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

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

Náš zákazník, náš pán!
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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

R az mi ktosi rozprá-
val o nápade na 
prelomový start-
up, ktorým určite 
zbohatne. Dotyčný 
podnikavec chcel 

nakúpiť veľké množstvo kníh a za drob-
ný poplatok ich požičiavať všetkým, 
ktorí by mali záujem o čítanie. Pri otázke, 
či to už náhodou niekto pred ním nevy-
myslel a nenazval to knižnica, zhasol ako 
vyhorená svieca. 

Kým kedysi bolo znakom spoločenskej 
prestíže chváliť sa stále novými a novými 
vecami, trend sa vďaka snahe o eko-
lógiu i životný minimalizmus zásad-
ne obracia. Ak je niečo dobré, prečo by 
to malo ostať ležať nevyužité niekde na 
polici či v tom horšom prípade v kontaj-
neri? Veci sa dajú používať opakovane 
a posúvať ďalej. Krásnym príkladom sú 
práve knižnice. Sama si bez nich neviem 
predstaviť svoje detstvo a dospievanie. 
Toto bude znieť, akoby som mala už 
dobrých osemdesiat a pamätala si druhú 
svetovú, ale za mojej mladosti nebol 
internet taký rozšírený ako dnes a keď 
som potrebovala napísať seminárnu prá-
cu do školy, šla som do knižnice, hľadala, 
čítala, lustrovala. Zabralo to oveľa viac 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Sdílená ekonomika se teď skloňuje ve všech 
pádech. Lidé z různých důvodů nabízejí například 
svoje auta, domy, byty či fi nance. Ale podle všeho 
se původní ideál, počáteční dobrá vůle a nadšení 
vytratily. A jak už to tak bývá, máme tady další 
tvrdý byznys. Člověk by přitom něco měl mít jen 
pro sebe, aby se z toho mohl těšit a radovat kdy-
koliv a kdekoliv. Několik nejoblíbenějších knih na 
poličce u postele se určitě vždy hodí. Mimocho-
dem, před rokem 1989 stáli před knihkupectvími 
dlouhé fronty náruživí čtenáři taky ve čtvrtek.

času, ale mám pocit, že výsledok môjho 
štúdia bol poctivejší. Nehovoriac o tom, 
že knihy sa kupovali iba ako darčeky na 
sviatky a po nové príbehy sa chodilo 
práve do knižnice. 

Nedávno som sa v jednej zastavila a pý-
tala sa knihovníčky, aký je o ich služby 
v tejto dobe záujem. Našťastie, jej od-
poveď bola pozitívna. Niekedy majú síce 
slabšie roky, ale tie potom striedajú silné 
roky. Veľa pracujú s deťmi, aby ich už od 
detstva viedli ku knihám. A veľmi dôle-
žitú súčasť klientely tvoria dôchodcovia. 
Najstarší z nich má vyše deväťdesiat 
a hoci už nie je pevný v chôdzi, zakaž-
dým si príde po nové čítanie. Aj vďaka 
takýmto oddaným čitateľom majú v da-
nej knižnici najväčší nátresk vo štvrtok. 
Prečo? Lebo v hypermarkete, ktorý stojí 
na druhej strane cesty, sa práve začína 
nová letáková akcia.

 Recyklácia
 Akcia
 Synergia

Kniha s maslom
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NAVIGÁCIA

Nadežda Machútová 
prevzala vedenie 
Zväzu obchodu SR 20

Stretnutie

Inšpirácia
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CatScan

Raňajky majú dodať 
energiu na celý deň 26
Korenie prináša 
zákazníkom 
závan exotiky 30
Viac domácich zvierat 
zvyšuje dopyt 
po krmive 32
Ekologické trendy 
sa udomácňujú 
pri upratovaní 36

Téma 
vydania

Pandémia zmenila trh práce 
a záujem o zamestnanie 
v maloobchode 16

Váhy sa zmenili 
na funkčné počítače 40

Vybavenie 
obchodu

Služby pre 
obchod

Ochutnávky v predajniach 
poznačila pandémia 42

Logistika

EDI šetrí čas 
a znižuje chybovosť  44 Voľba 

spotrebiteľov

Toto sú najlepšie 
novinky na trhu 47

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu

Katarína Matejovie 
dokázala 
z krízy vyťažiť 24
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Zdraželi skoro všetci
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa v ob-
dobí apríl – máj 2021 zvýšila na 69,69 eur, 
čo v porovnaní s minulou periódou február 
– marec 2021, keď sa pohybovala na úrovni 
67,57 eur, predstavuje nárast o 3,2 %.

V aktuálnom období došlo k zvýšeniu cien 
v ôsmich sledovaných reťazcoch. Najviac si za 
vybrané výrobky zo spotrebného koša zákazní-
ci priplatili v predajniach Tesco Expres, kde do-
šlo v porovnaní s minulou periódou k zdraženiu 
v priemere o 7,6 %. Viac než 6,5 % nárast cien 
sme zaznamenali aj v predajniach Tesco HM. Jedi-
ný reťazec, v ktorom sme zaregistrovali zlacnenie 
výrobkov, bol Kraj, kde došlo k poklesu celkovej 
nákupnej ceny vybraných výrobkov o 0,5 %.

Z hľadiska jednotlivých kategórií zaznamenali 
najvyššie zvýšenie cien predovšetkým koloniál 
a trvanlivé výrobky, ktoré sa predávali v porov-
naní s minulou periódu o viac než 5,7 % drahšie. 
Primárne sa pod to podpísali vyššie ceny v sorti-
mentnej skupine káva a čaj a tiež takmer o pätinu 
menšia ponuka zľavových akcií na tento typ pro-
duktov. Okrem Metra, kde priemerná hodnota 
koša dosiahla 59,59 eur, zaplatili zákazníci za ná-
kup sledovaných výrobkov najmenej v Tescu HM 
(67,06 eur) a Kaufl ande (68,70 eur). 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (05/2021 vs. 05/2020, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (05/2021 vs. 05/2020, v %)

3,2 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov apríl a máj narástla o 3,2 %.

69,69 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období 
apríl – máj bola 6 9,69 eur.

Jogurty najviac propaguje Sabi
 Najpropagovanejšími značkami bielych jogurtov sú Sabi (Milk-Agro, 17 %), Zvolenský 
(Zvolenská mliekareň, 9 %) a Milsy (10 %) rovnomenného producenta. V ovocných jogur-
toch najvyšší reklamný výkon dosahuje taktiež značka Sabi (Milk-Agro, 16 %), top dvojkou 
je značka Rajo (13 %) a trojicu uzatvára Zvolenský (Zvolenská mliekareň, 10 %). V jogurtoch 
typu skyr uskutočnila viac než štvrtinu celkového reklamného výkonu značka Milko (Po-
labské mlékárny, 27 %).

Takmer dve tretiny reklamného výkonu v kategó-
rii raňajkových cereálií tvorí značka Nestlé (67 %) 
nasledovaná značkami Bonavita (12 %) a Emco 

(2 %) rovnomenných producentov. V kategórii 
džem/lekvár uskutočnila skoro štvrtinu celkové-
ho reklamného výkonu značka Schwartau (Hero, 
23 %), druhou najpropagovanejšou je značka 
Hamé rovnomenného producenta (17 %), propa-
gačnou top trojkou je značka Riso (Riso-R, 16 %).

V kategórii masla získal najvyšší reklamný výkon 
trojlístok značiek Tami (Tatranská mliekareň, 
19 %),  Rajo (17 %) a Koliba (9 %) rovnomenných 
producentov. Najpropagovanejšou značkou šun-
ky (odhliadnuc od konkrétnych druhov) je značka 
Berto (15 %) nasledovaná značkami Tauris (9 %) 
a Krásno (7 %) rovnomenných producentov. Naj-
propagovanejšími značkami pečiva odhliadnuc 
od privátnych značiek sú Penam (7 %), Vamex 
(5 %) rovnomenných producentov a PPC (Prie-
vidzské pekárne a cukrárne, 1 %). 

Rauch 24 %
Relax 21 %

Caprio 10 %
Cappy 10 %

Rio 6 %
Pfanner 5 %

Zeus 4 %
Hello 2 %
Fresh 2 %

Ostatné 16 %

Najpropagovanejšie značky 
pomarančového džúsu
(Reklamný výkon v období 06/2020 – 05/2021)

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

V máji si medziročne najviac polepšila 
dekoratívna kozmetika

Pivo -10,3 %

Liehoviny 11,0 %

Syr 3,5 %

 Čokoládové cukrovinky 1,4 %

 Sušienky a oblátky 7,3 %

Balené vody 8,2 %

Káva -1,2 %

Víno* 2,9 %

 Slané pochutiny 7,3 %

Mlieko -12,2 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 17,6 %

 Starostlivosť o vlasy 8,9 %

 Krmivo pre zvieratá 3,0 %

 Pracie prostriedky  2,7 %

 Čistiace prostriedky -1,6 %

 Ústna hygiena 10,5 %

 Starostlivosť o pleť 18,4 %

 Starostlivosť o dieťa  24,4 %

 Osobná hygiena -9,2 %

 Dekoratívna kozmetika 29,6 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

14. 16. 19. 21.

Kraj 73,84 73,08 72,38 69,58
Coop Jednota 
Supermarket 76,36 74,60 74,86 74,34

Kaufland 69,80 68,64 69,57 68,36

Lidl 72,93 72,32 68,78 69,15

Metro 62,24 59,58 58,62 58,57
Coop Jednota 
Tempo  77,04 73,18 74,49 73,75

Terno Plus 69,45 70,46 68,64 68,80

Tesco Expres 72,96 73,86 69,17 64,65

Tesco HM 70,05 70,21 65,81 61,74

Vývoj cien v období 5. 4. 2021 – 30. 5. 2021
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08.00 – 16.00
PREZENTÁCIA PARTNEROV
•  Predstavenie výrobkov a služieb partnerov 

kongresu, ochutnávky noviniek

08.00 – 09.00
REGISTRÁCIA

09.00 – 9.30
OFICIÁLNE OTVORENIE KONGRESU

ÚVODNÉ SLOVO:

NADEŽDA MACHÚTOVÁ
PREZIDENTKA, 
ZVÄZ OBCHODU SR

09.30 – 10.15 
AKO ZVÍŤAZIŤ V OSOBNOM 
AJ PROFESIJNOM ŽIVOTE? 
•  Kde hľadať motiváciu k jedinečným 

výkonom?
• Ako dosahovať vytýčené ciele? 
• Časový manažment ako kľúč k úspechu  

ANASTASIA KUZMINA
SLOVENSKÁ OLYMPIONIČKA

10.15 – 10.45 
PRESTÁVKA NA KÁVU

10.45 – 12.00 
PANELOVÁ DISKUSIA: SPOJENIE SO 
ZNÁMOU ZNAČKOU ALEBO VLASTNÁ 
CESTA? 
•   Aký model podnikania zvoliť na tradičnom 

trhu? 
•   Overené know-how vs. samostatnosť 
•   Vstup do známej siete ako jedna z ciest, ako 

sa udržať na trhu a prilákať zákazníkov? 

Diskutujúci budú spresnení. 

12.00 – 12.45 
ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ 
A PLECHOVIEK: AKÉ POVINNOSTI 
ČAKAJÚ NA OBCHODNÍKOV?  
•  Zálohovanie nápojových obalov v praxi
•  Schéma fungovania a financovania systému
• Povinnosti subjektov v zálohovom systéme 
• Ciele a vplyv na životné prostredie
• Výchova a vzdelávanie spotrebiteľov   

NENECHAJTE SI 
UJSŤ JEDINEČNÚ 
PRÍLEŽITOSŤ 
ZÍSKAŤ NOVÉ 
INFORMÁCIE 
A INŠPIRÁCIU 

6. – 7. 10. 2021 
DOUBLETREE BY 
HILTON KOŠICE

17.30
REGISTRÁCIA
18.00
VEČERNÁ PÁRTY 
•  Neformálne stretnutie 

maloobchodníkov, centrál MO 
aliancií, družstiev, veľkoobchodov 
a dodávateľov

•  Prezentácia partnerov pri stánkoch, 
možnosť nadviazania nových 
kontaktov, bohatý raut, hudobné 
vystúpenie skupiny Ukitas 

GENERÁLNI PARTNERI: PARTNERI KONGRESU: 

LUCIA MORVAI
RIADITEĽKA PRE VONKAJŠIE 
VZŤAHY A KOMUNIKÁCIU, 
SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO 
SYSTÉMU 
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09.00 – 9.30
OFICIÁLNE OTVORENIE KONGRESU

ÚVODNÉ SLOVO:
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•   Vstup do známej siete ako jedna z ciest, ako 

sa udržať na trhu a prilákať zákazníkov? 
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Zmena programu vyhradená.
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V COOP JEDNOTE  
•     Skúšobná prevádzka zberného automatu
• Informačná kampaň pre zákazníkov
• Priebežné vyhodnotenie projektu 

DOMINIKA VAHANČÍKOVÁ
VEDÚCA ODBORU MARKETINGU, COOP JEDNOTA KRUPINA 

13.00 – 14.00
OBED

14.00 – 14.30
SLOVENSKÝ MALOOBCHOD A SPOTREBITEĽ 
V ČASE PANDÉMIE    
•  Ako sa darí slovenskému obchodu pod tlakom koronakrízy?
•  Ako nakupuje slovenský spotrebiteľ? Zmenil svoje návyky 

a nákupné kanály?

14.30 – 15.45
PANELOVÁ DISKUSIA: ONLINE PREDAJ POTRAVÍN 
AKO POVINNÁ JAZDA?     
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RIADITEĽ POBOČKY, LUNYS 

LADISLAV CSENGERI
RIADITEĽ, SPOTREBITEĽSKÝ PANEL PRE ČR A SR, GFK

JAROSLAV KLEIN
GENERÁLNY RIADITEĽ, KASO TECHNOLOGIES

Ďalší diskutujúci budú spresnení.  

15.45 – 16.00
TOMBOLA

ORGANIZÁTOR:

ODBORNÍ PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI: ZÁŠTITA:SPONZORI KONGRESU:

JÚLIA 
KLUKANOVÁ
RETAIL SERVICE 
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Coop Jednota má 
novú privátnu značku 
kozmetiky

  Potravinový reťazec Coop Jednota rozši-
ruje rady svojej vlastnej značky o kozmetiku 
Biova. Osloviť má tradičného zákazníka siete, 
ktorý si chce popri nákupe potravín zakúpiť aj 
kozmetiku. Pritiahnuť chce však aj nových 
spotrebiteľov všetkých vekových kategórií. 
Kozmetická značka doposiaľ zahŕňa okolo dvadsať 
výrobkov, medzi ktoré patria šampóny, sprchové 
gély, tyčinky do uší vyrobené z bambusu, krémy na 
ruky, gély na vlasy, výrobky dámskej hygieny, ale aj 
hygienické vreckovky a toaletný papier. Až 95 % 
produktov pochádza od slovenských dodávateľov. 
Coop Jednota bude postupne sortiment rozširovať.

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

Tesco zväčšuje 
svoju sieť

  Reťazec Tesco Stores SR pôsobí na Slo-
vensku už 25 rokov. Výročie oslávil otvore-
ním 154. predajne, ktorá je situovaná v Nitre, 
kde v roku 1999 otvoril prvý hypermarket.

Tesco počas svojho podnikania na Slovensku 
otvorilo aj päť nákupných centier OC Galéria, tri 
distribučné centrá a 18 čerpacích staníc. Súčasťou 
skupiny Tesco je šesť obchodov Žabka na západ-
nom Slovensku, ktoré prinášajú rýchly nákup pre 
každého. Sieť v lete dokončila aj modernizáciu 
supermarketu na Hlavnej ulici vo Vrábľoch, ktorý 
otvorila ešte v roku 2006. V danom čase išlo o prvý 
obchod tohto formátu, ktorý Tesco na Slovensku 
prevádzkovalo. 

Plocha predajne vo Vrábľoch sa po prestavbe zväč-
šila o polovicu na 1 500 metrov štvorcových. Zá-
kazníci si môžu vybrať z rozšíreného sortimentu 
viac ako 10-tisíc položiek. Vo vynovenom super-
markete nájdu inovácie ako nákup so Scan&Shop 
či jeho mobilnú verziu Scan&Shop mobile vo 
forme aplikácie pre smartfóny. V predajni pribudli 
k štyrom existujúcim aj dve nové samoobslužné 
pokladnice. 

VÍŤAZNÉ LETNÉ 
OSVIEŽENIE

www.soaresekt.sk

08001_inzerce_moscato_240x170.indd   208001_inzerce_moscato_240x170.indd   2 28.07.21   14:3528.07.21   14:35

inzercia

JEDNOU VETOU:

„Najväčší 
strach je strach 
z komplikácií.“

Jules Romains, 
francúzsky spisovateľ

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
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časť nielen pre obyvateľov Petržalky, ale aj Ruso-
viec a Jaroviec,“ prezrádza majiteľ Yeme Peter 
Varmuža.

Rozhovor s Petrom Varmužom nájdete v časo-
pise Tovar&Predaj 1 – 2/2019 na str. 30 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Profily. 

Lidl a Kaufland 
rozširujú ciele 
v plastovej stratégii

  V rámci plastovej stratégie Reset Plastic 
skupiny Schwarz plánujú spoločnosti Lidl 
a Kaufland používať do konca roka 2025 
v priemere 20 % plastového recyklátu v oba-
loch vlastných značiek. Zároveň si stanovili 
cieľ odstrániť z obalov vlastných značiek 
čierne plasty do konca roku 2021, čím sa vý-
razne zvýši ich recyklovateľnosť.

Skupina vytvorila jednotnú medzinárodnú straté-
giu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, 
dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia 
a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie 
„Menej plastov – uzavretý kolobeh“. Obe spoloč-
nosti už majú vo svojej ponuke výrobky, ktorých 
obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide na-
príklad o vody značiek Saguaro a Siti v Lidli a slneč-
nicový olej K-Classic či ovocné nektáre K-Classic 
v Kauflande. 

Reťazec KiK 
otvoril v Nitre 
stú predajňu

  V novootvorenom nákupnom centre na 
Štefánikovej triede v Nitre otvoril reťazec KiK 
v poradí stú predajňu v rámci Slovenska. Spo-
ločnosť v ďalšom roku plánuje otvorenie ďal-
ších piatich predajní i renováciu už existujú-
cich pobočiek. V sortimente novootvorenej 
predajne v Nitre nájdu zákazníci oblečenie, obuv 
a doplnky pre ženy, mužov aj deti. Nová prevádzka 
však nie je len o móde, na zákazníkov tu čaká aj 
ponuka pomocníkov do domácnosti či darčeko-
vých a dekoratívnych predmetov. Nitrania tu nájdu 
tiež sortiment vhodný pre kreatívne tvorenie, kto-
rému je v novej predajni venovaný väčší priestor. 

Coop Jednota 
Krupina 
modernizuje

  Regionálne spotrebné družstvo Coop 
Jednota Krupina otvorilo v júni dve predajne 
v okrese Veľký Krtíš. Bývalá malá predajňa 
potravín v obci Dolná Strehová dostala nový 
vzhľad a zväčšené predajné priestory, dru-
hou pobočkou je supermarket v obchodnom 
centre vo Veľkom Krtíši.

Družstvo nie je v okrese nováčik a prevádzkuje 
v ňom 30 predajní. Predajné priestory potravín 
v Dolnej Strehovej boli zväčšené o 71 metrov štvor-
cových, zároveň bola vymenená podlaha, stropy či 
osvetlenie a vybudovaný bezbariérový vstup. Pre-
dajňa je vybavená moderným a ekologicky šetr-
ným zariadením. Zákazníci ocenia pestrý výber 
slovenských potravín. Nová predajňa v OC Kocka 
vo Veľkom Krtíši je výnimočná svojím formátom, 
v ktorom budú mať zákazníci na výber širší sorti-
ment, a to až 4 500 druhov tovarov. 

Yeme sa chystá 
do Petržalky

  Slovenská sieť Yeme pripravuje pre-
dajňu v štvrti Slnečnice v bratislavskej Petr-
žalke. Reťazec, ktorý sa ponukou orientuje 
na lokálnu produkciu, chce v predajni na plo-
che 800 metrov štvorcových od konca budú-
ceho roka ponúkať bio ovocie a zeleninu, 
produkty lokálnych farmárov, vlastné lahôd-
kové výrobky, kvalitné mäso či ryby. „Cítime, 
že ľudia majú záujem o kvalitné potraviny, ale 
mnohokrát nemajú čas cestovať. Lokalita Petr-
žalky je pre nás zaujímavá z pohľadu obslúženia 
zákazníkov čo najbližšie k miestu ich bydliska. 
Yeme sa rozšíri aj o strategicky zaujímavú mestskú 

JEDNOU VETOU:

„Nespokojnosť 
väčšiny ľudí 

vyviera len z ich 
prehnaných 
nárokov.“

Wilhelm von Humboldt, 
nemecký filozof

VÍŤAZNÉ LETNÉ 
OSVIEŽENIE

www.soaresekt.sk

08001_inzerce_moscato_240x170.indd   208001_inzerce_moscato_240x170.indd   2 28.07.21   14:3528.07.21   14:35
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

SVETOBEŽNÍCI RETAILU

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Čo zaujalo 
Pavla
na Kostarike ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Zdravím priaznivcov retailu, 

tentoraz z Kostariky, kde som strávil 

minuloročné Vianoce. Napriek tomu, že 

je to rozvojová krajina, nájdeme tu veľmi 

moderný retail. Človek by očakával, že tu 

bude veľa trhovísk a menších obchodov. 

Opak bol však pravdou. 

Na každom rohu sú supermarkety a veľké 

rodinné obchody. Sortiment je veľmi 

pestrý, ale predajne nie sú také pekné, ako 

sme zvyknutí u nás. Posielam pár azda 

zaujímavých postrehov. 

Pavel Kotrbáček

N°20

Stredo-
americká
inšpiráciainšpirácia

Čerstvé bylinky na jednom 
z trhovísk, ktoré sme našli. 
Všade to nádherne vonia, 
vyzerá čerstvo, zdravo 
a hlavne to nie je zabalené 
v plastovom vrecku. 

ACH, TÁ VÔŇA…

BALENIE VAJEC
Je to evidentne problém 
všade na svete. 

KAŽDÝ ICH 
MÁ DOMA

PRI ĽADE

Pozrite sa, odkiaľ sú tie 
vaše. Pravdepodobnosť, 
že práve z Kostariky, 
je veľká. Hneď ako sa 
objaví kvet, celý trs 
zabalia do plastového 
vreca, v ktorom banány 
zrejú až do okamihu, keď 
ich odrežú a pošlú loďou 
napríklad práve do našich 
obchodov. 

Vysoké teploty lákajú 
na osviežujúce nápoje, ktoré 
sa nezaobídu bez ľadu. 
V každej predajni je preto 
špeciálny box plný vriec s ľadom. Stačí otvoriť, vziať tú 
správnu veľkosť a rýchlo utekať domov, kým sa ľad neroztopí. 

INŠPIRÁCIA PRE 
NAŠICH VÝROBCOV?
Kostaričania milujú grilované 
a vyprážané. Niet sa preto čo 
čudovať, že na trhu nájdete 
špeciálne kuchynské utierky 
určené na odsávanie tuku 
z takto pripravených jedál. 

Takmer každý obchod podporuje lokálnu 
produkciu. Kostarika si zakladá na 
ochrane prírody, tak sa snaží vytvárať 
výrobky, ktoré sú bio, prírodné, necestujú 
cez pol sveta. Príkladom je tento stojan 
s textilom – tričká, spodná bielizeň, 
pyžamá. Len si vybrať a podporiť 
miestnych výrobcov. 

PODPOR SVOJ REGIÓN!

AKO PODPORIŤ PREDAJ
Urobte množstevnú akciu, vezmite 
pásku „Oferta" a začnite lepiť. 
Pamätáte sa, ako sme to pred 
mnohými rokmi robili tiež? A predaje 
sa len hrnuli. 

TISÍC PLASTOVÝCH
Kostarika je jednou z mála krajín sveta, ktorá sa rozhodla ísť 
cestou plastových bankoviek. V dobe pandémie veľmi praktické. 
Postriekate ich dezinfekciou a nič sa im nestane. Bankovky 
nemôžete ani roztrhať, jedine rozstrihnúť nožnicami. 



KRÁSNO MYSLÍ UDRŽATEĽNE

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

OBALY
Veľmi dobre si uvedomujeme svoju zodpo-
vednosť za obaly, ktoré uvádzame na trh. Je 
pre nás prioritou, aby sa obaly, ktoré doslúžili, 
vytriedili a následne recyklovali. Vychádzame 
z normy ČSN EN 13430 Obaly – Požiadavky 
na obaly využiteľné na recykláciu materiálu.

NOVÉ LOGO „ŠETRITE PRÍRODU“

Z toho dôvodu uvedieme na obale nové logo 
„Šetrite prírodu“, ktoré upozorňuje spotrebi-
teľov, že obal je recyklovateľný. Zároveň bu-
deme radiť, ako správne obal vytriediť, a to 
pomocou ikony kontajneru s nápisom „Plast“, 
ktorá bude uvedená na etikete so zložením.

ZMENŠUJEME BALENIA 

Zmenšujeme jednotlivé balenia. Vďaka 
menším vaničkám, hlavne pri krájaných vý-
robkoch, dosahujeme až o 20 % menšiu spo-
trebu plastov.

TRANSPARENTNÉ VANIČKY
Upúšťame od čiernych plastov, ktoré sú ťažko 
recyklovateľné.

KARTÓNY
Naše kartóny sú v súlade s certifi káciou FSC, 
ktorá zaručuje, že drevo použité na výrobu 
kartónov pochádza zo zodpovedne obhospo-
darovaných lesov.

TAŠKY KRÁSNO

Vďaka vytriedenému materiálu sa môžu opa-
kovane vyrábať nové produkty. Po novom sú 
z recyklátu aj naše tašky, ktoré sú následne 
znovu 100 % recyklovateľné.

PODIEL SPOLOČNOSTI 
MP KRÁSNO, A. S., NA SYSTÉME 
RECYKLÁCIE ZA ROK 2020
Vďaka nášmu príspevku sa zaistil spätný 
odber a recyklácia 144 ton obalových od-
padov. Tieto odpady naplnili 87 zberných 
automobilov. Podiel našej spoločnosti na 
systéme EKO-KOM zodpovedá zabezpečeniu 
prevádzky a obsluhy 130 farebných kontajne-
rov na triedený odpad (na papier, sklo, plasty 
a nápojové kartóny). Triediť odpad sme tak 
umožnili 2 235 obyvateľom. Náš podiel na 
celkovom znížení produkcie skleníkových 

Vážení obchodní partneri, nižšie predstavujeme niekoľko noviniek, ktoré 
momentálne implementujeme a budeme v priebehu tohtoročnej jesene 
postupne predstavovať konečným spotrebiteľom. 

 plynov bol 230 ton CO2 ekv., a tak sa uspo-
rilo 5 446 GJ energie. To zodpovedá emisiám 
CO2,  ktoré vyprodukuje 108 osobných au-
tomobilov strednej triedy za rok svojej pre-
vádzky.  

LOGISTIKA
Spoločnosť MP Krásno, a. s., tento rok inves-
tuje do nákupu tzv. „cestného vlaku“, teda 
dvadsaťpäťmetrovej súpravy zloženej z ná-
kladného trojnápravového vozidla, špeciál-
neho podvozku a chladiarenského návesu, 
ktorý umožňuje naložiť až 51 paletových 
miest tovaru. Vďaka plnému využitiu kapacity 
tohto „road trainu“ znížime náklady na pre-
pravovanú jednotku výrobku a tým súčasne 
obmedzíme emisnú stopu v podobe úspory 
pohonných hmôt a použitia ďalšieho vozidla. 

Na každodenné plánovanie dopravy a roz-
vozových trás využívame logistický softvér 
s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie 
kapacít, optimalizáciu trás a vyťaženie vo-
zidiel našich i zmluvných prepravcov. Mo-
dernizujeme vozový park nákupom nových 
rozvozových vozidiel s najnovšou generáciou 
motorov s najvyššou emisnou triedou. Naše 
izotermické nadstavby a vstavby sú vybavené 
najmodernejšími chladiacimi agregátmi, ktoré 
spĺňajú najprísnejšie ekologické štandardy 
s dôrazom na obmedzenie škodlivých vplyvov 
na životné prostredie. Systémovo vyhodnocu-
jeme štýl jazdy našich vodičov a pravidelne ich 
školíme s dôrazom na ekologickú jazdu.

menšie vaničky a zníženie spotreby plastov
až o 20 %, nové tašky z recyklátu, 
nový „road train“

www.krasno.cz



12

KTO JE KDE:

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
S

PÁ
JA

, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

 Novou výkonnou riaditeľkou spoločnosti 
Jan Becher Pernod Ricard a Pernod Ricard Slo-
vakia sa stala Ana Beriašvili, ktorá v rámci 
koncernu prichádza z Yerevan Brandy Com-
pany a Pernod Ricard Armenia. V skupine Per-
nod Ricard pracuje už od roku 2004 a aktuálne 
nahrádza doterajšiu výkonnú riaditeľku pre český 
a slovenský trh Miroslavu Simovú. 

 Generálnym riaditeľom spoločnosti 
 Plzeňský Prazdroj je Dragos Constantinescu. 
Vo funkcii vystriedal Granta Liversageho, ktorý sa 
rozhodol ukončiť svoju kariéru v pivovarníctve. Dra-
gos Constantinescu prichádza do Česka po úspeš-
nom pôsobení na pozícii prezidenta rumunského 
pivovaru Ursus a riaditeľa rumunského a maďar-
ského trhu, ktoré podobne ako Plzeňský Prazdroj 
patria do skupiny Asahi v Európe. 

 Marek Zámečník je obchodným riadite-
ľom pre Česko a Slovensko vo výskumnej 
agentúre Nielsen Admosphere. V pobočke 
Nielsen Admosphere Slovakia pôsobí 13 rokov, 
naposledy zastával pozíciu country manažéra. 

POVÝŠENIA

PRÍCHODY

 Marketingovým riaditeľom spoločnosti 
Heineken Slovensko sa stal Robert Kubička. 
Na pozícii nahradil Ronalda Luptáka, ktorý oznámil 
svoj odchod koncom minulého roka. Robert Ku-
bička pracoval vo viacerých firmách vrátane spo-
ločnosti Red Bull, Metsä Tissue či Plzeňský Prazdroj 
Slovensko. Od roku 2018 pracoval pre spoločnosť 
Cinemax. 

 Tím najvyššieho vedenia e-shopu Alza sa 
rozširuje o dvoch skúsených manažérov. Juraj 
Bóna (vľavo) nastupuje ako riaditeľ pre firemných 
zákazníkov po takmer dvadsiatich rokoch stráve-
ných v telekomunikáciách. Marek Dvořák sa stáva 
marketingovým riaditeľom. Do Alzy prichádza z ja-
ponského pivovarníckeho holdingu Asahi. 

JEDNOU VETOU: 

„Dobré meno si 
môžeme získať 
i slovami, ale 
len činmi si ho 

udržíme.“
švédske príslovie

6. – 7. 10. 2021, KOŠICE 

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

Online predaj potravín ako povinná jazda? 

KTO VYSTÚPI V PANELOVEJ DISKUSII, 
NÁJDETE NA STR. 6 – 7 

Internetový predaj potravín 
je na vzostupe. Je však e-shop 
príležitosťou pre každého? O tom, 
ako e-commerce ovplyvňuje tradičnú 
formu predaja, aj o tipoch, ako 
vybudovať úspešný e-shop, sa bude 
hovoriť v panelovej diskusii. 

0428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   10428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   1 13.08.2021   17:3313.08.2021   17:33
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 Novou marketingovou riaditeľkou spo-
ločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa 
stala Martina Lovětínská. Skúsená manažérka 
pracuje v spoločnosti takmer 25 rokov. Do Česka 
sa vracia po úspešnom osemročnom pôsobení 
v zahraničných pobočkách. 
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



08/09/2021
PRAHA

KONGRES ČERPAČKA
9. kongres pre 
prevádzkovateľov 
čerpacích staníc

 Kongres Čerpačka je určený všetkým nájom-
com, prevádzkovateľom a majiteľom čerpacích sta-
níc, ktorí chcú uspieť v konkurenčnom boji a zvýšiť 
svoje tržby. Jeho program sa zameria na zákazníka 
a na to, ako si ho získať a udržať. Známy český šéf-
kuchár Ondřej Slanina bude hovoriť o tom, ako v ob-
lasti gastro ponuky vyhovieť stále náročnejšiemu 
zákazníkovi. Dáta o zmenách v nákupnom správaní 
spotrebiteľov a trendoch v predaji nepalivového to-
varu na čerpacích staniciach prinesú zástupcovia 
spoločnosti NielsenIQ Pavol Zajac a Daniel Plecháč. 
Expert na lojalitu a generálny riaditeľ Shell Česká 
republika a Slovensko Pavel Los predstaví súčasné 
globálne trendy pri tvorbe vernostných programov 
a povie, ako sa premietajú do oceňovaného 
programu Shell Go+. Na to nadviaže ďalší odborník 
na vernostné stratégie Radek Hrachovec, ktorý po-
núkne praktické rady na tvorbu systému lojality i pre 
jednu či niekoľko málo čerpacích staníc. 

www.kongrescerpacka.cz 
+420 733 188 184 
martina.kralova@atoz.cz

06 – 07/10/2021 
KOŠICE

SAMOŠKA
18. kongres na podporu 
slovenského obchodu

 Kongres Samoška sa zameria na nové trendy 
v maloobchode a zmeny spotrebiteľského správa-
nia spôsobené pandémiou. Diskutovať sa bude 
o online predaji potravín či o tom, ako podnikať na 
tradičnom trhu. Oplatí sa spojenie so známou znač-
kou alebo je výhodnejšie ísť vlastnou cestou? Chý-
bať nebudú aktuálne dáta spoločnosti NielsenIQ, 
zaznejú aj informácie o povinnom zálohovaní ná-
pojových obalov. O tipy, ako zvíťaziť v osobnom aj 
profesijnom živote, sa podelí úspešná slovenská 
olympionička Anastasia Kuzminová. Súčasťou kon-
gresu bude aj večerná neformálna párty, ktorá je 
ideálnou príležitosťou na nadviazanie nových ob-
chodných vzťahov. 

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

urobte radosť
nielen deťom

inzerce_BTS_Pribinacek_2021_Tovar_240x170_SK_01.indd   1 02.07.2021   14:54
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JEDNOU VETOU:

„Kto pracuje, 
nemá čas zarábať 

peniaze.“
poľské príslovie
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Namiesto potravín 
kontajner
 Slovensko trápia potravinové púšte. Sú to 
miesta, kde si obyvatelia nemajú možnosť kúpiť 
základné potraviny, pretože tam nie sú žiadne ob-
chody. Nie je to však problém iba tejto krajiny. 
Napríklad aj vo Švédsku obchodníci zatvárajú pre-
dajne, ktoré sa nachádzajú v odľahlých kútoch 
a nie sú rentabilné. Prišli tam však so zaujímavým 
riešením. Spoločnosť Lifvs umiestňuje na vidiek 
kontajnerové predajne, ktoré na ploche 20 metrov 
štvorcových ponúkajú stovky položiek. Nakupovať 
sa dá 24 hodín denne a obchody sú úplne bez 
predavačov. Zákazníci si odomknú aplikáciou v te-
lefóne, potrebné položky naskenujú a telefónom 
aj zaplatia. Obchody môžu fungovať aj vďaka 
tomu, že Švédsko patrí medzi najviac digitalizova-
né krajiny na svete. Firma plánuje v budúcnosti 
expandovať aj do ďalších krajín. 

Hektáre stromov 
a kríkov
 Viem, už pred letom 
boli všetci nabudení na to, 
že toto leto strávia do-
volenky v zahraničí. 
Avšak mňa vždy fasci-
nuje, koľko krásnych 
miest máme aj vo 
svojom okolí. Medzi 
moje srdcovky určite 
patr í  Arborétum 
v Mlyňanoch. Na plo-
che 67 hektárov sa 
rozprestierajú dreviny 
z celého sveta. Túto oázu 
založil gróf Štefan Ambró-
zy-Migazzi, ktorý povedal: 
„Rastlina je materiálom, z ktoré-
ho vytváram sochu; je farbou, ktorou 
maľujem svoje obrazy; je prostriedkom, ktorým 
zachycujem, lámem slnečný lúč; ktorým prinútim 
slávika k spevu; ktorým rozprúdim vôňu kvetov.“ 
A keďže táto „socha“ je taká obrovská, jeden deň 
na prehliadku určite nestačí. 

Na pultoch je viac 
domácich produktov
 Podiel slovenských potravín v tomto roku do-
siahol hodnotu 41,4 %. Vyplýva to z každoročné-
ho prieskumu vystavenia domácich produktov na 
pultoch predajní Potravinárskej komory Slovenska. 
Ide o najvyšší medziročný nárast od začiatku me-
rania, konkrétne o 1,5 percentuálneho bodu v po-
rovnaní s vlaňajškom. Dlhodobé merania ukazujú, 
že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 
2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 
začal postupne opäť rásť. Napriek mierne optimis-
tickému trendu je však tento podiel relatívne nízky. 
Aktuálne je stále nižší, ako to bolo do roku 2014. 
Lídrom slovenských potravín sú už tradične reťaz-
ce Coop Jednota (55 %), Fresh a CBA (zhodne po 
50 %). Najmenej slovenských výrobkov je vystave-
ných v reťazci Lidl (28 %), ktorý však ich podiel za 
posledných päť rokov zdvojnásobil. 

Značka na ústupe
 O vstupe britskej kaviarenskej siete Costa 
Coffee na slovenský trh sa špekulovalo desať ro-
kov. Svoju prvú prevádzku napokon otvorila pred 
dvoma rokmi v bratislavskom Auparku. Neskôr 
pridala aj kaviareň v Eurovei, bývalom Poluse a do-
konca na Kamennom námestí. Spočiatku mala 
pritom smelé plány nielen v Bratislave, ale chysta-
la sa aj do regiónov. Realita je však iná. Pandémia 
a zavreté prevádzky pravdepodobne urobili svoje 
a v polovici tohto roka sa značka so Slovenskom 
rozlúčila. Káva Costa Coffee sa stále dá kúpiť vo 
vybraných maloobchodných reťazcoch. 

Jedzme, nevyhadzujme
 Každý rok domácnosti, supermarkety a po-
travinárske prevádzky vyhodia 931 miliónov ton 
potravín. Vyhodené jedlo je zodpovedné za 8 % 
globálnych emisií. Na zmenu niekedy pritom stačí 

naozaj málo, napríklad nakúpiť toľko, 
koľko sa doma zje alebo porozmýš-

ľať, čo sa dá zo zakúpených po-
travín uvariť. Celospoločen-

ský význam témy plytvania 
si uvedomujú aj Slováci. 

Vyplýva to z online 
prieskumu agentúry 
MNForce, ktorý pre-
biehal na vzorke 500 
respondentov na 
konci mája. Celkovo 
93 % opýtaných vní-
ma pozitívne aktivity 

firiem, ktoré sú aktívne 
v boji proti potravinové-

mu odpadu. 

Podstatné je iba jedno
 Kniha Nezabíjajte vtáčika od Harper Leeovej 
je klasika, ktorá sa ku mne dostala až nedávno. 
Odohráva sa v rasisticky rozdelenej Amerike počas 
30. rokov minulého storočia. Rozprávačkou príbe-
hu je malá Scout, ktorá na obyčajných detských 
príhodách ilustruje pravú tvár celej vtedajšej, a do 
istej miery aj dnešnej, spoločnosti. Jej otec ju tr-
pezlivo vedie k tomu, aby pochopila, že na svete 
je iba jedna skupina ľudí, ktorá nezávisí od spolo-
čenského postavenia, farby pleti či rodinného zá-
zemia. Ľudia. 

Vtip mesiaca
 Príde natešený zákazník do predajne a vyhlá-
si: „V obchode sa cítim ako akcionár. Kupujem 
samé akcie!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

S mobilom 
či bez?
 Predstavte si svet, v ktorom by 
vás nevyrušovali žiadne notifikácie, 
aplikácie a nepríjemné telefonáty. 
Občas je dobré trochu sa vrátiť do 
minulosti a nechať mobilný telefón 
ležať na polici úhorom. Čas dovo-
leniek je na to asi tým najsprávnej-
ším časom. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Pavel:
 Slovensko má nový okres a nazvalo 
ho Nové Zánky. 

Jana:
 Malý exkurz do minulosti, keď samoobsluha 
a eskalátory vyvolali zmätok. 

Katka:
 Na nedávnych majstrovstvách Európy 
vo futbale fandili všetci – výrobcovia aj vlasatí 
zákazníci. 

Peter:
 Keď sa vyberiete na celodenný výlet 
do arboréta, potrebujete sa po šiestich 
hodinách trošku osviežiť. 

• Výroba bublinkovej fólie do šírky 200 cm 
• Výroba vreciek a prírezov z bublinkovej fólie 
• Výroba vlnitej lepenky do 185 cm 
• Stretch fólie, lepiace pásky, kartóny 
• Skladovanie a logistika 

LAURIS R. M., s. r. o. 

LAURIS R. M., s. r. o.
916 37  Kálnica 

+421 903 229 272
+421 327 430 436

lauris@lauris.sk 
www.lauris.sk

LAURIS R. M., s. r. o.
916 37  Kálnica 

+421 903 229 272
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Namiesto potravín 
kontajner
 Slovensko trápia potravinové púšte. Sú to 
miesta, kde si obyvatelia nemajú možnosť kúpiť 
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chody. Nie je to však problém iba tejto krajiny. 
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riešením. Spoločnosť Lifvs umiestňuje na vidiek 
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štvorcových ponúkajú stovky položiek. Nakupovať 
sa dá 24 hodín denne a obchody sú úplne bez 
predavačov. Zákazníci si odomknú aplikáciou v te-
lefóne, potrebné položky naskenujú a telefónom 
aj zaplatia. Obchody môžu fungovať aj vďaka 
tomu, že Švédsko patrí medzi najviac digitalizova-
né krajiny na svete. Firma plánuje v budúcnosti 
expandovať aj do ďalších krajín. 

Hektáre stromov 
a kríkov
 Viem, už pred letom 
boli všetci nabudení na to, 
že toto leto strávia do-
volenky v zahraničí. 
Avšak mňa vždy fasci-
nuje, koľko krásnych 
miest máme aj vo 
svojom okolí. Medzi 
moje srdcovky určite 
patr í  Arborétum 
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rozprestierajú dreviny 
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Značka na ústupe
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naozaj málo, napríklad nakúpiť toľko, 
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ľať, čo sa dá zo zakúpených po-
travín uvariť. Celospoločen-

ský význam témy plytvania 
si uvedomujú aj Slováci. 
Vyplýva to z online 
prieskumu agentúry 
MNForce, ktorý pre-
biehal na vzorke 500 
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konci mája. Celkovo 
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firiem, ktoré sú aktívne 
v boji proti potravinové-

mu odpadu. 

Podstatné je iba jedno
 Kniha Nezabíjajte vtáčika od Harper Leeovej 
je klasika, ktorá sa ku mne dostala až nedávno. 
Odohráva sa v rasisticky rozdelenej Amerike počas 
30. rokov minulého storočia. Rozprávačkou príbe-
hu je malá Scout, ktorá na obyčajných detských 
príhodách ilustruje pravú tvár celej vtedajšej, a do 
istej miery aj dnešnej, spoločnosti. Jej otec ju tr-
pezlivo vedie k tomu, aby pochopila, že na svete 
je iba jedna skupina ľudí, ktorá nezávisí od spolo-
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Vtip mesiaca
 Príde natešený zákazník do predajne a vyhlá-
si: „V obchode sa cítim ako akcionár. Kupujem 
samé akcie!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

S mobilom 
či bez?
 Predstavte si svet, v ktorom by 
vás nevyrušovali žiadne notifikácie, 
aplikácie a nepríjemné telefonáty. 
Občas je dobré trochu sa vrátiť do 
minulosti a nechať mobilný telefón 
ležať na polici úhorom. Čas dovo-
leniek je na to asi tým najsprávnej-
ším časom. 
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niť kapacity. Mnohí pracovníci ostávali doma so 
školopovinnými deťmi, ďalší sa ocitli v karanténe 
alebo patrili k ohrozeným skupinám. „Boli to ná-
ročné časy. Stalo sa nám, že sme jednu predajňu 
v koncovej obci museli na dva týždne zavrieť, pre-
tože všetky štyri pracovníčky ostali s deťmi doma 
na OČR. Dennodenne sme mali vo firme pande-
mické porady a snažili sme sa vykrývať a riešiť 
zastupovanie v jednotlivých obchodoch,“ vysvet-
ľuje prevádzkovo-personálny riaditeľ CBA Verex 
Jakub Frackowiak.

Ako pokračuje, zvládli to aj vďaka pracovníkom 
z veľkoobchodu, ktorí bežne prijímajú a vyskladňu-
jú tovar, no v krízových časoch prišli priamo na pre-
dajnú plochu. „Pomohlo nám aj duálne vzdeláva-
nie. Praktický výcvik bol na pár týždňov v rámci 
opatrení zrušený, no po jeho obnovení sa naši štu-
denti postavili k takejto situácii zodpovedne a boli 
ochotní pracovať aj v predajniach, kde bežne nevy-
konávajú prax,“ hovorí Jakub Frackowiak s tým, že 
všetkým pracovníkom spoločnosti za to ďakuje.

Marketingový manažér spoločnosti Terno real 
estate Marek Koštrna hovorí, že veľký priestor dá-
vali polovičným úväzkom, brigádam či študentom 
v rámci duálneho vzdelávania. „Podarilo sa nám to 
vyskladať tak, aby zákazníci nepocítili nijakú zme-
nu. Vytvorili sme záložné tímy, ktoré operatívne 
zastrešili výpadky personálnych kapacít a zabezpe-
čili chod predajne,“ vysvetľuje.

Rýchla cesta z gastra 
do retailu

Jednou z najviac postihnutých oblastí pandémie sa 
stal horeca segment. Turistické atrakcie sa zavreli 
a spolu s nimi aj hotely či kaviarne. Reštaurácie 
mohli fungovať ako donáškové služby alebo vydávať 
jedlo zákazníkom cez okienko. To spôsobilo uvoľ-
nenie veľkého množstva pracovných síl, ktoré sa 
snažili uplatniť práve v maloobchode s potravinami.

HR manažérka Coop Jednoty Slovensko Lucia Špi-
nerová si myslí, že stabilita odvetvia, istota práce 
a mzdy, ktoré ponúkajú, boli v najťažších fázach 
koronakrízy lákadlami predovšetkým pre ľudí 
z gastro sektora. Tí často zo dňa na deň prišli o prá-
cu. „Množstvo ľudí z tohto sektora priamo kontak-

tovalo naše regionálne spotrebné družstvá a my 
sme ich záujem vítali aj z toho dôvodu, že ich pra-
covné skúsenosti a odbornosť je veľmi blízka našim 
potrebám,“ vysvetľuje s tým, že v prvých fázach sa 
snažili prostredníctvom nových ľudí vykryť perso-
nálne výpadky v predajniach spôsobené v tom čase 
aktuálnymi situáciami, konkrétne keď mali množ-
stvo matiek na pandemických OČR. „Tam, kde sa 
stretli možnosti a očakávania zo strany zamestná-
vateľa a zamestnanca, sme si nových ľudí ponecha-
li, pretože našou prioritou je mať ľudí v zamestna-
neckom pomere,“ uvádza Lucia Špinerová.

Zverte svoje zákonné povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu profesionálom.

11 rokov skúseností         Viac ako 600 spokojných klientov
Dôsledne dbáme o plnenie zákonných povinností a súbežne optimalizujeme náklady a 

zefektívňujeme procesy klientov.

Robte veci lepšie spolu s nami. Termín na zmenu OZV je do 30.9.2021.

Sme súčasťou európskej siete a ako člen medzinárodných a lokálnych organizácií získavame najnovšie informácie 
a poznatky o spracovaní, recyklácii a preprave odpadu, čím zvyšujeme kvalitu a optimalizujeme procesy. 

Vyznávame presvedčenie, že odpad je surovina a preto elektrozariadeniam, batériám, či obalom a neobalovým 
výrobkom dávame druhú šancu.

inzercia

„Platy sú o čosi nižšie.“

Pri pohľade na priemerné ponúkané mzdy v pracovných inzerátoch môžeme 
vidieť možný vplyv koronakrízy. V roku 2019 bol priemerný ponúkaný plat 
v obchode na Profesii 1 100 eur. V roku 2020 to bolo 977 eur a v roku 2021 
ide zatiaľ o 1 064 eur v hrubom.

Nikola Richterová, PR manažérka, Profesia.sk
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TÉMA VYDANIA

S tiahnuté mreže a oznam, že predaj-
ňa je zatvorená pre protipandemic-
ké opatrenia. Tak vyzerala väčšina 
maloobchodných prevádzok v ná-
kupných centrách alebo obchod-

ných pasážach počas tvrdého lockdownu, ktorý si 
vynútila pandémia ochorenia Covid-19. Niektoré 
z nich sa snažili fungovať aspoň ako výdajné okienka 
pre internetové a telefonické objednávky, ďalšie ča-
kali, čo sa stane. Ako ostrovy normálnosti v tej situ-
ácii vyzerali predajne potravín a drogérie, ktoré ako 
jedny z mála mohli a museli ostať otvorené. Avšak 
ani tie to vôbec nemali ľahké a zabezpečiť prevádz-
ku predajní s dostatkom personálu bolo náročnejšie 
ako inokedy.

Kým na jednej strane museli majitelia špecializo-
vaných obchodov zamestnancov v lepšom prípade 
nechať doma a v tom horšom prepúšťať, na druhej 
strane predajcovia potravín museli narýchlo dopl-

Nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily do predajní 
bolo pred pandémiou veľkým orieškom. Mnohé siete sa 
zapojili do duálneho vzdelávania a rozhodli sa vychovať si 
nových zamestnancov v spolupráci s odbornými školami. 
Po rozšírení vírusu SARS-CoV-2 a zavedení reštrikčných 
opatrení sa záujem o prácu v obchode s potravinami 
zvýšil. Mohol za to lockdown a strata zamestnania v iných 
sektoroch. Časť z takýchto „covidových“ pracovníkov sa 
po zlepšení situácie vráti späť do pôvodných profesií, 
avšak obchod ich k sebe môže zlákať natrvalo. Dostatok 
kvalitných ľudí je totiž stále snom.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

ukázala na výhody
práce v obchode

Pandémia
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11 rokov skúseností         Viac ako 600 spokojných klientov
Dôsledne dbáme o plnenie zákonných povinností a súbežne optimalizujeme náklady a 

zefektívňujeme procesy klientov.

Robte veci lepšie spolu s nami. Termín na zmenu OZV je do 30.9.2021.

Sme súčasťou európskej siete a ako člen medzinárodných a lokálnych organizácií získavame najnovšie informácie 
a poznatky o spracovaní, recyklácii a preprave odpadu, čím zvyšujeme kvalitu a optimalizujeme procesy. 

Vyznávame presvedčenie, že odpad je surovina a preto elektrozariadeniam, batériám, či obalom a neobalovým 
výrobkom dávame druhú šancu.
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TÉMA VYDANIATÉMA VYDANIA
Pandémia ukázala 
na výhody práce v obchode

Či chcú v obchode ostať 
pracovať zamestnanci 
z iných odvetví, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk



Jakub Frackowiak súhlasí, že pracovníci, ktorí prišli 
z gastrosegmentu, majú výhodu. Pracovali s potra-
vinami a dátum spotreby, minimálnej trvanlivosti, 
tovaroznalectvo i ďalšie odborné znalosti sú im 
známe na rozdiel od ľudí, ktorí prichádzajú z vý-
robných sektorov. Sieť CBA Verex počas pandémie 
otvorila tri nové prevádzky a aj vďaka novej pra-
covnej sile na trhu sa jej podarilo zaistiť dostatok 
ľudí. „Máme pracovníkov, ktorým sadol kolektív 
a ostanú u nás. Ale nájdu sa aj výnimky, ktoré sú 
srdcom späté s prácou v gastre, a tí sa tam po uvoľ-
není opatrení vrátia,“ konštatuje. 

Pracovný portál Profesia urobil v máji prieskum na 
vzorke skoro 500 ľudí, ktorí mali za posledný rok 
skúsenosť s prácou v sektore cestovný ruch, gastro 
a hotelierstvo. Najväčšia časť z nich, ktorá v tomto 
odvetví o prácu prišla a našla si už medzičasom 
uplatnenie niekde inde, pracuje aktuálne práve 
v obchode. Ide takmer o štvrtinu opýtaných 
(24‚5 %). „To, či ide o trvalú zmenu, zhodnotiť 
nevieme. Pri otázkach, či by sa títo pracovníci chce-
li vrátiť späť do cestovného ruchu, ľudia často po-
ukazovali na to, že by boli ochotní, ale iba vtedy, 
ak by sa im zvýšil v bývalom pôsobisku plat a zlep-
šili sa pracovné podmienky,“ vysvetľuje PR mana-
žérka portálu Nikola Richterová. V prieskume sa 
však ukázalo aj to, že pri otázke o pravdepodob-
nom scenári budúcnosti pätina ľudí (20‚5 %) jasne 
uviedla, že sa do horeca sektora už nechce vrátiť.

Zamestnanci maloobchodu s potravinami zažili 
počas najkrízovejších čias silný pracovný nápor. Aj 
preto sa obchodníci snažili zabezpečiť im bezpeč-
né pracovné podmienky a mnohí rozdali svojim 
zamestnancom za snahu špeciálne odmeny. Hoci 
to bolo ťažké obdobie, aj samotní pracovníci si 
uvedomovali a vážili, že na rozdiel od mnohých 
iných povolaní a sektorov majú prácu. „Postoj ľudí 
k práci sa počas lockdownu určite zmenil, keďže 
naši zamestnanci v predajniach patrili tiež do tzv. 
prvej línie. Zákazníci ich viac rešpektovali, vážili si 
ich, a teda k predavačkám a predavačom boli cel-
kovo príjemnejší,“ vysvetľuje Marek Koštrna.

V Coop Jednote Slovensko poklesla fluktuácia, ale 
podľa Lucie Špinerovej to nie je iba vplyvom pan-
démie a je to aj výsledok celkovej starostlivosti 
o zamestnancov. Ako pokračuje, portfólio starost-
livosti v čase koronakrízy zamerali prioritne na 
zdravie a bezpečnosť zamestnancov. 

Zamestnanci Kauflandu dostali za nasadenie po-
čas najkritickejších období finančné odmeny, vita-
mínové balíčky či iné benefity. „Umožnili sme na-
šim kolegom starším ako 65 rokov zostať doma na 
niekoľko mesiacov a poskytovali im náhradu mzdy 
v plnej výške. Zo strany zamestnancov boli naše 
kroky prijaté pozitívne a ocenili naše úsilie,“ uvá-
dza hovorkyňa siete Lucia Vargová.

Ľudí nie je dosť

Obchodníci sa o svojich pracovníkov starajú čoraz 
viac. Nájsť dostatok kvalitných ľudí bolo problé-
mom už pred pandémiou a napriek čiastočným 
zmenám počas nej sa na tejto skutočnosti nič ne-
zmenilo. Navyše konkurencia medzi zamestnáva-
teľmi rastie. Kým v prvom štvrťroku 2021 Profesia.
sk zaznamenala vo viacerých sektoroch výrazný 
pokles počtu pracovných ponúk, momentálne sú 
vysoké nárasty takmer všade. V máji uverejnili fir-
my na Profesii viac ako 27-tisíc inzerátov, čo je naj-
viac za jeden mesiac v 24-ročnej histórii portálu. 
„Aktuálne môžeme sledovať, že zamestnávatelia 
uverejňujú v sektore obchod najvyšší počet nových 
pracovných príležitostí od príchodu koronakrízy na 
Slovensko,“ hovorí Nikola Richterová s tým, že kým 
počas druhého kvartálu minulého roka na jednu 
ponuku práce v obchode odpovedalo v priemere 
59 ľudí, tento rok to bolo v rovnakom období už 
iba 25 uchádzačov.

„Ani počas pandémie sme nepozastavili výberové 
konania a okrem hľadania posíl do našich existu-
júcich predajní sme hľadali nových kolegov aj do 
prevádzok, ktoré plánujeme otvoriť tento rok. Na-
príklad v Tvrdošíne,“ hovorí Lucia Vargová. Najčas-
tejšie išlo o pozície ako predavač/-ka a vedú-

ci/-a oddelenia a o pozíciu vyskladňovač/-ka pre 
logistické centrum v Ilave. Zvýšený záujem o voľné 
pracovné pozície pociťujú hlavne pri obsadzovaní 
administratívnych pozícií v centrále spoločnosti 
a tiež v niektorých regiónoch v rámci Slovenska. 
„Avšak stále sú regióny, v ktorých je náročnejšie 
nájsť vhodných kandidátov,“ konštatuje. Aj Terno 
real estate pociťuje nedostatok kvalifikovanej pra-
covnej sily. Počas pandémie k nim prišli šikovní 
ľudia z iných odvetví, mnohí sa však skôr či neskôr 
vrátia do pôvodných profesií. „Momentálne hľa-
dáme desiatky ľudí na viaceré pozície v predajniach 
Terno a Kraj na západnom i strednom Slovensku,“ 
priznáva Marek Koštrna.

Aj preto sa obchodníci pustili do duálneho vzdelá-
vania, kde si vychovávajú zamestnancov v spolu-
práci s odbornými školami. Za jednu z nevýhod 
tohto systému by sa vari dal považovať čas, ktorý 
musí ubehnúť, aby študenti ukončili školu a mohli 
nastúpiť do trvalého zamestnania. Inak hovoria 
obchodníci iba o pozitívach. „Nielenže nám pri-
budne pracovná sila, ale veríme, že naším prístu-
pom k žiakom, ako aj odovzdaním skúseností si 
vychovávame budúcu generáciu zamestnancov,“ 
vysvetľuje Marek Koštrna. 

Jakub Frackowiak pripomína, že minulý rok nebo-
lo pre pandémiu možné robiť osvetu na základ-
ných školách, preto cítia, že na ďalší školský rok 
pribudne menej záujemcov. Majú však za sebou 
slušne obsadené prvé tri ročníky strednej školy 
a prvých absolventov čakajú už po ukončení nasle-
dujúceho školského roka 2021/2022. „V duálnom 
vzdelávaní vidím len výhody. O staršie ročníky sa 
vieme oprieť a pomáhajú v predajniach aj mimo 
povinnej praxe,“ hodnotí.

Mať lojálnych pracovníkov je veľmi dôležité. Iba 
spokojní zamestnanci si dokážu budovať vzťah so 
zákazníkmi a prinášať tak predajni pridanú hod-
notu a v podstate konkurenčnú výhodu pred tými 
obchodmi, v ktorých návštevníci necítia ľudský 
prístup. Na to je potrebné adekvátne ohodnote-
nie, príjemné pracovné prostredie i dobrý pracov-
ný kolektív. 

Stabilita 
odvetvia, istota 
práce a mzdy 

boli v najťažších 
fázach 

koronakrízy 
lákadlami.

„Zamestnancov motivujeme, 
aby podávali čo najlepšie výkony 
so zreteľom na zákazníka.“

 Dobre vybudovaný tím, ktorý si vie navzájom pomáhať a férovo komunikovať, 
vie určite lepšie zohľadniť potreby zákazníkov. Vzťah však svojím postojom 
a komunikáciou buduje aj sám zákazník. Pracovná profesia predavača či 
pokladníka si vyžaduje čoraz viac emočnú zrelosť, a to pre lepšie zvládnutie 
rôznych neštandardných situácií, obzvlášť v pandemickom období.

Marek Koštrna, marketingový manažér, Terno real estate

Priemerný počet reakcií na ponuku v obchode

1. štvrťrok 2020 30,2

2. štvrťrok 2020 59,0

3. štvrťrok 2020 42,4

4. štvrťrok 2020 41,5

1. štvrťrok 2021 38,8

2. štvrťrok 2021* 24,9

Zdroj: Profesia.sk, *do 21.6.

Počet pracovných ponúk v obchode

1. štvrťrok 2020 12 120

2. štvrťrok 2020 6 557

3. štvrťrok 2020 10 162

4. štvrťrok 2020 8 370

1. štvrťrok 2021 8 363

2. štvrťrok 2021* 12 540



Zväz obchodu 
SR si zvolil 
nové vedenie

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt:

Zväz obchodu SR

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava-Ružinov

Tel.:   +421 258 233 224
+421 258 233 226

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

www.biznis.sk

PREZIDENTKA ZO SR
Za novú prezidentku Zväzu bola zvolená 
Nadežda MACHÚTOVÁ. 

Pani Machútová vyštudovala odbor mo-
lekulárna biológia a genetika na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a právo na Paneurópskej vy-
sokej škole v Bratislave. Pracovať začala 
v Ústave molekulárnej fyziológie a gene-
tiky SAV v Bratislave, kde sa zaoberala 
prenatálnou diagnostikou dedičných 
ochorení a kriminalistickou metódou 
odtlačkov DNA. Neskôr prešla na Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, odbor vyná-
lezov a úžitkových vzorov, ako pracovník 
expertízy pre vynálezy pre oblasť genetiky.

V Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) 
pôsobila od roku 1996. V SOI prešla viace-
rými funkciami od vedúcej certifi kačného 
orgánu Štátnej skúšobne pre kozmetické 
výrobky, potom riadila okrem štátneho 
skúšobníctva aj inšpekčnú činnosť. Ako 
námestníčka  ústredného riaditeľa zod-
povedala za výkon dozoru a dohľadu na 
vnútornom trhu SR. Po absolvovaní kon-
kurzu bola v roku 2001 vymenovaná do 
funkcie ústrednej riaditeľky SOI. Od roku 
2002 začala pôsobiť v pracovnej skupine 

EHK OSN pre štandardizáciu a trhový 
dozor. Aj jej pričinením vznikla na pôde 
EHK OSN poradná skupina pre trhový 
dozor MARS Group, ktorej zasadnutia 
organizovalo Slovensko 12 rokov. Má 
za sebou bohatú prednáškovú činnosť 
v Európskej komisii, v EHK OSN, ale aj na 
medzinárodných obchodníckych fórach 
a konferenciách. Na právnickej fakulte 
PEVŠ pôsobila ako externý pedagóg. 

VICEPREZIDENTI 
Prvým viceprezidentom ZO SR zostal 
Pavol KONŠTIAK, ďalšími viceprezidentmi 
sú Pavol MIKUŠIAK a Miroslav LABAŠ. 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA ZO SR
Ďalšími členmi predstavenstva ZO SR sa 
stali: 

Erik DANIELOVIČ 
Ivan KUBÁNYI 
Štefan MÁCSADI 
Tatiana MÓKOSOVÁ 
Jozef MORAVSKÝ  
Igor ORMANDY
Roman PÓCS 
Michal SEBÍŇ 
Albín SLADOVNÍK 
Bohumila TAUCHMANNOVÁ 
Michal ŽELINSKÝ  

DOZORNÁ RADA ZO SR
Za predsedu Dozornej rady bol zvolený 
Filip KASANA.  Ďalšími členmi tohto kon-
trolného orgánu sú:

Jozef FIEBIG
Milan SUROVEC
Vladimír ŠINÁK
Peter ZUPKA

Novým funkcionárom prajeme úspešné 
pôsobenie pri obhajovaní záujmov pod-
nikateľov v odvetví obchodu. 

Na hodnotiacom a volebnom valnom zhromaždení ZO SR, ktoré sa konalo 
30. júna tohto roku, si obchodníci združení vo Zväze zvolili nové vedenie 
organizácie, 14-členné predstavenstvo a 5-člennú dozornú radu. 

Nadežda Machútová,
prezidentka ZO SR

AKTUÁLNE PRE VÁS 
Pripravujeme:

• Kongres Samoška 6. – 7. októbra 
2021 v DoubleTree by Hilton 
Košice

• Valné zhromaždenie ZO SR 
24. – 25. novembra 2021 v hoteli 
Kaskády na Sliači*

• Konferenciu Slovenské  obchodné 
fórum 2021*

*Ďalšie informácie budú zverejnené na  
www.biznis.sk.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

D o kresla prezidentky pri-
chádza z kontrolného or-
gánu, ale pokuty by pod-
ľa nej mali byť primerané 

a určite nie likvidačné. Nadežda Machútová 
hovorí, že jej cieľom je rozšíriť členskú zák-
ladňu i zastúpenie jednotlivých sektorov.

Dlhé roky ste pôsobili v Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. Ako sa za ten čas 
vyvinul nepotravinársky maloobchod?

To by bolo na dlhé rozprávanie, lebo moje pôso-
benie v SOI bolo takmer 25-ročné. Keby som mala 
hodnotiť zmeny v non-food sektore, musím spo-
menúť aj obdobie pred vstupom do Európskej 
únie. Do roku 1999 to bol štát, ktorý zodpovedal 
za bezpečnosť tovaru prostredníctvom tzv. 
pre-market control. A od roku 2000 zmenil pra-
vidlá hry cez ľudovo nazývaný zákon o zhode a celá 
zodpovednosť za bezpečnosť nepotravinových vý-
robkov prešla na plecia výrobcov, dovozcov, distri-
bútorov až po predajcov. Po vstupe do Únie sa 
naplno rozbehol voľný pohyb tovaru a klasický 
market surveillance, teda dohľad nad trhom, ktorý 
vykonávajú štátne autority.

Ako na to zareagovali predajcovia?

Rýchlo si uvedomili svoju zodpovednosť a ja rada 
konštatujem, že sme si k sebe našli cestu, čo sa 
prejavilo aj postupnou ochotou oznamovať dobro-
voľne akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti ich 
výrobkov. Ak teda mám hodnotiť maloobchod 
z pohľadu bývalej šéfky SOI, v súčasnosti je zodpo-
vedný a bezpečný. Čo sa týka sortimentu, je pri-
meraný kúpnej sile a veľkosti trhu.

SOI je kontrolným orgánom, ktorý 
obchodníci, predpokladám, nevidia radi. 
Aké je to prejsť v podstate na druhú stranu 
barikády?

Na prvý pohľad to tak vyzerá, ale vždy som hovo-
rila, že trhový dozor je ten pomyselný jazýček na 
váhach medzi potrebami spotrebiteľa a potrebami 
biznisu. Vždy som vedela počúvať. Trhový dozor 
nie je len o ochrane spotrebiteľa, ale rovnako chrá-
ni aj podnikateľov pred nekalou súťažou. Poctivosť 
pri podnikaní sa musí vyplácať! Kvalitný dozor 
môže hrať dokonca významnú úlohu pri zahranič-
ných investíciách, to si tu nikto neuvedomuje. Pre-
to nehovoríme o dvoch odlišných svetoch, je len 
jeden a v ňom sme mali každý svoju zodpovednosť, 
ale spoločný cieľ. Spokojnosť spotrebiteľa, klienta, 
zákazníka, teda toho, kto nakupuje tovar alebo 
využíva služby.

No predsa, prečo ste sa rozhodli prejsť 
„na druhý breh“?

Prišla ponuka, a tak som rozmýšľala. A keby aj voľ-
ba nedopadla tak, ako dopadla, už len samotná 
ponuka bola pre mňa ocenením pôsobenia na 
predchádzajúcej pozícii. Pre biznis som za tie roky 
dostatočne popísaný papier. A áno, prvýkrát sa sta-
lo, že na čele Zväzu sedí človek, ktorý, paradoxne, 
nikdy nepodnikal, ale má množstvo iných skúsenos-
tí. Verím, že táto nestrannosť bude mojou výhodou.

Zväz obchodu SR združuje hlavne 
obchodníkov s potravinami. Bude pre vás 
veľkou zmenou venovať sa po rokoch 
s non-food sortimentom práve potravinám?

Nie. Zmena to je, ale nie veľká. Po prvé, SOI mala 
v kompetencii množstvo rôznych komodít, ktoré 
sa neustále rozširovalo, a prevziať zo dňa na deň 
napríklad celý sektor dopravy alebo stavebných 
výrobkov, zbraní, bezpilotných lietadiel – to je veľ-
ká zmena. Preto som zvyknutá rýchlo sa zoriento-
vať v novej oblasti. A po druhé, SOI je všeobecným 
orgánom dohľadu v oblasti ekonomických záuj-
mov spotrebiteľa a aj v potravinách sme robili 
množstvo kontrol, ktoré sa týkali všeobecných 
podmienok predaja – doprava, skladovanie, cenov-

ky, nekalé obchodné praktiky alebo reklamné ak-
cie. Samozrejme, že sú určité špecifiká, ktorým sa 
budem určite venovať.

Potravinovým reťazcom prekážajú prísne 
kontroly zo strany ŠVPS, ktoré niekedy ústia 
do vysokých pokút. Ako by podľa vás 
mala vyzerať funkčná kontrola na trhu 
s potravinami? 

V rámci verejnoprávnej kontroly sú dôležité najmä 
preventívne a proaktívne akcie, pretože jej zmys-
lom je predchádzať možným škodám. Úlohou štá-
tu je zabezpečiť podmienky na výkon takejto čin-
nosti. Európska únia vo svojich legislatívnych 
aktoch vždy opakuje, že pokuty musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Pretože oblasť sankcií 
nie je zharmonizovaná, členské štáty si ich môžu 
zvoliť, ale vždy musí byť dodržaná zásada propor-
cionality. Znamená to, že závažnosť sankcií musí 
byť primeraná závažnosti porušenia. Aj Súdny dvor 
EÚ judikuje, že vnútroštátny orgán musí zohľadniť 
v každej prejednávanej veci konkrétne a osobitné 
okolnosti. Inak povedané, rozhodne to nemôžu 
byť paušálne pokuty za všetky porušenia, bez ohľa-
du na ich závažnosť. A v žiadnom prípade by po-
kuty nemali byť likvidačné.

Poctivosť 
v podnikaní sa 
musí vyplácať

Chcem 
rozšíriť naše 
rady a ešte 
viac spestriť 
zastúpenie 
sektorov.
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STRETNUTIE

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

Vyštudovala molekulárnu biológiu a genetiku, no jej kariérne kroky viedli k trhovému 
dozoru. V Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) pracovala od roku 1996 a prešla si 
viacerými pozíciami. Od roku 2001 bola jej ústrednou riaditeľkou. Pôsobila v pracovnej 
skupine Európskej hospodárskej komisie OSN pre štandardizáciu a trhový dozor. 
Pred rokom ju z pozície šéfky SOI odvolal minister hospodárstva Richard Sulík. 
Koncom júna si ju členovia Zväzu obchodu SR zvolili za svoju prezidentku.

Nadežda 
Machútová
prezidentka, Zväz obchodu SR
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

D o kresla prezidentky pri-
chádza z kontrolného or-
gánu, ale pokuty by pod-
ľa nej mali byť primerané 

a určite nie likvidačné. Nadežda Machútová 
hovorí, že jej cieľom je rozšíriť členskú zák-
ladňu i zastúpenie jednotlivých sektorov.

Dlhé roky ste pôsobili v Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. Ako sa za ten čas 
vyvinul nepotravinársky maloobchod?

To by bolo na dlhé rozprávanie, lebo moje pôso-
benie v SOI bolo takmer 25-ročné. Keby som mala 
hodnotiť zmeny v non-food sektore, musím spo-
menúť aj obdobie pred vstupom do Európskej 
únie. Do roku 1999 to bol štát, ktorý zodpovedal 
za bezpečnosť tovaru prostredníctvom tzv. 
pre-market control. A od roku 2000 zmenil pra-
vidlá hry cez ľudovo nazývaný zákon o zhode a celá 
zodpovednosť za bezpečnosť nepotravinových vý-
robkov prešla na plecia výrobcov, dovozcov, distri-
bútorov až po predajcov. Po vstupe do Únie sa 
naplno rozbehol voľný pohyb tovaru a klasický 
market surveillance, teda dohľad nad trhom, ktorý 
vykonávajú štátne autority.

Ako na to zareagovali predajcovia?

Rýchlo si uvedomili svoju zodpovednosť a ja rada 
konštatujem, že sme si k sebe našli cestu, čo sa 
prejavilo aj postupnou ochotou oznamovať dobro-
voľne akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti ich 
výrobkov. Ak teda mám hodnotiť maloobchod 
z pohľadu bývalej šéfky SOI, v súčasnosti je zodpo-
vedný a bezpečný. Čo sa týka sortimentu, je pri-
meraný kúpnej sile a veľkosti trhu.

SOI je kontrolným orgánom, ktorý 
obchodníci, predpokladám, nevidia radi. 
Aké je to prejsť v podstate na druhú stranu 
barikády?

Na prvý pohľad to tak vyzerá, ale vždy som hovo-
rila, že trhový dozor je ten pomyselný jazýček na 
váhach medzi potrebami spotrebiteľa a potrebami 
biznisu. Vždy som vedela počúvať. Trhový dozor 
nie je len o ochrane spotrebiteľa, ale rovnako chrá-
ni aj podnikateľov pred nekalou súťažou. Poctivosť 
pri podnikaní sa musí vyplácať! Kvalitný dozor 
môže hrať dokonca významnú úlohu pri zahranič-
ných investíciách, to si tu nikto neuvedomuje. Pre-
to nehovoríme o dvoch odlišných svetoch, je len 
jeden a v ňom sme mali každý svoju zodpovednosť, 
ale spoločný cieľ. Spokojnosť spotrebiteľa, klienta, 
zákazníka, teda toho, kto nakupuje tovar alebo 
využíva služby.

No predsa, prečo ste sa rozhodli prejsť 
„na druhý breh“?

Prišla ponuka, a tak som rozmýšľala. A keby aj voľ-
ba nedopadla tak, ako dopadla, už len samotná 
ponuka bola pre mňa ocenením pôsobenia na 
predchádzajúcej pozícii. Pre biznis som za tie roky 
dostatočne popísaný papier. A áno, prvýkrát sa sta-
lo, že na čele Zväzu sedí človek, ktorý, paradoxne, 
nikdy nepodnikal, ale má množstvo iných skúsenos-
tí. Verím, že táto nestrannosť bude mojou výhodou.

Zväz obchodu SR združuje hlavne 
obchodníkov s potravinami. Bude pre vás 
veľkou zmenou venovať sa po rokoch 
s non-food sortimentom práve potravinám?

Nie. Zmena to je, ale nie veľká. Po prvé, SOI mala 
v kompetencii množstvo rôznych komodít, ktoré 
sa neustále rozširovalo, a prevziať zo dňa na deň 
napríklad celý sektor dopravy alebo stavebných 
výrobkov, zbraní, bezpilotných lietadiel – to je veľ-
ká zmena. Preto som zvyknutá rýchlo sa zoriento-
vať v novej oblasti. A po druhé, SOI je všeobecným 
orgánom dohľadu v oblasti ekonomických záuj-
mov spotrebiteľa a aj v potravinách sme robili 
množstvo kontrol, ktoré sa týkali všeobecných 
podmienok predaja – doprava, skladovanie, cenov-

ky, nekalé obchodné praktiky alebo reklamné ak-
cie. Samozrejme, že sú určité špecifiká, ktorým sa 
budem určite venovať.

Potravinovým reťazcom prekážajú prísne 
kontroly zo strany ŠVPS, ktoré niekedy ústia 
do vysokých pokút. Ako by podľa vás 
mala vyzerať funkčná kontrola na trhu 
s potravinami? 

V rámci verejnoprávnej kontroly sú dôležité najmä 
preventívne a proaktívne akcie, pretože jej zmys-
lom je predchádzať možným škodám. Úlohou štá-
tu je zabezpečiť podmienky na výkon takejto čin-
nosti. Európska únia vo svojich legislatívnych 
aktoch vždy opakuje, že pokuty musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Pretože oblasť sankcií 
nie je zharmonizovaná, členské štáty si ich môžu 
zvoliť, ale vždy musí byť dodržaná zásada propor-
cionality. Znamená to, že závažnosť sankcií musí 
byť primeraná závažnosti porušenia. Aj Súdny dvor 
EÚ judikuje, že vnútroštátny orgán musí zohľadniť 
v každej prejednávanej veci konkrétne a osobitné 
okolnosti. Inak povedané, rozhodne to nemôžu 
byť paušálne pokuty za všetky porušenia, bez ohľa-
du na ich závažnosť. A v žiadnom prípade by po-
kuty nemali byť likvidačné.

Poctivosť 
v podnikaní sa 
musí vyplácať

Chcem 
rozšíriť naše 
rady a ešte 
viac spestriť 
zastúpenie 
sektorov.

... /...



prezidentka, Zväz obchodu SR
Nadežda Machútová
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S akou víziou preberáte vedenie 
Zväzu obchodu SR?

Zväz obchodu SR je na trhu známa 22-ročná znač-
ka a mojou snahou bude ďalej rozvíjať jeho činnosť 
tak, aby každý člen cítil, že mu členstvo prináša 
osoh. Chcem rozšíriť naše rady a ešte viac spestriť 
existujúce zastúpenie rôznych sektorov. Chcem, 
aby sa každý partner pri rokovacom stole mohol 
oprieť o náš názor. Asi nikdy nebola potreba de-
tailne sledovať legislatívny proces väčšia ako dnes. 
Zväz si bude plniť aj signálnu úlohu voči verejnosti, 
predpovedať možný vývoj tam, kde to bude po-
trebné a inšpirovať.

Ako vnímate neustále sa meniacu legislatívu 
pre obchodníkov?

Pre obchodníkov je to problém, ale dôležitý je aj 
dôvod takejto zmeny. Ak to je transpozícia európ-
skych smerníc, prípadne iných legislatívnych aktov, 
je to v poriadku. Ale ak má zákonodarca zároveň 
snahu zavádzať nové svojské, prísnejšie opatrenia, 
lebo „veď sme na Slovensku“, tak to v poriadku 
nie je. Veľakrát máme zvláštnu schopnosť sami si 
komplikovať veci viac, ako je nutné. A pritom sa 
neustále hovorí o odstraňovaní gold platingu 
(pozn. redakcie – rozširovanie požiadaviek klade-
ných Európskou úniou) a o zásade „one-in, one-
out“ (pozn. redakcie – ak vláda navrhne novú re-
guláciu, mala by navrhnúť zrušenie inej).

Niektoré ustanovenia našich zákonov 
namietala Európska komisia. Povinný podiel 
minimálne 50 percent slovenských potravín 
v letákoch je podľa nej v rozpore 
s pravidlami o voľnom pohybe tovarov. 
Budete sa usilovať o zmenu nariadenia?

Musíme si uvedomiť, že voľný pohyb tovaru a jed-
notný trh Únie nás živí, a preto by sme sa ani ne-
mali pokúšať o regulácie, ktoré idú proti spoločné-
mu európskemu trhu. Vieme všetci, ako skončili 
napríklad pokusy o kvóty na potraviny v Česku, to 
nie sú len naše letáky. Samozrejme, že Zväz sa 
bude naďalej usilovať o zmenu týchto nosných 
právnych predpisov, lebo naozaj sú v nich aj naďa-
lej ustanovenia hodné diskusie.



Ako vníma nová prezidentka 
úroveň predaja potravín 
na Slovensku, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Bez rôznych maličkostí 
pre mojich najbližších. 
To mám v podvedomí, 

kdekoľvek sa 
nachádzam.

Aký som zákazník:
Som hlavne impulzívna, 

viem sa nadchnúť a nakúpiť 
aj napriek tomu, že nič 

nepotrebujem. V potravinách som 
verným a náročným zákazníkom, 
ale inak si rada robím svoj malý 

„prieskum trhu“. A keď nie 
som v obchode spokojná, 

jednoducho odídem.

Čo mi v obchode 
chýba:

Každý chce mať pocit, že je 
v obchode vítaný. Nikdy som si 

túto prácu nevyskúšala a môžem 
len tušiť, aká je náročná. No pre mňa 
to nie je len o sortimente a rôznych 

komunikačných nástrojoch, ale hlavne 
o adresnom prístupe. A tam by 

nezaškodilo viac úsmevu a hlavne 
vzájomnej úcty a rešpektu. A to 

aj zo strany zákazníka.

Ako 
najradšej 

nakupujem:
Počas pandémie som, 

prirodzene, viac presedlala 
na online nakupovanie. Ale 
nie je nad to si veci ohmatať 

a vyskúšať. Potraviny 
zásadne nakupujem 

v kamenných 
prevádzkach.

Môj 
najobľúbenejší 

obchod:
Nebudem hovoriť značku, 
ale je to môj zlatý, dobrý 
non-food. V tomto som 

typická žena a potravinový 
sektor v rodine dôstojne 
zastupuje môj manžel.



www.horti.sk horti@horti.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

A ko vyštudovaná právnička hľa-
dala pred šiestimi rokmi nové 
profesionálne výzvy. Mala za se-
bou pozíciu samostatnej súdnej 
exekútorky, pôsobila v právnom 

poradenstve v obchodno-výrobnej strojárskej spo-
ločnosti i v konzultantskej spoločnosti zameranej 
na IT. Zrazu sa však objavila pracovná ponuka 
z celkom iného odvetvia. „Keď som sa dozvedela, 
že v Lidli hľadajú nového vedúceho právneho od-
delenia, hneď som vedela, že je to pozícia, o ktorú 
chcem zabojovať,“ spomína konateľka reťazca pre 
administratívu Katarína Matejovie.

Ako pokračuje, poznala niekoľko ľudí zvnútra spo-
ločnosti a tí jej svojho zamestnávateľa opísali ako 
dobre fungujúcu firmu s efektívnymi procesmi. 
„Lidl už vtedy patril medzi top trojku maloobchod-
níkov s potravinami na Slovensku a ja som chcela 
byť súčasťou veľkej nadnárodnej firmy, v ktorej 
budem môcť profesionálne rásť,“ hovorí.

V poslednom období bola ňu formujúcou pracov-
nou skúsenosťou určite pandémia. „V administra-
tíve sme si hneď určili kritické procesy, ktoré boli 
nevyhnutné na udržanie plynulej prevádzky našej 
spoločnosti, ako zabezpečenie fungujúcich IT sys-
témov, zaistenie práce z domu pre administratívne 
pozície, včasné platenie faktúr našim dodávateľom 
či kvalitné analýzy dát a reporting,“ vysvetľuje. 
Z administratívy tiež koordinovali hygienické a or-
ganizačné opatrenia naprieč celou firmou – v pre-
dajniach, skladoch aj filiálkach.

Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré 
a pandémia v Lidli urýchlila a posmelila niektoré 
aktivity. „Mnohé činnosti sa nám v administratíve 
podarilo zdigitalizovať alebo zautomatizovať v re-
kordnom čase. A to aj také, pri ktorých sme pred-
tým detailne počítali, či sa nám to z finančnej strán-
ky oplatí,“ konštatuje Katarína Matejovie. Podľa jej 
slov napokon zavážilo, že zautomatizovaný proces 
nie je ovplyvnený výpadkom ľudských zdrojov a za-



Popis pracovného dňa 
Kataríny Matejovie nájdete 
na www.tovarapredaj.sk 

Katarína Matejovie má rada 
dynamiku maloobchodu.

Počas krízy sa administratíve podarilo mnohé činnosti zdigitalizovať 
v rekordnom čase.

Z posledného 
obdobia bola pre mňa 
najviac formujúcou 

skúsenosťou 
pandémia.

To sa jej aj podarilo. V nemeckom diskonte začína-
la na pozícii vedúcej právneho úseku a compliance. 
V rámci Lidlu pôsobila aj v Grécku, Španielsku či 
Poľsku, kde si rozšírila skúsenosti z oblasti finanč-
ného riadenia spoločnosti. Takmer pred dvomi 
rokmi v Lidli na Slovensku prebrala zodpovednosť 
za rezort administratívy a ako konateľka zodpove-
dá za IT, financie, účtovníctvo, dane, controlling, 
právne oddelenie a compliance, internú revíziu, 
procesné a projektové riadenie.

Katarína Matejovie hovorí, že z profesionálneho 
hľadiska je pre ňu pôsobenie v maloobchode spo-
ločenským záväzkom – zásobovať spotrebiteľov 
kvalitnými a dostupnými potravinami a popritom 
dbať na spoločenskú zodpovednosť. Ako spotrebi-
teľka sa zas snaží dbať na kvalitu potravín a na 
vyváženosť stravy. Informuje sa, odkiaľ potraviny, 
ktoré nakupuje, pochádzajú a aké výživové hodno-
ty obsahujú. Samotný nákup potravín v predajni 
musí byť pre ňu jednoduchý – chce nájsť všetko na 
jednom mieste, nakúpiť rýchlo a pri dobrom po-
mere kvality a ceny. „V mojom jedálničku sa na-
chádzajú najmä čerstvá zelenina a ryby, ale musím 
sa priznať, že mám slabosť na sladké,“ smeje sa.

mestnancom vytvára priestor, aby sa venovali čin-
nostiam s vyššou pridanou hodnotou. Významným 
aspektom práce manažérov sa v kritickom období 
stala aj starostlivosť o tím z pohľadu medziľud-
ských vzťahov a psychickej pohody. Čo bolo ob-
zvlášť v online priestore, v ktorom administratívni 
zamestnanci zväčša fungovali, oveľa náročnejšie.

Katarínu Matejovie jej práca stopercentne napĺňa, 
a preto neuvažuje o akejkoľvek zmene. Ako hovo-
rí, stále je kam sa posúvať a to je pre ňu znakom, 
že práca má zmysel. „Veľmi ma baví dynamika 
maloobchodu. Každý deň čelíme novým výzvam, 
snažíme sa zaujať zákazníkov, zároveň hľadáme 
spôsoby, ako zefektívňovať naše procesy, motivo-
vať, rozvíjať a starať sa o našich zamestnancov,“ 
uvádza. Na druhej strane sa jej ťažko hľadá niečo, 
čo by ju v práci vyslovene nebavilo. „Avšak určite 
by pomohlo menej administratívnej záťaže, zrých-
lenie stavebných konaní, ale aj vo všeobecnosti 
partnerskejší prístup zo strany štátnych orgánov,“ 
dodáva.
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Záľuby: turistika, 
bicyklovanie a knihy

37 rokov

6 rokov 
v maloobchode

konateľka pre 
administratívu, Lidl 
Slovenská republika

Práca súdnej exekútorky ju napriek dob-

rým finančným vyhliadkam nechytila 

za srdce, a tak sa rozhodla uplatniť 

ako firemná právnička. Po tom, čo 

si vyskúšala prácu v niekoľkých 

odvetviach, napokon zakotvila 

v maloobchode. „Pôsobenie v po-

travinárskej brandži beriem v pro-

fesionálnom zmysle ako širší spo-

ločenský záväzok – zásobujeme 

Slovensko kvalitnými a dostupný-

mi potravinami, popritom dbáme 

na spoločenskú zodpovednosť 

podnikania a snažíme sa urobiť 

všedný deň našich zákazníkov 

jednoduchším,“  hovorí konateľ-

ka Lidl  Slovenská republika pre 

administratívu  Katarína Matejovie.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Katarína
Matejovie
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A ko vyštudovaná právnička hľa-
dala pred šiestimi rokmi nové 
profesionálne výzvy. Mala za se-
bou pozíciu samostatnej súdnej 
exekútorky, pôsobila v právnom 

poradenstve v obchodno-výrobnej strojárskej spo-
ločnosti i v konzultantskej spoločnosti zameranej 
na IT. Zrazu sa však objavila pracovná ponuka 
z celkom iného odvetvia. „Keď som sa dozvedela, 
že v Lidli hľadajú nového vedúceho právneho od-
delenia, hneď som vedela, že je to pozícia, o ktorú 
chcem zabojovať,“ spomína konateľka reťazca pre 
administratívu Katarína Matejovie.

Ako pokračuje, poznala niekoľko ľudí zvnútra spo-
ločnosti a tí jej svojho zamestnávateľa opísali ako 
dobre fungujúcu firmu s efektívnymi procesmi. 
„Lidl už vtedy patril medzi top trojku maloobchod-
níkov s potravinami na Slovensku a ja som chcela 
byť súčasťou veľkej nadnárodnej firmy, v ktorej 
budem môcť profesionálne rásť,“ hovorí.

V poslednom období bola ňu formujúcou pracov-
nou skúsenosťou určite pandémia. „V administra-
tíve sme si hneď určili kritické procesy, ktoré boli 
nevyhnutné na udržanie plynulej prevádzky našej 
spoločnosti, ako zabezpečenie fungujúcich IT sys-
témov, zaistenie práce z domu pre administratívne 
pozície, včasné platenie faktúr našim dodávateľom 
či kvalitné analýzy dát a reporting,“ vysvetľuje. 
Z administratívy tiež koordinovali hygienické a or-
ganizačné opatrenia naprieč celou firmou – v pre-
dajniach, skladoch aj filiálkach.

Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré 
a pandémia v Lidli urýchlila a posmelila niektoré 
aktivity. „Mnohé činnosti sa nám v administratíve 
podarilo zdigitalizovať alebo zautomatizovať v re-
kordnom čase. A to aj také, pri ktorých sme pred-
tým detailne počítali, či sa nám to z finančnej strán-
ky oplatí,“ konštatuje Katarína Matejovie. Podľa jej 
slov napokon zavážilo, že zautomatizovaný proces 
nie je ovplyvnený výpadkom ľudských zdrojov a za-
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Kataríny Matejovie nájdete 
na www.tovarapredaj.sk 

Katarína Matejovie má rada 
dynamiku maloobchodu.

Počas krízy sa administratíve podarilo mnohé činnosti zdigitalizovať 
v rekordnom čase.

Z posledného 
obdobia bola pre mňa 
najviac formujúcou 

skúsenosťou 
pandémia.

To sa jej aj podarilo. V nemeckom diskonte začína-
la na pozícii vedúcej právneho úseku a compliance. 
V rámci Lidlu pôsobila aj v Grécku, Španielsku či 
Poľsku, kde si rozšírila skúsenosti z oblasti finanč-
ného riadenia spoločnosti. Takmer pred dvomi 
rokmi v Lidli na Slovensku prebrala zodpovednosť 
za rezort administratívy a ako konateľka zodpove-
dá za IT, financie, účtovníctvo, dane, controlling, 
právne oddelenie a compliance, internú revíziu, 
procesné a projektové riadenie.

Katarína Matejovie hovorí, že z profesionálneho 
hľadiska je pre ňu pôsobenie v maloobchode spo-
ločenským záväzkom – zásobovať spotrebiteľov 
kvalitnými a dostupnými potravinami a popritom 
dbať na spoločenskú zodpovednosť. Ako spotrebi-
teľka sa zas snaží dbať na kvalitu potravín a na 
vyváženosť stravy. Informuje sa, odkiaľ potraviny, 
ktoré nakupuje, pochádzajú a aké výživové hodno-
ty obsahujú. Samotný nákup potravín v predajni 
musí byť pre ňu jednoduchý – chce nájsť všetko na 
jednom mieste, nakúpiť rýchlo a pri dobrom po-
mere kvality a ceny. „V mojom jedálničku sa na-
chádzajú najmä čerstvá zelenina a ryby, ale musím 
sa priznať, že mám slabosť na sladké,“ smeje sa.

mestnancom vytvára priestor, aby sa venovali čin-
nostiam s vyššou pridanou hodnotou. Významným 
aspektom práce manažérov sa v kritickom období 
stala aj starostlivosť o tím z pohľadu medziľud-
ských vzťahov a psychickej pohody. Čo bolo ob-
zvlášť v online priestore, v ktorom administratívni 
zamestnanci zväčša fungovali, oveľa náročnejšie.

Katarínu Matejovie jej práca stopercentne napĺňa, 
a preto neuvažuje o akejkoľvek zmene. Ako hovo-
rí, stále je kam sa posúvať a to je pre ňu znakom, 
že práca má zmysel. „Veľmi ma baví dynamika 
maloobchodu. Každý deň čelíme novým výzvam, 
snažíme sa zaujať zákazníkov, zároveň hľadáme 
spôsoby, ako zefektívňovať naše procesy, motivo-
vať, rozvíjať a starať sa o našich zamestnancov,“ 
uvádza. Na druhej strane sa jej ťažko hľadá niečo, 
čo by ju v práci vyslovene nebavilo. „Avšak určite 
by pomohlo menej administratívnej záťaže, zrých-
lenie stavebných konaní, ale aj vo všeobecnosti 
partnerskejší prístup zo strany štátnych orgánov,“ 
dodáva.

ŽENA V RETAILE
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Záľuby: turistika, 
bicyklovanie a knihy

37 rokov

6 rokov 
v maloobchode

konateľka pre 
administratívu, Lidl 
Slovenská republika

Práca súdnej exekútorky ju napriek dob-

rým finančným vyhliadkam nechytila 

za srdce, a tak sa rozhodla uplatniť 

ako firemná právnička. Po tom, čo 

si vyskúšala prácu v niekoľkých 

odvetviach, napokon zakotvila 

v maloobchode. „Pôsobenie v po-

travinárskej brandži beriem v pro-

fesionálnom zmysle ako širší spo-

ločenský záväzok – zásobujeme 

Slovensko kvalitnými a dostupný-

mi potravinami, popritom dbáme 

na spoločenskú zodpovednosť 

podnikania a snažíme sa urobiť 

všedný deň našich zákazníkov 

jednoduchším,“  hovorí konateľ-

ka Lidl  Slovenská republika pre 

administratívu  Katarína Matejovie.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Katarína
Matejovie
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a povinný home office, veľký nárast dopytu po 
svojich výrobkoch. Ľudia nemali inú možnosť, 
ako sa stravovať doma. Kým obed alebo večera 
sa dajú vyriešiť aj pomocou donášky, pri raňaj-
kách sú možnosti doručenia minimálne.

Pandemické 
nakupovanie

Z toho dôvodu sa niektorí výrobcovia rozhodli 
prispôsobiť svoju ponuku aktuálnej situácii. Na-
príklad spoločnosť Minit Slovakia začala rýchlo 
ponúkať možnosť zakúpiť si v obchode poloto-
vary a pripraviť si ich doma. Naopak, znížila sa 
frekvencia nákupov čerstvo upečených produk-
tov a zvýšil sa nákup pečiva s dlhšou trvanlivos-
ťou. „Odbyt našich výrobkov preto klesol,“ pri-
znáva area sales manažér spoločnosti La 
Lorraine Peter Milaňák. „Pokúsili sme sa naše 

výrobky počas pandémie baliť do takzvaných 
single pack obalov, mysleli sme si, že zákazníci 
budú vyhľadávať práve takéto výrobky. Ale uká-
zalo sa, že to bol zásadný omyl a zákazníci o ta-
kéto výrobky neprejavili záujem. Aj keď práve 
predaj baleného chleba počas pandémie bol asi 
najväčší trhák,“ hovorí. Na druhej strane však 
dodáva, že napriek zlej pandemickej situácii si 
zákazníci stále boli ochotní dopriať. Výsledkom 
bolo, že rástol dopyt po donutoch od La Lorra-

ine, ktoré sa predávajú napríklad s belgickou 
čokoládou alebo ovocím sušeným mrazom.

„V prvej polovici roka 2020 sme zaznamenali 
vý razný  ná rast predaja naš ich produktov spô so-
bený  č iastoč ne predzá sobení m spotrebiteľ ov 
a č iastoč ne efektom prá ce z domova,“ hovorí 
o vývoji na trhu marketingový manažér firmy 

ľudí si aspoň raz 
za rok kúpi zmrzlinu 
na drievku.

„Ľudia si pečú doma.“

 Pandémia a s ňou zmenená situácia spôsobila, že sme veľmi rýchlo 
rozšírili tovarovú skupinu „Bake at home“ – Upeč si v pohodlí domova. 
Ide o spotrebiteľské balenia našich výrobkov pod značkou Minit Home 
a toto rozšírenie ponuky považujeme za veľmi úspešné. Spotrebiteľ tak 
má doma vždy k dispozícii výrobky na raňajky, desiatu do školy alebo 
ako rýchle pohostenie pre nečakanú návštevu.

Ladislav Ambrovics, výkonný riaditeľ, Minit Slovakia
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CS #1

Pečená slanina, praženica pripravená na bravčovej masti 
a k tomu poriadne osladená šálka horúceho kakaa. 
Takáto raňajková kombinácia je v súčasnosti na stoloch 
spotrebiteľov skôr veľkou výnimkou. Trend zdravej 
stravy, minimálnej ekologickej záťaže a vegánskych 
produktov zasiahol aj túto kategóriu výrobkov. Starú 
klasiku vystriedal bielkovinový chlieb, bezlaktózový 
jogurt či mandľové nápoje.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1./2021

www.hollandia.cz

Ochutnajte 
nový lahodný dezert 

od Hollandie

ZÁLEŽÍ NA 
POTEŠENÍ

spotrebiteľov hovorí, že 
cez víkend raňajkujú teplé 
slané raňajky, napríklad 
vajíčka alebo párky.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

V
ysokokalorické raňajky, ktoré si 
vyžadujú dlhý čas na prípravu, 
sú v dnešnej uponáhľanej dobe 
extrémom aj na pomery spotre-
biteľa, ktorý sa zdravou stravou 

nejako zvlášť nezaoberá. Tradičné recepty strie-
dajú ľahké, rýchle a výživné jedlá, ktoré spĺňajú 
požiadavky na zdravý životný štýl, ekologický 
prístup k životnému prostrediu či vegetariánske 
a vegánske stravovanie. Tieto trendy umocnila 
pandémia ochorenia Covid-19, ktorá výrazným 
spôsobom zasiahla celý retailový trh, raňajkový 
segment nevynímajúc.

„Poč as prvej vlny pandé mie v marci minulé ho 
roku sme zaznamenali enormne zvý š ený  dopyt 
po naš ich vý robkoch zo strany spotrebiteľ ov. 
Aby sme tú to situá ciu ustá li, boli sme nú tení  uro-
biť  kroky k tomu, aby naš e najž iadanejš ie vý rob-
ky boli ľ uď om neustá le dostupné  bez rozsiahlych 
vý padkov v obchodoch. Neskôr sa situácia stabi-
lizovala,“ opisuje špecialistka podpory marketin-
gu zo spoločnosti Upfield Zuzana Fintová.

Medzi zdravšie produkty spoločnosti Teekanne 
patria napríklad prírodné bylinné čaje a čaje Or-
ganics. „V oboch prípadoch sa pandémia na 
predaji prejavila. Aj pri našej minuloročnej no-
vinke, čaji Imunita s vitamínom C, vidieť, že ľu-
dia začali riešiť problém skôr, než nastal. Teda 
začali sa zaoberať imunitou a jej posilnením. 
Celkovo naše funkčné čaje v covidovej dobe 
rástli,“ hovorí obchodný manažér spoločnosti 
Teekanne Robert Bárta.

Výrobcovia a distribútori raňajkových produk-
tov, či už ide o teplé nápoje, pečivo, alebo mlieč-
ne výrobky, zaznamenali v minulom roku a naj-
mä počas mesiacov, keď boli zavreté školy 

jogurt či mandľové nápoje.
spôsobom zasiahla celý retailový trh, raňajkový 
segment nevynímajúc.

„Poč as prvej vlny pandé mie v marci minulé ho 
roku sme zaznamenali enormne zvý š ený  dopyt 
po naš ich vý robkoch zo strany spotrebiteľ ov. 
Aby sme tú to situá ciu ustá li, boli sme nú tení  uro-
biť  kroky k tomu, aby naš e najž iadanejš ie vý rob-
ky boli ľ uď om neustá le dostupné  bez rozsiahlych 
vý padkov v obchodoch. Neskôr sa situácia stabi-
lizovala,“ opisuje špecialistka podpory marketin-
gu zo spoločnosti Upfield Zuzana Fintová.

Medzi zdravšie produkty spoločnosti Teekanne 
patria napríklad prírodné bylinné čaje a čaje Or-
ganics. „V oboch prípadoch sa pandémia na 
predaji prejavila. Aj pri našej minuloročnej no-
vinke, čaji Imunita s vitamínom C, vidieť, že ľu-
dia začali riešiť problém skôr, než nastal. Teda 
začali sa zaoberať imunitou a jej posilnením. 
Celkovo naše funkčné čaje v covidovej dobe 
rástli,“ hovorí obchodný manažér spoločnosti 
Teekanne Robert Bárta.

Výrobcovia a distribútori raňajkových produk-
tov, či už ide o teplé nápoje, pečivo, alebo mlieč-
ne výrobky, zaznamenali v minulom roku a naj-
mä počas mesiacov, keď boli zavreté školy 

45,7 %

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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a povinný home office, veľký nárast dopytu po 
svojich výrobkoch. Ľudia nemali inú možnosť, 
ako sa stravovať doma. Kým obed alebo večera 
sa dajú vyriešiť aj pomocou donášky, pri raňaj-
kách sú možnosti doručenia minimálne.

Pandemické 
nakupovanie

Z toho dôvodu sa niektorí výrobcovia rozhodli 
prispôsobiť svoju ponuku aktuálnej situácii. Na-
príklad spoločnosť Minit Slovakia začala rýchlo 
ponúkať možnosť zakúpiť si v obchode poloto-
vary a pripraviť si ich doma. Naopak, znížila sa 
frekvencia nákupov čerstvo upečených produk-
tov a zvýšil sa nákup pečiva s dlhšou trvanlivos-
ťou. „Odbyt našich výrobkov preto klesol,“ pri-
znáva area sales manažér spoločnosti La 
Lorraine Peter Milaňák. „Pokúsili sme sa naše 

výrobky počas pandémie baliť do takzvaných 
single pack obalov, mysleli sme si, že zákazníci 
budú vyhľadávať práve takéto výrobky. Ale uká-
zalo sa, že to bol zásadný omyl a zákazníci o ta-
kéto výrobky neprejavili záujem. Aj keď práve 
predaj baleného chleba počas pandémie bol asi 
najväčší trhák,“ hovorí. Na druhej strane však 
dodáva, že napriek zlej pandemickej situácii si 
zákazníci stále boli ochotní dopriať. Výsledkom 
bolo, že rástol dopyt po donutoch od La Lorra-

ine, ktoré sa predávajú napríklad s belgickou 
čokoládou alebo ovocím sušeným mrazom.

„V prvej polovici roka 2020 sme zaznamenali 
vý razný  ná rast predaja naš ich produktov spô so-
bený  č iastoč ne predzá sobení m spotrebiteľ ov 
a č iastoč ne efektom prá ce z domova,“ hovorí 
o vývoji na trhu marketingový manažér firmy 

58,2 %
ľudí si aspoň raz 
za rok kúpi zmrzlinu 
na drievku.

„Ľudia si pečú doma.“

 Pandémia a s ňou zmenená situácia spôsobila, že sme veľmi rýchlo 
rozšírili tovarovú skupinu „Bake at home“ – Upeč si v pohodlí domova. 
Ide o spotrebiteľské balenia našich výrobkov pod značkou Minit Home 
a toto rozšírenie ponuky považujeme za veľmi úspešné. Spotrebiteľ tak 
má doma vždy k dispozícii výrobky na raňajky, desiatu do školy alebo 
ako rýchle pohostenie pre nečakanú návštevu.

Ladislav Ambrovics, výkonný riaditeľ, Minit Slovakia
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CS #1

Pečená slanina, praženica pripravená na bravčovej masti 
a k tomu poriadne osladená šálka horúceho kakaa. 
Takáto raňajková kombinácia je v súčasnosti na stoloch 
spotrebiteľov skôr veľkou výnimkou. Trend zdravej 
stravy, minimálnej ekologickej záťaže a vegánskych 
produktov zasiahol aj túto kategóriu výrobkov. Starú 
klasiku vystriedal bielkovinový chlieb, bezlaktózový 
jogurt či mandľové nápoje.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1./2021

www.hollandia.cz
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spotrebiteľov hovorí, že 
cez víkend raňajkujú teplé 
slané raňajky, napríklad 
vajíčka alebo párky.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

V
ysokokalorické raňajky, ktoré si 
vyžadujú dlhý čas na prípravu, 
sú v dnešnej uponáhľanej dobe 
extrémom aj na pomery spotre-
biteľa, ktorý sa zdravou stravou 

nejako zvlášť nezaoberá. Tradičné recepty strie-
dajú ľahké, rýchle a výživné jedlá, ktoré spĺňajú 
požiadavky na zdravý životný štýl, ekologický 
prístup k životnému prostrediu či vegetariánske 
a vegánske stravovanie. Tieto trendy umocnila 
pandémia ochorenia Covid-19, ktorá výrazným 
spôsobom zasiahla celý retailový trh, raňajkový 
segment nevynímajúc.

„Poč as prvej vlny pandé mie v marci minulé ho 
roku sme zaznamenali enormne zvý š ený  dopyt 
po naš ich vý robkoch zo strany spotrebiteľ ov. 
Aby sme tú to situá ciu ustá li, boli sme nú tení  uro-
biť  kroky k tomu, aby naš e najž iadanejš ie vý rob-
ky boli ľ uď om neustá le dostupné  bez rozsiahlych 
vý padkov v obchodoch. Neskôr sa situácia stabi-
lizovala,“ opisuje špecialistka podpory marketin-
gu zo spoločnosti Upfield Zuzana Fintová.

Medzi zdravšie produkty spoločnosti Teekanne 
patria napríklad prírodné bylinné čaje a čaje Or-
ganics. „V oboch prípadoch sa pandémia na 
predaji prejavila. Aj pri našej minuloročnej no-
vinke, čaji Imunita s vitamínom C, vidieť, že ľu-
dia začali riešiť problém skôr, než nastal. Teda 
začali sa zaoberať imunitou a jej posilnením. 
Celkovo naše funkčné čaje v covidovej dobe 
rástli,“ hovorí obchodný manažér spoločnosti 
Teekanne Robert Bárta.

Výrobcovia a distribútori raňajkových produk-
tov, či už ide o teplé nápoje, pečivo, alebo mlieč-
ne výrobky, zaznamenali v minulom roku a naj-
mä počas mesiacov, keď boli zavreté školy 

45,7 %

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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ne. Okrem toho si všíma aj zaujímavý trend pri 
zdravých výrobkoch. „Zá ujem o zdravé  veci v po-
sledných rokoch neuveriteľ ne rý chlo rastie. No 
prichá dza korekcia a ľ udia si uvedomujú , ž e 
home office a deti doma stoja veľ ké  prostriedky. 
U ná s to vní mame v tom, ž e drahš ie produkty sa 
predá vajú  dnes o č osi menej,“ hovorí.

Zdravý marketing
Zavedenie noviniek na pulty je jedným zo spô-
sobov, ako podporiť predaj. Inovácie dnes kladú 
dôraz na zdravie a prírodné zloženie. „Použ í va-
me suroviny z ekologické ho poľ nohospodá rstva, 
inovujeme a zjednoduš ujeme zlož enie vý robkov, 
zbavujeme sa konzervantov a umelý ch aró m, 
priná š ame č oraz viac vý robkov so 100-percent-
ným rastlinný m zlož ení m, vhodný m aj pre vegá -
nov. V tý chto dň och priná š ame na trh novinku 
– vô bec prvú 100-percentnú rastlinnú alterna-
tí vu masla,“ hovorí Zuzana Fintová. Zdravotné 
hľadisko zohľadňuje pri nových výrobkoch aj 
spoločnosť Rajo, ktorá v poslednom čase stavila 

na bezlaktózovú vlnu. Na tento trend naskaku-
je aj spoločnosť Hollandia, ktorá v tejto kategó-
rii rozširuje svoje portfólio v oblasti jogurtov 
a mliečnych drinkov. „Naše najväčšie hity boli 
jogurtový ovocno-zeleninový nápoj a grécky čo-
koládovo-kokosový jogurt. V septembri by sme 
chceli odhaliť aj našu zdravú novinku,“ hovorí 
riaditeľka predaja spoločnosti Zvolenská mlieka-
reň Zuzana Žubor Kágerová.

Manažér obchodného rozvoja spoločnosti Dano-
ne Jakub Špiller opisuje skúsenosť so zdravšou 
verziou detského tvarohu Kostíci. „Výrobok mal 
veľmi dobré nutričné vlastnosti, výrazne nižší ob-
sah cukru a cena bola na priemere kategórie. 
Napriek tomu chuťová propozícia nebola kladne 
prijatá,“ hovorí. Od noviniek to však firmu neod-
radilo a aj naďalej vidí priestor na znižovanie 
obsahu cukru v ochutených výrobkoch. 

Spoločnosť La Lorraine pracuje na tom, aby 
mohla zákazníkom ponúknuť väčší výber výrob-
kov v bio kvalite a taktiež produkty ekologické-
ho hospodárstva. „Na najbližšie obdobie sme si 

pripravili Rustikálny semolinový chlieb. Môže 
byť skvelou prílohou k ľahkým letným šalátom 
alebo nátierkam s čerstvými bylinkami,“ hovorí 
area sales manažér La Lorraine Peter Milaňák.
Pri pekárenských výrobkoch je podstatnou strán-
kou podpory predaja aj vonný marketing. Vôňa 
čerstvého pečiva motivuje k nákupu, a tak Peter 
Milaňák odporúča dopekať pečivo po menších 
dávkach v priebehu celého dňa. Vonný marke-
ting je prirodzenou súčasťou aj vo firme Minit 
Slovakia. „Náš koncept je založený na dostup-
nosti našich výrobkov a stálej čerstvosti. Zákaz-
níci nás často nájdu hlavne podľa vône,“ hovorí 
výkonný riaditeľ spoločnosti Ladislav Ambrovics.

V oblasti kávy a čajov aj tento rok obchodníci 
dostanú priestor obohatiť regály. Baliarne ob-
chodu Poprad uvádzajú tri nové druhy zrnko-
vých káv a nové druhy zelených čajov. Spoloč-
nosť Tchibo sa rozhodla skúsiť preraziť s novým 
druhom vody. „Prepája pramenitú vodu a ener-
giu prírodného kofeínu zo zelených zŕn kávy,“ 
opisuje manažérka korporátnej komunikácie 
Tchibo Eva Kotýnková.
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nakupujú raz za päť dní,“ hovorí konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Veronika Né-
methová. Ak vyvstane otázka, čo si na pečivo 
natrieť, spotrebiteľ najčastejšie siahne po masle, 
roztierateľných syroch alebo paštétach. Najčas-
tejšie sa do domácnosti nakupuje maslo, v prie-
mere dvadsaťkrát za dvanásť mesiacov.

Na druhej strane margaríny, ktoré vďaka svojmu 
neživočíšnemu pôvodu zažívajú v poslednom 
čase renesanciu, oslovili v posledných dvanás-
tich mesiacoch k nákupu 60 % domácností. 
Kým pri zvýhodnenej cene urobili domácnosti 
polovicu nákupov margarínov, pri masle idú do 
akciových ponúk dve tretiny výdavkov.

Ďalšou z populárnych kategórií raňajok sú aj 
cereálie. Podľa údajov Euromonitoru Internatio-
nal raňajkové cereálie narástli v roku 2020 v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom v predanom 
objeme o 3 % a rovnako o 3 % narástla aj ich 
priemerná jednotková cena. 

Podobne ako pri ostatných kategóriách aj výrob-
covia a distribútori teplých nápojov zaznamena-
li počas najťažších fáz pandémie zvýšený záujem 
o svoje výrobky. Marketingový riaditeľ Baliarní 
obchodu Poprad Viliam Matušek však upozor-
ňuje, že skončením práce z domu a návratom 
detí do škôl sa ľudia vracajú k svojej bežnej ruti-

 Hollandia Jaroslav Semerák. Rovnaký trend za-
chytili aj ďalší výrobcovia mliečnych výrobkov, 
ako spoločnosti Zvolenská mliekareň či Danone. 

„Slováci žiadajú predovšetkým smotanové jo-
gurty, hlavne čokoládové, biele kyslomliečne 
nápoje, polotučné a čokoládové mlieko a, sa-
mozrejme, smotanu a tvarohy,“ hovorí členka 
predstavenstva spoločnosti Rajo Zuzana Stano-
vá. Pri chuťových preferenciách upozorňuje naj-
mä na čokoládové jogurty, ktoré sú slovenskou 
špecialitou. „Čo sa týka obsahu tuku v jogur-
toch, na prelome milénií dominovali nízkotučné 
jogurty, dnes je to naopak. Dlhodobo medziroč-

ne zaznamenávame rast predaja bielych jogur-
tov, tak v kategórii smotanových, ako aj probio-
tických či zrejúcich v tégliku,“ dodáva.

Zvýšený dopyt po produktoch s pridanou hod-
notou, ako sú napríklad vitamíny, proteíny alebo 
probiotiká, si všíma aj spoločnosť Danone. „Naj-
väčším hitom sú naše rastlinné nápoje Alpro, 
ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov na Slo-
vensku zaznamenali až 60-percentný rast. Aj 
naďalej vidíme zvyšujúci sa dopyt po týchto zdra-
vých a udržateľných produktoch,“ hovorí Jakub 
Špiller, manažér obchodného rozvoja Danone.

Spotrebiteľ chce 
rozmanitosť

Jednoznačne určiť, čo si zákazník žiada na svo-
jom raňajkovom stole, je v podstate nemožné. 
Svedčí o tom aj fakt, že do raňajkových kategó-
rií patrí pečivo, vajcia, mäsové výrobky, mlieko, 
cereálie, teplé nápoje, čerstvá zelenina, ovocie 
a mnohé ďalšie produkty. Pokiaľ teda chce mať 
obchodník segment raňajok dobre pokrytý, 
v tomto prípade platí pravidlo, že najlepšou ces-
tou je mať k dispozícii z každého niečo. Ukazu-
jú to aj dáta agentúry GfK za obdobie máj 2020 
– apríl 2021, ktorá sa zamerala na celé spektrum 
raňajkových výrobkov.

„Typickou súčasťou raňajok je určite pečivo. 
Chlieb alebo rožky si aspoň raz za rok kúpia 
v podstate všetky domácnosti. Deväť z desiatich 
domácností kupuje žemle či kaizerky. Tie sa 
z trojice tohto pečiva nakupujú najmenej často, 
raz za 17 dní. Rožky alebo chlieb domácnosti 
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sa priamy 
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Veľ mi ná m chý bajú  ochutná vky. Je to 
ten najlepš í  ná stroj, ako priblí ž iť  vý robok 
klientovi. Priamy kontakt s firmou 
a mož nosť  produkt ochutnať . V č ase 
Covidu boli ochutná vky ú plne zruš ené  
a stá le sme v dobe, keď sa v obchodoch 
dodrž iavajú  hygienické  pravidlá , takž e 
tá to aktivita ide bokom.
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ne. Okrem toho si všíma aj zaujímavý trend pri 
zdravých výrobkoch. „Zá ujem o zdravé  veci v po-
sledných rokoch neuveriteľ ne rý chlo rastie. No 
prichá dza korekcia a ľ udia si uvedomujú , ž e 
home office a deti doma stoja veľ ké  prostriedky. 
U ná s to vní mame v tom, ž e drahš ie produkty sa 
predá vajú  dnes o č osi menej,“ hovorí.

Zdravý marketing
Zavedenie noviniek na pulty je jedným zo spô-
sobov, ako podporiť predaj. Inovácie dnes kladú 
dôraz na zdravie a prírodné zloženie. „Použ í va-
me suroviny z ekologické ho poľ nohospodá rstva, 
inovujeme a zjednoduš ujeme zlož enie vý robkov, 
zbavujeme sa konzervantov a umelý ch aró m, 
priná š ame č oraz viac vý robkov so 100-percent-
ným rastlinný m zlož ení m, vhodný m aj pre vegá -
nov. V tý chto dň och priná š ame na trh novinku 
– vô bec prvú 100-percentnú rastlinnú alterna-
tí vu masla,“ hovorí Zuzana Fintová. Zdravotné 
hľadisko zohľadňuje pri nových výrobkoch aj 
spoločnosť Rajo, ktorá v poslednom čase stavila 

na bezlaktózovú vlnu. Na tento trend naskaku-
je aj spoločnosť Hollandia, ktorá v tejto kategó-
rii rozširuje svoje portfólio v oblasti jogurtov 
a mliečnych drinkov. „Naše najväčšie hity boli 
jogurtový ovocno-zeleninový nápoj a grécky čo-
koládovo-kokosový jogurt. V septembri by sme 
chceli odhaliť aj našu zdravú novinku,“ hovorí 
riaditeľka predaja spoločnosti Zvolenská mlieka-
reň Zuzana Žubor Kágerová.

Manažér obchodného rozvoja spoločnosti Dano-
ne Jakub Špiller opisuje skúsenosť so zdravšou 
verziou detského tvarohu Kostíci. „Výrobok mal 
veľmi dobré nutričné vlastnosti, výrazne nižší ob-
sah cukru a cena bola na priemere kategórie. 
Napriek tomu chuťová propozícia nebola kladne 
prijatá,“ hovorí. Od noviniek to však firmu neod-
radilo a aj naďalej vidí priestor na znižovanie 
obsahu cukru v ochutených výrobkoch. 

Spoločnosť La Lorraine pracuje na tom, aby 
mohla zákazníkom ponúknuť väčší výber výrob-
kov v bio kvalite a taktiež produkty ekologické-
ho hospodárstva. „Na najbližšie obdobie sme si 

pripravili Rustikálny semolinový chlieb. Môže 
byť skvelou prílohou k ľahkým letným šalátom 
alebo nátierkam s čerstvými bylinkami,“ hovorí 
area sales manažér La Lorraine Peter Milaňák.
Pri pekárenských výrobkoch je podstatnou strán-
kou podpory predaja aj vonný marketing. Vôňa 
čerstvého pečiva motivuje k nákupu, a tak Peter 
Milaňák odporúča dopekať pečivo po menších 
dávkach v priebehu celého dňa. Vonný marke-
ting je prirodzenou súčasťou aj vo firme Minit 
Slovakia. „Náš koncept je založený na dostup-
nosti našich výrobkov a stálej čerstvosti. Zákaz-
níci nás často nájdu hlavne podľa vône,“ hovorí 
výkonný riaditeľ spoločnosti Ladislav Ambrovics.

V oblasti kávy a čajov aj tento rok obchodníci 
dostanú priestor obohatiť regály. Baliarne ob-
chodu Poprad uvádzajú tri nové druhy zrnko-
vých káv a nové druhy zelených čajov. Spoloč-
nosť Tchibo sa rozhodla skúsiť preraziť s novým 
druhom vody. „Prepája pramenitú vodu a ener-
giu prírodného kofeínu zo zelených zŕn kávy,“ 
opisuje manažérka korporátnej komunikácie 
Tchibo Eva Kotýnková.
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nakupujú raz za päť dní,“ hovorí konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Veronika Né-
methová. Ak vyvstane otázka, čo si na pečivo 
natrieť, spotrebiteľ najčastejšie siahne po masle, 
roztierateľných syroch alebo paštétach. Najčas-
tejšie sa do domácnosti nakupuje maslo, v prie-
mere dvadsaťkrát za dvanásť mesiacov.

Na druhej strane margaríny, ktoré vďaka svojmu 
neživočíšnemu pôvodu zažívajú v poslednom 
čase renesanciu, oslovili v posledných dvanás-
tich mesiacoch k nákupu 60 % domácností. 
Kým pri zvýhodnenej cene urobili domácnosti 
polovicu nákupov margarínov, pri masle idú do 
akciových ponúk dve tretiny výdavkov.

Ďalšou z populárnych kategórií raňajok sú aj 
cereálie. Podľa údajov Euromonitoru Internatio-
nal raňajkové cereálie narástli v roku 2020 v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom v predanom 
objeme o 3 % a rovnako o 3 % narástla aj ich 
priemerná jednotková cena. 

Podobne ako pri ostatných kategóriách aj výrob-
covia a distribútori teplých nápojov zaznamena-
li počas najťažších fáz pandémie zvýšený záujem 
o svoje výrobky. Marketingový riaditeľ Baliarní 
obchodu Poprad Viliam Matušek však upozor-
ňuje, že skončením práce z domu a návratom 
detí do škôl sa ľudia vracajú k svojej bežnej ruti-

 Hollandia Jaroslav Semerák. Rovnaký trend za-
chytili aj ďalší výrobcovia mliečnych výrobkov, 
ako spoločnosti Zvolenská mliekareň či Danone. 

„Slováci žiadajú predovšetkým smotanové jo-
gurty, hlavne čokoládové, biele kyslomliečne 
nápoje, polotučné a čokoládové mlieko a, sa-
mozrejme, smotanu a tvarohy,“ hovorí členka 
predstavenstva spoločnosti Rajo Zuzana Stano-
vá. Pri chuťových preferenciách upozorňuje naj-
mä na čokoládové jogurty, ktoré sú slovenskou 
špecialitou. „Čo sa týka obsahu tuku v jogur-
toch, na prelome milénií dominovali nízkotučné 
jogurty, dnes je to naopak. Dlhodobo medziroč-

ne zaznamenávame rast predaja bielych jogur-
tov, tak v kategórii smotanových, ako aj probio-
tických či zrejúcich v tégliku,“ dodáva.

Zvýšený dopyt po produktoch s pridanou hod-
notou, ako sú napríklad vitamíny, proteíny alebo 
probiotiká, si všíma aj spoločnosť Danone. „Naj-
väčším hitom sú naše rastlinné nápoje Alpro, 
ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov na Slo-
vensku zaznamenali až 60-percentný rast. Aj 
naďalej vidíme zvyšujúci sa dopyt po týchto zdra-
vých a udržateľných produktoch,“ hovorí Jakub 
Špiller, manažér obchodného rozvoja Danone.

Spotrebiteľ chce 
rozmanitosť

Jednoznačne určiť, čo si zákazník žiada na svo-
jom raňajkovom stole, je v podstate nemožné. 
Svedčí o tom aj fakt, že do raňajkových kategó-
rií patrí pečivo, vajcia, mäsové výrobky, mlieko, 
cereálie, teplé nápoje, čerstvá zelenina, ovocie 
a mnohé ďalšie produkty. Pokiaľ teda chce mať 
obchodník segment raňajok dobre pokrytý, 
v tomto prípade platí pravidlo, že najlepšou ces-
tou je mať k dispozícii z každého niečo. Ukazu-
jú to aj dáta agentúry GfK za obdobie máj 2020 
– apríl 2021, ktorá sa zamerala na celé spektrum 
raňajkových výrobkov.

„Typickou súčasťou raňajok je určite pečivo. 
Chlieb alebo rožky si aspoň raz za rok kúpia 
v podstate všetky domácnosti. Deväť z desiatich 
domácností kupuje žemle či kaizerky. Tie sa 
z trojice tohto pečiva nakupujú najmenej často, 
raz za 17 dní. Rožky alebo chlieb domácnosti 
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ten najlepš í  ná stroj, ako priblí ž iť  vý robok 
klientovi. Priamy kontakt s firmou 
a mož nosť  produkt ochutnať . V č ase 
Covidu boli ochutná vky ú plne zruš ené  
a stá le sme v dobe, keď sa v obchodoch 
dodrž iavajú  hygienické  pravidlá , takž e 
tá to aktivita ide bokom.
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5,7 kg
soli si za rok vloží do košíka 
typická slovenská domácnosť.

spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko 
Magdalena Leimerová, podľa ktorej nové chute 
zákazníkov vidieť predovšetkým pri instantných 
rezancových polievkach.

Netradičné kombinácie a rôzne nové príchute sa 
dajú nájsť aj v omáčkach. Okrem klasickej tatár-
skej omáčky či kečupu spotrebitelia čoraz čas-
tejšie siahajú aj po nezvyčajných kombináciách, 
či už ide o pripravené omáčky v závislosti od 
jednotlivých kuchýň, alebo o špecifické dresingy 
pripravené pre konkrétny druh stolovania. Inú 
omáčku si totiž zákazník dopraje ku grilovačke 
či mäsovým výrobkom a inú na cestoviny.

Zmesiam sa darí

Vo všeobecnosti platí, že až deväť z desiatich 
domácností si do nákupného košíka aspoň raz 
do roka vloží soľ. „Typická domácnosť si za je-
den rok nakúpi 5‚7 kilogramu soli na domácu 
spotrebu. Najviac domácností nakupuje soľ 
v supermarketoch, do ktorých zároveň smerujú 
aj najvyššie výdavky na toto ochucovadlo,“ kon-
štatuje konzultantka Spotrebiteľského panelu 
agentúry GfK Nina Páleníková. Z údajov agen-
túry taktiež vyplýva, že typická slovenská do-
mácnosť nakupuje korenie a ochucovadlá každé 
dva týždne a ročne na ne minie 37 eur.

Nútená práca z domu spolu s opatreniami, kto-
ré v posledných mesiacoch bránili pohybu ľudí 
na verejnosti, sa prejavila aj v číslach spoločnos-
ti NielsenIQ. V kategórii korenia sa od mája 
2020 do apríla 2021 predalo viac ako 77‚6 mi-
lióna kusov balení korenia. „To predstavuje me-
dziročný nárast o desať percent. Tržby sa blížili 
k hranici 40 miliónov eur a oproti predchádza-
júcemu sledovanému obdobiu vzrástli o 13‚1 
percenta. Spotrebitelia na Slovensku sa museli 
určitú časť sledovaného obdobia spoliehať na 
domáce varenie a práve to sa premietlo do vyš-
ších predajov v tejto kategórii,“ vysvetľuje kon-
zultantka NielsenIQ Barbora Chmelařová.

Podľa dát agentúry GfK po koreniacich zme-
siach v obchodoch siaha deväť z desiatich do-
mácností, teda rovnaký podiel ako pri soli. „Na 
kúpu koreniacich zmesí minie jedna domácnosť 

deväť eur za rok. Podľa počtu kupujúcich sú 
najobľúbenejšími zmesami grilovacie, gulášové 
a karí,“ hovorí Nina Páleníková.

Z hľadiska formy koreninových prípravkov bol 
v sledovanom období spoločnosti NielsenIQ naj-
populárnejší prášok, ktorý vytvoril takmer dve 
tretiny tržieb, ďalej to bolo korenie typu bobule, 
semienka a kvety, pri ktorom tržby tvorili skoro 
16 %, a napokon drvené, plátkové alebo krája-
né korenie s viac ako desatinovým podielom na 
tržbách. „Čo sa týka obalu, spotrebitelia najčas-
tejšie siahali po vrecúšku (92 % tržieb), za kto-
rým nasledovali mlynček (4 %), dóza so skrut-
kovacím uzáverom (2 %) a tuba (2 %),“ hovorí 
Barbora Chmelařová z NielsenIQ.

Za nákupom korenín spotrebitelia najčastejšie 
mieria do supermarketov a hypermarketov. 
Z údajov NielsenIQ vyplýva, že sa na celkových 
tržbách podieľali 60 %. „Druhým najdôležitej-
ším kanálom boli organizované obchody so 
zmiešaným tovarom, ktorým pripadlo 29 per-
cent,“ dodáva Barbora Chmelařová.

Variť zdravo aj rýchlo

Nárast objemov predaných korenín, ktorý zazna-
menali prieskumné agentúry, potvrdzujú aj sa-
motní výrobcovia a distribútori. Do veľkej miery 
mali na rast kategórie korenín a dresingov vplyv 
opatrenia, ktoré ľudí dlhé mesiace takmer bez 
výnimiek držali doma. Napriek tomu je však do-
máce kulinárstvo na vzostupe už dlhší čas a ten-
to trend by sa v budúcnosti výrazne meniť ne-
mal. Popri exotických kuchyniach a netradičných 
chutiach sa čoraz viac presadzuje aj všeobecný 
trend ekologizácie a zdravého stravovania.

„Dlhodobejším trendom je variť rýchlo a zdravo, 
čomu prispôsobujeme aj naše portfólio, v kto-
rom máme výrobky so stopercentným prírod-
ným zložením, ako sú dehydrované polievky, 
ajvar či mnohé ďalšie výrobky s vlákninou, mor-
skou soľou, bez pridaného glutamanu a bez 
konzervantov,“ hovorí marketingová riaditeľka 

Zdroj: GfK, 05/20 – 04/21

spoločnosti Podravka International Elena Ma-
tušková. Dopĺňa, že jedným zo zásadných bo-
dov novej stratégie spoločnosti je redukcia ob-
sahu trans tukov, soli či cukru vo výrobkoch.

Zdravé varenie však dnes už neznamená len 
zdravie pre spotrebiteľov, ale čoraz viac sa mys-
lí aj na prírodu a prírode blízke hospodárenie. Aj 
v rámci snahy o znižovanie uhlíkovej stopy jed-
notlivé firmy upravujú svoje obchodné a výrob-
né stratégie. „Ako medzinárodný hráč chceme 
prispieť k transformácii neudržateľného potravi-
nového systému. Chceme rozšíriť ponuku potra-
vín čisto rastlinného pôvodu a, naopak, chceme 
produkovať menej potravinového odpadu, plas-
tu a potravín bohatých na kalórie, soľ a cukor. 
Tieto ciele majú pomôcť spotrebiteľom pri pre-
chode na nutrične vyváženú stravu, znížiť vplyv 
potravinového reťazca na životné prostredie, ale 
aj podporiť záväzky našej spoločnosti v oblasti 
ochrany životného prostredia a boja proti zme-
nám klímy,“ vysvetľuje Magdalena Leimerová.

Zákazníci chcú bio

Spolu so zvýšenou spoločenskou zodpovednos-
ťou firiem sa k tlaku na zmenu správania pridá-
vajú aj preferencie zákazníkov. Už dlhšie totiž 
rastie dopyt po nižšom obsahu rôznych aditív či 
konzervantov v potravinách a výrobcovia sú nú-
tení sa preferenciám zákazníkov prispôsobovať. 
„Nedávno sme uviedli na trh nové kečupy, kto-
ré obsahujú morskú soľ a sú bez konzervantov,“ 
konštatuje Elena Matušková. 

Trendy v oblasti spotrebiteľského správania sa 
hýbu smerom k obmedzeniu živočíšnych pro-
duktov. Hoci je ťažké predstaviť si majonézu bez 
vajec, aj takéto alternatívy dnes už producenti 
ponúkajú. „Naša značka Hellmann’s predstavila 
vegan omáčku, ktorá je postavená na rastlinnej 
báze, ale aj tak si zachováva krémovú konzisten-
ciu,“ hovorí Magdalena Leimerová. A pokiaľ sa 
živočíšnym produktom vyhnúť nedá, firmy pod-
ľa vlastných slov dbajú aspoň o to, aby mali zvie-
ratá čo najlepšie životné podmienky.

„Pandémia podporila 
domáce stravovanie.“

 Pandémia presunula spotrebu do domácností, čo je pochopiteľné vzhľa-
dom na opatrenia ako uzavretie škôl, kancelárií či reštaurácií. Príprave 
jedla v domácnosti ľudia venujú viac času. Odrazilo sa to na zvýšenej 
spotrebe domácností v segmente korenín a dresingov. Očakávame, že 
podobne ako minulý rok aj teraz ľudia uprednostnia dovolenky a krátke 
výlety doma. Dá sa teda očakávať, že dopyt po potravinách určených na 
grilovanie, dresingoch alebo omáčkach bude rásť. Grilovačky a záhrad-
né pohostenia budú aj tento rok hrať dôležitú úlohu.

Magdalena Leimerová,
sustainability & communications lead pre Česko a Slovensko, Unilever
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CS #2

Svet nebol ešte nikdy dostupnejší 
ako dnes. Stačí pár klikov 
a človek má pred sebou pestrú 
škálu fascinujúcich fotografií 
z Ohňovej zeme či online zábery 
z dopravných kamier, ktoré mu 
prezradia aktuálny stav premávky 
v Káhire. Podobne je to aj 
s jedlom. Ak má spotrebiteľ chuť 

dať si na obed indické jedlo, zájde do obchodu a vyberie si zo širokej ponuky korenín 
či omáčok, ktoré jedlu dodajú to, po čom práve túži. Ich výrobcovia potvrdzujú, že 
zákazníci čoraz častejšie experimentujú a hľadajú nové spôsoby, ako si obohatiť 
svoj jedálny lístok o kúsok exotiky.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

N
ie je to tak dávno, keď sa na 
Slovensku za exotické jedlo 
považovalo suši či kung-pao 
s ryžou a kebab zo stánku bol 
spojený so závanom letnej do-

volenky v Turecku. Rast životnej úrovne a do-
stupné cestovanie v kombinácii s módnym tren-
dom zahraničných a exotických kuchýň však 
spôsobili, že dnes už nie je ničím výnimočným 
vybrať si z obedového menu koftu, na večeru 
si zájsť na gyozu a doma si navariť originálne 
pho bo.

„Vo všeobecnosti je dnes trendom ázijská kuchy-
ňa, či už vietnamská, japonská, čínska, alebo 
thajská. Dnes je úplne bežné, že si spotrebiteľ 
doma pripraví suši, thajské karí alebo pekinskú 
kačku,“ hovorí Adriana Matýsková, obchodná 
zástupkyňa spoločnosti F. W. Tan doori. Ázijský 
trend v preferenciách spotrebiteľov si dlhodobo 
všíma aj sustainability & communications lead 

85,9 %
spotrebiteľov aspoň raz za 
posledných dvanásť mesiacov 
použilo v domácnosti korenie, 
koreniace zmesi či marinády.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1./2021
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a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

5,7 kg
soli si za rok vloží do košíka 
typická slovenská domácnosť.

spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko 
Magdalena Leimerová, podľa ktorej nové chute 
zákazníkov vidieť predovšetkým pri instantných 
rezancových polievkach.

Netradičné kombinácie a rôzne nové príchute sa 
dajú nájsť aj v omáčkach. Okrem klasickej tatár-
skej omáčky či kečupu spotrebitelia čoraz čas-
tejšie siahajú aj po nezvyčajných kombináciách, 
či už ide o pripravené omáčky v závislosti od 
jednotlivých kuchýň, alebo o špecifické dresingy 
pripravené pre konkrétny druh stolovania. Inú 
omáčku si totiž zákazník dopraje ku grilovačke 
či mäsovým výrobkom a inú na cestoviny.

Zmesiam sa darí

Vo všeobecnosti platí, že až deväť z desiatich 
domácností si do nákupného košíka aspoň raz 
do roka vloží soľ. „Typická domácnosť si za je-
den rok nakúpi 5‚7 kilogramu soli na domácu 
spotrebu. Najviac domácností nakupuje soľ 
v supermarketoch, do ktorých zároveň smerujú 
aj najvyššie výdavky na toto ochucovadlo,“ kon-
štatuje konzultantka Spotrebiteľského panelu 
agentúry GfK Nina Páleníková. Z údajov agen-
túry taktiež vyplýva, že typická slovenská do-
mácnosť nakupuje korenie a ochucovadlá každé 
dva týždne a ročne na ne minie 37 eur.

Nútená práca z domu spolu s opatreniami, kto-
ré v posledných mesiacoch bránili pohybu ľudí 
na verejnosti, sa prejavila aj v číslach spoločnos-
ti NielsenIQ. V kategórii korenia sa od mája 
2020 do apríla 2021 predalo viac ako 77‚6 mi-
lióna kusov balení korenia. „To predstavuje me-
dziročný nárast o desať percent. Tržby sa blížili 
k hranici 40 miliónov eur a oproti predchádza-
júcemu sledovanému obdobiu vzrástli o 13‚1 
percenta. Spotrebitelia na Slovensku sa museli 
určitú časť sledovaného obdobia spoliehať na 
domáce varenie a práve to sa premietlo do vyš-
ších predajov v tejto kategórii,“ vysvetľuje kon-
zultantka NielsenIQ Barbora Chmelařová.

Podľa dát agentúry GfK po koreniacich zme-
siach v obchodoch siaha deväť z desiatich do-
mácností, teda rovnaký podiel ako pri soli. „Na 
kúpu koreniacich zmesí minie jedna domácnosť 

deväť eur za rok. Podľa počtu kupujúcich sú 
najobľúbenejšími zmesami grilovacie, gulášové 
a karí,“ hovorí Nina Páleníková.

Z hľadiska formy koreninových prípravkov bol 
v sledovanom období spoločnosti NielsenIQ naj-
populárnejší prášok, ktorý vytvoril takmer dve 
tretiny tržieb, ďalej to bolo korenie typu bobule, 
semienka a kvety, pri ktorom tržby tvorili skoro 
16 %, a napokon drvené, plátkové alebo krája-
né korenie s viac ako desatinovým podielom na 
tržbách. „Čo sa týka obalu, spotrebitelia najčas-
tejšie siahali po vrecúšku (92 % tržieb), za kto-
rým nasledovali mlynček (4 %), dóza so skrut-
kovacím uzáverom (2 %) a tuba (2 %),“ hovorí 
Barbora Chmelařová z NielsenIQ.

Za nákupom korenín spotrebitelia najčastejšie 
mieria do supermarketov a hypermarketov. 
Z údajov NielsenIQ vyplýva, že sa na celkových 
tržbách podieľali 60 %. „Druhým najdôležitej-
ším kanálom boli organizované obchody so 
zmiešaným tovarom, ktorým pripadlo 29 per-
cent,“ dodáva Barbora Chmelařová.

Variť zdravo aj rýchlo

Nárast objemov predaných korenín, ktorý zazna-
menali prieskumné agentúry, potvrdzujú aj sa-
motní výrobcovia a distribútori. Do veľkej miery 
mali na rast kategórie korenín a dresingov vplyv 
opatrenia, ktoré ľudí dlhé mesiace takmer bez 
výnimiek držali doma. Napriek tomu je však do-
máce kulinárstvo na vzostupe už dlhší čas a ten-
to trend by sa v budúcnosti výrazne meniť ne-
mal. Popri exotických kuchyniach a netradičných 
chutiach sa čoraz viac presadzuje aj všeobecný 
trend ekologizácie a zdravého stravovania.

„Dlhodobejším trendom je variť rýchlo a zdravo, 
čomu prispôsobujeme aj naše portfólio, v kto-
rom máme výrobky so stopercentným prírod-
ným zložením, ako sú dehydrované polievky, 
ajvar či mnohé ďalšie výrobky s vlákninou, mor-
skou soľou, bez pridaného glutamanu a bez 
konzervantov,“ hovorí marketingová riaditeľka 

Zdroj: GfK, 05/20 – 04/21

spoločnosti Podravka International Elena Ma-
tušková. Dopĺňa, že jedným zo zásadných bo-
dov novej stratégie spoločnosti je redukcia ob-
sahu trans tukov, soli či cukru vo výrobkoch.

Zdravé varenie však dnes už neznamená len 
zdravie pre spotrebiteľov, ale čoraz viac sa mys-
lí aj na prírodu a prírode blízke hospodárenie. Aj 
v rámci snahy o znižovanie uhlíkovej stopy jed-
notlivé firmy upravujú svoje obchodné a výrob-
né stratégie. „Ako medzinárodný hráč chceme 
prispieť k transformácii neudržateľného potravi-
nového systému. Chceme rozšíriť ponuku potra-
vín čisto rastlinného pôvodu a, naopak, chceme 
produkovať menej potravinového odpadu, plas-
tu a potravín bohatých na kalórie, soľ a cukor. 
Tieto ciele majú pomôcť spotrebiteľom pri pre-
chode na nutrične vyváženú stravu, znížiť vplyv 
potravinového reťazca na životné prostredie, ale 
aj podporiť záväzky našej spoločnosti v oblasti 
ochrany životného prostredia a boja proti zme-
nám klímy,“ vysvetľuje Magdalena Leimerová.

Zákazníci chcú bio

Spolu so zvýšenou spoločenskou zodpovednos-
ťou firiem sa k tlaku na zmenu správania pridá-
vajú aj preferencie zákazníkov. Už dlhšie totiž 
rastie dopyt po nižšom obsahu rôznych aditív či 
konzervantov v potravinách a výrobcovia sú nú-
tení sa preferenciám zákazníkov prispôsobovať. 
„Nedávno sme uviedli na trh nové kečupy, kto-
ré obsahujú morskú soľ a sú bez konzervantov,“ 
konštatuje Elena Matušková. 

Trendy v oblasti spotrebiteľského správania sa 
hýbu smerom k obmedzeniu živočíšnych pro-
duktov. Hoci je ťažké predstaviť si majonézu bez 
vajec, aj takéto alternatívy dnes už producenti 
ponúkajú. „Naša značka Hellmann’s predstavila 
vegan omáčku, ktorá je postavená na rastlinnej 
báze, ale aj tak si zachováva krémovú konzisten-
ciu,“ hovorí Magdalena Leimerová. A pokiaľ sa 
živočíšnym produktom vyhnúť nedá, firmy pod-
ľa vlastných slov dbajú aspoň o to, aby mali zvie-
ratá čo najlepšie životné podmienky.

„Pandémia podporila 
domáce stravovanie.“

 Pandémia presunula spotrebu do domácností, čo je pochopiteľné vzhľa-
dom na opatrenia ako uzavretie škôl, kancelárií či reštaurácií. Príprave 
jedla v domácnosti ľudia venujú viac času. Odrazilo sa to na zvýšenej 
spotrebe domácností v segmente korenín a dresingov. Očakávame, že 
podobne ako minulý rok aj teraz ľudia uprednostnia dovolenky a krátke 
výlety doma. Dá sa teda očakávať, že dopyt po potravinách určených na 
grilovanie, dresingoch alebo omáčkach bude rásť. Grilovačky a záhrad-
né pohostenia budú aj tento rok hrať dôležitú úlohu.

Magdalena Leimerová,
sustainability & communications lead pre Česko a Slovensko, Unilever
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EXOTIKU

CS #2

Svet nebol ešte nikdy dostupnejší 
ako dnes. Stačí pár klikov 
a človek má pred sebou pestrú 
škálu fascinujúcich fotografií 
z Ohňovej zeme či online zábery 
z dopravných kamier, ktoré mu 
prezradia aktuálny stav premávky 
v Káhire. Podobne je to aj 
s jedlom. Ak má spotrebiteľ chuť 

dať si na obed indické jedlo, zájde do obchodu a vyberie si zo širokej ponuky korenín 
či omáčok, ktoré jedlu dodajú to, po čom práve túži. Ich výrobcovia potvrdzujú, že 
zákazníci čoraz častejšie experimentujú a hľadajú nové spôsoby, ako si obohatiť 
svoj jedálny lístok o kúsok exotiky.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

N
ie je to tak dávno, keď sa na 
Slovensku za exotické jedlo 
považovalo suši či kung-pao 
s ryžou a kebab zo stánku bol 
spojený so závanom letnej do-

volenky v Turecku. Rast životnej úrovne a do-
stupné cestovanie v kombinácii s módnym tren-
dom zahraničných a exotických kuchýň však 
spôsobili, že dnes už nie je ničím výnimočným 
vybrať si z obedového menu koftu, na večeru 
si zájsť na gyozu a doma si navariť originálne 
pho bo.

„Vo všeobecnosti je dnes trendom ázijská kuchy-
ňa, či už vietnamská, japonská, čínska, alebo 
thajská. Dnes je úplne bežné, že si spotrebiteľ 
doma pripraví suši, thajské karí alebo pekinskú 
kačku,“ hovorí Adriana Matýsková, obchodná 
zástupkyňa spoločnosti F. W. Tan doori. Ázijský 
trend v preferenciách spotrebiteľov si dlhodobo 
všíma aj sustainability & communications lead 

spotrebiteľov aspoň raz za 
posledných dvanásť mesiacov 
použilo v domácnosti korenie, 
koreniace zmesi či marinády.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1./2021
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CS #3

S trochou nadhľadu by sa dalo povedať, že v minulom roku sa dalo rýchlejšie kúpiť 
nové auto ako šteňa niektorého z populárnych plemien. Pandémia koronavírusu totiž 
na dlhé mesiace uväznila ľudí doma, a tak sa okrem mikročipov do notebookov či 

nových bicyklov stali nedostatkovým tovarom aj 
domáce zvieratá, predovšetkým čistokrvné 

psy. Výrobcovia a distribútori krmiva 
pre zvieratá uvádzajú, že zaregistrovali 
zvýšený dopyt po svojich produktoch 
a ich skúsenosti potvrdzujú aj dáta 
prieskumných agentúr.

DOMÁCNOSTI
NAKUPUJÚ 
VIAC KRMIVA

K
ým pred rokom štatistiky z trhu 
s krmivom pre zvieratá za rok 
2019 ukázali mierny prepad 
v objeme predaného krmiva, 
za ktorý boli zodpovedné nižšie 

nákupy suchej potravy pre psy, vlani sa všetky 
sledované kategórie vrátili k rastu. Najrýchlejším 
tempom rástla potrava pre mačky, kde spoloč-
nosť NielsenIQ v sledovanom období od mája 
2020 do apríla 2021 zaznamenala medziročný 
nárast tržieb o 16 % a medziročný nárast obje-
mu predaja o 11‚9 %. Aj psy, ktoré na Slovensku 
zožerú na váhu trikrát toľko ako mačky, sa pod-
písali pod rastúcu spotrebu. Tržby išli medziroč-
ne nahor o 5‚7 % a objem predaného krmiva 
narástol o 4‚2 %.

„V tejto chvíli zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne 
oficiálne údaje, ale nárast počtu domácich zvie-
rat potvrdzujú dva relevantné faktory. V prvom 
rade je to rastúca cena šteniat – pri niektorých 
plemenách je to pokojne aj o sto percent – 
a v druhom rade aj dlhá čakacia doba na šteňa-
tá, ktorá potvrdzuje vysoký dopyt,“ hovorí ko-
nateľ spoločnosti Pučálka krmiva Martin Pučálka. 
Je preto veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na 
rastúci počet psov a mačiek v domácnostiach 
bude v budúcnosti narastať aj spotreba krmiva.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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Podiel druhu krmiva pre psy 
a mačky podľa predaného objemu

Zdroj: NielsenIQ, 05/20 – 04/21

Suché krmivo pre psy 40 %

Vlhké krmivo pre psy 34 %

Vlhké krmivo pre mačky 17 %

Suché krmivo pre mačky 5 %

Pochúťky pre psy 2 %

Žuvacie produkty pre psy 2 %

Výdavky rastú rýchlejšie

Časy, keď psy dostávali len zvyšky od kuchynské-
ho stola a mačky boli odkázané na to, čo si ulovia, 
sú v drvivej väčšine prípadov už dávno preč. Čoraz 
viac spotrebiteľov začína viac než na cenu krmiva 
dávať pozor na jeho zloženie. To sa v konečnom 
dôsledku odráža aj na hodnote nákupov.

„V porovnaní s rýchloobrátkovým tovarom cel-
kovo výdavky domácností na nákup krmiva pre 
domácich miláčikov rástli nadpriemerným tem-
pom. Nárast ťahali predovšetkým vyššie výdavky 
počas jedného nákupu, zatiaľ čo počet nákupov 
sa medziročne znížil,“ hodnotí konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Nina Páleníková 
dáta za obdobie od apríla 2020 do marca 2021.

Typická slovenská domácnosť nakupuje krmivo 
pre zvieratá v priemere raz za 16 dní a ročne naň 
minie 102 eur. „Najintenzívnejšími kupujúcimi 
krmiva pre domácich miláčikov sú rodiny s tí-
nedžermi – tieto domácnosti naň minú ročne 
117 eur,“ pokračuje Nina Páleníková.

Pri rozdelení krmiva podľa formy stále dominuje 
suché krmivo, teda predovšetkým granuly. 
Agentúra GfK uvádza, že typická domácnosť 
nakúpi v priemere desať balení suchého krmiva 
ročne, čo predstavuje 34 kilogramov potravy. 
Spoločnosť NielsenIQ, ktorá zbiera dáta predaj-
cov, však upozorňuje, že suché psie krmivo za-
znamenalo medziročný pokles. „Tento negatív-
ny trend však nemusí znamenať absolútny 
pokles predajov v tomto segmente, ale skôr 
postupné presúvanie predajov do alternatívnych 
kanálov, predovšetkým do online obchodov,“ 
hovorí konzultantka NielsenIQ Rita Vachková. 
Toto vysvetlenie potvrdzuje marketingová ma-
nažérka značky Purina Nestlé pre Česko a Slo-
vensko Linda Malíšková, ktorá hovorí, že popri 
zrýchľovaní rastu na trhu s krmivami zazname-
nali v poslednom čase výrazný nárast predaja 
cez internet.

„Naopak, najrýchlejšie rastúcim krmivom v ma-
loobchode sú tekuté mlieka pre mačky, ktoré 

... /...

Protože

má ty nejlepší

odpovedi!v

prírodav

www.vitakraft.czwww.vitakraft.czNaše suché krmivo pro psy

inzercia

54 %
domácností si do 
nákupného koša 
aspoň raz za rok 
vložilo krmivo pre 
domáce zvieratá.

Zdroj: GfK, 05/20 – 04/21Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1./2021

11,7 %
spotrebiteľov minie 
mesačne na nákup 
potravy pre domáce 
zvieratá 12 až 20 eur.

narástli o 43‚3 percenta, a pochúťky pre mačky 
s rastom 39 percent, rovnako ako aj psie po-
chúťky, ktoré narástli o 18‚2 percenta,“ hodno-
tí Rita Vachková z NielsenIQ.

Zákazník chce kvalitu

Za rýchly rast kategórie pochúťok a maškŕt je do 
veľkej miery zodpovedný aj trend humanizácie 
domácich zvierat. Ľudia sa už na ne nepozerajú 
len ako na zvieratá, ale stále viac ich vnímajú 
ako plnohodnotných členov domácnosti. Na 
rýchly rast kategórie maškŕt pre zvieratá sa roz-
hodla zareagovať aj spoločnosť Tauris, ktorá 
donedávna pôsobila výhradne v segmente mä-
sových výrobkov. Začiatkom mája tohto roka 
však firma oznámila, že sa púšťa do novej ka-
tegórie a na trh uviedla žuvacie maškrty. „Naše 
bravčové sušené dobroty rovnako uspokoja aj 

majiteľov psov, ktorí požadujú pre svoje zvieratá 
plnohodnotnú potravu a čoraz vyššiu kvalitu 
z prírodných zdrojov,“ oznámil generálny riadi-
teľ Tauris Group Richard Duda.

Na pochúťky pre psy a mačky sa špecializujú aj 
ďalší výrobcovia. Okrem toho, že maškrty sú pre 
zvieratá lákavým spestrením bežnej stravy, ne-
zanedbateľný je aj ich vplyv na zdravie. „Minulý 
rok sme na trh uviedli dentálnu pochúťku pre 
psy a tento rok v máji rovnaký produkt aj pre 
mačky. Chrumkavá pochúťka čistí aj zle dostup-
né zuby a obmedzuje tvorbu zubného kame-
ňa,” vysvetľuje Linda Malíšková.

Popri dôraze na čo najkvalitnejšiu prípravu krmi-
va, či už vlhkého, alebo suchého, však upozor-
ňuje aj na to, že skôr ako na čo najväčší podiel 
mäsovej zložky je potrebné sa pri výbere krmiva 
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S trochou nadhľadu by sa dalo povedať, že v minulom roku sa dalo rýchlejšie kúpiť 
nové auto ako šteňa niektorého z populárnych plemien. Pandémia koronavírusu totiž 
na dlhé mesiace uväznila ľudí doma, a tak sa okrem mikročipov do notebookov či 

nových bicyklov stali nedostatkovým tovarom aj 
domáce zvieratá, predovšetkým čistokrvné 

psy. Výrobcovia a distribútori krmiva 
pre zvieratá uvádzajú, že zaregistrovali 
zvýšený dopyt po svojich produktoch 
a ich skúsenosti potvrdzujú aj dáta 
prieskumných agentúr.

DOMÁCNOSTI
NAKUPUJÚ 
VIAC KRMIVA

K
ým pred rokom štatistiky z trhu 
s krmivom pre zvieratá za rok 
2019 ukázali mierny prepad 
v objeme predaného krmiva, 
za ktorý boli zodpovedné nižšie 

nákupy suchej potravy pre psy, vlani sa všetky 
sledované kategórie vrátili k rastu. Najrýchlejším 
tempom rástla potrava pre mačky, kde spoloč-
nosť NielsenIQ v sledovanom období od mája 
2020 do apríla 2021 zaznamenala medziročný 
nárast tržieb o 16 % a medziročný nárast obje-
mu predaja o 11‚9 %. Aj psy, ktoré na Slovensku 
zožerú na váhu trikrát toľko ako mačky, sa pod-
písali pod rastúcu spotrebu. Tržby išli medziroč-
ne nahor o 5‚7 % a objem predaného krmiva 
narástol o 4‚2 %.

„V tejto chvíli zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne 
oficiálne údaje, ale nárast počtu domácich zvie-
rat potvrdzujú dva relevantné faktory. V prvom 
rade je to rastúca cena šteniat – pri niektorých 
plemenách je to pokojne aj o sto percent – 
a v druhom rade aj dlhá čakacia doba na šteňa-
tá, ktorá potvrdzuje vysoký dopyt,“ hovorí ko-
nateľ spoločnosti Pučálka krmiva Martin Pučálka. 
Je preto veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na 
rastúci počet psov a mačiek v domácnostiach 
bude v budúcnosti narastať aj spotreba krmiva.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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zamerať na vyvážené zloženie. Martin Pučálka 
k tomu dodáva, že v niektorých prípadoch do 
hry prichádzajú aj ekonomické faktory. „Pri 
konzervách používame výhradne kuracie či mor-
čacie prsia a filety z lososa. Ale viete si predsta-
viť, koľko by stálo balenie granúl, ak by tam boli 
výhradne prsia? Tam používame rôzne odrezky. 
Z pohľadu výživy však nie je dôležité, z akej čas-
ti mäso pochádza, ale skôr to, v akých podmien-
kach zvieratá žili,“ konštatuje.

Vo všeobecnosti platí, že čím špecializovanejší 
obchod, tým väčšiu istotu kvality zákazník do-
stane. Dáta prieskumných agentúr však ukazu-
jú, že v tomto ohľade spotrebitelia stále prefe-
rujú skôr veľkoformátové predajne. „Na 
Slovensku sa krmivo pre psy a mačky nakupuje 
predovšetkým v hypermarketoch a supermarke-
toch, ktoré generujú 60 percent tržieb v tejto 
kategórii,“ hovorí konzultantka agentúry Niel-
senIQ Rita Vachková.

Cestou väčších reťazcov sa rozhodla vydať aj fir-
ma Tauris pri svojich psích maškrtách, ktoré sú 
aktuálne zalistované v sieti predajní Fresh a v 76 
podnikových predajniach Mäsiarstva u Býka. Vý-
znamnú úlohu v kategórii krmiva pre psy a mač-

ky hrajú aj vlastné značky obchodníkov. Podľa 
NielsenIQ sa privátne značky podieľajú takmer 
na polovici tržieb a z hľadiska objemu tvoria až 
64 % predaného krmiva. 

„Kvalita potravy nie je len v mäse.“

 Ponuka na trhu krmív je skutočne široká a vôbec nie je jednoduché si 
vybrať. Výber ovplyvňujú názory majiteľov zvierat na výživu, moderné 
trendy, aktuálna ponuka krmív, informácie na sociálnych sieťach a po-
dobne. Vyznať sa v zložení rôznych krmív je pre zákazníka naozaj ťažké 
a niekedy majú majitelia psov a mačiek tendenciu rozdeľovať makroži-
viny na „dobré a zlé“ a potom hľadajú krmivá s čo najvyšším obsahom 
tých „dobrých“. Tak to však nefunguje. Ak by ste napríklad mačku 
kŕmili len kvalitným mäsom, neprežije.

Linda Malíšková,
marketingová manažérka Purina pre Česko a Slovensko, Nestlé

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

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

FUNKČNÉ NÁPOJE

MaXX BCAA dodá potrebnú energiu
Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom (BCAA) podporujú rast svalov, zvyšujú 
výkon, podporujú chudnutie a znižujú únavu po cvičení. Zmiešali sme ich 
s kolagénom a horčíkom, aby sme ich účinok ešte zvýšili. Funkčný nápoj 
MaXX BCAA je určený športovcom, ktorí cvičia každý týždeň, manuálnym 
pracovníkom, ktorí majú denne veľké zaťaženie, mentálnym pracovníkom, ktorí 
sa potrebujú sústrediť, ale aj ľuďom, ktorí chcú zlepšiť svoj imunitný systém.

CASTE SK, a. s.

Jazerná 1

040 12  Košice

+421 911 929 447

libiak@caste.sk

www.caste.sk

OBALY

LAURIS R. M., s. r. o. – výroba obalových materiálov 
•  výroba bublinkovej fólie až do šírky 200 cm;

•  2- a 3-vrstvová bublinková fólia, priemer bubliniek 
10 mm a 30 mm; 

• výroba vreciek a prírezov z bublinkovej fólie;

•  výroba 2-vrstvovej vlnitej lepenky; 

•  slovenský výrobca 17 rokov na trhu

LAURIS R. M., s. r. o.

Kálnica

916 37  Kálnica 

+421 903 229 272

+421 327 430 436

lauris@lauris.sk 

www.lauris.sk 

ZMRZLINY

Leto s lahodným 
ovocným sorbetom!
Značka Zvolenský má vo svojom portfóliu okrem 
zmrzliny už aj sorbet. Ide o lahodný ovocný 
mrazený dezert, ktorý vás osvieži počas horúcich 
letných dní. Obsahuje 30 % ovocia a neobsahuje 
laktózu, takže je chutným osviežením naozaj pre 
každého.

Zvolenská mliekareň, s. r. o.

T. G. Masaryka 8580

960 01 Zvolen

+421 455 311 174

info@zvolenskamliekaren.sk

www.zvolensky.com 

www.ferovaznacka.sk



Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk
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UPRATOVANIE

Vileda mikrohandrička 
z recyklovaných vlákien 
3 ks 
Recyklovaná handrička z mikrovlákna Vileda je 
mikrohandrička vyrobená zo 100 % recyklovaného 
materiálu, čo z nej robí ekologické riešenie pre 
upratovanie vašej domácnosti. Recyklovaná 
handrička má všetky vlastnosti ako bežné 
mikrovlákno. Najjemnejšie vlákna efektívne 
odstránia odolné a mastné nečistoty. Nezanecháva 
žiadne kvapky ani šmuhy, len dokonale čisté 
povrchy. Je vhodná na všetky povrchy a ideálna na 
upratovanie kuchyne, kúpeľne a celého bytu.

Freudenberg Home and Cleaning 

Solutions, s. r. o.

Na Královce 31/4

101 00  Praha 10

+420 271 011 011

viledacz@fhp-ww.com

www.vileda.sk

CUKROVINKY

Orion Pribináček tyčinka urobí radosť nielen deťom!
Urobte si radosť novou tyčinkou Orion Pribináček! Kombináciu kvalitnej mliečnej čokolády a lahodnej 
tvarohovej náplne si obľúbi celá rodina. Čokoláda je vyrobená zo 100 % udržateľne získavaného kakaa, ktoré 
je certifikované organizáciou Rainforest Alliance. Tyčinke sa najlepšie darí pri izbovej teplote, nie je potrebné ju 
chladiť, a preto je praktickým spoločníkom do školy či na výlety. Orion Pribináček tyčinka – to je dvojitá radosť 
pre malých aj veľkých maškrtníkov!

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 

Nestlé Slovensko, s. r. o.

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

Kancelária v Bratislave:

ROSUM, Bajkalská 19B

821 01  Bratislava www.orioncokolada.cz/sk/node/62

MASLÁ A MARGARÍNY

Rama 100 % rastlinná alternatíva masla 
– nová možnosť voľby
Rama 100 % rastlinná alternatíva masla sa dá používať rovnako 
ako maslo. Vďaka vysokému obsahu tuku sa hodí ku všetkým 
studeným aj teplým úpravám pokrmov, či už ide o varenie, 
vyprážanie, alebo pečenie. Skvele chutí a navyše sa aj ľahko 
rozotiera. Rama 100 % rastlinná alternatíva masla je skrátka 
výborná voľba pre všetkých, ktorí chcú obmedziť alebo vylúčiť 
živočíšne tuky a zároveň myslia na životné prostredie. 
Pochutiť si bez výčitiek, to stojí za vyskúšanie!

Upfield Slovensko, spol. s r. o.

Vajnorská 100/B

831 04  Bratislava

careline.upfield@upfield.com

www.rama.com/sk-sk/sk

Ceny, objemy, predaje

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

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTREBNÉHO TOVARU

Mnoho ďalších noviniek 
nájdete na:

www.tapnovinky.sk

Trendy, 
vývoj, 

štatistiky

Každý mesiac všetky 
zaujímavé novinky 
v regáloch

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Cinzano predstavuje nové letné drinky
Obľúbená značka Cinzano predstavuje novinky, vďaka 
ktorým si letné drinky vychutnajú aj tí najnáročnejší. 
Začnite tak, že naplníte pohár ľadom. Pokiaľ hľadáte 
osvieženie, pridajte 1 diel Cinzano Dry, 2 diely Kinley 
Tonic, kúsok uhorky a vznikne drink Cinzano Tonic. 
Príjemne sladký drink Cinzano Rosé získate pridaním 
1 dielu Cinzano Bianco, 2 dielov Kinley Bitter 
Rose a lesného ovocia. Pre drink Cinzano Ginger 
s výraznou chuťou a nádychom horkosti pridajte 
1 diel Cinzano Rosso, 2 diely Kinley Ginger Ale 
a kúsok zázvoru. Cin-Cin!

Campari Austria GmbH

www.cinzano1757.cz

Obľúbená značka Cinzano predstavuje novinky, vďaka 
ktorým si letné drinky vychutnajú aj tí najnáročnejší. 
Začnite tak, že naplníte pohár ľadom. Pokiaľ hľadáte 
osvieženie, pridajte 1 diel Cinzano Dry, 2 diely Kinley 

Príjemne sladký drink Cinzano Rosé získate pridaním 
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zamerať na vyvážené zloženie. Martin Pučálka 
k tomu dodáva, že v niektorých prípadoch do 
hry prichádzajú aj ekonomické faktory. „Pri 
konzervách používame výhradne kuracie či mor-
čacie prsia a filety z lososa. Ale viete si predsta-
viť, koľko by stálo balenie granúl, ak by tam boli 
výhradne prsia? Tam používame rôzne odrezky. 
Z pohľadu výživy však nie je dôležité, z akej čas-
ti mäso pochádza, ale skôr to, v akých podmien-
kach zvieratá žili,“ konštatuje.

Vo všeobecnosti platí, že čím špecializovanejší 
obchod, tým väčšiu istotu kvality zákazník do-
stane. Dáta prieskumných agentúr však ukazu-
jú, že v tomto ohľade spotrebitelia stále prefe-
rujú skôr veľkoformátové predajne. „Na 
Slovensku sa krmivo pre psy a mačky nakupuje 
predovšetkým v hypermarketoch a supermarke-
toch, ktoré generujú 60 percent tržieb v tejto 
kategórii,“ hovorí konzultantka agentúry Niel-
senIQ Rita Vachková.

Cestou väčších reťazcov sa rozhodla vydať aj fir-
ma Tauris pri svojich psích maškrtách, ktoré sú 
aktuálne zalistované v sieti predajní Fresh a v 76 
podnikových predajniach Mäsiarstva u Býka. Vý-
znamnú úlohu v kategórii krmiva pre psy a mač-

ky hrajú aj vlastné značky obchodníkov. Podľa 
NielsenIQ sa privátne značky podieľajú takmer 
na polovici tržieb a z hľadiska objemu tvoria až 
64 % predaného krmiva. 

„Kvalita potravy nie je len v mäse.“

 Ponuka na trhu krmív je skutočne široká a vôbec nie je jednoduché si 
vybrať. Výber ovplyvňujú názory majiteľov zvierat na výživu, moderné 
trendy, aktuálna ponuka krmív, informácie na sociálnych sieťach a po-
dobne. Vyznať sa v zložení rôznych krmív je pre zákazníka naozaj ťažké 
a niekedy majú majitelia psov a mačiek tendenciu rozdeľovať makroži-
viny na „dobré a zlé“ a potom hľadajú krmivá s čo najvyšším obsahom 
tých „dobrých“. Tak to však nefunguje. Ak by ste napríklad mačku 
kŕmili len kvalitným mäsom, neprežije.

Linda Malíšková,
marketingová manažérka Purina pre Česko a Slovensko, Nestlé
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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

FUNKČNÉ NÁPOJE

MaXX BCAA dodá potrebnú energiu
Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom (BCAA) podporujú rast svalov, zvyšujú 
výkon, podporujú chudnutie a znižujú únavu po cvičení. Zmiešali sme ich 
s kolagénom a horčíkom, aby sme ich účinok ešte zvýšili. Funkčný nápoj 
MaXX BCAA je určený športovcom, ktorí cvičia každý týždeň, manuálnym 
pracovníkom, ktorí majú denne veľké zaťaženie, mentálnym pracovníkom, ktorí 
sa potrebujú sústrediť, ale aj ľuďom, ktorí chcú zlepšiť svoj imunitný systém.

CASTE SK, a. s.

Jazerná 1

040 12  Košice

+421 911 929 447

libiak@caste.sk

www.caste.sk

OBALY

LAURIS R. M., s. r. o. – výroba obalových materiálov 
•  výroba bublinkovej fólie až do šírky 200 cm;

•  2- a 3-vrstvová bublinková fólia, priemer bubliniek 
10 mm a 30 mm; 

• výroba vreciek a prírezov z bublinkovej fólie;

•  výroba 2-vrstvovej vlnitej lepenky; 

•  slovenský výrobca 17 rokov na trhu

LAURIS R. M., s. r. o.

Kálnica

916 37  Kálnica 

+421 903 229 272

+421 327 430 436

lauris@lauris.sk 

www.lauris.sk 

ZMRZLINY

Leto s lahodným 
ovocným sorbetom!
Značka Zvolenský má vo svojom portfóliu okrem 
zmrzliny už aj sorbet. Ide o lahodný ovocný 
mrazený dezert, ktorý vás osvieži počas horúcich 
letných dní. Obsahuje 30 % ovocia a neobsahuje 
laktózu, takže je chutným osviežením naozaj pre 
každého.

Zvolenská mliekareň, s. r. o.

T. G. Masaryka 8580

960 01 Zvolen

+421 455 311 174

info@zvolenskamliekaren.sk

www.zvolensky.com 

www.ferovaznacka.sk
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CS #4

Ekologický prístup k výrobe drogérie sa dá pozorovať v dvoch smeroch. Na jednej 
strane je to uprednostňovanie prírodného zloženia, respektíve použitie takých 
ingrediencií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Na druhej strane je to zmena 
balení produktov, ktoré sú plne recyklovateľné a vedú k vzniku menšieho množstva 
odpadov. Ide o dlhodobý trend, na ktorý nemala zásadný vplyv ani pandémia. 
Zákazníci ekodrogériu vyhľadávajú čoraz častejšie a výrobcovia pracujú na tom, 
aby bolo ich portfólio zelenšie.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Z
loženie produktov a ich vplyv na 
ľudské zdravie i životné prostredie 
zaujíma spotrebiteľov nielen pri 
potravinách, ale čoraz viac aj pri 
drogérii. Trend ekológie v starost-

livosti o telo a domácnosť sa začal už dávnejšie. 
Spočiatku ho reprezentovali lokálne predajne 
s čapovanou drogériou či malí výrobcovia, kto-

rí sa pustili do produkcie výrobkov na 
prírodnej báze. Reagujú však aj 

veľké značky, ktoré zaraďujú 
do portfólia zelenšie výrobky. 
Na vlnu naskočili aj viaceré 
siete supermarketov, ktoré vo 

ZABÍJA 99,9 %
BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV*

Dezinfekcia môže byť 
príjemná
• Sprej Lysol šetrí čas

   - nie je potrebné utierať
• Svieža vôňa
• Jednoduché a všestranné 

použitie

De
prí
• 

•
• 

*Lysol dezinfekčný sprej: vírusy na tvrdých neporéznych povrchoch. Lysol dezinfekcia na prádlo: Špecifi cké vírusy – RSV vírus, koronavírus spôsobujúci prenosné ochorenie 
zažívacieho traktu (TGE) a SARS-CoV-2 vírus spôsobujúci ochorenie covid-19, herpes simplex vírus typ 1 a vírus chrípky H1N1. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred 
použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

vybraných prevádzkach ponúkajú zákazníkom 
možnosť načapovať si drogériu do opakovane 
použiteľných nádob.

Napriek tomu, že zákazníci počas koronakrízy 
dávali väčšinou prednosť osobnému bezpečiu 
pred vplyvom zakúpených produktov na životné 
prostredie, trendu ekológie to nijako neublížilo. 
Spoločnosť Unilever uvádza, že rastúci a veľmi 
populárny ekosegment vplyvom pandémie Co-
vid-19 síce čiastočne oslabol, no narastajúci záu-
jem o zelenšie produkty je dlhodobým trendom 
a je stále relevantnejší. „Možno preto na trhu aj 
napriek pandémii vidieť novinky v rámci udržateľ-

ného segmentu. Prejavuje sa to naprieč celým 
portfóliom čistiacich a stále viac aj pracích pro-
striedkov,“ hovorí Magdalena Leimerová, sus-
tainability & communications lead spoločnosti 
Unilever pre Česko a Slovensko. Zároveň pokra-
čuje, že po krátkom pandemickom prerušení 
rastu už pozorujú návrat k stavu pred krízou.

Minuloročná covidová kríza nemala negatívny 
vplyv na celkové výsledky spoločnosti Tierra 
Verde. Zamiešala však mixom produktov i ka-
nálov, ktorými sa dostáva k zákazníkom. „Bez-
prostredne po vypuknutí pandémie sme zazna-
menali skokový nárast dopytu po čistiacich 

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
Ako sa výrobcovia snažia byť 
ekologickejší, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

... /...

šinou v nákupných centrách, kde bol minimálny 
pohyb potenciálnych zákazníkov a zároveň je 
tam potrebná ručná manipulácia, napriek za-
bezpečeným dodatočným hygienickým opatre-
niam záujem o túto formu predaja výrazne po-
klesol. „Predpoklad, že ekodrogéria pandémiou 
utrpí nebol na mieste a v dm sa nepotvrdil,“ 
zdôrazňuje.

Spoločnosť Zenit Čáslav má vo svojom portfóliu 
už od roku 2014 ekologický rad širokej škály 
produktov určených na upratovanie celej do-
mácnosti a registruje zvýšený záujem spotrebi-
teľov. Najpredávanejším výrobkom z radu je 
prostriedok na toalety nasledovaný čističmi na 
podlahy a riady. „Šetrný prístup k životnému 
prostrediu je jedným z trendov súčasnosti, a to 
nielen v kategórii upratovania. Vyšší záujem tak 
evidujeme o našu špongiovú handričku, ktorá je 
ako jedna z mála handričiek na trhu plne biolo-
gicky rozložiteľná,“ vysvetľuje marketingový 
manažér spoločnosti Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions Jiří Krechler.

V rámci čistiacich prostriedkov Cillit Bang z port-
fólia spoločnosti Reckitt Benckiser existujú dva 
ekologické varianty, ktoré používajú prírodné 
ingrediencie a ich obaly majú vyššiu mieru re-
cyklovateľnosti. „Vo všeobecnosti sa týmto pro-
duktom darí dobre a v odpredajoch rastú,“ 
potvrdzuje brand a trade marketingová mana-
žérka spoločnosti Kateřina Krestová. Ako pokra-
čuje, konkurencia v tomto smere rastie, no pre-
dajná hodnota jednotlivých značiek je 
diskutabilná. Avšak podľa jej slov koronakríza 
napriek očakávaniam ekotrend nepoškodila.

Podiel je relatívne nízky, 
ale rast zaujímavý

Pandémia sa na kategóriách drogistických pro-
duktov nepodpísala rovnako. Ukazujú to dáta 
spoločnosti RetailZoom za obdobie od júna 

a pracích prostriedkoch, na ktorý sme zareago-
vali rozšírením portfólia o dezinfekčné pro-
striedky. Súčasne sa nám dopyt prelial z ka-
menných predajní do e-commerce kanálu a na 
náš e-shop,“ vysvetľuje CEO a komerčný riadi-
teľ spoločnosti Rostislav Brzobohatý s tým, že 
napokon to bol pre firmu najúspešnejší koniec 
roka v histórii.

Ako pokračuje, začiatok tohto roka bol v zna-
mení pozvoľného návratu zákazníkov do ka-
menných predajní, ktorý bol však oveľa pomalší, 
než dúfali. „Zatiaľ čo moderný retail a e-com-
merce sa v tejto chvíli vyvíjajú podľa očakávaní, 
na reakciách nezávislých obchodníkov vidieť 
opatrnosť. Tá sa prejavuje tým, že od začiatku 
roka vzniklo menej nových špecializovaných 
predajní, než to bolo v minulých rokoch, ale tiež 
v nižších objemoch objednávok tých existujú-
cich,“ hovorí Rostislav Brzobohatý. Zároveň však 
verí, že ide o dočasný stav, ktorý sa v nasledujú-
cich mesiacoch narovná a rast špecializovaných 
predajní bude pokračovať.

V sieti dm drogerie markt dlhodobo rastú eko-
logické varianty produktov rýchlejším tempom 
ako ich konvenčné náprotivky. „Za minulý rok 
vzrástli tržby dm drogerie markt za ekodrogériu 
o 40 percent. Keďže tento rok bol veľmi špeci-
fický, najväčší rast vygenerovali analogicky 
k bežným výrobkom čistiace prostriedky. Stabil-
ný ostal záujem o pracie prostriedky a ručné 
umývanie riadu,“ vysvetľuje sortimentná mana-
žérka siete Mária Šimonovičová. Jediným seg-
mentom, kde negatívne pocítili vplyv pandémie, 
boli plniace stanice. Tým, že sú umiestnené väč-
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BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV*
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• Svieža vôňa
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*Lysol dezinfekčný sprej: vírusy na tvrdých neporéznych povrchoch. Lysol dezinfekcia na prádlo: Špecifi cké vírusy – RSV vírus, koronavírus spôsobujúci prenosné ochorenie 
zažívacieho traktu (TGE) a SARS-CoV-2 vírus spôsobujúci ochorenie covid-19, herpes simplex vírus typ 1 a vírus chrípky H1N1. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred 
použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

inzercia

„Svetová pandémia zvýšila 
záujem o upratovanie 
a s tým spojenú hygienu.“

Dočasne tým trochu zatienila predchádzajúci rastúci záujem o témy 
spojené s udržateľnosťou a životným prostredím. Po upokojení situácie 
sa však životné prostredie a ekologické produkty opäť dostali do popre-
dia a záujem o ekologické a udržateľné produkty rastie.

Jiří Krechler,
marketingový manažér, Freudenberg Home and Cleaning Solutions
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Ekologický prístup k výrobe drogérie sa dá pozorovať v dvoch smeroch. Na jednej 
strane je to uprednostňovanie prírodného zloženia, respektíve použitie takých 
ingrediencií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Na druhej strane je to zmena 
balení produktov, ktoré sú plne recyklovateľné a vedú k vzniku menšieho množstva 
odpadov. Ide o dlhodobý trend, na ktorý nemala zásadný vplyv ani pandémia. 
Zákazníci ekodrogériu vyhľadávajú čoraz častejšie a výrobcovia pracujú na tom, 
aby bolo ich portfólio zelenšie.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Z
loženie produktov a ich vplyv na 
ľudské zdravie i životné prostredie 
zaujíma spotrebiteľov nielen pri 
potravinách, ale čoraz viac aj pri 
drogérii. Trend ekológie v starost-

livosti o telo a domácnosť sa začal už dávnejšie. 
Spočiatku ho reprezentovali lokálne predajne 
s čapovanou drogériou či malí výrobcovia, kto-

rí sa pustili do produkcie výrobkov na 
prírodnej báze. Reagujú však aj 

veľké značky, ktoré zaraďujú 
do portfólia zelenšie výrobky. 
Na vlnu naskočili aj viaceré 
siete supermarketov, ktoré vo 
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*Lysol dezinfekčný sprej: vírusy na tvrdých neporéznych povrchoch. Lysol dezinfekcia na prádlo: Špecifi cké vírusy – RSV vírus, koronavírus spôsobujúci prenosné ochorenie 
zažívacieho traktu (TGE) a SARS-CoV-2 vírus spôsobujúci ochorenie covid-19, herpes simplex vírus typ 1 a vírus chrípky H1N1. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred 
použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

vybraných prevádzkach ponúkajú zákazníkom 
možnosť načapovať si drogériu do opakovane 
použiteľných nádob.

Napriek tomu, že zákazníci počas koronakrízy 
dávali väčšinou prednosť osobnému bezpečiu 
pred vplyvom zakúpených produktov na životné 
prostredie, trendu ekológie to nijako neublížilo. 
Spoločnosť Unilever uvádza, že rastúci a veľmi 
populárny ekosegment vplyvom pandémie Co-
vid-19 síce čiastočne oslabol, no narastajúci záu-
jem o zelenšie produkty je dlhodobým trendom 
a je stále relevantnejší. „Možno preto na trhu aj 
napriek pandémii vidieť novinky v rámci udržateľ-

ného segmentu. Prejavuje sa to naprieč celým 
portfóliom čistiacich a stále viac aj pracích pro-
striedkov,“ hovorí Magdalena Leimerová, sus-
tainability & communications lead spoločnosti 
Unilever pre Česko a Slovensko. Zároveň pokra-
čuje, že po krátkom pandemickom prerušení 
rastu už pozorujú návrat k stavu pred krízou.

Minuloročná covidová kríza nemala negatívny 
vplyv na celkové výsledky spoločnosti Tierra 
Verde. Zamiešala však mixom produktov i ka-
nálov, ktorými sa dostáva k zákazníkom. „Bez-
prostredne po vypuknutí pandémie sme zazna-
menali skokový nárast dopytu po čistiacich 
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2020 do mája 2021 z vybraných drogérií Teta, 
dm a 101 Drogerie. V rámci čistiacich prostried-
kov do domácnosti tvoria zelené produkty 
 približne 3 % všetkých predajov v hodnote. 
„Medziročne zaznamenali predaje ekosegmen-
tu pokles o 13 percent v hodnote a 6 percent 
v objeme. Najviac predajov generujú ekočističe 
v segmente univerzálnych čistiacich prostried-
kov,“ vysvetľuje konzultantka spoločnosti 
 Viviana Kučerová.

Predaje ekologických pracích prostriedkov, 
 ktoré sa najčastejšie predávajú vo forme gélu, 
medziročne klesli o 1 %, v objeme, naopak, 
 narástli o 2 %. Avšak zelené aviváže dokázali 
medziročne narásť o 17 % v hodnote a 9 % 
v objeme. Zaujímavé rasty v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím zaznamenali aj prostried-
ky na ručné i automatické umývanie riadu. 
V hodnote si v prvom prípade polepšili o 1‚4 % 
a v druhom prípade o 8 %. „Najobľúbenejšou 
značkou je v slovenských drogériách Feel Eco,“ 
dodáva Viviana Kučerová.

Ekologický trend je jasne daný, ale je ťažké defi-
novať, o akú veľkú skupinu ekozákazníkov na 
Slovensku aktuálne ide, pretože zatiaľ neexistujú 
relevantné štatistiky. Z predajných dát sa však dá 
čo-to vyčítať. „Z našich interných údajov vieme, 
že z celej skupiny zákazníkov, ktorí za minulý rok 
nakúpili v dm drogériu pre domácnosť (pracie, 
čistiace prostriedky, papier a podobne), desať 
percent nákupov zahŕňalo aj ekologický produkt. 
V absolútnom vyjadrení hovoríme o skoro milió-
ne nákupov,“ vyratúva Mária Šimonovičová.

Marketingová manažérka spoločnosti Zenit Čá-
slav Michaela Málková hovorí, že z ich pohľadu 
zelené produkty nakupujú predovšetkým rodiny 
s malými deťmi alebo domácnosti či inštitúcie, 
ktoré majú k dispozícii vlastné čističky odpado-
vých vôd. Tradičné čistiace prostriedky zas majú 
svoje stále miesto hlavne medzi staršími zákaz-
níkmi. „Stále sa medzi zákazníkmi nájde skupi-
na, ktorá preferuje tradičné produkty, ale evidu-
jeme čoraz väčší záujem o trvanlivé produkty, 
ktoré nevyžadujú použitie chemických čistiacich 
prostriedkov alebo produkty z recyklovaných 
plastov,“ uvádza Jiří Krechler.

Cenové rozdiely sa 
postupne stierajú

Medzi spotrebiteľmi prevláda názor, že za eko-
logické produkty si musí zákazník priplatiť. Aj na 
túto skutočnosť sa však dá nazerať viacerými 
pohľadmi. „Cena našich ekologických produk-
tov je nepatrne vyššia než tých tradičných, ale 
i napriek tomu patria k našim bestsellerom. Je 
to tým, že sa používajú iné suroviny, parfumy, 
do ceny ďalej vstupujú i rôzne testy a ekocerti-
fikácie,“ vysvetľuje Michaela Málková. Ako po-
kračuje, všetky ich výrobky z radu Real green sú 
v súlade s ekocertifikáciou, ale vzhľadom na 
meniace sa podmienky jej udeľovania má toto 
označenie iba časť z nich.

Jiří Krechler hovorí, že vyššia cena týchto pro-
duktov je hlavne z dôvodu potreby náročnejších 

alebo často aj menej dostupných vstupných ma-
teriálov a zložitejších technológií použitých pri 
spracovaní vstupných recyklovaných materiálov 
i pri následnej výrobe. „Na prvý pohľad sa môže 
zdať cena vyššia, ale udržateľné produkty sú 
veľmi trvanlivé a je možné ich opakovane prať, 
takže z dlhodobého hľadiska sú ekonomicky 
výhodné. Okrem toho mnoho z nich dokáže 
povrchy vyčistiť aj bez chemických prostriedkov, 
takže človek ušetrí peniaze aj na menšej spotre-
be detergentov,“ tvrdí.

Premisa, že cenovka pri zelených výrobkoch je 
dramaticky vyššia ako pri bežných, platila hlav-
ne v minulosti. Dnes sa tieto rozdiely podľa 
Márie Šimonovičovej aj pod vplyvom rastu do-
pytu postupne stierajú. „Aj vďaka priaznivému 
ekonomickému vývoju a rastu životnej úrovne 
(z dlhodobého hľadiska bez ohľadu na posled-
ný rok) sú zákazníci do istej miery ochotní za-
platiť viac za ekologický výrobok,“ vysvetľuje 
s tým, že to však platí len za predpokladu, ak 
majú naplnené základné potreby. Mnoho zá-
kazníkov by totiž chcelo byť ekologickými, ale 
ich rozpočet im to nemusí dovoliť. „Ekologické 
správanie nesmie byť privilégiom horných 
vrstiev spoločnosti. Je výzvou pre vývoj, výrobu 
aj distribúciu robiť ekologické výrobky dostup-
nými pre čo najširší okruh spotrebiteľov,“ ho-
vorí Mária Šimonovičová.
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Veľký potenciál rásť

Bezobalový predaj má obrovský potenci-
ál rastu, ale nemožno od neho očakávať 
skokový vývoj. „Prechod na život bez 
obalu si totiž vyžaduje významnú zmenu 
nákupných zvykov na strane spotrebite-
ľov, ale tiež dlhodobejšiu a kontinuálnu 
podporu na strane retailu v podobe ko-
munikácie a vzdelávania,“ myslí si CEO 
a komerčný riaditeľ spoločnosti Tierra 
Verde Rostislav Brzobohatý. Ako pokra-
čuje, pilotné projekty na strane moder-
ných retailových formátov naznačujú, 
že je tu dopyt zo strany širšej skupiny 
spotrebiteľov.

Aj vďaka tomu mohli vzniknúť projekty 
v menších formátoch (nezávislý trh, 
drogistické reťazce), ale aj veľkoformá-
tových predajniach či e-commerce. „Pre 
masovejšie rozšírenie bezobalového 
nakupovania bude potrebné preko-
nať niektoré bariéry vstupu do tohto 
segmentu – čo je predovšetkým určitý 
diskomfort v plánovaní a manipulácii 
s nádobami, obmedzený sortiment, 
ale i nízka skúsenosť s týmto typom 
nákupu,“ hovorí s tým, že práve preto sa 
chcú na tieto bariéry zamerať v projek-
toch, ktoré pripravujú na tento rok, ako 
napríklad nová generácia poloautoma-
tických plniacich staníc.

Vileda Glitzi Alwyas Clean 
viskózna hubka 2ks

• Nová hubka kombinuje PUR aktívnu vrstvu 
   a viskózny materiál.
• PUR aktívna vrstva odstráni aj tie najodolnejšie nečistoty 
    a po opláchnutí je čistá a ako nová. 
•  Vďaka viskóznej vrstve je veľmi absorpčná.
•  Ideálna nielen pre drahý riad, jemné povrchy (tefl ón) 
   a sklokeramické dosky.
•  Hrubší povrch hubky je celistvý a vďaka tomu 
   sa do hubky nedostávajú nečistoty.
•  Rozmer hubky: 7 x 2,5 x 11 cm.
•  Dlhá životnosť. 

Pre skvelý pocit
z domova
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Setkáme seosobně v Aquapalace Hotel Prague?
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14.–15. října!
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Už víte, že se chcete zúčastnit? 
Tak neváhejte a zajistěte si své místo už teď!

www.obalko.cz/registrace
Pro výrobce a distributory baleného zboží je vstup zdarma.
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2020 do mája 2021 z vybraných drogérií Teta, 
dm a 101 Drogerie. V rámci čistiacich prostried-
kov do domácnosti tvoria zelené produkty 
 približne 3 % všetkých predajov v hodnote. 
„Medziročne zaznamenali predaje ekosegmen-
tu pokles o 13 percent v hodnote a 6 percent 
v objeme. Najviac predajov generujú ekočističe 
v segmente univerzálnych čistiacich prostried-
kov,“ vysvetľuje konzultantka spoločnosti 
 Viviana Kučerová.

Predaje ekologických pracích prostriedkov, 
 ktoré sa najčastejšie predávajú vo forme gélu, 
medziročne klesli o 1 %, v objeme, naopak, 
 narástli o 2 %. Avšak zelené aviváže dokázali 
medziročne narásť o 17 % v hodnote a 9 % 
v objeme. Zaujímavé rasty v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím zaznamenali aj prostried-
ky na ručné i automatické umývanie riadu. 
V hodnote si v prvom prípade polepšili o 1‚4 % 
a v druhom prípade o 8 %. „Najobľúbenejšou 
značkou je v slovenských drogériách Feel Eco,“ 
dodáva Viviana Kučerová.

Ekologický trend je jasne daný, ale je ťažké defi-
novať, o akú veľkú skupinu ekozákazníkov na 
Slovensku aktuálne ide, pretože zatiaľ neexistujú 
relevantné štatistiky. Z predajných dát sa však dá 
čo-to vyčítať. „Z našich interných údajov vieme, 
že z celej skupiny zákazníkov, ktorí za minulý rok 
nakúpili v dm drogériu pre domácnosť (pracie, 
čistiace prostriedky, papier a podobne), desať 
percent nákupov zahŕňalo aj ekologický produkt. 
V absolútnom vyjadrení hovoríme o skoro milió-
ne nákupov,“ vyratúva Mária Šimonovičová.

Marketingová manažérka spoločnosti Zenit Čá-
slav Michaela Málková hovorí, že z ich pohľadu 
zelené produkty nakupujú predovšetkým rodiny 
s malými deťmi alebo domácnosti či inštitúcie, 
ktoré majú k dispozícii vlastné čističky odpado-
vých vôd. Tradičné čistiace prostriedky zas majú 
svoje stále miesto hlavne medzi staršími zákaz-
níkmi. „Stále sa medzi zákazníkmi nájde skupi-
na, ktorá preferuje tradičné produkty, ale evidu-
jeme čoraz väčší záujem o trvanlivé produkty, 
ktoré nevyžadujú použitie chemických čistiacich 
prostriedkov alebo produkty z recyklovaných 
plastov,“ uvádza Jiří Krechler.

Cenové rozdiely sa 
postupne stierajú

Medzi spotrebiteľmi prevláda názor, že za eko-
logické produkty si musí zákazník priplatiť. Aj na 
túto skutočnosť sa však dá nazerať viacerými 
pohľadmi. „Cena našich ekologických produk-
tov je nepatrne vyššia než tých tradičných, ale 
i napriek tomu patria k našim bestsellerom. Je 
to tým, že sa používajú iné suroviny, parfumy, 
do ceny ďalej vstupujú i rôzne testy a ekocerti-
fikácie,“ vysvetľuje Michaela Málková. Ako po-
kračuje, všetky ich výrobky z radu Real green sú 
v súlade s ekocertifikáciou, ale vzhľadom na 
meniace sa podmienky jej udeľovania má toto 
označenie iba časť z nich.

Jiří Krechler hovorí, že vyššia cena týchto pro-
duktov je hlavne z dôvodu potreby náročnejších 

alebo často aj menej dostupných vstupných ma-
teriálov a zložitejších technológií použitých pri 
spracovaní vstupných recyklovaných materiálov 
i pri následnej výrobe. „Na prvý pohľad sa môže 
zdať cena vyššia, ale udržateľné produkty sú 
veľmi trvanlivé a je možné ich opakovane prať, 
takže z dlhodobého hľadiska sú ekonomicky 
výhodné. Okrem toho mnoho z nich dokáže 
povrchy vyčistiť aj bez chemických prostriedkov, 
takže človek ušetrí peniaze aj na menšej spotre-
be detergentov,“ tvrdí.

Premisa, že cenovka pri zelených výrobkoch je 
dramaticky vyššia ako pri bežných, platila hlav-
ne v minulosti. Dnes sa tieto rozdiely podľa 
Márie Šimonovičovej aj pod vplyvom rastu do-
pytu postupne stierajú. „Aj vďaka priaznivému 
ekonomickému vývoju a rastu životnej úrovne 
(z dlhodobého hľadiska bez ohľadu na posled-
ný rok) sú zákazníci do istej miery ochotní za-
platiť viac za ekologický výrobok,“ vysvetľuje 
s tým, že to však platí len za predpokladu, ak 
majú naplnené základné potreby. Mnoho zá-
kazníkov by totiž chcelo byť ekologickými, ale 
ich rozpočet im to nemusí dovoliť. „Ekologické 
správanie nesmie byť privilégiom horných 
vrstiev spoločnosti. Je výzvou pre vývoj, výrobu 
aj distribúciu robiť ekologické výrobky dostup-
nými pre čo najširší okruh spotrebiteľov,“ ho-
vorí Mária Šimonovičová.

CS #1: RAŇAJKY
CS #2: KORENIE A OCHUCOVADLÁ
CS #3: KRMIVÁ
CS #4: EKODROGÉRIA

Veľký potenciál rásť

Bezobalový predaj má obrovský potenci-
ál rastu, ale nemožno od neho očakávať 
skokový vývoj. „Prechod na život bez 
obalu si totiž vyžaduje významnú zmenu 
nákupných zvykov na strane spotrebite-
ľov, ale tiež dlhodobejšiu a kontinuálnu 
podporu na strane retailu v podobe ko-
munikácie a vzdelávania,“ myslí si CEO 
a komerčný riaditeľ spoločnosti Tierra 
Verde Rostislav Brzobohatý. Ako pokra-
čuje, pilotné projekty na strane moder-
ných retailových formátov naznačujú, 
že je tu dopyt zo strany širšej skupiny 
spotrebiteľov.

Aj vďaka tomu mohli vzniknúť projekty 
v menších formátoch (nezávislý trh, 
drogistické reťazce), ale aj veľkoformá-
tových predajniach či e-commerce. „Pre 
masovejšie rozšírenie bezobalového 
nakupovania bude potrebné preko-
nať niektoré bariéry vstupu do tohto 
segmentu – čo je predovšetkým určitý 
diskomfort v plánovaní a manipulácii 
s nádobami, obmedzený sortiment, 
ale i nízka skúsenosť s týmto typom 
nákupu,“ hovorí s tým, že práve preto sa 
chcú na tieto bariéry zamerať v projek-
toch, ktoré pripravujú na tento rok, ako 
napríklad nová generácia poloautoma-
tických plniacich staníc.

Vileda Glitzi Alwyas Clean 
viskózna hubka 2ks

• Nová hubka kombinuje PUR aktívnu vrstvu 
   a viskózny materiál.
• PUR aktívna vrstva odstráni aj tie najodolnejšie nečistoty 
    a po opláchnutí je čistá a ako nová. 
•  Vďaka viskóznej vrstve je veľmi absorpčná.
•  Ideálna nielen pre drahý riad, jemné povrchy (tefl ón) 
   a sklokeramické dosky.
•  Hrubší povrch hubky je celistvý a vďaka tomu 
   sa do hubky nedostávajú nečistoty.
•  Rozmer hubky: 7 x 2,5 x 11 cm.
•  Dlhá životnosť. 
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o budeme dnes variť je jednou 
z najčastejších otázok, s ktorý-
mi sa domácnosti dennodenne 
stretávajú. Fenomén domáceho 
varenia a zvýšenej konzumácie 

potravín ešte umocnila pandémia ochorenia Co-
vid-19, ktorá na dlhé mesiace ľudí uzavrela v ich 
obydliach. Odpoveď na otázku z úvodu článku 
môžu vďaka novým riešeniam, ktoré ponúkajú vý-
robcovia a distribútori váh a váhových systémov, 
po novom poskytnúť aj obchodníci. „V obsluho-
vanom úseku mäsa a syrov či pri vážení produktov 
môže zákazník sledovať na displeji informácie, ob-
rázky a recepty, ktoré súvisia s jeho navažovanými 
produktmi. Znamená to, že váhy vedia pomôcť 
v oblasti POS marketingu a valorizácie nákupu,“ 
hovorí Ján Bartík, zodpovedný za marketing a roz-
voj v spoločnosti Bizerba Czech & Slovakia.

Od ručného váženia produktov zabalených v po-
travinárskej fólii a ceruzkou napísaným PLU kó-
dom, ktoré sa ešte stále v mnohých predajniach 
nájdu, sa tak vývoj posunul výrazne dopredu. 
Možnosti na doplnkový predaj a zvyšovanie tržieb 
sú v tomto prípade v podstate neobmedzené. Váhy 
totiž vedia na základe vážených surovín ponúknuť 
nielen recepty, ale napríklad aj odporučiť suroviny, 
ktoré si ľudia bežne do košíka spolu s danou po-
travinou vkladajú. Ak si niekto napríklad berie 
mrkvu a petržlen, váha by mohla vedieť vyhodno-
tiť, že sa bude variť vývar. A tak zákazníkovi pripo-
menie, aby nezabudol na kuracie chrbty, prípadne 
aby si do nákupného košíka vložil aj jeden kaleráb.

Obsluhovať zákazníka, 
nie prístroje

Nie je nič nezvyčajné, že takýto doplnkový predaj 
dnes robí personál v predajni. Napríklad keď sa 
pokladník na čerpacej stanici nezabudne spýtať, či 
môže ponúknuť aj vodu do ostrekovačov. Vo veľ-
koformátových predajniach takýto kontakt medzi 
zákazníkom a predavačom už predsa len taký bež-
ný nie je. O to viac by mal obchodník pri podpore 
predaja oceniť pomoc automatizovaných systé-
mov, no oblastí, v ktorých dokážu moderné váhy 
či váhopokladnice, teda kombinácia váhy a kasy, 
pomáhať, je oveľa viac. „Presadzujeme prístup, že 
obsluha by mala venovať maximum času zákazní-
kovi, komunikovať s ním a samotný predaj robí už 
softvér a hardvér na predajnom mieste. Váhopok-
ladnica pozná jednotkové ceny, vypočíta predajnú 
cenu, automaticky podá informáciu pripojenému 
platobnému terminálu, prijme platbu a vytlačí aj 
doklad,“ opisuje obchodný manažér firmy P.V.A. 
systems Michal Čadina oblasti, v ktorých dnes mo-
derná váhopokladnica dokáže pomôcť.

Samozrejmosťou sú v tomto prípade aj ďalšie funk-
cie, ako započítanie všetkých platných akciových 
cien, identifikácia zákazníka v rámci vernostného 

V maloobchode asi neexistuje odvetvie, ktoré by výrazne 
nezasiahla pandémia ochorenia Covid-19, azda až na 
jednu výnimku. Vývojári a predajcovia váh a váhových 
systémov hovoria, že za uplynulý rok si výraznejšiu zmenu 
v správaní svojich zákazníkov nevšimli. Dianie v tejto 
oblasti tak aj naďalej určujú dlhodobé trendy, ktorými 
sú väčšia digitalizácia, integrácia viacerých systémov 
a v neposlednom rade aj pomoc pri zvyšovaní obratov.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Dobrá váha
zvýši efektivitu

6. – 7. 10. 2021, KOŠICE 

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 
SA DOZVIETE NA STR. 6 – 7 

O tom, ako bude zálohovanie prebiehať 
v praxi, o povinnostiach obchodníkov aj edukácii 
spotrebiteľov bude hovoriť Lucia Morvai, 
riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu 
Správcu zálohového systému. 

Povinné zálohovanie nápojových obalov

0428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   20428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   2 13.08.2021   17:3313.08.2021   17:33
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

programu a zaistenie komunikácie s elektronickým 
rozhraním Finančnej správy, takzvanej eKasy, pod-
ľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek. „Vá ha 
mô ž e byť  postavená  aj ako plnohodnotný  poč í tač , 
takž e mož nosti sú  rozsiahle. Tlač , zasielanie dá t do 
cloudové ho ú lož iska, rô zne druhy rozhraní  už  dnes 
nie sú  problé mom. Je to skô r o pož iadavke zá kaz-
ní ka, akú  ú lohu potrebuje splniť  a vá ha mu to vie 
zabezpeč iť ,“ hovorí technicko-obchodný manažér 
spoločnosti Bruto Miloš Sidor.

„Váhopokladnice sú dnes nastavené do systému 
takzvaného plávajúceho pokladníka, čo znamená, 
že obsluha môže vydávať vážené aj nevážené po-
ložky na ktorejkoľvek váhe a dokončiť nákup vo 
vážiacom systéme,“ dodáva konateľ firmy Novum 
Global Marián Habánik. Automatizácia všetkých 
spomenutých procesov v konečnom dôsledku šet-
rí čas, no prispieva aj k zabezpečeniu prísnych hy-
gienických požiadaviek. Pri pokladniciach či vá-
hach nevznikajú dlhé rady a nekoncentrujú sa tam 
ľudia, takže je jednoduchšie dodržiavať napríklad 
odporučené rozstupy.

Práve zvýšené nároky na hygienu súvisiace s pandé-
miou ochorenia Covid-19 sa oblasti váh a váhových 
systémov výrazne nedotkli. Maximálne hygienické 
opatrenia boli žiadané už aj pred vypuknutím pan-
démie, a preto sa požiadavky zákazníkov či štátnych 
orgánov v tejto oblasti zásadne nezmenili. „Obsluha 
pri váhach Mettler Toledo, ktoré predovšetkým od-
porúčame, pracuje s odolným dotykovým disple-
jom, ktorého pokladničné okno sa dá prispôsobiť 
individuálnym potrebám jednotlivých predajní. 
Z pohľadu hygieny ide, samozrejme, o vhodnejšie 
riešenie než rôzne tlačidlové systémy,“ hovorí Mi-
chal Čadina. Údržba hladkej plochy je totiž už zo 
svojej podstaty jednoduchšia než pri členitých po-
vrchoch, v ktorých sa nečistoty zadržiavajú.

Váha ako pomocník

Hoci sa za posledné roky vývoj v oblasti váh a vá-
hových systémov pohol výrazne vpred, nezname-
ná to, že už nie je kam pokračovať. Miloš Sidor vidí 
hneď niekoľko oblastí, na ktoré sa v najbližšom 
období bude dbať. „Predpokladá m, ž e vý voj na-
stane najmä  v softvé rovej oblasti, prá cou s dá tami 
v cloude a mož nosť ami prepojenia vá h s rô znymi 
systé mami. Systé my aj v oblasti vá h budú  prechá -

dzať  do online priestoru. Registrujeme trend bez-
obalových predajní, no riešenia, ktoré som doteraz 
videl, neboli ucelené. Aj my sme dodali vá hy do 
taký chto predajní , avš ak naďalej tu existujú  rezer-
vy, ako systé m predaja tohto typu vylepš iť , zrý chliť . 
Má me predstavu, ako by sa v tomto segmente 
dalo vá ž iť  lepš ie a chceme také to rieš enie priniesť  
pre naš ich zá kazní kov,“ hovorí.

Ján Bartík z firmy Bizerba Czech & Slovakia upo-
zorňuje na to, že v oblasti bezobalových predajní 
bude vždy hrať prím riešenie šité na mieru konkrét-
nemu zákazníkovi. „Bude iné, ak si zákazník pri-
nesie vlastný obal a iné, ak budú opakovane pou-
žívané obaly od obchodníka. Variabilita je, 
samozrejme, aj pri type predávaných položiek, 
pretože iné nastavenie bude potrebné v prípade 
tekutých položiek, iné v prípadne sypkých a tak 
ďalej,“ vymenúva.

Inovácie v oblasti váh a váhových systémov však 
dnes už pokročili tak ďaleko, že nielenže uľahčujú 
život obchodníkom a zákazníkom, ale dokonca 
dokážu aj šetriť obchodníkove prostriedky. Ako 
hovorí obchodný manažér P.V.A. systems Michal 
Čadina, hoci aj taká drobnosť ako spojenie váhy 
s počítačom a pokladnicou dokáže eliminovať chy-
bovosť pri manuálnom prepisovaní hmotnosti me-
dzi váhou a pokladnicou, prípadne odpisovaním 
platby medzi pokladnicou a platobným terminá-
lom. „Ak má obchodník napríklad úsek zeleniny 
a ovocia, kde si zákazníci sami tovar vážia a ozna-
čujú ho etiketou pre neskoršie vybavenie pri pok-
ladni, často sa stáva, že dochádza k stratám. My 

ponúkame riešenie, v ktorom je zabudované roz-
poznávanie základných tvarov zeleniny a ovocia. 
Čiže ak na váhu položíte avokádo, nie je ho možné 
označiť ako mrkvu a podobne, takže výhody do-
kážu pomáhať aj v znižovaní a prevencii strát,“ 
dopĺňa Ján Bartík.

Cena ide bokom

Spolu s modernými funkciami, ktoré šetria čas 
a peniaze, ide, samozrejme, ruka v ruke cena za 
váhy či váhopokladnice. Základné váhy s tlačidlo-
vým ovládaním sa dajú na internete nájsť už od sto 
eur, no tie sú vhodné skôr pre predajcov na trhu či 
drobné prevádzky. Váhopokladnice s pokročilejší-
mi funkciami sa cenovo pohybujú približne na 
úrovni od 700 eur, nezriedka sa dajú nájsť aj po-
nuky za tisíc a viac eur. V neposlednom rade treba 
rátať okrem hardvéru aj s nákladmi na ovládací 
softvér a na prepojenie jednotlivých databáz.

„V poslednom čase sú niektorí obchodníci ochotní 
priplatiť si aj za moderný dizajn váhy. Reprezentu-
je to obchod,“ poukazuje Marián Habánik. Naprí-
klad bezobalové predajne či rôzne nové prevádzky 
sa bez váh nezaobídu, no popri modernom dizajne 
by klasická trhová váha pôsobila ako päsť na oko. 
Okrem dizajnu však podľa odborníkov stále hrá 
dôležitú úlohu aj kvalita. „Z našich skúseností vy-
plýva, že ak si obchodník zaobstará kvalitný hard-
vér a softvér najskôr pre svoje top predajne, čosko-
ro rovnaké riešenie použije aj pre menšie 
prevádzky, pretože rýchlo vidí zvýšenie efektivity 
predaja a kvalitu ako z pohľadu údržby, tak aj 
vzhľadu a dobrého dojmu pre zákazníka,“ hovorí 
Michal Čadina.

Primárnym záujmom obchodníka je podľa Jána 
Bartíka čo najrýchlejšia návratnosť investície. Preto 
by dôležitú úlohu mali pri váhach a váhových sys-
témoch hrať ďalšie benefity, ako je zber a vyhod-
nocovanie dát a ich využívanie. „Ak zá kazní k nevie 
o mož nostiach, nevie, aké  sú  rozdiely medzi vá ha-
mi rô znych cenový ch kategó rií , tak mô ž e cenu 
považ ovať  za jediné  krité rium. Nie je to však tak. 
Pri osobný ch č i telefonický ch rozhovoroch si naš i 
zá kazní ci č asto vybrali radš ej drahš ie rieš enie, kto-
ré  pokrylo ich pož iadavky. Do budú cna je to lepš ie 
rozhodnutie, ako sa uspokojiť  s lacný m a nie ide-
á lnym rieš ení m,“ dodáva Miloš Sidor. 

„Netreba sa báť 
využiť dáta.“

Digitalizá cia a schopnosť  analý zy big dá t 
je fenomé n, ktorý  z mô jho pohľ adu mô ž e 
posunú ť  retail do stavu „masovej indivi-
dualizá cie“, teda ponuky š itej na mieru 
konkré tnemu zá kazní kovi. Samozrejme, 
musia byť  splnené  tri faktory – dostupnosť  
dá t, ochota a schopnosť  ich spracovať  
a schopnosť  ich využ iť . Myslí m si, ž e tu je 
hlavná slabina klasické ho retailu v porovna-
ní  s e-commerce segmentom.

Ján Bartík,
marketing & business development, 
Bizerba Czech & Slovakia
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riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu 
Správcu zálohového systému. 

Povinné zálohovanie nápojových obalov
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o budeme dnes variť je jednou 
z najčastejších otázok, s ktorý-
mi sa domácnosti dennodenne 
stretávajú. Fenomén domáceho 
varenia a zvýšenej konzumácie 

potravín ešte umocnila pandémia ochorenia Co-
vid-19, ktorá na dlhé mesiace ľudí uzavrela v ich 
obydliach. Odpoveď na otázku z úvodu článku 
môžu vďaka novým riešeniam, ktoré ponúkajú vý-
robcovia a distribútori váh a váhových systémov, 
po novom poskytnúť aj obchodníci. „V obsluho-
vanom úseku mäsa a syrov či pri vážení produktov 
môže zákazník sledovať na displeji informácie, ob-
rázky a recepty, ktoré súvisia s jeho navažovanými 
produktmi. Znamená to, že váhy vedia pomôcť 
v oblasti POS marketingu a valorizácie nákupu,“ 
hovorí Ján Bartík, zodpovedný za marketing a roz-
voj v spoločnosti Bizerba Czech & Slovakia.

Od ručného váženia produktov zabalených v po-
travinárskej fólii a ceruzkou napísaným PLU kó-
dom, ktoré sa ešte stále v mnohých predajniach 
nájdu, sa tak vývoj posunul výrazne dopredu. 
Možnosti na doplnkový predaj a zvyšovanie tržieb 
sú v tomto prípade v podstate neobmedzené. Váhy 
totiž vedia na základe vážených surovín ponúknuť 
nielen recepty, ale napríklad aj odporučiť suroviny, 
ktoré si ľudia bežne do košíka spolu s danou po-
travinou vkladajú. Ak si niekto napríklad berie 
mrkvu a petržlen, váha by mohla vedieť vyhodno-
tiť, že sa bude variť vývar. A tak zákazníkovi pripo-
menie, aby nezabudol na kuracie chrbty, prípadne 
aby si do nákupného košíka vložil aj jeden kaleráb.

Obsluhovať zákazníka, 
nie prístroje

Nie je nič nezvyčajné, že takýto doplnkový predaj 
dnes robí personál v predajni. Napríklad keď sa 
pokladník na čerpacej stanici nezabudne spýtať, či 
môže ponúknuť aj vodu do ostrekovačov. Vo veľ-
koformátových predajniach takýto kontakt medzi 
zákazníkom a predavačom už predsa len taký bež-
ný nie je. O to viac by mal obchodník pri podpore 
predaja oceniť pomoc automatizovaných systé-
mov, no oblastí, v ktorých dokážu moderné váhy 
či váhopokladnice, teda kombinácia váhy a kasy, 
pomáhať, je oveľa viac. „Presadzujeme prístup, že 
obsluha by mala venovať maximum času zákazní-
kovi, komunikovať s ním a samotný predaj robí už 
softvér a hardvér na predajnom mieste. Váhopok-
ladnica pozná jednotkové ceny, vypočíta predajnú 
cenu, automaticky podá informáciu pripojenému 
platobnému terminálu, prijme platbu a vytlačí aj 
doklad,“ opisuje obchodný manažér firmy P.V.A. 
systems Michal Čadina oblasti, v ktorých dnes mo-
derná váhopokladnica dokáže pomôcť.

Samozrejmosťou sú v tomto prípade aj ďalšie funk-
cie, ako započítanie všetkých platných akciových 
cien, identifikácia zákazníka v rámci vernostného 

V maloobchode asi neexistuje odvetvie, ktoré by výrazne 
nezasiahla pandémia ochorenia Covid-19, azda až na 
jednu výnimku. Vývojári a predajcovia váh a váhových 
systémov hovoria, že za uplynulý rok si výraznejšiu zmenu 
v správaní svojich zákazníkov nevšimli. Dianie v tejto 
oblasti tak aj naďalej určujú dlhodobé trendy, ktorými 
sú väčšia digitalizácia, integrácia viacerých systémov 
a v neposlednom rade aj pomoc pri zvyšovaní obratov.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Dobrá váha
zvýši efektivitu
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blasť sales proma a merchandi-
singu, najmä v oblasti priameho 
kontaktu so zákazníkom, za-
siahli minulý rok s príchodom 
pandémie koronavírusu vážne 

problémy. „V rámci úsporných opatrení sme mu-
seli osekať náklady len na to najnutnejšie. Našťastie 
sme prežili a zdá sa, že sa všetko obracia na dobré. 
Dúfam, že to vydrží,“ tvrdí marketingový manažér 
spoločnosti Promoteri.eu Marcel Lázók. Podobný 
vývoj zaznamenala väčšina oslovených firiem, kto-
ré sa propagačným aktivitám venujú. „Prišli sme 
o samplingové aktivity v prevádzkach či ochutnávky 
produktov, ktoré sa konali v pravidelných interva-
loch,“ konštatuje majiteľ spoločnosti Promogroup 

Človek sa po vstupe do predajne ani nestačí poobzerať a už na neho volá hosteska. 
V papierových šálkach má pripravenú novú instantnú kávu, ktorá je na nerozoznanie 
od zrnkovej. O kúsok ďalej je pripravený pult s novými variáciami obľúbenej čokolády 
a medzi mliečnymi výrobkami uzimený mladík ponúka nový rad syrových korbáčikov. 
Dnes je takáto návšteva predajne už len históriou. Pandémia koronavírusu a následné 
hygienické opatrenia totiž ochutnávky, najtradičnejší spôsob sales proma, takmer 
vymazali. A ich budúcnosť je, zdá sa, neistá.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Jozef Jelšík. Na druhej strane však hovorí, že keď-
že boli obchody s potravinami otvorené, v oblasti 
dopĺňania sortimentu potravín zaznamenali 40 % 
nárast dopytu po týchto službách.

Aj keď letné mesiace priniesli uvoľnenie pandemic-
kých opatrení, opatrnosť medzi spotrebiteľmi je 
stále prítomná. S tým súvisí aj správanie zákazníkov, 
ktoré doposiaľ nevykazuje rovnaké znaky ako v ob-
dobí pred rokom 2020. „Z aktuálnych prieskumov 
vyplýva, že štvrtina nakupujúcich sa ešte necíti 
v kamenných obchodoch komfortne. Až 60 per-
cent nakupujúcich preto trávi v predajniach menej 
času, ako by chcelo, a vyberá si predovšetkým ove-
rené značky a produkty,“ hovorí Anton Hoferka, 

country manažér agentúry ppm factum. Očakáva, 
že oblasť retailu a propagácie sa v blízkej budúc-
nosti zmení. V období po pandémii už nikto nebu-
de retail vnímať len ako kamenný obchod, ale bude 
potrebné sa zamerať na celú cestu zákazníka, teda 
na jeho správanie pred, po i v priebehu nákupu.

Zmena prostredia

Nástup digitálnej doby bol aj v oblasti retailu veľmi 
jasne badateľný už pred niekoľkými rokmi. Naku-
povanie elektroniky, ale napríklad aj oblečenia sa 
už dávnejšie do veľkej miery prenieslo na internet. 

6. – 7. 10. 2021, KOŠICE 

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

Slovenský maloobchod a spotrebiteľ v čase pandémie 
Ako sa darí maloobchodu pod tlakom 
koronakrízy? Zmenil spotrebiteľ svoje návyky 
a nákupné kanály? Na tieto i ďalšie otázky 
prinesú odpovede Júlia Klukanová, retail service 
consultant, a Pavol Zajac, retail business 
partner z NielsenIQ.

ĎALŠIE TÉMY, KTORÉ NA KONGRESE 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Prechod do virtuálneho prostredia sa za posledný 
rok a pol veľmi výrazne zrýchlil. Kým v roku 2019 
cez internet nakupovalo potraviny 23‚5 % ľudí na 
Slovensku, v roku 2020 podľa štatistík Eurostatu 
toto číslo narástlo až na 37 %. Priemerná cena 
jedného nákupu bola 45 eur.

„Tak ako došlo k masívnemu zapojeniu nových 
technológií v iných odvetviach, deje sa to aj pri odo-
vzdávaní informácií. Doba nás donútila byť efektív-
nymi a online. My sme takto fungovali už aj pred 
pandémiou, ale je pravda, že implementácia niekto-
rých procesov sa vďaka pandémii urýchlila,“ hovorí 
Pavel Starka, group manažér CZ & SK spoločnosti 
Sales House. V praxi to znamená, že propagovanie 
produktov by malo po novom vytvárať most medzi 
troma zložkami – marketingom, trade marketingom 
a digitálom. „Aj z tohto dôvodu sme v januári zalo-
žili hybridnú agentúru Real Feel, v rámci ktorej sta-
viame nové stratégie propagácie na výraznom pre-
pojení offline a online prostredia. Preto bude 
digitalizácia retailových kampaní v našej ponuke čím 
ďalej, tým výraznejšia,“ tvrdí Anton Hoferka.

Otázkou však zostáva, či dokážu digitálne komu-
nikačné platformy vyvolať rovnakú emóciu, ako 
keď sa človek s produktom stretne osobne priamo 
na predajnej ploche. Práve od efektívnosti nových 
nástrojov bude závisieť, ako sa im bude dariť v bu-
dúcnosti, no v tejto veci sa nezhodujú ani oslovené 
agentúry. Kým napríklad Jozef Jelšík očakáva, že 
ochutnávky v obchodných reťazcoch postupne za-
niknú, podľa Marcela Lázóka ide o nenahraditeľnú 
formu podpory predaja. „Vďaka novým hygienic-
kým opatreniam a samostatne baleným vzorkám 
je sampling opäť pripravený zaujať svoje miesto 
jediného nástroja, ktorý dokáže spotrebiteľom do-
ručiť chuť noviniek,“ myslí si.

Avšak existuje ešte ďalšia cesta, ako pracovať so 
zákazníkom, hoci aj mimo kamennej predajne. 
„Ak ná m pandé mia neumož ní  sa stretá vať , tak 
jednou z mož ností  je sampling do domá cností . 
Momentálne testujeme online sampling, takže 
spojenie potreby zakú penia produktu a zí skania 
vzorky zadarmo z urč itej kategó rie,“ hovorí mana-
ging director agentúry 4 P & P Martin Kolář. Ta-
kýmto spôsobom sa však dajú propagovať len 
vybrané produkty. Je ťažké si predstaviť, že by 
zákazník domov dostal ako vzorku jednu jedno-
hubku s novým druhom nátierky.
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Nástup nových technológií

Stratégie sa neustále veľmi dynamicky vyvíjajú. 
Ani samotné samplingové aktivity už nevyzerajú 
tak ako pred desiatimi rokmi. Od miesta, ako aj 
od personálu, ktorý ochutnávku obsluhuje, dnes 
už zákazník očakáva, že sa dozvie viac informácií 
než iba to, akú príchuť ochutnávaný jogurt má. 
Ľudia čoraz viac dbajú aj na ekológiu či pôvod 
potravín a to všetko sú informácie, ktoré je pri 
propagovaní produktov potrebné obsiahnuť.

„Aby bola propagácia efektívna, musí poskytnúť 
konzistentnejšiu správu, a to v priebehu všetkých 
relevantných kontaktných bodov so značkou. Po-
kiaľ je to možné, je dobré využiť všetky dostupné 
výskumy a poznatky, tie do návrhov kampaní ná-
sledne implementovať a oveľa viac pracovať v línii 
so značkou. Nielen pri tvorbe komplexných ko-
munikačných stratégií v retaile, ale treba využiť 
tieto poznatky i pri tvorbe POSM, druhotných 
vystavení alebo klasických samplingov,“ vysvetľu-
je Anton Hoferka.

Neustále zrýchľovanie celej spoločnosti sa preta-
vuje aj do vývoja prostredia merchandisingu a sa-
les proma. „Jednoznačný trend je flexibilita, rých-
losť komunikácie a hľadanie synergie,“ hovorí 
Martin Kolář. Aj samotní obchodníci prichádzajú 
s novými aplikáciami, inovujú sa pokladničné sys-
témy a rýchlo rastie aj digitalizovaný nákup pro-
stredníctvom takzvaného scan&go. Práve digitali-
zácia umožňuje celému reťazcu od výrobcov až po 
obchodníkov rýchly zber a analýzu dát, ktoré po-

máhajú pri voľbe správnej stratégie. „Vo všetkých 
oblastiach sme dnes už úplne digitalizovaní. Stalo 
sa to novou normou, bez úplnej digitalizácie firma 
nášho typu nemôže fungovať. Dnes napríklad pra-
cujeme už s pojmom Merchandising 2.0. Len oby-
čajné ‚ruky v regáli‘ už nestačia a do merchandi-
singu treba pridať nové prvky. Napríklad vedieť byť 
v správnom čase na správnom mieste, pracovať 
efektívne a rozvíjať lokálne dohodnuté druhotné 
vystavenie produktov,“ hovorí Pavel Starka.

Popri rozvoji nových techník a technológií v mar-
ketingu a podpore predaja však netreba podľa 
oslovených odborníkov zabúdať ani na tradičnejšie 
spôsoby. Okrem ochutnávok, ktoré sa pravdepo-
dobne zmenia, no celkom nevymiznú, je jednou 
z dôležitých činností aj variabilita ponúkaného to-
varu. Upozorňuje na to Jozef Jelšík, ktorý hovorí, 
že už dnes obchody sčasti nestíhajú dopĺňať no-
vinky na trhu a do budúcna očakáva, že to bude 
jedna z oblastí, ktorej sa budú výraznejšie venovať.

Priestor na rast sa otvára taktiež v oblastiach tra-
dičnej podpory, no s prvkami nových technológií. 
„Počas pandémie sme prišli so službami e-promo-
téra. Vďaka tejto službe ponúkame špecializova-
ných promotérov a hostesky ktorejkoľvek predajni, 
či už ide o klasický obchod, večierku, alebo auto-
mat na tovar. V predajni stačí umiestniť samolepku 
s QR kódom a po naskenovaní si zákazník vyberie, 
akú formu komunikácie s promotérom preferuje,“ 
vysvetľuje Marcel Lázók.

„Musia vzniknúť 
nové marketingové nástroje.“

 Retail a obchodné  reť azce presunom zá kazní kov do online priestoru strá cajú  
vý znamnú  skutoč nosť  impulzí vneho ná kupu. Ná kup v kamennej predajni má  
vý hody, ako ovplyvniť  zá kazní ka, aby si kú pil produkty, ktoré  nemal v ú mysle, 
a to veľ mi jednoduchý mi marketingový mi ná strojmi, ktorý mi sú akcia, zní ž e-
nie ceny, gold post zó na atď . Z tohto dô vodu budú vznikať  ď alš ie marketin-
gové nástroje, ako zákazníkov udržať v kamenných predajniach.

Jozef Jelšík, majiteľ, Promogroup
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blasť sales proma a merchandi-
singu, najmä v oblasti priameho 
kontaktu so zákazníkom, za-
siahli minulý rok s príchodom 
pandémie koronavírusu vážne 

problémy. „V rámci úsporných opatrení sme mu-
seli osekať náklady len na to najnutnejšie. Našťastie 
sme prežili a zdá sa, že sa všetko obracia na dobré. 
Dúfam, že to vydrží,“ tvrdí marketingový manažér 
spoločnosti Promoteri.eu Marcel Lázók. Podobný 
vývoj zaznamenala väčšina oslovených firiem, kto-
ré sa propagačným aktivitám venujú. „Prišli sme 
o samplingové aktivity v prevádzkach či ochutnávky 
produktov, ktoré sa konali v pravidelných interva-
loch,“ konštatuje majiteľ spoločnosti Promogroup 

Človek sa po vstupe do predajne ani nestačí poobzerať a už na neho volá hosteska. 
V papierových šálkach má pripravenú novú instantnú kávu, ktorá je na nerozoznanie 
od zrnkovej. O kúsok ďalej je pripravený pult s novými variáciami obľúbenej čokolády 
a medzi mliečnymi výrobkami uzimený mladík ponúka nový rad syrových korbáčikov. 
Dnes je takáto návšteva predajne už len históriou. Pandémia koronavírusu a následné 
hygienické opatrenia totiž ochutnávky, najtradičnejší spôsob sales proma, takmer 
vymazali. A ich budúcnosť je, zdá sa, neistá.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Jozef Jelšík. Na druhej strane však hovorí, že keď-
že boli obchody s potravinami otvorené, v oblasti 
dopĺňania sortimentu potravín zaznamenali 40 % 
nárast dopytu po týchto službách.

Aj keď letné mesiace priniesli uvoľnenie pandemic-
kých opatrení, opatrnosť medzi spotrebiteľmi je 
stále prítomná. S tým súvisí aj správanie zákazníkov, 
ktoré doposiaľ nevykazuje rovnaké znaky ako v ob-
dobí pred rokom 2020. „Z aktuálnych prieskumov 
vyplýva, že štvrtina nakupujúcich sa ešte necíti 
v kamenných obchodoch komfortne. Až 60 per-
cent nakupujúcich preto trávi v predajniach menej 
času, ako by chcelo, a vyberá si predovšetkým ove-
rené značky a produkty,“ hovorí Anton Hoferka, 

country manažér agentúry ppm factum. Očakáva, 
že oblasť retailu a propagácie sa v blízkej budúc-
nosti zmení. V období po pandémii už nikto nebu-
de retail vnímať len ako kamenný obchod, ale bude 
potrebné sa zamerať na celú cestu zákazníka, teda 
na jeho správanie pred, po i v priebehu nákupu.

Zmena prostredia

Nástup digitálnej doby bol aj v oblasti retailu veľmi 
jasne badateľný už pred niekoľkými rokmi. Naku-
povanie elektroniky, ale napríklad aj oblečenia sa 
už dávnejšie do veľkej miery prenieslo na internet. 

6. – 7. 10. 2021, KOŠICE 

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

Slovenský maloobchod a spotrebiteľ v čase pandémie 
Ako sa darí maloobchodu pod tlakom 
koronakrízy? Zmenil spotrebiteľ svoje návyky 
a nákupné kanály? Na tieto i ďalšie otázky 
prinesú odpovede Júlia Klukanová, retail service 
consultant, a Pavol Zajac, retail business 
partner z NielsenIQ.

ĎALŠIE TÉMY, KTORÉ NA KONGRESE 
ZAZNEJÚ, NÁJDETE NA STR. 6 – 7 

0428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   30428-21_SAM_SK_INZ_podval_3x240x85.indd   3 13.08.2021   17:3313.08.2021   17:33

Nad ochutnávkami
visí otáznik
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M edzi hlavné výhody využíva-
nia EDI, teda elektronickej 
výmeny dát, patrí najmä 
rýchlosť výmeny dokladov 
a ich spracovanie, jednotná 

štruktúra správ pre všetkých dodávateľov, respektí-
ve používateľov. Podobne nie sú zanedbateľné ani 
úspory za skladovanie archívu papierových doku-
mentov. Vedia o tom svoje aj v spoločnosti Alza, 
ktorá aj vďaka EDI druhý rok ponúka svojim dodá-
vateľom možnosť využitia služby Alza Invoice Finan-
cing. Pomocou rýchlej akceptácie faktúr tak umožní 
firma svojim partnerom vylepšiť ich cash flow pro-
stredníctvom platobnej platformy. „Zameriavame sa 
teraz takisto na využitie EDI pre všetky typy dokla-
dov, ktoré spolupráca s našimi dodávateľmi prináša. 
Skôr sme tak totiž riešili hlavne kľúčové doklady. 
Chceme z EDI správ vyťažiť a využiť maximum infor-
mácií, ktoré môžu sprostredkovať,“ hovorí Monika 
Ježková, accounting manažérka Alza.cz.

Výhodami EDI sú: rýchlosť akceptácie dokladov, 
možnosť využitia služby Alza Invoice Financing, 

eliminácia strát dokladov a následného riešenia 
formou upomienok, úspora administratívy i nákla-
dov na archiváciu.

Logistika je dôležitým 
faktorom

Podobne ako v klasickom retaile aj v e-commerce 
pomáha EDI s automatizáciou dodávateľsko-odbe-
rateľského reťazca na úrovni manuálnych operácií 
s dokladmi a komunikáciou s nimi spojenou. V on-
line obchode je často prvým iniciátorom zavedenia 
EDI v spoločnosti logistika, a to pre zrýchlenie príj-
mu tovaru od dodávateľov. Ako hovorí David Rei-
chel, business development manažér spoločnosti 
GRiT, rýchle dodanie tovaru spotrebiteľom je na 
trhu brané už ako samozrejmosť, pretože procesy 
expedície tovaru a rýchla obsluha koncového zá-
kazníka sú pre e-commerce kľúčové. „Slabým člán-
kom však býva príjem tovaru od dodávateľa, kde 
sú často rezervy. A je logické, že čím rýchlejšie je 

Vo svete e-commerce, ktoré v poslednej dobe rýchlym 
tempom rástlo aj vďaka pandémii, sú rýchlosť a presnosť 
veľmi kľúčové. Aj preto je využívanie EDI viac než dôležité. 
Vďaka tomu totiž dokážu e-shopy automaticky a rýchlo 
vybaviť obrovské množstvo dokladov s neuveriteľným 
množstvom položiek.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

EDI šetrí čas
a znižuje chybovosť

tovar prijatý a evidovaný v systéme, tým rýchlejšie 
je možné ho ponúknuť ako dostupný v e-shope. 
A tu je EDI veľká pomoc,“ tvrdí. Vďaka previazaniu 
všetkých procesov tak dochádza k ich zlepšeniu.

„Nestrácajú sa objednávky, sú dostupné rýchle 
informácie. A keď vynecháme oblasť nákupu a lo-
gistiky, tak EDI pomôže takisto back office vďaka 
možnosti automaticky spracovávať a likvidovať EDI 
faktúry, obmedziť benefity a podobne. Prínosy sa 
teda nijak neodlišujú od dôvodov, prečo je EDI také 
rozšírené a obľúbené v retaile,“ vysvetľuje David 
Reichel s tým, že EDI predstavuje najmä úsporu 
ľudskej práce vďaka zjednoteniu, zrýchleniu a au-
tomatizácii firemných procesov. Na e-commerce 
trhu sú tieto výhody platné, lebo s pomocou EDI 
je možné škálovať tieto procesy a zvládať tak rých-
ly rast či sezónne výkyvy. Navyše netreba najať 
ďalších zamestnancov, pokiaľ sa naraz skokovo 
zvýši objem administratívy spojený s väčšou obrát-
kou tovaru alebo keď sa spoločnosť rozhodne vý-
razne rozšíriť svoj sortiment.

Trendy budúcnosti

K najvýraznejším trendom posledných rokov patrí 
predovšetkým to, že už dávno nejde len o EDI. Ul-
timátny cieľ spoločností je podľa Davida Reichela 
digitalizovať komunikáciu s dodávateľmi na 
100 %. Sú oblasti, kde EDI doposiaľ využívané 
nebolo, či už z dôvodu, že dodávatelia boli na to 
malí, alebo šlo o nákup služieb, kde EDI nemusí 
byť úplne vhodným riešením. „Tu je potrebné vy-
užiť ďalšie nástroje, ako je vyťažovanie faktúr 
s využitím strojového učenia, OCR, PDF2EDI, 

• Alza.sk
• Mall.sk
• Muziker.sk
• Exisport.com

• Pilulka.sk
• Rohlik.sk
• Datart.sk
• Insportline.sk

rovnako ako

Ako možno vďaka EDI v e-commerce 
automatizovať firemné procesy?
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

benefit v podobe eliminácie „papierovej stopy“. 
„Okrem už spomenutého je určite benefitom rých-
losť spracovania dát a bezchybná komunikácia 
medzi spoločnosťami v rámci ich informačných 
systémov. EDI používame na komunikáciu s väčši-
nou našich klientov naprieč všetkými oddelenia-
mi,“ vysvetľuje.

Ako pripomína Martin Štiglinc, sales manager 
european logistics vo firme Dachser Slovakia, pre 
e-commerce oblasť je veľmi dôležité mať presné 
informácie o stave zásielky v čo najkratšom čase 
kvôli klientom, ktorí doma netrpezlivo čakajú na 
oznámenie, kedy im bude doručená zásielka. „Ži-
jeme v čase, keď všetci chcú mať všetko a hneď. 
Práve tomuto trendu pomáha EDI alebo pri 
e-commerce ešte častejšie API prepojenie. Okrem 
toho však EDI prepojenie znižuje administratívnu 
záťaž klienta, čím dokáže ušetriť nemalé nákla-
dy,“ dodáva.

a spolupráce (marketplace, dropshipment), ktoré 
kladú vyššie a vyššie nároky na prepojenie ob-
chodných partnerov a zdieľanie dát. „Dlhodobo je 
snaha o štandardizáciu kmeňových master dát, 
ktorá by bola prínosom pre všetkých a ešte viac by 
procesy spresnila a skvalitnila, ale požiadavky a ná-
roky v e-commerce sú omnoho vyššie. Predsa ve-
ríme, že v nejakej forme, ktorá pomôže zvýšiť kva-
litu dát, sa presadí,“ dodáva David Reichel.

Je to kompletný prehľad

Aj podľa Jana Šiftu, IT cluster operational manažé-
ra v spoločnosti Gefco, poskytuje EDI kompletný 
prehľad. Ide o náhradu papierovej dokumentácie, 
prepravných listov. Ako pripomína, práve vďaka 
EDI sa znížil výskyt chýb, pod ktoré sa podpísal 
ľudský faktor. Nedá sa zabudnúť ani na ekologický 

a vďaka tomu získať výhody takmer porovnateľné 
s EDI. Vidíme veľký záujem o jedno riešenie, keď 
firmy už často nehľadajú EDI, ale chcú vyriešiť 
elektronizáciu a automatizáciu firemných proce-
sov,“ vysvetľuje. Zákazníci sú potom často prekva-
pení, že môžu mať jediné riešenie, ktoré im to 
zaistí. „Všetky prijaté faktúry môžu mať elektronic-
ky. Tie za nákup tovaru je ideálne spracovať cez 
EDI, bez chýb a s minimálnym zásahom obsluhy, 
lebo celý proces od nákupu po príjem je automa-
tizovaný. Režijné faktúry, ktoré prídu povedzme 
ako PDF, je zas dobré vyťažiť s pomocou strojové-
ho učenia, schváliť v elektronickom workflow ale-
bo automaticky spárovať s objednávkou. Obsluha 
rieši len rozdiely, na ktoré systém upozorní.“

Aktuálny trend je v zavedení EDI v ďalších e-com-
merce spoločnostiach, ktoré nasledujú top hráčov. 
Okrem toho tí, ktorí už EDI zaviedli, zefektívňujú 
ďalšie procesy. Vznikajú nové formáty predaja 

„Riešenia 
sú aj pre 
menších 

klientov.“

Trendom pri tých, ktorí nemajú IT štruktú-
ru ako veľké podniky, je outsourcing EDI 
prepojenia na novovznikajúce nezávislé 
brány poskytované tretími stranami. Všetci 
naši veľkí klienti sú prepojení s nami cez EDI, 
prípadne cez API. A v podstate väčšina ostat-
ných klientov má u nás vytvorené eLogistics 
online konto, čo je tiež istá forma EDI, hoci 
nie priamo z ich ERP systému.

Martin Štiglinc,
sales manager european logistics,
Dachser Slovakia

Hlavná téma:
 Čas je v logistike pre 
automotive kľúčový Str. 10

Development
Udržateľnosť horúcou témou

Str. 28
Výrobná logistika
Robotizácia pomáha 
dosiahnuť fl exibilitu

Str. 35
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nájdete v časopise Systémy logistiky 
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M edzi hlavné výhody využíva-
nia EDI, teda elektronickej 
výmeny dát, patrí najmä 
rýchlosť výmeny dokladov 
a ich spracovanie, jednotná 

štruktúra správ pre všetkých dodávateľov, respektí-
ve používateľov. Podobne nie sú zanedbateľné ani 
úspory za skladovanie archívu papierových doku-
mentov. Vedia o tom svoje aj v spoločnosti Alza, 
ktorá aj vďaka EDI druhý rok ponúka svojim dodá-
vateľom možnosť využitia služby Alza Invoice Finan-
cing. Pomocou rýchlej akceptácie faktúr tak umožní 
firma svojim partnerom vylepšiť ich cash flow pro-
stredníctvom platobnej platformy. „Zameriavame sa 
teraz takisto na využitie EDI pre všetky typy dokla-
dov, ktoré spolupráca s našimi dodávateľmi prináša. 
Skôr sme tak totiž riešili hlavne kľúčové doklady. 
Chceme z EDI správ vyťažiť a využiť maximum infor-
mácií, ktoré môžu sprostredkovať,“ hovorí Monika 
Ježková, accounting manažérka Alza.cz.

Výhodami EDI sú: rýchlosť akceptácie dokladov, 
možnosť využitia služby Alza Invoice Financing, 

eliminácia strát dokladov a následného riešenia 
formou upomienok, úspora administratívy i nákla-
dov na archiváciu.

Logistika je dôležitým 
faktorom

Podobne ako v klasickom retaile aj v e-commerce 
pomáha EDI s automatizáciou dodávateľsko-odbe-
rateľského reťazca na úrovni manuálnych operácií 
s dokladmi a komunikáciou s nimi spojenou. V on-
line obchode je často prvým iniciátorom zavedenia 
EDI v spoločnosti logistika, a to pre zrýchlenie príj-
mu tovaru od dodávateľov. Ako hovorí David Rei-
chel, business development manažér spoločnosti 
GRiT, rýchle dodanie tovaru spotrebiteľom je na 
trhu brané už ako samozrejmosť, pretože procesy 
expedície tovaru a rýchla obsluha koncového zá-
kazníka sú pre e-commerce kľúčové. „Slabým člán-
kom však býva príjem tovaru od dodávateľa, kde 
sú často rezervy. A je logické, že čím rýchlejšie je 

Vo svete e-commerce, ktoré v poslednej dobe rýchlym 
tempom rástlo aj vďaka pandémii, sú rýchlosť a presnosť 
veľmi kľúčové. Aj preto je využívanie EDI viac než dôležité. 
Vďaka tomu totiž dokážu e-shopy automaticky a rýchlo 
vybaviť obrovské množstvo dokladov s neuveriteľným 
množstvom položiek.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

EDI šetrí čas
a znižuje chybovosť

tovar prijatý a evidovaný v systéme, tým rýchlejšie 
je možné ho ponúknuť ako dostupný v e-shope. 
A tu je EDI veľká pomoc,“ tvrdí. Vďaka previazaniu 
všetkých procesov tak dochádza k ich zlepšeniu.

„Nestrácajú sa objednávky, sú dostupné rýchle 
informácie. A keď vynecháme oblasť nákupu a lo-
gistiky, tak EDI pomôže takisto back office vďaka 
možnosti automaticky spracovávať a likvidovať EDI 
faktúry, obmedziť benefity a podobne. Prínosy sa 
teda nijak neodlišujú od dôvodov, prečo je EDI také 
rozšírené a obľúbené v retaile,“ vysvetľuje David 
Reichel s tým, že EDI predstavuje najmä úsporu 
ľudskej práce vďaka zjednoteniu, zrýchleniu a au-
tomatizácii firemných procesov. Na e-commerce 
trhu sú tieto výhody platné, lebo s pomocou EDI 
je možné škálovať tieto procesy a zvládať tak rých-
ly rast či sezónne výkyvy. Navyše netreba najať 
ďalších zamestnancov, pokiaľ sa naraz skokovo 
zvýši objem administratívy spojený s väčšou obrát-
kou tovaru alebo keď sa spoločnosť rozhodne vý-
razne rozšíriť svoj sortiment.

Trendy budúcnosti

K najvýraznejším trendom posledných rokov patrí 
predovšetkým to, že už dávno nejde len o EDI. Ul-
timátny cieľ spoločností je podľa Davida Reichela 
digitalizovať komunikáciu s dodávateľmi na 
100 %. Sú oblasti, kde EDI doposiaľ využívané 
nebolo, či už z dôvodu, že dodávatelia boli na to 
malí, alebo šlo o nákup služieb, kde EDI nemusí 
byť úplne vhodným riešením. „Tu je potrebné vy-
užiť ďalšie nástroje, ako je vyťažovanie faktúr 
s využitím strojového učenia, OCR, PDF2EDI, 
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PEPSI MANGO
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SPONTEX GREEN RAD ZMETÁKOV ZO 
100 % RECYKLOVATEĽNÉHO MATERIÁLU
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TENTO TOALETNÝ PAPIER 3-VRSTVOVÝ
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FÚKACIE FIXY AIRPENS METALLIC 
CENTROPEN
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PAPIEROVÁ UTIERKA 
MORACELL

COOP SYROVÉ NITE 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 
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www.volbaspotrebitelov.sk
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 ANTIBAKTERIÁLNE 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 SYROVÉ NITE 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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Reportáž

V
ýrobcovia potravín a drogérie 
sa pravidelne snažia priniesť 
spotrebiteľom niečo zaujímavé. 
Vymýšľajú nové produkty, prí-
chute a inovujú svoje portfólio. 

Na pultoch sa preto objavuje množstvo nových 
výrobkov, ktoré chcú upútať pozornosť nakupu-
júcich. Zákazníci však môžu mať niekedy problém 
sa v novinkách zorientovať. Skupina Atoz Mar-
keting Services práve preto organizuje marke-
tingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka. .

Koronavírus však priniesol na maloobchodný trh 
zaujímavý paradox. Nových a inovatívnych pro-
duktov je momentálne na pultoch predajní pre 
pandémiu síce menej ako kedykoľvek predtým, 
no marketingový program sa v rámci svojho 10. 
ročníka na Slovensku a 21. ročníka v Česku tešil 
veľkému záujmu výrobcov o registráciu noviniek. 
Producenti sa totiž nachádzajú v situácii, keď už 
viac ako rok nemôžu propagovať nové výrobky na 
veľtrhoch či zorganizovať pre spotrebiteľov 
sampling v mieste predaja. To je aj jeden z dôvo-
dov, prečo majú firmy záujem o nezávislé spotre-
biteľské ocenenia. O tom, kto ho získa, rozhodo-
vala ako každý rok reprezentatívna vzorka 2 000 
spotrebiteľov prostredníctvom nezávislého pries-
kumu organizovaného výskumnou agentúrou 
NielsenIQ.

Udržateľnosť boduje
„Medzi nomináciami dlhodobo rastie počet regis-
trácií zameraných na zdravý životný štýl, napríklad 
mliečne dezerty s nižším obsahom cukru alebo 
vegánske a vegetariánske produkty. Naprieč všet-
kými kategóriami je oproti posledným ročníkom 
vidieť ešte väčší tlak na ekológiu a udržateľnosť,“ 
uvádza Tatiana Koššová, country manažérka pre 
Slovensko spoločnosti Atoz Marketing Services. 
Príkladom takejto inovácie je tohtoročný Absolút-
ny víťaz Spontex Green rad zmetákov zo 100 % 
recyklovateľného materiálu. „Osobne mám veľkú 
radosť, keď vidím silný trend inovácií, ktorý je 

win-win pre spotrebiteľov, výrobcov, ale z dlho-
dobého hľadiska aj pre životné prostredie. Výrob-
covia pochopili, že v prístupe k ekológii a udrža-
teľnosti sme všetci na jednej lodi,“ dodáva 
Tatiana Koššová. Projektová manažérka spoloč-
nosti Atoz Marketing Services Veronika Trembá-
čová hovorí, že nárast prihlásených noviniek i ka-
tegórií, v ktorých sa udeľuje ocenenie, dokazuje 
dôležitosť programu. „V tomto roku pribudlo 21 
inovatívnych kategórií, ktoré reagujú na súčasné 
trendy. Ide napríklad o bezlaktózové a bezlepko-
vé potraviny alebo viac kategórií zameraných na 

domácnosť, hygienu, ekológiu a zdravý životný 
štýl. Dlhodobé prieskumy potvrdzujú, že nezávis-
lé ocenenie je jednou z najsilnejších motivácií 
k nákupu hneď za osobným odporúčaním priate-
ľov či rodiny,“ vysvetľuje. Ako pokračuje, podľa 
aktuálneho prieskumu MNForce majú až dve tre-
tiny spotrebiteľov väčšiu dôveru k produktom, 
ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. „Modré 
logo s ‚palcom hore‘ doplnené farbami trikolóry 
pozná k dnešnému dňu viac ako 1,2 milióna slo-
venských zákazníkov,“ poznamenáva Veronika 
Trembáčová.

Nezávislé 
hodnotenie zákazníkov
O ocenení najlepších noviniek rozhodol spotrebi-
teľský prieskum, ktorý na prelome mesiacov apríl 
a máj 2021 realizovala výskumná spoločnosť Niel-

senIQ. Respondenti hodnotili nové produkty, kto-
ré prišli na trh v období január 2020 – máj 2021. 
V každej z 45 kategórií súťažili minimálne tri kon-
kurenčné produkty a pri výbere respondentov boli 
zohľadnené atribúty, ako napríklad zloženie do-
mácnosti či prítomnosť zvieraťa v domácnosti. 
Opýtaní mali možnosť hodnotiť vlastnosti novi-
niek, pričom z prieskumu vyplýva, že najdôležitej-
ším znakom pri novom produkte je chuť/funkč-
nosť, nasleduje kvalita, prekvapivo na treťom 
mieste je obal a značka produktov. Pre respon-
dentov, ktorí novinku nepoznajú, je najvýznam-
nejším atribútom obal, nasleduje kvalita a značka. 
„Napriek prebiehajúcej pandémii rastie percento 
nakupujúcich, ktorých môžeme označiť ako tých, 
čo udávajú trendy. Radi skúšajú nové veci, vyhľa-
dávajú nové výrobky, značky, neboja sa experi-
mentovať. Z posledného prieskumu Shopper 
Trends, ktorý sme realizovali v závere minulého 
roka, vyplýva, že aktuálne je medzi slovenskými 
nakupujúcimi 18 percent tých, ktorí sú hladní po 
novinkách. Oproti nakupujúcim v západnej Euró-
pe je to síce relatívne malé percento, ale trend je 
určite pozitívny,“ uvádza CZ&SK CI vendor ma-
nažérka spoločnosti NielsenIQ Soňa Fialová.

Dobré správy 
sa šíria do sveta
O tom, aké novinky získali tento rok významné 
ocenenie, sa spotrebitelia dozvedia prostredníc-
tvom viacerých kanálov. Marketingový program 
Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 
podporí rozsiahla celoročná B2C a B2B kampaň. 
Reklamné kampane boli uverejnené v časopisoch 
Rytmus života, Noviny do pohody, Chvíľka pre 
teba, Tovar&Predaj a v prílohe LETNÝ RELAX, kto-
rá je súčasťou časopisov Moja psychológia a Moje 
zdravie. Na spomínanú podporu nadviaže po vy-
hlásení víťazov rozsiahla PR kampaň na interne-
tových portáloch ako Rodina a zdravie, 24 hodín, 
Dámska jazda, Dnesky, Len pre ženy, Teraz.sk, 
Šarmantná žena, Webnoviny, Woman.sk, Tipy 
pre zdravie. Novinkou podpory pre víťazov bude 
outdoorová kampaň, ktorá bude zahŕňať bilbor-

Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka oslávil svoj jubilejný 
10. ročník. O tom, že je cennou pomôckou pri nákupoch spotrebiteľov, svedčí záujem výrobcov, 
ktorí sa rozhodli o významné ocenenie tento rok zabojovať. V 45 kategóriách o titul Najlepšej 
novinky bojovalo rekordných 137 noviniek, čo je o 35 produktov viac ako vlani.   

OCENENIE POMÁHA
SPOTREBITEĽOM UŽ 
DESAŤROČIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

VOĽBA SPOTREBITEĽOV

V tomto roku 
pribudlo 

21 inovatívnych 
kategórií, ktoré 

reagujú na 
súčasné trendy.
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OCENENIE POMÁHA
SPOTREBITEĽOM UŽ 
DESAŤROČIE

Sprievodné súťaže

Zúročte svoje víťazstvo!

Mediálni partneri programu zorganizovali medzi svojimi používateľmi sprievodné súťaže. Najlepšiu 
novinku si tak volili aj čitatelia portálov Dámska jazda, Webmagazín, Teraz.sk a fanúšikovia face-
bookovej stránky Voľba spotrebiteľov. Absolútneho víťaza ocenil mediálny partner Store Media.

Spotrebitelia vám dôverujú, vyťažte z toho maximum! Odlíšte sa od konkurencie a využite logo 
vo svojej marketingovej komunikácii! Inšpirujte sa úspešnou komunikáciou z minulosti! 

WEBMAGAZIN.TERAZ.SK 

INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ 
A INDULONA ANTIBAKTERIÁLNE 
GÉLY NA RUKY
SARANTIS SLOVAKIA

FACEBOOK VOĽBA SPOTREBOTEĽOV

MOSCATO DE LUXE 
SOARE SEKT SLOVAKIA

WEBMAGAZIN.TERAZ.SK 

MAXX ENERGY DRINK KLASIK PET
CASTE SK

BRATISLAVADEN.SK/DAMSKA-JAZDA.SK   

FRESH CORNER KÁVA
SLOVNAFT

STORE MEDIA

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

Využite logo na obale 
produktu.

Komunikujte logo 
v internetových obchodoch.

Zúročte logo v online 
komunikácii.
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dy, autobusové reklamné nosiče a citylighty 
v rámci celého Slovenska. Víťazov podporí aj me-
diálna kampaň v rádiu reťazca Tesco, rádiu Regi-
na Stred, Regina Východ a pravidelné spotrebiteľ-
ské súťaže. Víťazi budú odprezentovaní na 
kongrese Samoška Východ, Samoška Západ a po-
čas galavečera Dôveryhodné značky 2021. Keďže 
sa pre pandemickú situáciu nemohla uskutočniť 

slávnostná ceremónia, certifikáty a diplomy do-
stali víťazi osobne. Namiesto zrušenej ceremónie 
organizátor programu Atoz Marketing Services 
rozšíri podporu v rámci iných marketingových ak-
tivít. O svojom ocenení však dávajú spotrebiteľom 
vedieť aj samotní výrobcovia. Najčastejšie tak ro-
bia logom na obale produktu, v outdoorových 
kampaniach, v online priestore, letákoch či tele-

vízii. Po minulé roky túto možnosť využili spoloč-
nosti ako SHP Harmanec, Tesco Stores SR, COOP 
Jednota Slovensko, Goral, Soare Sekt Slovakia, 
Vafo Praha, Freudenberg Home and Cleaning 
Solutions, dm drogerie markt a mnohé iné. 

INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ 
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Reportáž

V
ýrobcovia potravín a drogérie 
sa pravidelne snažia priniesť 
spotrebiteľom niečo zaujímavé. 
Vymýšľajú nové produkty, prí-
chute a inovujú svoje portfólio. 

Na pultoch sa preto objavuje množstvo nových 
výrobkov, ktoré chcú upútať pozornosť nakupu-
júcich. Zákazníci však môžu mať niekedy problém 
sa v novinkách zorientovať. Skupina Atoz Mar-
keting Services práve preto organizuje marke-
tingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka. .

Koronavírus však priniesol na maloobchodný trh 
zaujímavý paradox. Nových a inovatívnych pro-
duktov je momentálne na pultoch predajní pre 
pandémiu síce menej ako kedykoľvek predtým, 
no marketingový program sa v rámci svojho 10. 
ročníka na Slovensku a 21. ročníka v Česku tešil 
veľkému záujmu výrobcov o registráciu noviniek. 
Producenti sa totiž nachádzajú v situácii, keď už 
viac ako rok nemôžu propagovať nové výrobky na 
veľtrhoch či zorganizovať pre spotrebiteľov 
sampling v mieste predaja. To je aj jeden z dôvo-
dov, prečo majú firmy záujem o nezávislé spotre-
biteľské ocenenia. O tom, kto ho získa, rozhodo-
vala ako každý rok reprezentatívna vzorka 2 000 
spotrebiteľov prostredníctvom nezávislého pries-
kumu organizovaného výskumnou agentúrou 
NielsenIQ.

Udržateľnosť boduje
„Medzi nomináciami dlhodobo rastie počet regis-
trácií zameraných na zdravý životný štýl, napríklad 
mliečne dezerty s nižším obsahom cukru alebo 
vegánske a vegetariánske produkty. Naprieč všet-
kými kategóriami je oproti posledným ročníkom 
vidieť ešte väčší tlak na ekológiu a udržateľnosť,“ 
uvádza Tatiana Koššová, country manažérka pre 
Slovensko spoločnosti Atoz Marketing Services. 
Príkladom takejto inovácie je tohtoročný Absolút-
ny víťaz Spontex Green rad zmetákov zo 100 % 
recyklovateľného materiálu. „Osobne mám veľkú 
radosť, keď vidím silný trend inovácií, ktorý je 

win-win pre spotrebiteľov, výrobcov, ale z dlho-
dobého hľadiska aj pre životné prostredie. Výrob-
covia pochopili, že v prístupe k ekológii a udrža-
teľnosti sme všetci na jednej lodi,“ dodáva 
Tatiana Koššová. Projektová manažérka spoloč-
nosti Atoz Marketing Services Veronika Trembá-
čová hovorí, že nárast prihlásených noviniek i ka-
tegórií, v ktorých sa udeľuje ocenenie, dokazuje 
dôležitosť programu. „V tomto roku pribudlo 21 
inovatívnych kategórií, ktoré reagujú na súčasné 
trendy. Ide napríklad o bezlaktózové a bezlepko-
vé potraviny alebo viac kategórií zameraných na 

domácnosť, hygienu, ekológiu a zdravý životný 
štýl. Dlhodobé prieskumy potvrdzujú, že nezávis-
lé ocenenie je jednou z najsilnejších motivácií 
k nákupu hneď za osobným odporúčaním priate-
ľov či rodiny,“ vysvetľuje. Ako pokračuje, podľa 
aktuálneho prieskumu MNForce majú až dve tre-
tiny spotrebiteľov väčšiu dôveru k produktom, 
ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. „Modré 
logo s ‚palcom hore‘ doplnené farbami trikolóry 
pozná k dnešnému dňu viac ako 1,2 milióna slo-
venských zákazníkov,“ poznamenáva Veronika 
Trembáčová.

Nezávislé 
hodnotenie zákazníkov
O ocenení najlepších noviniek rozhodol spotrebi-
teľský prieskum, ktorý na prelome mesiacov apríl 
a máj 2021 realizovala výskumná spoločnosť Niel-

senIQ. Respondenti hodnotili nové produkty, kto-
ré prišli na trh v období január 2020 – máj 2021. 
V každej z 45 kategórií súťažili minimálne tri kon-
kurenčné produkty a pri výbere respondentov boli 
zohľadnené atribúty, ako napríklad zloženie do-
mácnosti či prítomnosť zvieraťa v domácnosti. 
Opýtaní mali možnosť hodnotiť vlastnosti novi-
niek, pričom z prieskumu vyplýva, že najdôležitej-
ším znakom pri novom produkte je chuť/funkč-
nosť, nasleduje kvalita, prekvapivo na treťom 
mieste je obal a značka produktov. Pre respon-
dentov, ktorí novinku nepoznajú, je najvýznam-
nejším atribútom obal, nasleduje kvalita a značka. 
„Napriek prebiehajúcej pandémii rastie percento 
nakupujúcich, ktorých môžeme označiť ako tých, 
čo udávajú trendy. Radi skúšajú nové veci, vyhľa-
dávajú nové výrobky, značky, neboja sa experi-
mentovať. Z posledného prieskumu Shopper 
Trends, ktorý sme realizovali v závere minulého 
roka, vyplýva, že aktuálne je medzi slovenskými 
nakupujúcimi 18 percent tých, ktorí sú hladní po 
novinkách. Oproti nakupujúcim v západnej Euró-
pe je to síce relatívne malé percento, ale trend je 
určite pozitívny,“ uvádza CZ&SK CI vendor ma-
nažérka spoločnosti NielsenIQ Soňa Fialová.

Dobré správy 
sa šíria do sveta
O tom, aké novinky získali tento rok významné 
ocenenie, sa spotrebitelia dozvedia prostredníc-
tvom viacerých kanálov. Marketingový program 
Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 
podporí rozsiahla celoročná B2C a B2B kampaň. 
Reklamné kampane boli uverejnené v časopisoch 
Rytmus života, Noviny do pohody, Chvíľka pre 
teba, Tovar&Predaj a v prílohe LETNÝ RELAX, kto-
rá je súčasťou časopisov Moja psychológia a Moje 
zdravie. Na spomínanú podporu nadviaže po vy-
hlásení víťazov rozsiahla PR kampaň na interne-
tových portáloch ako Rodina a zdravie, 24 hodín, 
Dámska jazda, Dnesky, Len pre ženy, Teraz.sk, 
Šarmantná žena, Webnoviny, Woman.sk, Tipy 
pre zdravie. Novinkou podpory pre víťazov bude 
outdoorová kampaň, ktorá bude zahŕňať bilbor-

Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka oslávil svoj jubilejný 
10. ročník. O tom, že je cennou pomôckou pri nákupoch spotrebiteľov, svedčí záujem výrobcov, 
ktorí sa rozhodli o významné ocenenie tento rok zabojovať. V 45 kategóriách o titul Najlepšej 
novinky bojovalo rekordných 137 noviniek, čo je o 35 produktov viac ako vlani.   

OCENENIE POMÁHA
SPOTREBITEĽOM UŽ 
DESAŤROČIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

VOĽBA SPOTREBITEĽOV
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

EFEKTÍVNY PORIADOK
S REŠPEKTOM K PRÍRODE!

NÁZOV ZNAČKY: SPONTEX 
www.spontex.sk
 www.facebook.com//SpontexCZ
instagram.com/spontex_czsk

MAPA SPONTEX CE S.R.O.
Prodašice 4
294 04 Prodašice
Česká republika

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

LOPATKA SO ZMETÁKOM
Zmetaková súprava je vybavená gumovým 

okrajom na lopatke pre ľahšie zametanie nečistôt. 
Cena: 4,15 EUR

VNÚTORNÝ ZMETÁK 
S TELESKOPICKOU TYČOU

Štetiny vnútorného zmetáka sú na jednej strane 
skosené pre ľahšie vymetanie rohov a zároveň sú 
rozštiepené pre zachytenie toho najjemnejšieho 
prachu. Steny a nábytok pri zametaní ochraňuje 

gumový okraj zmetákovej hlavy.
Cena: 7,95 EUR

VONKAJŠÍ ZMETÁK 
S TELESKOPICKOU TYČOU

Vonkajší zmeták má štetiny pevnejšie a dlhšie, 
aby zamietli aj nerovné vonkajšie povrchy.

Cena: 7,95 EUR

ABSOLÚTNYABSOLÚTNY    
VÍŤAZ!VÍŤAZ!
Zvolený 2 000 spotrebiteľmi za Absolútneho víťaza 
a zároveň víťaz v kategórii METLY A ZMETÁKY*

SPONTEX GREEN RAD ZMETÁKOV ZO 100 % RECYKLOVATEĽNÉHO MATERIÁLU 
Spontex Green je nový rad zmetákov a zmetákovej súpravy, ktoré sú vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov vrátane obalov. 
Celý rad tak ponúka nielen vysokú Spontex kvalitu, ale tiež podporuje rastúci trend recyklácie a udržateľnosti použitých materiálov. 
Oba zmetáky sú vybavené praktickou teleskopickou tyčou a ich štetiny, vyrobené z recyklovaných PET fliaš, sú skrížené do tvaru X na 
efektívne zametanie. Štetiny interiérového zmetáka sú na jednej strane skosené na ľahšie vymetanie rohov a zároveň sú rozstrapkané 
na zachytenie toho najjemnejšieho prachu. Steny a nábytok pri zametaní ochráni gumový okraj hlavy zmetáka. Exteriérový zmeták má 
štetiny pevnejšie a dlhšie, aby zamietli aj nerovné vonkajšie povrchy.
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Vyhlásenie víťazov programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 
sa uskutočnilo online. Trofeje a certifikáty sa Najlepším produktovým novinkám odovzdali 
osobne. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Novinka Cool Malina & Čučoriedka získala titul Najlepšej novinky 
2021. Trofej sme odovzdali Anne Mutkovičovej, customer 
marketing manager zo spoločnosti STAROPRAMEN – SLOVAKIA.

Kategórie Vlasová kozmetika a Syry ovládli novinky COOP 
Žihľavový šampón Biova a COOP Syrové nite Mamičkine 
dobroty. Trofeje sme odovzdali Zuzane Peiger Ačjakovej, 
PR manager a Branislavovi Lellákovi, director commerical 
spoločnosti COOP Jednota Slovensko.

Kategóriu Káva ovládla Fresh 
Corner káva od spoločnosti Slov-
naft. Víťaz získal aj reklamnú 
kampaň od mediálneho partnera 
Dámska jazda.

Spoločnosť dm drogerie markt zvíťazila so svojimi novinkami  
dmBio zázvorovo-kurkumový 7-dňový shot, Denkmit vonné 
perličky a Balea pleťové sérum s vitamínom C. Gratulujeme!

Slovenské vinice ovládli kategóriu Vína. 
Trofej si prevzala Zuzana Strižová, group 
marketing manager spoločnosti ST. NICO-
LAUS – trade.

Trofeje sme odovzdali aj novinkám zo spoločnosti 
Tesco Stores SR.

Moscato de Luxe sa pýši titulom Najlepšia novinka 
2021. Ocenenie prevzali Michal Šuša, konateľ, 
a Maroš Puškár, riaditeľ pre tradičný trh ČR/SR 
spoločnosti Soare Sekt Slovakia.

Za novinku Franz Josef sardinky filety bez 
kože a kostí v olivovom oleji sme ocenenie 
odovzdali Ľubošovi Lobotkovi, riaditeľovi 
spoločnosti Goral.

Spoločnosť Billa s novinkami FREE Mlieko bezlaktózové 
a BILLA Magnéziová voda tichá zabodovali v 10. ročníku 
programu Voľba spotebiteľov – Najlepšia novinka 2021. 

V kategórii Tuniaky sa víťazom stala novinka Žltoplutvý tuniak 
filety v oleji Sokra. Gratulujeme, Ján Turčan, Blataxia. 

Za novinku Maxx Energy 
Drink Klasik Pet sme ocenenie 
odovzdali Rastislavovi 
Libiakovi, obchodnému 
riaditeľovi CASTE SK. 

52

Za novinku Bercoff wellness čaj Zázvor si oce-
nenie prevzal Jozef Kušniar, business director 
spoločnosti M.BER.
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Vyhlásenie víťazov programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 
sa uskutočnilo online. Trofeje a certifikáty sa Najlepším produktovým novinkám odovzdali 
osobne. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Novinka Cool Malina & Čučoriedka získala titul Najlepšej novinky 
2021. Trofej sme odovzdali Anne Mutkovičovej, customer 
marketing manager zo spoločnosti STAROPRAMEN – SLOVAKIA.
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2021. Ocenenie prevzali Michal Šuša, konateľ, 
a Maroš Puškár, riaditeľ pre tradičný trh ČR/SR 
spoločnosti Soare Sekt Slovakia.

Za novinku Franz Josef sardinky filety bez 
kože a kostí v olivovom oleji sme ocenenie 
odovzdali Ľubošovi Lobotkovi, riaditeľovi 
spoločnosti Goral.

Spoločnosť Billa s novinkami FREE Mlieko bezlaktózové 
a BILLA Magnéziová voda tichá zabodovali v 10. ročníku 
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filety v oleji Sokra. Gratulujeme, Ján Turčan, Blataxia. 
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: TENTO 
www.sk.tento.eu
 www.facebook.com/TentoSlovensko
www.instagram.com/tento_czsk

METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.
Celulózka 3494 
011 61 Žilina 
Slovenská republika

TENTO CLASSIC:  3,99 EUR / 2,50 EUR

TENTO PINK DECOR: 3,99 EUR / 2,50 EUR

TENTO BLUE DECOR: 3,99 EUR / 2,50 EUR

TENTO BALSAM PURE:  3,99 EUR / 2,50 EUR

TENTO BALSAM COCONUT:  3,99 EUR / 2,50 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ / AKCIOVÁ CENA:

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII PAPIEROVÝ PROGRAM*

ZALISTUJTE EKOLOGICKÚ NOVINKU!

TENTO 3-VRSTVOVÉ TOALETNÉ PAPIERE  
Produkty Tento sú šetrné k  životnému prostrediu a  sú vyrábané lokálne – blízko vás, aby sa minimalizovali emisie uhlíka. 
Sú vyrábané zodpovedne z čistého dreva – zo 100 % celulózy, vďaka ktorej sú správnou voľbou šetrnou k životnému prostrediu.Všetky 
produkty sú certifikované PEFC alebo FSC certifikátmi, pričom značka Tento pozná presný pôvod až 90 % drevných vlákien, z ktorých 
sa vyrábajú. Pôvod obnoviteľných surovín je z udržateľne spravovaných lesov, ktoré rastú rýchlejšie, než sú využívané.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: BILLA 
 www.billa.sk
 www.facebook.com/BillaSlovensko
 www.instagram.com/billa_sk

BILLA S.R.O.
Bajkalská 19/A 
821 02 Bratislava
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII BALENÉ VODY*

POKLAD VO FĽAŠI MINERÁLKY!

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ 1,5 l : 0,45 EUR

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ 0,5 l : 0,39 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ  
Prírodná minerálna voda BILLA Ľubovnianka magnéziová. Pochádza z kvalitného slovenského podzemného zdroja. Je stredne minera-
lizovaná a vhodne dopĺňa dennú potrebu horčíka, vápnika a kremíka. V BILLA ju nájdete v 0,5 l a 1,5 l balení.
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Sú vyrábané zodpovedne z čistého dreva – zo 100 % celulózy, vďaka ktorej sú správnou voľbou šetrnou k životnému prostrediu.Všetky 
produkty sú certifikované PEFC alebo FSC certifikátmi, pričom značka Tento pozná presný pôvod až 90 % drevných vlákien, z ktorých 
sa vyrábajú. Pôvod obnoviteľných surovín je z udržateľne spravovaných lesov, ktoré rastú rýchlejšie, než sú využívané.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: BILLA 
 www.billa.sk
 www.facebook.com/BillaSlovensko
 www.instagram.com/billa_sk

BILLA S.R.O.
Bajkalská 19/A 
821 02 Bratislava
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII BALENÉ VODY*

POKLAD VO FĽAŠI MINERÁLKY!

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ 1,5 l : 0,45 EUR

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ 0,5 l : 0,39 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ  
Prírodná minerálna voda BILLA Ľubovnianka magnéziová. Pochádza z kvalitného slovenského podzemného zdroja. Je stredne minera-
lizovaná a vhodne dopĺňa dennú potrebu horčíka, vápnika a kremíka. V BILLA ju nájdete v 0,5 l a 1,5 l balení.
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII ŠPECIÁLNE POTRAVINY*

MLIEKO VHODNÉ PRE KAŽDÉHO!

NÁZOV ZNAČKY: FREE 
 www.billa.sk
 www.facebook.com/BillaSlovensko
 www.instagram.com/billa_sk

BILLA S.R.O.
Bajkalská 19/A 
821 02 Bratislava
Slovenská republika

FREE MLIEKO BEZLAKTÓZOVÉ 1,5 %: 1,09 EUR

FREE MLIEKO BEZLAKTÓZOVÉ 3,5 %: 1,29 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

FREE MLIEKO BEZLAKTÓZOVÉ  
Bezlaktózové mlieko zo Slovenska, vyrobené pridaním enzýmu laktáza, ktorý mliečny cukor laktózu rozkladá na jednoduchšie a ľahšie 
stráviteľné formy. Množstvo laktózy najviac 0,01 g na 100 ml.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: 
MAXX 
Na trhu od: 05/2020

 www.caste.sk

CASTE SK, A. S.
Jazerná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII ENERGETICKÉ NÁPOJE*

ZALISTUJTE PRODUKTOVÚ NOVINKU 
DO VAŠICH OBCHODOV!

ODPORÚČANÁ CENA: 
MAXX DRINK ENERGY KLASIK PET: 0,39 EUR – 0,79 EUR

MAXX ENERGY DRINK KLASIK PET 
Energetické nápoje MAXX ponúkame v praktickom balení – plastovej 0,5 l PET fľaši s hygienickým znovu uzatvárateľným uzáverom, čo 
je neoceniteľná pomôcka pre športovcov a ľudí žijúcich aktívnym životným štýlom. Ako už meno našich drinkov prezrádza, vo všetkých 
sú hodnoty povzbudzujúcich látok zmaxximalizované – obsah kofeínu je 32 mg/100 ml a obsah taurínu 400 mg/100 ml.
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V KATEGÓRII ENERGETICKÉ NÁPOJE*
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VÍŤAZ!VÍŤAZ!
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V KATEGÓRII ENERGETICKÉ NÁPOJE*
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: 
MAMIČKINE DOBROTY 

 www.coop.sk
 www.instagram.com/coop_jednota
 www.facebook.com/COOPJednota

COOP JEDNOTA SLOVENSKO, 
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII SYRY*

JEDINEČNÉ CHUTE, NA AKÉ SME 
ZVYKNUTÍ OD DETSTVA!

COOP SYROVÉ NITE MAMIČKINE DOBROTY ÚDENÉ: 1,09 EUR

COOP SYROVÉ NITE MAMIČKINE DOBROTY NEÚDENÉ: 1,09 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

COOP SYROVÉ NITE MAMIČKINE DOBROTY  
COOP Syrové nite z produktovej rady Mamičkine dobroty sú skvelá slaná pochúťka, ktorá ozdobí nielen každú misu, ale sú vhodné aj 
ako pochúťka k rodinnému alebo priateľskému posedeniu. COOP Syrové nite Mamičkine dobroty sú vyrobené na Slovensku.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII VLASOVÁ KOZMETIKA*

ODDAJTE SA VLNE SVIEŽOSTI S NOVOU 
KOZMETICKOU ZNAČKOU BIOVA!

NÁZOV ZNAČKY: 
BIOVA 

 www.coop.sk
 www.instagram.com/coop_jednota
 www.facebook.com/COOPJednota

COOP JEDNOTA SLOVENSKO, 
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika

ODPORÚČANÁ CENA: 
COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA: 1,29 EUR

COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA
COOP Žihľavový šampón Biova je určený pre všetky typy vlasov. Vlasy jemne umýva a napomáha udržiavať ich zdravý vzhľad. COOP 
Žihľavový šampón Biova je vyrobený na Slovensku a dostupný exkluzívne iba v predajniach COOP Jednoty.
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Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika
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V KATEGÓRII SYRY*

JEDINEČNÉ CHUTE, NA AKÉ SME 
ZVYKNUTÍ OD DETSTVA!
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COOP SYROVÉ NITE MAMIČKINE DOBROTY NEÚDENÉ: 1,09 EUR

VARIANTY A ODPORÚČANÁ CENA:

COOP SYROVÉ NITE MAMIČKINE DOBROTY  
COOP Syrové nite z produktovej rady Mamičkine dobroty sú skvelá slaná pochúťka, ktorá ozdobí nielen každú misu, ale sú vhodné aj 
ako pochúťka k rodinnému alebo priateľskému posedeniu. COOP Syrové nite Mamičkine dobroty sú vyrobené na Slovensku.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ
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VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII VLASOVÁ KOZMETIKA*

ODDAJTE SA VLNE SVIEŽOSTI S NOVOU 
KOZMETICKOU ZNAČKOU BIOVA!

NÁZOV ZNAČKY: 
BIOVA 

 www.coop.sk
 www.instagram.com/coop_jednota
 www.facebook.com/COOPJednota

COOP JEDNOTA SLOVENSKO, 
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika

ODPORÚČANÁ CENA: 
COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA: 1,29 EUR

COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA
COOP Žihľavový šampón Biova je určený pre všetky typy vlasov. Vlasy jemne umýva a napomáha udržiavať ich zdravý vzhľad. COOP 
Žihľavový šampón Biova je vyrobený na Slovensku a dostupný exkluzívne iba v predajniach COOP Jednoty.
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VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
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827 18 Bratislava
Slovenská republika
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COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA: 1,29 EUR

COOP ŽIHĽAVOVÝ ŠAMPÓN BIOVA
COOP Žihľavový šampón Biova je určený pre všetky typy vlasov. Vlasy jemne umýva a napomáha udržiavať ich zdravý vzhľad. COOP 
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NÁZOV ZNAČKY: COOL 
Na trhu od: 04/2020

 www.instagram.com/cool_czsk

STAROPRAMEN-SLOVAKIA, S.R.O
Tomášikova 30
821 01 Bratislava 
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII NEALKOHOLICKÉ PIVÁ*

OSVIEŽ SI DEŇ S NAJLEPŠOU NOVINKOU!

COOL MALINA & ČUČORIEDKA: 0,85 EUR
ODPORÚČANÁ CENA:

COOL MALINA & ČUČORIEDKA  
Nová osviežujúca príchuť, ktorá spája sviežosť malín a čučoriedok a rozširuje tak paletu nealko príchutí značky COOL na slovenskom trhu.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: VELVET 
 www.moracell.cz
 www.facebook.com/moracell.cz

      moracell@moracell.cz

MORACELL S.R.O.
Průmyslová 542 
664 63  Žabčice 
Česká Republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI V KATEGÓRII 
POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ A HYGIENU*

ZALISTUJTE PRODUKTOVÚ NOVINKU 
DO VAŠICH OBCHODOV!

ODPORÚČANÁ / AKCIOVÁ CENA:
VELVET TURBO EXTRA STRONG – PAPIEROVÁ UTIERKA: 3,79 EUR / 2,59 EUR

VELVET TURBO EXTRA STRONG – PAPIEROVÁ UTIERKA  
Giga rolka Velvet TURBO je výnimočne účinná papierová utierka. Jej pevnosť a vysoká účinnosť pomôžu upratať rýchlo a účinne každú 
miestnosť vo vašej domácnosti. Silné, a pritom správne mäkké 3 vrstvy hodvábneho papiera, skvele pohlcujú vlhkosť aj mechanické 
nečistoty. Utierka je ideálne vhodná do kuchyne  –  je bezpečná pri kontakte s potravinami, rýchlo a účinne odstráni škvrny a nečistoty 
z pracovných dosiek a kuchynských skriniek. Utierka Velvet Turbo je tiež skvelou voľbou pre generálne upratovanie celého domu alebo 
bytu. Papierová utierka Velvet Turbo má 330 výnimočne pevných útržkov a zabezpečí, že 1 rolka vydrží dlho aj pri intenzívnom použí-
vaní. Nebude naďalej nutné držať doma zásoby kuchynských rolí, či neustále myslieť na ďalší nákup. Papierová utierka Velvet Turbo 
bola vyvinutá s ohľadom na životné prostredie. Počet útržkov zodpovedá 7 štandardným rolkám, to znamená, že Velvet Turbo eliminuje 
odpad. Jedna dutinka miesto siedmych. Zároveň dochádza k zníženiu plastu, ktorý je nutný k zabaleniu produktu. Velvet Turbo – vyberte 
to najlepšie pre seba, to najlepšie pre prírodu.
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: COOL 
Na trhu od: 04/2020

 www.instagram.com/cool_czsk

STAROPRAMEN-SLOVAKIA, S.R.O
Tomášikova 30
821 01 Bratislava 
Slovenská republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII NEALKOHOLICKÉ PIVÁ*

OSVIEŽ SI DEŇ S NAJLEPŠOU NOVINKOU!

COOL MALINA & ČUČORIEDKA: 0,85 EUR
ODPORÚČANÁ CENA:

COOL MALINA & ČUČORIEDKA  
Nová osviežujúca príchuť, ktorá spája sviežosť malín a čučoriedok a rozširuje tak paletu nealko príchutí značky COOL na slovenskom trhu.

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: VELVET 
 www.moracell.cz
 www.facebook.com/moracell.cz

      moracell@moracell.cz

MORACELL S.R.O.
Průmyslová 542 
664 63  Žabčice 
Česká Republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI V KATEGÓRII 
POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ A HYGIENU*

ZALISTUJTE PRODUKTOVÚ NOVINKU 
DO VAŠICH OBCHODOV!

ODPORÚČANÁ / AKCIOVÁ CENA:
VELVET TURBO EXTRA STRONG – PAPIEROVÁ UTIERKA: 3,79 EUR / 2,59 EUR

VELVET TURBO EXTRA STRONG – PAPIEROVÁ UTIERKA  
Giga rolka Velvet TURBO je výnimočne účinná papierová utierka. Jej pevnosť a vysoká účinnosť pomôžu upratať rýchlo a účinne každú 
miestnosť vo vašej domácnosti. Silné, a pritom správne mäkké 3 vrstvy hodvábneho papiera, skvele pohlcujú vlhkosť aj mechanické 
nečistoty. Utierka je ideálne vhodná do kuchyne  –  je bezpečná pri kontakte s potravinami, rýchlo a účinne odstráni škvrny a nečistoty 
z pracovných dosiek a kuchynských skriniek. Utierka Velvet Turbo je tiež skvelou voľbou pre generálne upratovanie celého domu alebo 
bytu. Papierová utierka Velvet Turbo má 330 výnimočne pevných útržkov a zabezpečí, že 1 rolka vydrží dlho aj pri intenzívnom použí-
vaní. Nebude naďalej nutné držať doma zásoby kuchynských rolí, či neustále myslieť na ďalší nákup. Papierová utierka Velvet Turbo 
bola vyvinutá s ohľadom na životné prostredie. Počet útržkov zodpovedá 7 štandardným rolkám, to znamená, že Velvet Turbo eliminuje 
odpad. Jedna dutinka miesto siedmych. Zároveň dochádza k zníženiu plastu, ktorý je nutný k zabaleniu produktu. Velvet Turbo – vyberte 
to najlepšie pre seba, to najlepšie pre prírodu.
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: BRIT 
 www.krmivo-brit.cz
 www.facebook.com/britCS
 www.instagram.com/britpetfood

VAFO PRAHA S.R.O.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany
Česká republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII KRMIVÁ A MAŠKRTY PRE PSY*

SUPER CHUTNÁ ODMENA PRE 
VŠETKÝCH PSÍCH BLÁZNOV DO MÄSA!

BRIT MEATY JERKY – MAŠKRTY ZO SUŠENÉHO MÄSA: 5,19 EUR

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE A ODPORÚČANÁ CENA:

BRIT MEATY JERKY - MAŠKRTY ZO SUŠENÉHO MÄSA  
Výživná, jednoduchá a zdravá pochúťka. Sušené mäsové maškrty s 85 % mäsa a superpotravinami. Sú ideálnou odmenou pri 
výcviku psa. Pre svoju čistú mäsovú vôňu a chuť priťahuje pozornosť štvornohého parťáka a posilňujú vzťah medzi páničkom 
a jeho chlpatým kamošom.
•  Mäsové filety, peniažky alebo proteínové tyčinky s funkčnými prísadami pre zdravé zuby, podporu imunity, 

mobility a trávenia.

•   Okrem mäsa alebo hmyzu obsahujú aj čučoriedky, probiotiká, kelpu, membrány vaječných škrupín, tekvicu 
alebo slávku zelenoústú.

•  Pochúťky sú vyrobené v EÚ zo surovín pochádzajúcich iba z kontrolovaných európskych chovov bez obsahu hormónov 
alebo GMO.

•  Pomalé sušenie pri nízkej teplote maximálne uchováva pôvodnú chuť a charakter opracovaného mäsa, a zároveň zaisťuje
bezpečnosť tým, že ničí všetky škodlivé mikroorganizmy.

• BEZ OBILNÍN – BEZ FARBÍV – BEZ CUKRU

* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU 2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: BRIT CARE 
 www.krmivo-brit.cz
 www.facebook.com/britCS
 www.instagram.com/britpetfood

VAFO PRAHA S.R.O.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany
Česká republika

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII KRMIVÁ PRE MAČKY*

BEZOBILNÉ KRMIVO S ČERSTVÝM MÄSOM!

400 g: 4,49 EUR

2 kg: 17,99 EUR

7kg: 40 EUR

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE A ODPORÚČANÁ CENA:

BRIT CARE SUPERPRÉMIOVÉ HYPOALERGÉNNE KRMIVO PRE MAČKY 
S ČERSTVÝM MÄSOM A PROBIOTIKAMI  
Desať nových receptúr s čerstvým mäsom pre všetky fázy života mačky. 

Mačky sú mäsožravce a veľmi maškrtné a vyberavé tvory. Chuť je u nich vždy na prvom mieste. Preto nový rad bezobilných 
a hypoalergénnych krmív Brit Care obsahuje čerstvé mäso vo všetkých receptúrach. Čerstvé mäso zlepšuje chuť a vôňu granúl 
a krmivo je tak príťažlivejšie aj pre tie najvyberavejšie mačky. Všetky receptúry sú navrhnuté tak aby vyhovovali všetkým vekovým 
kategóriám mačiek, a tak, aby zodpovedali špecifickým potrebám mačiek. Probiotiká a prebiotiká pomáhajú podporovať zdravé 
trávenie a imunitu. Bylinky a bobuľoviny bohaté na antioxidanty, vitamíny a flavonoidy pomáhajú zabezpečiť skvelý vzhľad i dlhý 
a zdravý život mačky. Rakytník rešetliakový prispieva k zdraviu obličiek a močových ciest. Receptúry sú bohaté na vlákninu, ktorá 
pomáha ľahkému priechodu chlpových chumáčikov tráviacim traktom. 

Portfólio obsahuje receptúru pre mačiatka, 3 receptúry pre sterilizované mačky, receptúru pre staršie mačky, veľké mačky, dospelé 
mačky a mačky s citlivým trávením.
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Portfólio obsahuje receptúru pre mačiatka, 3 receptúry pre sterilizované mačky, receptúru pre staršie mačky, veľké mačky, dospelé 
mačky a mačky s citlivým trávením.
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* ZVOLENÝ REPREZENTATÍVNOU VZORKOU  2 000 SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV. PRIESKUM USKUTOČNILA AGENTÚRA NIELSENIQ.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZOV ZNAČKY: FRESH CORNER 
 www.freshcorner.sk 
 www.facebook.com/MySlovnaft
 www.instagram.com/myslovnaft

SLOVNAFT, A.S.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Slovenská republika

FRESH CORNER KÁVA 1 kg: 19.90 EUR
ODPORÚČANÁ CENA:

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII KÁVA*

FRESH CORNER KÁVA

FRESH CORNER ZRNKOVÁ KÁVA  
Na základe pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov sme sa rozhodli predávať našu Fresh Corner kávu nielen priamo na našich prevádz-
kach, ale aj ako spotrebiteľské balenie zrnkovej kávy, ktoré si môžu naši zákazníci vychutnať v pohodlí svojich domovov alebo kancelárií.
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POZÝVAME VÁS NA 11. ROČNÍK

OSLÁVTE S NAMI 
11. ROČNÍK!  PRIHLÁSTE 
SVOJE NOVINKY VČAS! 
REGISTRÁCIA NOVINIEK 
SA ZAČÍNA UŽ NA JESEŇ!

SLEDUJTE NÁS NA LINKEDINE!
VOĽBA SPOTREBITEĽOV  
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• 100% ingrediencií prírodného pôvodu
• 100% rastlinná; bez mliečnej zložky, 

bezlaktózová, bez lepku 
• Vegánska
• Na natieranie, pečenie, varenie a smaženie

rovnako ako pri masle, dokonca aj tak chutí

MALÝ KROK PRE VÁS.

K UDRŽATEĽNOSTI.  
VEĽKÝ KROK

Vyberte si novú Ramu, 
alternatívu masla. 

*Založené na porovnaní programu Quantis 2020, ktorý porovnával životný cyklus Ramy, 100% rastlinnej alternatívy masla, predávanej v Európe 
a európskeho živočíšneho masla. 
Keď vymeníte 250 g balenie živočíšneho masla za rovnaké 250 g balenie Ramy, 100% rastlinnej alternatívy masla, ušetríte 1,8 kg CO2eq. 
Viac informácií nájdete na https://www.rama.com/sk-sk/sk.

Vyberte si novú Ramu, Vyberte si novú Ramu, 
alternatívu masla. 

MALÝ KROK
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