovo sa rýchlejšie zorientujú,“ hovorí David 
Kovář. Významnú úlohu podľa neho hrá aj im-
pulzívne nakupovanie a vystavenie tovaru cez 
príležitosť, ako napríklad grilovacia sezóna.

Sajder nie je pivo

Sajder,                                                                 teda ovocný – v prvom rade jabl-
kový – nápoj s približne päťpercentným 
obsahom alkoholu je na Slovensku stále 
v podstate novinkou. Napriek tomu aj 
u nás existuje firma, ktorá sa špecializuje 
na výrobu tohto nápoja a nezlomila jej 
krk ani koronakríza. „Pozeráme sa na to 
pozitívne, zatvorené gastro nás priviedlo 
viac do retailu. Sme však stále na začiat-
ku a potrebujeme sa ešte dostať do pár 
reťazcov. Široká distribúcia je pre nás jed-
ným zo základných kameňov, na ktorom 
potrebujeme stavať našu spoločnosť,“ 
hovorí riaditeľ firmy Jablčnô Matúš Fürek.

Tvrdí, že sajdery sú stále rozvíjajúci sa 
segment, ktorý má potenciál rásť. Jednou 
zo zaujímavých tém,                                                                 ktoré chce Jablčnô 
komunikovať, je, že sajder je vo svojej 
podstate šumivé jablkové víno a nie pivo. 
„Sajder, rovnako ako víno z hroznového 
muštu, vzniká kvasením jablkovej šťavy. 
Keďže na Slovensko priniesli sajder 
masívnejšie práve veľké pivné giganty, 
mnoho ľudí si to spojilo s tým, že to asi 
bude nejaké jablkové pivo. Máme am-
bíciu redefinovať vnímanie tohto nápoja 
a ukázať ľuďom inú perspektívu,“ hovorí 
Fürek. Jablčnô však nevyrába iba sajder, 
momentálne majú v celoročnom portfó-
liu štyri nápoje z jabĺk, tri nealkoholické 
a jeden alkoholický.Zdroj: GfK, 03/20 – 02/21

157 eur157 eur157
ročne minie v priemere jedna 
slovenská domácnosť na nákup 
piva v obchodoch.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA



Slnkom zaliate dni vám vie ešte viac spríjemniť osviežujúca kombinácia šťavnatých citrónov a voňavej mäty. 
Tieto svieže chute sa ideálne dopĺňajú v novom nealkoholickom radleri od Birellu Citrón&Mäta. 
Je bez pridaných chemických konzervantov, farbív a navyše obohatený o vitamíny B5, B6 a C.

ŠŤAVNATÁ
NOVINKA
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CATSCAN
V tomto vydaní:

CS #3

Po tom, ako pandémia ochorenia Covid-19 uväznila ľudí 
v domácnostiach, sa varenie vo svojej vlastnej 

kuchyni stalo jednou z najatraktívnejších 
možností na sebarealizáciu. Nové chute, 
nové recepty a nové suroviny dávali 
aspoň na chvíľu možnosť odpútať sa od 

všednosti bežných dní počas dlhotrvajúceho 
lockdownu. Tento trend si všimli aj firmy, 

ktoré sa zaoberajú výrobou či distribúciou 
cestovín, strukovín a ryže. A napriek tomu, 

že sa opatrenia uvoľňujú a život sa vracia do 
normálu, trend domáceho kulinárstva pretrváva.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

4,4 %
spotrebiteľov 
deklaruje, že si ani 
raz za rok cestoviny 
nekúpili.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. + 4./2020
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Po tom, ako pandémia ochorenia Covid-19 uväznila ľudí 
v domácnostiach, sa varenie vo svojej vlastnej 

kuchyni stalo jednou z najatraktívnejších 
možností na sebarealizáciu. Nové chute, 
nové recepty a nové suroviny dávali 
aspoň na chvíľu možnosť odpútať sa od 

všednosti bežných dní počas dlhotrvajúceho 
lockdownu. Tento trend si všimli aj firmy, 

ktoré sa zaoberajú výrobou či distribúciou 
cestovín, strukovín a ryže. A napriek tomu, 

že sa opatrenia uvoľňujú a život sa vracia do 
normálu, trend domáceho kulinárstva pretrváva.

Peter Kapitán,

P
rvé dni vynútenej domácej izo-
lácie na začiatku koronakrízy 
v marci 2020 niekedy pripomí-
nali armagedon. Mnoho spotre-
biteľov sa vrhlo na veľké nákupy, 

robili si obrovské zásoby trvanlivých potravín, 
nápojov či toaletného papiera. Náladu spotrebi-

32,5 %5 %
spotrebiteľov tvrdí, 
že je cestoviny 
jedenkrát týždenne.

DOMA SA VARÍ
VIAC

teľov bolo cítiť aj pri čerstvom a sušenom droždí, 
z ktorého sa stal nedostatkový tovar a ak sa aj 
na pultoch predajní objavilo, do pár minút bolo 
všetko preč.

Kategóriou, ktorá pocítila obrovský nárast záuj-
mu, boli však aj cestoviny, strukoviny a ryža. 
Keďže nikto nevedel, ako sa bude situácia vyví-
jať, ľudia nechceli riskovať, že počas lockdownu 
zostanú doma hladní. Zákazníci brali v podstate 
všetko do radu a mnohí distribútori nestíhali na 
pulty predajní dodávať. „Samozrejme, nestíhali 
sme. Zákazníci, ktorí si zvyčajne objednávajú 
jeden kamión za týždeň zrazu chceli päť kamió-
nov týždenne. Museli sme všetko riešiť individu-
álne. Boli sme schopní navýšiť dodávky každé-
mu odberateľovi o približne 50 percent, ale aj 
to bolo málo,“ hovorí obchodný riaditeľ spoloč-
nosti Japavo David Vojáček. Päťnásobný nárast 
objednávok v marci a apríli 2020 zaznamenali aj 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Adriana tradizionale
těstoviny se speciálně upraveným 

povrchem určené k omáčkám

S láskou 
k chuti

www.adriana.cz

inzercia
vo firme Podravka International, dvojnásobný 
záujem registrovali v spoločnostiach F. W. Tan-
doori či Europasta SE a dvadsaťpercentný nárast 
záujmu zachytili vo firme Nestlé.

„Tvorí me bež né  zá soby na základe predajov 
a s vý robcom sme rý chlo zareagovali na vznik-
nutú  situá ciu. Aj pri zvý š enom dopyte sme do-
ká zali udrž ať  dodá vky bez obmedzenia,“ odka-
zuje spoločnosť Baltaxia, ktorá sa venuje 
distribúcii kukuričných a strukovinových cesto-
vín. Konateľka firmy Mánya Klára Szász hovorí, 
že vďaka rýchlej a dobrej komunikácii dokázali 
pokryť všetky zvýšené požiadavky obchodných 
partnerov. „Boli sme však nú tení  odmietať  do-
pyt potenciá lnych nový ch odberateľ ov, vš etku 
energiu sme venovali plneniu pož iadaviek 
stá lych partnerov,“ dodáva.

Najpopulárnejšie 
sú rezance

Keď sa povie slovo cestoviny, väčšina ľudí si v pr-
vom okamihu predstaví špagety, prípadne veľmi 
populárne penne. Takýmto spôsobom by sa 
dalo pokračovať cez rôzne ďalšie druhy typic-
kých talianskych výrobkov. Najpopulárnejší vý-
robok zo sušeného cesta pritom vôbec nepo-
chádza spoza hraníc. Sú to totiž klasické 
rezance, ktoré nesmú chýbať azda v žiadnej 
nedeľnej polievke na Slovensku.

„Z hľadiska výdavkov dominujú cestoviny 
v tvare rezancov (obvykle konzumované v po-
lievke), ktoré reprezentujú pätinu výdavkov 
a aspoň raz si ich zakúpili tri štvrtiny kupujú-
cich,“ hovorí konzultantka Spotrebiteľského 
panela agentúry GfK Lucia Pientková. Spoloč-
nosť zbierala dáta od marca 2020 do februára 
2021. Aspoň raz si v tomto období cestoviny 
zakúpili v podstate všetky slovenské domác-
nosti, v priemere na ne minuli za rok 32 eur 
a domov si ich odniesli 25-krát.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka zaznamenala agentúra nárast v zakúpe-
nom objeme na domácnosť o viac ako 10 %. 
Nemusí ísť pritom o výkyv spôsobený koronakrí-
zou, dodávatelia a výrobcovia totiž hovoria, že 
extrémny záujem v marci a apríli 2020 vykom-
penzovali slabšie letné mesiace. Ľudia totiž zá-
soby mali, no žiaden armagedon sa napokon 
nekonal, a tak ich neskôr potrebovali minúť. 
Okrem najpopulárnejších rezancov ľudia naku-
povali špagety a fusilli, čo sú cestoviny v tvare 
vretienok. Spotrebitelia najviac minú na cestovi-
ny v supermarketoch.

V kategórii sušených strukovín v sledovanom ob-
dobí dominovala šošovica, ktorá mala podľa úda-
jov GfK 45 % podiel na výdavkoch, za ňou na-

sleduje fazuľa s približne tretinovým podielom. 
„Šošovicu si aspoň raz v sledovanom období 
zakúpilo 83 percent kupujúcich strukoviny, fazu-
ľu 58 percent. Na treťom mieste je hrach so 47 
percentami spotrebiteľov,“ uvádza Lucia Pient-
ková. Domácnosti si z obchodu odniesli sušené 
strukoviny v priemere šesťkrát ročne a až 46 % 
výdavkov na strukoviny tvorili privátne značky.

Dôležitou súčasťou trvanlivých potravín je ryža, 
ktorá taktiež nesmie chýbať skoro v žiadnej slo-
venskej domácnosti. Aspoň raz si ju kúpilo 9 
z 10 nakupujúcich, v sledovanom období ju 
v priemere spotrebitelia kúpili osemkrát ročne 
a zaplatili za ňu celkovo 14 eur. „Približne treti-
na výdavkov na ryžu smerovala na tú vo zvýhod-
nenej cene. Privátne značky reťazcov si tiež našli 
miesto v nákupných košíkoch slovenských do-
mácností, pričom aspoň raz v sledovanom ob-
dobí si ryžu privátnej značky zakúpilo 77 percent 
kupujúcich,“ hovorí Lucia Pientková. Ryžu si na 
Slovensku kúpilo najviac domácností v hyper-
marketoch.

Zdravé trendy vo varení

Nárast objemu nakúpených cestovín, strukovín 
a ryže so sebou podľa očakávania priniesol aj 
zvýšený záujem o varenie v domácnostiach. 

... /...

„Testujeme 
aj 

bezobalový 
predaj.“

Zavedenie trvalo udržateľných obalov 
a bezobalových riešení je jednou z na-
šich priorít a súčasťou našej globálnej 
snahy o dosiahnutie nulových čistých 
emisií . V praxi to znamená, že meníme 
obaly naprieč naš ím portfóliom, pou-
žívame v nich viac recyklovanej zložky 
a testujeme bezobalový predaj alebo 
opakovane použiteľné obaly. Naším 
cieľom je znížiť do roku 2025 spotrebu 
nových plastov o tretinu a dosiahnuť 
plnú recyklovateľnosť obalov.

Ľ ubica Novotná ,
manaž é rka pre korporá tne
zá lež itosti, Nestlé  Slovensko
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taki cestoviny z koreňa konjak, ktoré sú takmer 
bez kalórií a veľmi účinne sa vďaka nim chud-
ne,“ dodáva Adriana Matýsková. Ako však 
upozorňuje marketingová riaditeľka Podravka 
International na Slovensku Elena Matušková, 
každý trend raz dosiahne svoj vrchol a začne 
postupne upadať. „Ako príklad môžeme uviesť 
quinou, chia semiačka či sóju. Vnímame však 
jeden dlhodobejší trend – variť rýchlo a zdravo. 
Tomuto trendu plne zodpovedá naše produk-
tové portfólio výrobkov s vlákninou, bez prida-
ného glutamanu, bez konzervantov či prida-
ných farbív,“ hovorí.

Najefektívnejšie 
sú akcie

Ryža, strukoviny a cestoviny sú v maloobchode 
kategóriou, ktorá musí v rámci súťaže na trhu 
skôr vyčkávať na nové módne trendy. Len s ťaž-
kosťami sa dá predstaviť, akú zásadnú inováciu 
by mohol v aktuálnom roku na trh priniesť na-
príklad distribútor sušenej fazule. Zhodne sa na 
tom aj väčšina distribútorov a výrobcov, hoci 
niektorí avizujú, že nejaké novinky predsa len 
chystajú. „V tomto okamihu je však ešte pred-
časné o nich hovoriť,“ odkazuje Ľubica Novotná.

„Našou najnovšou aktivitou je ryžová strúhan-
ka, ktorá je vhodná v rámci bezlepkovej diéty. 
Uvidíme, s akým záujmom sa stretne u našich 
odberateľov a či sa dostane na pulty maloob-
chodných prevádzok,“ informuje Klára Szász. 
Zvyšné oslovené spoločnosti hovoria, že sa chcú 
v prvom rade sústrediť na svoje súčasné produk-
ty, prípadne len rozšíriť ponuku v rámci ponú-
kaného portfólia.

Ruka v ruke s uvádzaním noviniek a udržiava-
ním biznisu ide aj marketing. Podobne ako 
v iných oblastiach sa v prípade cestovín, ryže 
a strukovín osvedčujú buď spotrebiteľské súťa-
že, televízne alebo printové inzeráty, či letákové 
kampane priamo v maloobchodných prevádz-
kach. Určite netreba zabúdať ani na sociálne 
siete, no v neposlednom rade na akciové po-
nuky. „Najefektívnejšie sú akcie. Ľudia ich skrát-
ka milujú. Odbery vyrážajú dych,“ uzatvára 
Adriana Matýsková.

„Vzhľadom na pandemické opatrenia bolo 
 varenie dlho jedinou aktivitou, pri ktorej sa mo-
hol človek skutočne odviazať,“ komentuje 
 situáciu s dávkou nadhľadu obchodná zástup-
kyňa spoločnosti F.W. Tandoori Adriana Matý-
sková. Zvýšený záujem o rôzne recepty a kuli-
nárske zaujímavosti prostredníctvom sociálnych 
sietí zaregistrovali aj v spoločnosti Podravka 
International.

Predovšetkým strukoviny sú pritom nielen chut-
nou, ale aj zdravou zložkou stravy, ktorá by pra-
videlne nemala chýbať v žiadnom jedálničku. 
Aj výrobcovia a distribútori si všímajú, že zákaz-
níci reagujú na trendy zdravého životného štýlu, 
ku ktorému im aj strukoviny vedia dopomôcť. 
„Vo všeobecnosti je trendom dbať o svoje zdra-
vie a vyváženú životosprávu. Aj preto vidíme 
čoraz väčší záujem spotrebiteľov o rastlinné al-
ternatívy živočíšnych produktov,“ hovorí mana-
žérka pre korporátne vzťahy spoločnosti Nestlé 
Slovensko Ľubica Novotná.

Trend potvrdzuje aj Baltaxia, ktorá sa primárne 
orientuje na cestoviny, no nie úplne tradičné. 
„Určite idú do popredia zdravá výživa a vegán-
ske produkty, na Slovensku sa aj zvýšil počet 
celiatikov. To podporuje predaj našich kukurič-
ných a strukovinových cestovín,“ odkazujú zo 
spoločnosti. Aj v kategórii klasických cestovín 
z pšenice sa však ukazuje trend istej premiumi-
zácie a uprednostňovania kvality na úkor ceny. 
„Jednoznačne sú na vzostupe cestoviny zo sto-
percentnej semoliny, takže tie najkvalitnejšie,“ 
hovorí David Vojáček. Semolina je druh veľmi 
tvrdej pšenice a dopyt po nej vidia aj v spoloč-
nosti Europasta SE. „Rast vidíme predovšetkým 
pri cestovinách z tvrdej pšenice, naopak, klesajú 
objemy značiek z mäkkej pšenice, čo sú cenovo 
najlacnejšie kategórie,“ hovorí key account ma-
nažérka firmy Šárka Gahutová.

„V porovnaní s minulými rokmi vidíme vysoký 
záujem o diétne potraviny. Ide o takzvané shira-

Najpopulárnejší 
výrobok zo 

sušeného cesta 
nepochádza 

spoza hraníc.

11 kg
ryže si za rok 
kúpi priemerná 
slovenská 
domácnosť.

Zdroj: GfK, 03/20 – 02/21

7,5 eura
ročne minie jedna priemerná 
domácnosť na Slovensku na 
nákup sušených strukovín.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA



Kontakty:

Zalistujte…
zásobte sa... ponúknite!

INZERTORIÁL
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Csilla Kővári
brand manager

careline.upfield@upfield.com
www.rama.com/sk-sk/sk/produkty/natieranie

Rama, to sú produkty z vysokokvalitných 
rastlinných olejov. Ľudia si môžu už niekoľko 
rokov vyberať zo širokej škály výrobkov vhodných pre 
teplú i studenú kuchyňu. A pretože Rama stále sleduje, 

čo ľudia chcú, inovovala tento rok celé svoje portfólio.

Dáta:

1869
vo Francúzsku vyrobený prvý 
margarín

1924
vznik značky Rama

1995
rozhodnutie opustiť metódu 
hydrogenácie

2021
inovované portfólio Rama Clean Label

Inovované portfólio produktov

Rama Clean Label  
Hviezda 
predaja
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Š túdie ukazujú, že čoraz 
viac ľudí vyhľadáva po-
traviny z prírodných in-
grediencií. Zákazníci sa 
tiež snažia byť ohľadu-

plní k prírode a venujú čoraz väčšiu po-
zornosť ekologickej stope výrobkov, ktoré 
nakupujú. Výrobca značky Rama, spoločnosť 
Upfield, si zakladá na tom, že jeho produkty 
sú z prírodných zdrojov. Margarín je prírodná 
a udržateľná rastlinná alternatíva pre každého, 
kto chce jesť zodpovedne voči svojmu telu i voči 
prírode. Je dobrou ukážkou toho, že aj malými 
krokmi môžeme urobiť veľa pre svoje zdravie 
a zároveň pre budúcnosť našej planéty.

Nový rad 
Rama Clean Label

Označenie Clean Label znamená čistý nový vzhľad 
a inovatívne zloženie. Margaríny Rama Clean La-
bel sa vyrábajú bez pridaných umelých prísad, 
farbív a konzervačných látok. Podiel kvalitných 
lisovaných rastlinných olejov sa zvýšil z 60 % na 
75 % a prísady sú 100 % prírodného pôvodu. 
Výsledok je ešte jemnejší a chutnejší než predtým. 
Obaly produktov dostali nové etikety a jedno-
duchší dizajn.

Rama – robí 
každé jedlo lepším

História margarínov siaha až do 19. storočia. Vte-
dy vznikol prvý margarín z ingrediencií živočíšneho 
pôvodu. Dnes už sa vyrába prevažne z rastlinných 

Titulka!

Uvidí ju

10500 

maloobchodných 

profesionálov

zložiek, ale pôvodné označenie mu zostalo. Slovo 
margarín pochádza z gréckeho výrazu pre perlu, 
čo odkazuje na jeho perleťový lesk.

Značka Rama vznikla v roku 1924. Stala sa syno-
nymom pre širokú ponuku kvalitných produktov, 
ktoré sa hodia na prípravu studených i teplých 
 jedál. Výhodné sú aj zo zdravotného hľadiska. Spo-
ločnosť Unilever, pred-
chodca dnešného vý-
robcu Upfield, sa totiž 
v roku 1995 rozhodla 
opustiť proces stužo-
vania, teda hydrogenáciu, 
a redukovať tak obsah 
škodlivých transmastných 
kyselín na minimum.

 jedál. Výhodné sú aj zo zdravotného hľadiska. Spo-
ločnosť Unilever, pred-
chodca dnešného vý-
robcu Upfield, sa totiž 
v roku 1995 rozhodla 
opustiť proces stužo-
vania, teda hydrogenáciu, 
a redukovať tak obsah 
škodlivých transmastných 
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viac ľudí vyhľadáva po-
traviny z prírodných in-
grediencií. Zákazníci sa 
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plní k prírode a venujú čoraz väčšiu po-
zornosť ekologickej stope výrobkov, ktoré 
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Upfield, si zakladá na tom, že jeho produkty 
sú z prírodných zdrojov. Margarín je prírodná 
a udržateľná rastlinná alternatíva pre každého, 

dpovedne voči svojmu telu i voči 
 Je dobrou ukážkou toho, že aj malými 

krokmi môžeme urobiť veľa pre svoje zdravie 
a zároveň pre budúcnosť našej planéty.

Označenie Clean Label znamená čistý nový vzhľad 
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CATSCAN
V tomto vydaní:

OPAĽOVANIE
ČAKÁ NA LEPŠIE 
LETO

CS #4

B
ezstarostné dovolenky vlani vy-
striedali prísne bezpečnostné 
opatrenia, ako aj strach ľudí z ná-
kazy. Pandémia koronavírusu na 
istý čas úplne zastavila cestovanie 

a hoci sa počas leta pravidlá uvoľnili, vlaňajšok 
bol pre turizmus mimoriadne ťažký. To sa preja-
vilo vo všetkých odvetviach, ktoré s ním súvisia. 
„Minulý rok bol prekvapením pre všetkých a nie 
v pozitívnom zmysle slova. Naša firma pocítila 
výrazný prepad v segmente opaľovacej kozme-
tiky, oproti predchádzajúcemu roku nám tržby 
klesli o približne 40 percent,“ vysvetľuje Ivan 
Milý, majiteľ spoločnosti Herba Drug, ktorá má 
vo svojom výrobnom portfóliu značku Nubian.

Spoločnosť Sarantis Slovakia, ktorá produkuje 
opaľovaciu kozmetiku značky Astrid, hovorí 
o celkovom poklese za minuloročnú sezónu 
v desiatkach percent. V sieti dm drogerie markt 
vlani dosiahol medziročný pokles na obrate seg-
mentu takmer 24 %. Ten bol výrazný či už v ka-
tegórii opaľovacích mliek, olejov, alebo pri prí-

Pandémia minulý rok ochromila cestovanie, 
čo sa zákonite prejavilo aj v zníženom záujme 
o opaľovaciu kozmetiku. Toto leto dáva opatrnú nádej, 

že očkovanie, preventívne opatrenia i túžba ľudí vymeniť dlhé mesiace strávené 
doma za rekreáciu opäť nakopnú dovolenky. A na tie sa bez opaľovacej kozmetiky 
väčšinou necestuje. Produkty, ktoré pod ňu spadajú, však nepatria iba do košíkov 
dovolenkárov, ktorí smerujú k moru; nakupujú ich aj zákazníci, ktorí chodia 
po horách alebo pracujú dlhé hodiny v záhrade.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

zákazníkov použilo 
za posledný rok jedno 
balenie prípravku 
na opaľovanie.

spotrebiteľov použilo 
za posledných 12 mesiacov 
prípravky na opaľovanie.

16,5 %38,7 %

CS #1: PRIPRAVTE SA NA LETO
CS #2: PIVO
CS #3: CESTOVINY, STRUKOVINY, RYŽA
CS #4: OPAĽOVACIA KOZMETIKA

pravkoch po opaľovaní. Na jednej strane síce 
ľudia nemohli slobodne cestovať ako po minulé 
roky, ale na druhej strane sa svojho opálenia 
nechceli vzdať. Ako poznamenáva brand mana-
žérka pre značku Sarantis Slovakia Astrid Sun 
Mária Valentová, jediný segment, ktorý minulý 
rok zaznamenal nárast, bolo samoopaľovanie. 
V sieti drogérií dm zaregistrovali nárast samo-
opaľovacích produktov o 4‚2 %.

Podľa spoločnosti RetailZoom v sledovanom ob-
dobí od apríla 2020 do marca 2021 vo vybra-

ných drogériách Teta, dm drogerie markt a 101 
Drogerie predaje prípravkov na opaľovanie a po 
opaľovaní v hodnote medziročne poklesli 
o 44 % a predaje v objeme sa prepadli takmer 
o polovicu. Z celkového koláča predaja v hodno-
te si 77 % odkrojili opaľovacie prípravky pre do-
spelých a zvyšok patril prípravkom pre deti. „Čo 
sa týka formátu, veľmi obľúbené sú u spotrebi-
teľov opaľovacie prípravky vo forme opaľovacie-
ho mlieka, ktoré generujú 39 percent predajov, 
a v pumpičkovom spreji, ktoré tvoria 32 percent 
predajov v hodnote,“ hodnotí konzultantka spo-
ločnosti RetailZoom Viviana Kučerová.

Letné očakávania

Ako sa bude situácia na trhu s opaľovacími pro-
striedkami vyvíjať tento rok, bude závisieť od 
aktuálnej situácie a opatrení, ktoré budú v plat-
nosti. „V tomto roku očakávame, že predaje 
budú vyššie ako vlani, avšak zrejme nedosiahnu 
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metiku ako súčasť starostlivosti o pleť celoroč-
ne,“ vysvetľuje Ingrid Bogárová.

Poškodenie pokožky vplyvom slnečného žiarenia 
môže mať za následok predčasné starnutie, 
vznik hyperpigmentácie a v najhoršom prípade 
aj rakovinu kože. Preto je podľa Márie Valentovej 
nesmierne dôležité, aby ľudia poskytovali svojej 
pokožke ochranu po celý rok. „Spoločne s rastú-
cou osvetou v oblasti ochrany pokožky spotrebi-
telia stále viac preferujú výrobky s vyššími 
ochrannými faktormi. Vzrastá obľúbenosť opa-
ľovacích olejov, ale najobľúbenejšími prípravka-
mi na opaľovanie stále zostávajú mlieka 
a emulzie,“ hovorí s tým, že v starostlivosti počas 
opaľovania i po ňom spotrebitelia najviac oceňu-
jú špeciálne kozmetické ingrediencie, ktoré za-
bezpečujú hydratáciu, ochranu pred predčas-
ným starnutím a ochranu citlivej pokožky.

V sieti dm drogerie markt evidujú z roka na rok 
vyšší záujem zákazníkov o prírodné opaľovacie 
prípravky. „Taktiež sú v ponuke pleťové krémy 
s ochranným faktorom alebo opaľovacia koz-
metika, ktorá je vhodná aj pod make-up,“ do-
pĺňa Ingrid Bogárová. Podľa Ivana Milého by sa 
nové trendy dali rozdeliť do dvoch skupín. Jed-
nou sú aplikačné formy opaľovacích prípravkov. 
Kým niekedy bol na výber olej alebo mlieko, 
dnes sú to oleje, stále populárnejšie suché oleje, 
mlieka v balení s rozprašovačom alebo bez 
neho, krémy, gély, maslá, roll-on či stick. „Dru-
hou skupinou nových trendov sú tie, ktoré sú 
zamerané na toxikologické a ekologické aspek-
ty – zvyšuje sa podiel surovín získavaných z prí-
rodných zdrojov, prípadne podiel syntetických 
surovín s lepším toxikologickým a eko-toxikolo-
gickým profilom,“ vymenúva. 

Predaj podporia 
vzorky i vystavenie

Novým trendom zodpovedajú aj novinky, ktoré 
výrobcovia pripravili na nadchádzajúcu sezónu. 
Značka Astrid Sun nimi reaguje na stále rastúcu 
popularitu vyšších ochranných faktorov a rastú-
cu obľúbenosť produktov s veľmi vysokou 
ochranou OF 50+, ale aj dôležitosť spoľahlivej 

ochrany citlivej a veľmi citlivej pokožky. Odráža-
jú tiež dopyt po opaľovacích produktoch, ktoré 
umožňujú rýchly a jednoduchý spôsob aplikácie, 
ako aj rastúcu obľubu produktov so špeciálnymi 
prírodnými ingredienciami.

Značka Nubian rozšírila sortiment a inovovala 
zloženie opaľovacích mliek, sprejovateľných 
mliek a krémov v tubách. „Došlo k výmene nie-
ktorých syntetických surovín za suroviny prírod-
ného pôvodu a k zmene v kombinácii použitých 
UV filtrov, čím môžeme ponúknuť zákazníkom 
produkty s vyšším štandardom bezpečnosti. 
V rade výrobkov po opaľovaní ponúkame 
sprchovací olej pre jemné umývanie bez vysuše-
nia pokožky, mlieka po opaľovaní, mlieka zvý-
razňujúce a predlžujúce opálenie,“ vyratúva 
Ivan Milý s tým, že im do portfólia pribudli aj 
nové produkty určené deťom.

Ingrid Bogárová hovorí, že v segmente opaľova-
cej kozmetiky nie je vidieť toľko noviniek ako pri 
iných sortimentoch, avšak niektorí dodávatelia 
prechádzajú napríklad na ekologickejšie riešenia 
obalov alebo menia zloženie opaľovacích prí-
pravkov tak, aby čo najmenej zaťažovali životné 
prostredie. „Túto myšlienku sme nasledovali aj 
my ako dm. Zákazníci môžu preto nájsť tento 
rok opaľovacie prípravky našej vlastnej značky 
Sundance z radu Pro Climate, ktorý bol takisto 
vyvinutý tak, aby zanechal čo najmenšiu stopu 
na životnom prostredí,“ dopĺňa.

Dobrou reklamou na predaj opaľovacích produk-
tov je samotné slnko, ale zvýšiť ho sa dá aj v pre-
dajni i mimo nej. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
preferujeme podporu produktov najmä prostred-
níctvom digitálnej formy, podporu priamo na 
predajnom mieste a sampling vzoriek noviniek 
pre jednoduché vyskúšanie v obchodných cen-
trách spojené s aktiváciou a darčekmi k nákupu,“ 
radí Mária Valentová. Podľa Ivana Milého sa ťaž-
ko definuje jeden správny kľúč, ktorý zabezpečí 
podporu opaľovacej kozmetiky v obchodoch. No 
zo skúseností im vyplýva, že zaberajú POS mate-
riály, teda woblery a displeje, a keď je tovar dob-
re vystavený. V sieti dm predaj podporujú cez 
marketingové kanály, respektíve vystavením 
mimo bežného regálu, taktiež cez prezentáciu 
noviniek na sociálnych sieťach alebo v e-shope.

„Zákazníci sa chránia 
v záhrade i na výlete.“

Ľudia sú dnes už viac oboznámení so škodlivosťou slnečného žiarenia 
a vedia, že sa musia chrániť. Aj my sa snažíme edukovať ľudí cez 
sociálne siete či blogy, aby mysleli na ochranu svojej pokožky pri 
každom pobyte na slnku.

Ivan Milý, majiteľ, Herba Drug

ľudí použilo za 
posledných 12 mesiacov 
viac ako dve balenia 
prípravku na opaľovanie.

2,7 %

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

výšku z roku 2019,“ vysvetľuje sortimentná ma-
nažérka dm drogerie markt Ingrid Bogárová. 
Ivan Milý hovorí, že tohtoročné objednávky od 
dodávateľov sú na úrovni minuloročných reál-
nych predajov, no zatiaľ si nikto netrúfa pove-
dať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. V Herba 
Drug taktiež očakávajú lepší rok ako vlani, ale 
tržby spred dvoch rokov sa pravdepodobne ne-
dosiahnu. „V segmente opaľovacej kozmetiky 
je otázne aj to, aké počasie si pre nás sezóna 
pripraví, a to je vec, ktorú ovplyvniť nevieme,“ 
podotýka.

Podľa údajov Spotrebiteľského panelu spoloč-
nosti GfK za obdobie marec 2020 až február 
2021 nakúpila jedna domácnosť počas roka 
opaľovaciu kozmetiku v priemere za desať eur. 
Najvyššie výdavky na jej nákup majú rodiny 
s deťmi do päť rokov, ktoré minuli 14 eur. Naj-
silnejšími mesiacmi na predaj opaľovacej koz-
metiky sú prirodzene letné mesiace jún až au-
gust. „Tomuto obdobiu prislúcha až 71 percent 
celkových ročných výdavkov na tento sorti-
ment,“ vysvetľuje konzultantka spoločnosti GfK 
Nina Páleníková.

Ako pokračuje, pri nákupe opaľovacej kozmeti-
ky využívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové 
podmienky. V minulom roku smerovala do ná-
kupu v akciách necelá tretina výdavkov a privát-
ne značky opaľovacej kozmetiky zodpovedali 
v sledovanom období za viac ako štvrtinu výdav-
kov na kategóriu. „Väčšina domácností si do-
mov z nákupu prinesie prípravky na ochranu 
pred slnkom určené na všetky typy pokožky,“ 
uvádza Nina Páleníková.

Dôležitá ochrana 
pred slnkom

Napriek tomu, že opaľovacia kozmetika je naj-
predávanejšia v lete a je povinnou výbavou hlav-
ne počas dovoleniek pri mori, mnohí zákazníci 
na ňu nezabúdajú ani počas roka a pri každo-
denných činnostiach. „Zákazníci vedia, že na to, 
aby sa pokožka nevysúšala, je ochrana s UV fil-
trom dôležitá aj pri bežnom pobyte na vzduchu. 
Preto veľa zákazníkov nakupuje opaľovaciu koz-
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dobným tendenciám nevyhnú ani obchody,“ ho-
vorí výkonný riaditeľ spoločnosti Feschu lighting 
& design Martin Fejtek. Každému sa podľa jeho 
názoru bude lepšie nakupovať, ak sa bude cítiť 
ako doma.

Dlhodobo sa v predajniach dobre osvedčujú pre-
dovšetkým drevené alebo kamenné prvky doplne-
né kovom a sklom. Pri výbere detailov je však 
potrebné myslieť aj na geografiu. Inak totiž logic-
ky bude vyzerať obchod vo Vysokých Tatrách 
a inak v Bratislave. „Výber materiálu závisí od kaž-
dého obchodníka, ktorý sa chce odlíšiť od svojej 
konkurencie. V súčasnosti sa využívajú svieže, 
často pastelové farby, veľa drevených prvkov, kto-
ré sú zladené s podlahou aj so stropom. Neoča-

kávam, že tento trend sa v blízkej budúcnosti vý-
razne zmení,“ hovorí majiteľ spoločnosti Reccom 
Peter Muzika.

Na druhej strane však trend neznamená, že by mal 
každý obchod vyzerať rovnako. Práve naopak, štýl 
a originalita jednotlivých vlastníkov sú to, čím sa 
v konkurenčnom boji dokážu odlíšiť. Navyše dizajn 
predajne závisí aj od toho, na aký druh tovaru sa 
zameriava. „Musíme si uvedomiť, na akého zákaz-
níka chceme zapôsobiť. Iný dizajn bude v predajni 
drahých hodiniek a iný v obchode s potravinami. 
S tým sa potom viažu farby, geometria regálov 
a predajných pultov, technika na zobrazenie pro-
duktov a podobne,“ vysvetľuje Oldřich Kovařík zo 
spoločnosti OK design.

N 

eodmysliteľnou súčasťou ob-
chodnej stratégie prevádzok 
sa v posledných rokoch stala 
čerstvosť a sviežosť. Neplatí 
to už len pri ovocí a zelenine, 

ale v podstate pri akýchkoľvek výrobkoch. Trend 
ekologizácie a približovania sa prírode sa postup-
ne pretavil aj do samotného vybavenia obchodov. 
Výrazné farby spojené s prírodnými materiálmi ako 
drevo či kameň vytvárajú dojem, akoby sa človek 
v skutočnosti ani nenachádzal v interiéri.

„Tento trend je dlhodobý, a tak sa dá očakávať, 
že predajne sa budú stále viac meniť na ekologic-
ké a vyrobené z prírodných materiálov. Môžeme 
to pozorovať napríklad aj pri bývaní, a tak sa po-

Ako by mala vyzerať ideálna predajná plocha? Tak, aby sa tam zákazníci cítili ako u seba 
v obývačke. Na prvé počutie to môže znieť ako klišé, no odborníci z oblasti interiérového 
dizajnu predajní sa zhodujú – pre spotrebiteľov je prvoradé, aby sa pri nákupoch cítili 
dobre a pohodlne. Len tak sa do predajne opätovne vrátia. Spôsobov, ako ľudí do 
obchodu lákať, je viac. Módnym trendom posledných rokov je čoraz väčšia ekologizácia 
a dôraz na prírodné vybavenie. A tento trend sa tak skoro nezmení.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

dizajn láka ľudí
 do predajne

Prírodný
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Ekológia funguje 
ako ťahák

Na vzhľad a dispozíciu predajnej plochy majú do 
veľkej miery vplyv samotné nároky nakupujúcich. 
Práve oni totiž v konečnom dôsledku rozhodnú, 
ktorá predajňa uspeje a ktorá bude odsúdená na 
zánik. Spôsobov, ako trafiť náladu zákazníkov, je 
niekoľko, no tým najjednoduchším je sledovať kú-
pyschopnosť obyvateľstva, s ktorou rastie aj nároč-
nosť spotrebiteľov. Za posledných šesť rokov na-
rástla priemerná mzda na Slovensku o 250 eur, čo 
si všímajú aj výrobcovia vybavenia obchodných 
plôch.

„Pravidelná, aspoň čiastočná modernizácia predaj-
ní v cykloch šesť až osem rokov je v súčasnosti 
nevyhnutná,“ myslí si Peter Muzika. Zdôvodňuje to 
predovšetkým rastúcou náročnosťou zákazníkov, 
ktorí očakávajú neustále sa zlepšujúce služby. Spo-
lu s modernizáciou a inováciami však úzko súvisí aj 
otázka ekológie, ktorá okrem iného môže dobre 
fungovať aj ako marketingový ťahák.

„Je dôležité, aby aj obchodníci dbali na ochranu 
životného prostredia, a to buď využívaním ekolo-
gickejších zariadení, ktoré šetria elektrickú energiu 
a majú aj dlhšiu životnosť, alebo výberom dodáva-
teľov, ktorí pri výrobe a pestovaní produktov pou-
žívajú ekologické postupy a metódy,“ hovorí Peter 
Muzika. Informácia o nízkej uhlíkovej stope, recyk-
lovaných použitých materiáloch a podobne potom 
môže dobre fungovať ako ťahák pre ekologicky 
orientovaných spotrebiteľov.

Na druhej strane Oldřich Kovařík upozorňuje na to, 
že menej je niekedy viac. „Prial by som si, aby pri 
reklame nevládol úplný chaos a všetci si uvedomi-
li, že to niekedy netreba preháňať. Mal by sa klásť 
väčší dôraz na estetickú úroveň, čistotu, poriadok 
a príjemné prostredie,“ hovorí. Štýl a dizajn obcho-
dov do istej miery však narušila aj pandémia, kon-
krétne povinné stojany s dezinfekciou a podobne.

„Koronakríza bola naozaj čierna labuť, ktorá nás 
postavila do nečakanej situácie. Ale ako môžeme 
vidieť, zásadný vplyv na layout predajne to nemá. 

Viditeľné to však môže byť pri zavádzaní nových 
technológií, napríklad prevádzok 24/7, ktoré sú 
dostupné aj bez prítomnosti personálu, alebo za-
komponovanie výdajných automatov, ktoré fungu-
jú cez dotykovú obrazovku ako večierky. Na tieto 
technológie sa musí v obchodoch urobiť priestor 
a musíme to vedieť zákazníkom predať,“ vysvetľu-
je Vít Vranka, konateľ spoločnosti Wanzl.

Kľúčom je správne svetlo

Nemenej dôležitou súčasťou vybavenia predajní je 
aj ich správne osvetlenie. Práve vďaka rôznym ty-
pom svetla je možné v obchode vytvoriť tú správ-
nu atmosféru. Hra so svetlom je dobre známa 
predovšetkým v umeleckom prostredí, najmä pri 
fotografii. Ani pri obyčajných záberoch z rodinnej 
dovolenky vôbec nie je jedno, či si človek urobí 
selfie pri západe slnka, alebo na poludnie, hoci 
môže ísť o rovnakú kompozíciu. Podobne to fun-
guje aj v predajniach.

„Celkovo je dôležité, aby mal zákazník v obchode 
dobrý pocit, pretože chceme, aby sa vrátil. Takým-
to výrazným prvkom atmosféry v obchode je svet-
lo. Často sa na to zabúda, čo je škoda. Svetlo je 
práve tým, čo obchod obohatí o príjemnú atmo-
sféru a zároveň podporí predaj produktov,“ vy-
svetľuje Martin Fejtek. Súhlasí aj Peter Muzika, 
ktorý hovorí, že len správne zvolené osvetlenie 
dokáže vizuálne pozdvihnúť interiér predajne.Ak 
sa chce obchodník zamerať na príjemnú, uvoľne-
nú atmosféru, je vhodné použiť mäkké, tlmené 
svetlo s teplými tónmi. Na zdôraznenie sviežosti 
a čerstvosti sa, naopak, odporúča využívať jasné 
a biele osvetlenie. Navyše koronakríza, spojená 
s dôrazom na hygienické opatrenia, priniesla do 
predajní aj ďalšiu novinku, takzvané dezinfekčné 
UV-C svietidlá.

Okrem správneho nasvietenia odborníci na inte-
riérový dizajn upozorňujú, že netreba podceniť 
ani prvý dojem. Tak ako v mnohých iných život-
ných situáciách, aj pri vstupe zákazníka do pre-
vádzky rozhoduje predovšetkým prvotný pocit. 
Ak ho totiž hneď pri vchode uvíta neporiadok 
alebo chaotické rozmiestnenie regálov, okamžite 
stráca chuť tráviť v prevádzke dlhší čas. Naopak, 
ak je prvý dojem príjemný, je pravdepodobné, že 
sa v obchode zdrží dlhšie.

„Dôraz treba klásť aj na vstup, vstupné dvere, kľuč-
ky od dverí a podobne. Prvý dojem totiž vydrží 
v podvedomí zákazníkov dlhý čas. Ale najdôležitej-
ším je prívetivé správanie všetkých zamestnancov, 
z ktorých vyžaruje úctivosť a ochota,“ hovorí 
 Oldřich Kovařík. Martin Fejtek dodáva, že pre ob-
chodníka s potravinami aj naďalej zostane najdô-
ležitejší úsek čerstvých potravín a v prípade samo-
obsluhy aj pokladničná zóna. „Ak sa bude zákazník 
v obchode cítiť dobre, určite sa vráti,“ hovorí.

Novinky vo vybavení

Na to, aby obchodník vôbec mohol rozmýšľať nad 
tým, ako zákazníka v predajni udržať čo najdlhšie 
alebo ho prilákať na ďalší nákup, tam však spotre-
biteľ musí v prvom rade prísť. Pandémia koronaví-
rusu, ktorá trvá už vyše roka, priniesla urýchlenie 
zmien v spotrebiteľskom správaní, najmä v súvis-
losti s online nákupmi. Tie sa už zďaleka netýkajú 
len elektroniky, ale čoraz častejšie aj potravín.

„Čas je najdôležitejšia komodita, ktorú ľudia majú. 
Aj preto sa časť zákazníkov nechce vrátiť k štan-
dardnému spôsobu nakupovania a chcú všetko 
riešiť online. Obchodník sa preto musí zamerať na 
oblasti, kde ľudia zbytočne strácajú čas a pokúsiť 
sa vyzdvihnúť všetky výhody osobného nákupu 
v porovnaní s online prostredím. Ide o úroveň slu-
žieb, ale aj prezentáciu tovaru s ponukami, ktoré sa 
dajú pravidelne aktualizovať,“ hovorí Vít Vranka.

Medzi inovatívne možnosti prezentácie patria na-
príklad displeje, ktoré sa vedia prispôsobiť obcho-
du. „Ráno ponúkate to, čo ľudia kupujú na raňaj-
ky, čím podporíte predaj. Poobede im potom 
ponúknete koláč a kávu, čo opäť zvýši predajnosť 
týchto výrobkov. Displej sa sám prepne a ponuku 
prispôsobí,“ opisuje novinky Martin Fejtek.

V neposlednom rade sa v oblasti vybavenia predaj-
ní objavujú novinky aj pre obchodníkov. „Naše 
služby sme rozšírili o 3D vizualizácie vo fotorealis-
tickej kvalite. Zákazník potom vidí svoju predajňu 
alebo predajný stojan, ako si ho vybral alebo ako 
sme ho navrhli. Máme potom možnosť spoločne 
ladiť detaily, aby sme dosiahli to najlepšie rieše-
nie,“ uzatvára Oldřich Kovařík.

„Osvetlenie 
je veľmi 

dôležité.“

V súčasnosti sa v interiéroch predajní 
využívajú svieže, často pastelové farby, 
veľa drevených prvkov, ktoré sú zladené 
s podlahou aj so stropom. Veľmi dôležitou 
súčasťou predajní je aj správne zvolené 
osvetlenie, ktoré dokáže celý interiér po-
zdvihnúť o jeden či dva stupne. Neočaká-
vam, že tento trend sa v blízkej budúcnosti 
výrazne zmení.

Peter Muzika, 
majiteľ, Reccom
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raz? Táto otázka od 
vypuknutia pandé-
mie napadla prav-
depodobne viace-

rým obchodníkom. Prevádzky s výnimkou potravín 
a drogérií sa na dlhé týždne zavreli a zákazníci sa 
začali zo strachu z nákazy vyhýbať veľkej koncen-
trácii ľudí. Alternatívou bezpečného a pohodlného 
nákupu sa stali internetové predajne. Podľa trans-

Hoci sa nakupovanie na internete zaraďuje medzi dlhodobé trendy, pandémia 
koronavírusu urýchlila jeho udomácňovanie v bežnom nákupnom správaní. Zákazníci, 
ktorí si zvykli v e-shopoch objednať knihu, sa odhodlali na nákup netradičnejších 
položiek a obchodníci, ktorí sa sústredili na predaj v kamenných prevádzkach, sa ho 
rozhodli buď spustiť, alebo sa minimálne začali s myšlienkou na jeho založenie pohrávať. 
Jednoznačná odpoveď na to, koľko peňazí a času si vytvorenie internetového obchodu 
vyžaduje, neexistuje. Záleží totiž na tom, čo od neho predajca očakáva. 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Vybudovanie

e-shopu potrebuje

dobrý plán

akčných údajov spoločnosti Mastercard vzrástol 
obrat slovenských online obchodov v minulom 
roku o 47 %, obchodom s potravinami či športo-
vými potrebami stúpli tržby dokonca na viac ako 
dvojnásobok.

Urýchlený trend internetového predaja sa rozhod-
li predajcovia využiť. Spoločnosť U & Sluno zazna-
menala zvýšený dopyt po rôznych formách e-com-
merce riešení už po prvej vlne protipandemických 

vládnych opatrení. „Je pochopiteľné, že sa ob-
chodníci snažili nájsť riešenie pre túto veľmi ťažkú 
situáciu. Mali sme i niekoľko požiadaviek typu: ‚Ste 
schopní sprevádzkovať e-shop do týždňa, maxi-
málne dvoch?‘,“ vysvetľuje riaditeľ oddelenia pod-
pory Lukáš Václavík. Viac práce mali od vypuknutia 
pandémie v spoločnosti BiznisWeb. Pre svojich zá-
kazníkov pripravovali nové fashion e-shopy, e-shopy 
so zdravou výživou, športovými potrebami i e-shopy 
lokálnych prevádzok, ktoré sa museli transformovať 



... /...

do online podoby. Šéf agentúry Vibration Ivan Po-
tančok hovorí, že sa za posledný rok zmenili zadania 
od zákazníkov – sú premyslenejšie. „Klienti väčšinou 
majú jasnú predstavu. Oslovujú viac potenciálnych 
dodávateľov, majú väčšinou predstavu aj o rozpoč-
te. Menej dopytov nám chodí od začínajúcich 
e-shopov. Viac ich chodí od renomovaných firiem, 
ktoré doteraz zrejme fungovali menej digitálne,“ 
konštatuje.

Podľa šéfa spoločnosti Shoptet Samuela Hubu in-
ternetový predaj môže využiť ktokoľvek a neustále 
rastúci počet e-shopov ukazuje, že je to stále ob-
ľúbenejší spôsob predaja. „E-shopy si zriaďujú aj 
podnikatelia, pri ktorých to v minulosti nebolo 
bežné. Priamy predaj koncovému zákazníkovi pro-
stredníctvom internetového obchodu stále častej-
šie nahradzuje tradičný distribučný reťazec veľko-
obchod – maloobchod – zákazník,“ hovorí.

Ako na to?

V prípade, že sa obchodník rozhodne vstúpiť do vôd 
internetového predaja, je potrebné, aby mal jasný 
plán. Podľa Lukáša Václavíka si bude musieť zodpo-
vedať množstvo otázok – napríklad či bude e-shop 
jeho primárny distribučný kanál, alebo len doplnko-
vý, pri ktorom využije ako odberné miesta svoju sieť 
kamenných predajní. „Ďalšou veľmi podstatnou 
otázkou je určite logistika – ako bude zaisťovať dis-
tribúciu tovaru, či využije distribučný sklad, sklady 
v predajniach, alebo priamo predajnú plochu, či 
využije vlastnú, alebo externú dopravu,“ vyratúva 
s tým, že zabúdať nemožno ani na personálnu otáz-
ku. Ivan Potančok hovorí, že začiatok projektu je 
najdôležitejší: „Odporúčam začať výberom sklado-
vého a fakturačného systému. Výber skladového 
systému je ako výber životného partnera. Ťažko sa 
vymieňa, keď už je e-shop rozbehnutý.“

Následne môže obchodník pristúpiť k výberu do-
dávateľa e-shopového riešenia. Podľa Jany Kvas-
nicovej, content manažérky spoločnosti Bi-
znisWeb, by predajcovia mali rovnako precízne, 
ako pripravujú podnikateľský plán a marketingo-
vú stratégiu, pristupovať aj k výberu platformy 
pre vytvorenie e-shopu. „Vo finálnom výbere sa 
neorientujte len podľa ceny a funkcií, ale prever-
te si aj rýchlosť a úroveň podpory,“ upozorňuje. 
Ako pokračuje, paralelne s tvorbou e-shopu je 
potrebné pracovať aj na SEO, teda optimalizovať 
pre vyhľadávače texty, obrázky, produkty, hyper-
textové odkazy, rázcestníky, obsahové stránky, 
ale i kategórie produktov.

Pri výbere e-shopových riešení majú obchodníci 
k dispozícii dve možnosti – buď siahnu po tzv. ška-
tuľovom riešení, alebo si vyberú internetový ob-
chod na mieru. Prvé z nich je časovo i finančne 
menej náročné a je určené hlavne pre menších 
podnikateľov. Po obchode na mieru siahajú väčši-
nou veľkí predajcovia, ktorí od neho požadujú viac 
funkcií či napojenie na akékoľvek ďalšie systémy.

Koľko to stojí?

Od požiadaviek na e-shop sa odvíja aj jeho cena 
i čas potrebný na prípravu. Najjednoduchšia verzia 
e-shopu pre desať produktov je dokonca zadarmo. 
„Pre viac položiek a prepojených systémov potom 
záleží na voľbe tarify, ktorú bude majiteľ e-shopu 

Potravinový
e-shop

shopino.sk

už od 3 dní   

už od 3 dní   
Onlineste

ZA PÁR EUR

Hlavné výhody
• mimoriadne rýchla implementácia,
• vlastná databáza potravinárskej produkcie
 s informáciami o výrobkoch,
• predpripravená právna dokumentácia pre spotrebiteľa,
• intuitívne užívateľské prostredie,
• prehľadné rozdelenie produkcie,
• podpora akciového tovaru, letákov, bannerov a pod.,
• prepracované vyhľadávanie a � ltrovanie produktov, synonymá,
• prepojenie na online platobné systémy.

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
Dobšinského 18/A
811 05 Bratislava

 Tel.: +421 2 5720 2010
 e-mail: obchod@baris.sk
www.baris.sk

Naša spoločnosť tvorí a implementuje systémy pre výrobu, 
distribúciu a predaj potravín už viac, ako dve desaťročia. 

vhodný pre
Objednaj a vyzdvihni

 (na predajni)

 Drive-IN

 Donáška domov
 (až k dverám)
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mesačne platiť. Základný variant, v ktorom možno 
predávať až sto produktov, je od 13 eur,“ hovorí 
Samuel Huba. Založenie takéhoto internetového 
obchodu je podľa jeho slov pomerne jednoduchý 
a rýchly proces, kde je potrebné, jednoducho po-
vedané, iba všetko naklikať.

„Ak sa bavíme o investícii do tvorby funkčného a za-
rábajúceho e-shopu i s marketingom, napojením na 
dodávateľov a tovarom na sklade, tak vám bude 
stačiť približne 5 000 eur,“ tvrdí Jana Kvasnicová. 
Lukáš Václavík pripomína, že investícia do samotné-
ho e-shopu je len jednou z položiek. „Pokiaľ hovo-
ríme o celkových investíciách, tak tie sa môžu objaviť 
napríklad v oblasti stavebných úprav predajní, in-
vestícií do skladových priestorov, distribúcie, hardvé-
ru, personálu, marketingu, získania dát o produk-
toch a ich udržiavanie a podobne. Je potrebné mať 
na pamäti, že e-shop je nezastavujúci vlak, ktorý 
uháňa neustále vpred a vyžaduje si starostlivosť, aby 
nespomalil a nezastavil,“  prízvukuje.

Ak to má obchodník dobre zrátané, podľa Ivana 
Potančoka môže byť e-shop rentabilný od prvého 
dňa. Dôležité je kvalitné IT, rýchla logistika, zákaz-
nícky zážitok a neustále inovácie. Podľa Lukáša 
Václavíka návratnosť investícií závisí aj od segmen-
tu, v ktorom obchodník podniká. Internetový ob-
chod navyše nikdy nestojí osamotený, pretože je 

prepojený s vnútornou logistikou firmy, internými 
procesmi a zákazníkmi. „Aby bol rentabilný, musia 
všetky tieto časti fungovať a navzájom sa dopĺ-
ňať,“ dodáva.

Špecifiká potravín

Viacerých predajcov potravín od spustenia e-shopu 
odrádzajú obavy zo zložitej logistiky i vysokých ná-
kladov. Na výber majú dva spôsoby, akými môžu 
uchopiť doručenie objednaného tovaru. Prvým je 
služba klikni a vyzdvihni, čo znamená, že zákazník 
si nakliká nákupný košík a príde si ho vyzdvihnúť 
v určenom čase do predajne alebo na odberné 
miesto. „Realizácia tejto formy predaja je veľmi jed-
noduchá. Okrem webovej stránky potrebuje ob-
chodník vyriešiť prípravu tovaru, jeho balenie a odo-
vzdanie zákazníkovi. Spravidla ide o tovar, ktorý je 

bežne v predajni,“ uvádza obchodná manažérka 
spoločnosti Kaso Technologies Katarína Vanečková.

Druhou možnosťou, ktorá sa núka, je voziť nákup 
až k dverám zákazníka. Tu však obchodníkovi pri-
búdajú väčšie starosti s logistikou. Okrem áut 
a personálu ju musí vyriešiť tak, aby bola čo mož-
no najefektívnejšia, a teda aj zisková. Ako pripo-
mína Katarína Vanečková, v rámci nábehovej fázy 
sa celý proces testuje. Kaso Technologies nemá 
klienta, ktorý by po nej povedal, že s internetovým 
predajom končí. „Očakávame podstatný rast seg-
mentu online predaja. Stále je tu priestor, aby sa 
aj doteraz neznámy hráč stal jednotkou na trhu. 
Až na určité výnimky tradičné reťazce s interneto-
vým obchodom váhajú, respektíve máme pocit, že 
sa rozhýbu až vtedy, keď im inovatívne formy pre-
daja začnú viac odkrajovať z ich koláča, ale to už 
bude neskoro,“ dodáva výkonný riaditeľ spoloč-
nosti David Krajčovič.

„Konkurencia na internete je neľútostná.“

Obchodník musí v prípade predaja cez internet uvažovať tak, ako by postu-
poval, keby vedľa jeho kamennej predajne otvoril prevádzku jeho najväčší 
konkurent. Je však možné byť úspešný, aj keď nemá najnižšie ceny, ale je na-
príklad rýchlejší ako ostatní, má širší sortiment na sklade, poskytuje rozšírené 
záručné podmienky alebo možnosti vrátenia tovaru a podobne.

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

NEALKO

Odľahčite sa pred letom 
s Kofolou
Milovníci citrusových kolových nápojov by mali 
zbystriť pozornosť. Ich obľúbená Kofola Citrus už 
je dostupná aj v menej kalorickej verzii – Kofola 
Citrus Ľahká. V pollitrovom balení 
nájdu osviežujúci nápoj, ktorý 
obsahuje o 30 % menej cukru 
a žiadne umelé sladidlá.

Kofola Citrus Ľahká tak 
prináša ideálne osvieženie 
všetkým, čo si pred letom 
strážia prijaté kalórie, ale 
aj tým, ktorí si chcú dožičiť 
malé spestrenie v pitnom 
režime.

Kofola, a. s.

Rajecká Lesná 1

013 15  Rajecká Lesná

+421 233 663 366.

info@kofola.sk

www.kofola.sk

PROTEÍNOVÉ TYČINKY

Space Protein
Trendom súčasnej dynamickej doby je doplniť chýbajúcu energiu 
rýchlo, efektívne a kvalitne. Na rastúci trend reaguje slovenský 
výrobca funkčných tyčiniek a prichádza na trh s unikátnou 
proteínovou tyčinkou Space Protein, ktorá svojimi vlastnosťami 
povýši rýchly zdroj energie na neobyčajný chuťový 
a senzorický zážitok.

Healthy Food Supplements, s. r. o.

Kolónia 2834/49

924 01 Galanta

office@hfs-slovakia.com

www.space-protein.com

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

nájdu osviežujúci nápoj, ktorý 
obsahuje o 30 % menej cukru 

prináša ideálne osvieženie 
všetkým, čo si pred letom 

aj tým, ktorí si chcú dožičiť 
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CUKROVINKY

Studentská pečeť 
NARUBY so 100 % 
udržateľným kakaom
Obľúbená kombinácia arašidov, hrozienok, želé 
a kvalitnej čokolády teraz prichádza v novom 
produkte Studentská pečeť NARUBY! Tyčinka 
s gramážou 45 g sa perfektne hodí na výlety či 
cestu do práce. Vďaka vysokému podielu arašidov, 
hrozienok a želé (67 %) vám dodá energiu 
kedykoľvek počas dňa. Vychutnať si ju môžete 
v mliečnom alebo horkom variante. Navyše 
obsahuje 100 % udržateľné kakao! To znamená, 
že táto surovina spĺňa podmienky udržateľného 
poľnohospodárstva, výroby a férového obchodu 
a vy si tak môžete dopriať len to najlepšie!

Nestlé Slovensko s. r. o.

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

VYBAVENIE

Slovenské samoobslužné pokladnice
Spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., je výrobcom moderných samoobslužných 
pokladníc s rozsiahlymi možnosťami využitia v maloobchode. Naše pokladnice sa vyznačujú 
vysokou spoľahlivosťou, intuitívnym používateľským rozhraním, rýchlou implementáciou 
a veľmi priaznivou cenou. Integrované kontrolné funkcie pokladnice zamedzujú odcudzenie 
tovaru. K dispozícii je jednoduché komunikačné rozhranie (API) na prepojenie 
s hlavným informačným systémom. S našimi pokladnicami sa môžete stretnúť 
po celom Slovensku, napr. vo vybraných potravinových predajniach FRESH. 
Viac informácií o našich slovenských samoobslužných pokladniciach a širokých 
možnostiach nasadenia získate na www.KASOMAT.sk.

+421 257 202 010

obchod@baris.sk

www.kasomat.sk

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.

Dobšinského 18/A

811 05  Bratislava

HOTOVÉ JEDLÁ

Vegánske Balls Meat 
Style Goody Foody
Pamätáte sa na guľky v paradajkovej omáčke 
z detstva? Úžasná kombinácia sladkej chuti 
paradajok a na jazyku sa rozplývajúce guľôčky. 
Presne také teraz vyrába a na trh prináša slovenská 
značka Goody Foody. Vegánske guľôčky na báze 
sójovej bielkoviny majú úžasnú mäsovú chuť a nesú 
medzinárodný certifikát V-Label. Guľôčky sú vďaka 
vysokému obsahu vlákniny a rastlinných proteínov 
označené high-fiber, high-protein a sú non-GMO. 
Goody Foody guľôčky máte hotové za pár minút 
a hodia sa aj do polievok a vývarov.  

ALFA SORTI, s. r. o. 

Lieskovská cesta 2184/6

960 01  Zvolen

+421 915 989 341

info@alfasorti.sk

www.alfasorti.sk 

MASLÁ A MARGARÍNY

Nová Rama zo 100 % prírodných zdrojov
Stopercentne prírodné zdroje, žiadne umelé farbivá, konzervanty ani arómy. 
Zato skvelá chuť a krémová konzistencia! Nová Rama je vyrobená výhradne 
z prírodných zdrojov, kompletne sa zaobíde bez umelých 
farbív, konzervantov a aróm. Ešte vyšší obsah tukov ako 
predtým dáva novej Rame lahodnú chuť a krémovejšiu 
konzistenciu. Výborne sa hodí nielen na natieranie, 
ale aj na varenie a pečenie. Vďaka svojmu zloženiu je 
nová Rama skvelou voľbou pre prípravu rozmanitých, 
vyvážených a chutných jedál.

Upfield Slovensko, spol. s r. o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

careline.upfield@upfield.com

www.rama.com/sk-sk/sk

Spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., je výrobcom moderných samoobslužných 
pokladníc s rozsiahlymi možnosťami využitia v maloobchode. Naše pokladnice sa vyznačujú 
vysokou spoľahlivosťou, intuitívnym používateľským rozhraním, rýchlou implementáciou 
a veľmi priaznivou cenou. Integrované kontrolné funkcie pokladnice zamedzujú odcudzenie 

MLIEČNE VÝROBKY

Oveska: vyladená desiata z mlieka 
a ovsených zŕn 
Mlékárna Kunín rozširuje svoj sortiment o Ovesku, ktorá je prvým 
chladeným produktom z mlieka a ovsených zŕn v praktickom 
balení na slovenskom trhu. Je vhodná ako chutná desiata 
alebo olovrant a vďaka obsahu ovsených zŕn dopĺňa 
energiu na dlhší čas. Na výber máte z troch variantov: 
klasický s chuťou mlieka a ovsa alebo jablko so škoricou, 
či čokoláda. Oveska je určená zástancom aktívneho 
životného štýlu a poteší tých, ktorí dbajú o svoj jedálny 
lístok, ale zároveň si chcú dobre pochutnať. 

Mlékárna Kunín  a. s. 

742 53  Kunín 291

+421 910 539 996

monika.korbasova@lactalis.cz

www.mlekarna-kunin.cz

Mlékárna Kunín rozširuje svoj sortiment o Ovesku, ktorá je prvým 
chladeným produktom z mlieka a ovsených zŕn v praktickom 

CUKROVINKY

Jelly Rope želé 
s jahodovou príchuťou
obalené v cukrovom 
dražé s citrónovou 
a jahodovou príchuťou
Spoločnosť TOL, s. r. o., pod značkou TiNiZ predstavuje 
jedinečnú novinku v segmente želé. Skvelá jahodová 
chuť želé s dĺžkou 27 cm obalená v chrumkavých 
dražé guľôčkach s chuťou jahôd a citrónov. 
Voňavé, šťavnaté a chrumkavé zároveň. Zábavná 
a hravá maškrta! To je želé Jelly Rope vyrobené  
z najkvalitnejšej potravinárskej želatíny, s prírodnými 
farbivami a rastlinnými výťažkami. Bonusom je, že ide 
o bezgluténový výrobok bez konzervačných látok.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

poľnohospodárstva, výroby a férového obchodu 
a vy si tak môžete dopriať len to najlepšie!

Nestlé Slovensko s. r. o.
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RAŇAJKY sú dôležité aj pre uponáhľaných 
zákazníkov, ktorí na ne nemajú doma čas.     

KRMIVÁ – 
to nie sú len 
najlacnejšie 
granuly. Majitelia 
domácich zvierat 
hľadajú kvalitu.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na:
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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STRETNUTIE 
S PETROM 
KAŇUKOM, generálnym 
riaditeľom Lunysu.

TRVANLIVÉ 
POTRAVINY zažili 
renesanciu.

INTERIÉR vie byť 
veľkým lákadlom. 

V našom  ďalšom čísle:

JANKA MADAJOVÁ
verí v dôležitosť 
kamenných predajní. 



Zapíšte si termíny do diára!

ATOZ Group má pre vás pripravenú 
bohatú kongresovú jeseň. 

Tešíme sa na stretnutie na našich akciách! 

Chcete sledovať prípravy vašich obľúbených kongresov? Chcete dostať 

pozvánku ako prví? Registrujte sa na odber newsletteru akcií: 

www.atozregistracia.sk  www.atozregistrace.cz

8. 9. 2021, Praha

www.kongrescerpacka.cz

15. 9. 2021, Praha

www.horeka112.cz

23. – 24. 9. 2021, Praha

www.eastlog.cz

6. – 7. 10. 2021, Košice

www.samoska-kongres.sk

12. 10. 2021, Praha

www.kongrespp.cz

14. – 15. 10. 2021, Praha

www.obalko.cz

3. – 4. 11. 2021, Olomouc

www.samoska-kongres.cz

25. – 26. 11. 2021, Bratislava

www.slovlog.sk
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