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Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

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

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

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

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

S pomínate si na to, čo 
ste robili pred de-
siatimi rokmi? Vo 
svete sa vtedy odohralo 
množstvo významných 
udalostí. Napríklad na 

Slovensku sa uskutočnili Majstrovstvá 
sveta v ľadovom hokeji, britský princ 
William si povedal áno s Kate Middleto-
novou, v Európskej únii zakázali predaj 
50-wattových žiaroviek a z kozmodrómu 
Bajkonur odštartovala k Medzinárodnej 
vesmírnej stanici kozmická loď Sojuz 
TMA-21. 

Okrem toho sa stala ešte jedna dôležitá 
vec. Pred desiatimi rokmi začal vychá-
dzať časopis Tovar&Predaj. Keď som si 
listovala prvé dvojčíslo zo septembra 
a októbra 2011, na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že sa v podstate toho veľa 
nezmenilo. Aj pred desaťročím sme pí-
sali, že kríza, vtedy tá fi nančná, zmenila 
správanie zákazníkov, obchodníci nesú-
hlasili s novelou zákona o potravinách 
a na pultoch predajní bolo málo sloven-
ských potravín. 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Měl jsem to štěstí být u toho, když se časopis 
Tovar&Predaj rozjížděl. A je mi potěšením, že 
mohu i nadále sledovat, jak prospívá, rozvíjí se 
a vylepšuje. Jako každý začátek bylo zahájení 
jeho vydávání spojené s velkým očekáváním, ale 
i s lehčí obavou, jestli se takzvaně chytne. Každé 
jeho číslo je podle mě jasným důkazem, že od 
samého startu chytil ten správný vítr a že se-
bevědomě pluje na vlnách slovenského obchodu 
s jasně stanoveným azimutem: informovat, sdílet, 
pomáhat… Jen tak dál a šťastnou plavbu!

Napriek tomu sa však dá konštatovať, že 
slovenský maloobchod prešiel za tú 
dobu veľmi dlhú cestu. Na trhu sa ob-
javili nové predajné koncepty. Niektoré 
prežili, iné sa nadobro porúčali. Konku-
rencia sa zhustila a aby v nej dokázali 
obchodníci obstáť, neustále zlepšovali 
svoju ponuku služieb i tovaru. Vyzreli aj 
spotrebitelia. Začali si pýtať kvalitu a sú 
vo svojich požiadavkách oveľa náročnej-
ší. To všetko posúvalo a posúva retail na 
Slovensku vpred. 

Pri tejto neľahkej ceste je s vami už 
desať rokov aj časopis Tovar&Predaj. 
Dúfame, že informáciami a inšpiráciou, 
ktoré prinášame, sa vám ňou kráča as-
poň o čosi ľahšie. Aj my sa totiž snažíme 
neustále zlepšovať a budeme tak robiť aj 
naďalej. 

 Jubileum
 Skúsenosti
 Budúcnosť

Na zdravie!
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Keď narazíte na tento kód, 
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Lacnejší bol čerstvý 
tovar

 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa v ob-
dobí jún – júl 2021 znížila na 68,08 eur, čo 
v porovnaní s minulou periódou apríl – máj 
2021, keď sa pohybovala na úrovni 69,69 eur, 
predstavuje pokles o 2,3 %.

K zníženiu cien došlo v ôsmich z deviatich sledo-
vaných reťazcov. Najviac za vybrané výrobky zo 
spotrebného koša zákazníci ušetrili v predajniach 
Tesco HM a Tesco Expres, kde bolo možné na-
kúpiť v priemere o 5 % lacnejšie než v minulom 
období. Viac než 3 % pokles cien sme zazname-
nali tiež v reťazci Lidl.

Pri pohľade na jednotlivé časti nákupného koša sa 
priemerná cena najviac znížila v kategórii čerstvé-
ho tovaru, v ktorej došlo k výraznému poklesu 
cien o 6,8 %, zlacneli tiež drogistické a kozmetic-
ké produkty, konkrétne o 2,2 %. Naopak, kolo-
niál a trvanlivé výrobky sa predávali v priemere 
o 3,2 % drahšie než v predchádzajúcom období. 

Okrem Metra, kde priemerná hodnota sledova-
ného koša dosiahla 58,08 eur, zaplatili zákaz-
níci za nákup monitorovaných výrobkov naj-
menej v Tescu HM (63,59 eur) a Tescu Expres 
(67,70 eur). 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (06/2021 vs. 06/2020, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (06/2021 vs. 06/2020, v %)

2,3 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov jún a júl klesla o 2,3 %.

68,08 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období 
jún – júl bola 6 8,08 eur.

Čaje najviac propagujú Baliarne obchodu Poprad
 Takmer tretinu celkového reklamného výkonu čierneho čaju tvorí značka Pigi (Baliarne 
obchodu Poprad, 32 %), top dvojkou je Lipton (Unilever, 31 %) a trojlístok najpropagova-
nejších uzatvára s odstupom Mistral (Baliarne obchodu Poprad, 5 %). Najpropagovanejšou 
značkou zeleného čaju je Popradský čaj (Baliarne obchodu Poprad, 28 %), dvojkou je značka 
Teekanne rovnomenného producenta (11 %) a trojicu najpropagovanejších uzatvára značka 
Pickwick (Jacobs Douwe Egberts, 8 %). 

Trojlístok najpropagovanejších značiek ovocných 
čajov tvorí Popradský čaj (Baliarne obchodu Po-
prad, 21 %), Teekanne (Teekanne, 18 %) a Mis-

tral (Baliarne obchodu Poprad, 16 %). Absolút-
nou jednotkou v propagácii bylinkových čajov je 
Klember (Klember, 46 %), top dvojkou značka 
Popradský čaj (Baliarne obchodu Poprad, 13 %) 
a trojicu uzatvára Elixír (Agrokarpaty, 5 %). 

Viac než štvrtina reklamného výkonu v kategórii 
praženej kávy na Slovensku je propagovaná pod 
značkou Popradská (Baliarne obchodu Poprad, 26 
%) nasledovaná značkami Tchibo/Eduscho (Tchi-
bo, 21 %) a tretí najvyšší reklamný výkon uskutoč-
nila značka Jacobs (Jacobs Douwe Egberts, 12 %). 
Najsilnejším propagačným hráčom na trhu instant-
nej kávy je značka Nescafé (Nestlé, 41 %) nasle-
dovaná značkami Jacobs (Jacobs Douwe Egberts, 
29 %) a Tchibo (Tchibo, 20 %). Kávu vo vrecúškach 
najviac propaguje značka Nescafé (Nestlé, 36 %) 
nasledovaná značkami Jacobs (Jacobs Douwe 
Egberts, 21 %) a Mukates (Maspex, 12 %). 

Popradský čaj 28 %

Teekanne 11 %

Pickwick 8 %

Dilmah 5 %

Twinings 3 %

Lipton 2 %

Fresh 2 %

Ostatné 41 %

Najpropagovanejšie značky 
zeleného čaju
(Reklamný výkon v období 09/2020 – 08/2021)

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

V júni sa medziročne najviac darilo zmrzline

Pivo 19,0 %

Liehoviny −0,6 %

Syr 4,4 %

 Čokoládové cukrovinky −9,0 %

Balené vody 30,7 %

 Sušienky a oblátky −2,8 %

Zmrzlina 61,0 %

Víno* 0,4 %

Káva −12,1 %

 Slané pochutiny 4,5 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 9,8 %

 Starostlivosť o vlasy 4,0 %

 Pracie prostriedky  3,0 %

 Krmivo pre zvieratá 3,2 %

 Čistiace prostriedky −6,7 %

 Ústna hygiena 0,7 %

 Osobná hygiena 1,5 %

 Starostlivosť o pleť 17,6 %

 Starostlivosť o dieťa  3,2 %

 Dekoratívna kozmetika 11,9 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

22. 25. 28. 30.

Kraj 70,17 71,13 70,10 69,89
Coop Jednota 
Supermarket 72,54 72,49 77,41 69,65

Kaufland 65,79 65,74 70,09 69,75

Lidl 69,90 67,33 69,51 68,08

Metro 58,12 59,53 58,33 57,49
Coop Jednota 
Tempo  75,30 75,91 76,87 72,76

Terno Plus 69,15 68,41 65,87 68,89

Tesco Expres 66,70 68,36 72,44 65,07

Tesco HM 62,40 60,75 68,40 61,76

Vývoj cien v období 31. 5. 2021 – 1. 8. 20214
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Žabka pokračuje 
v raste

  Sieť Žabka na Slovensku otvorila dve 
nové predajne, a to v Dunajskej Strede a Bra-
tislave. Zákazníci tak môžu od augusta naku-
povať v ôsmich predajniach značky na západ-
nom Slovensku. Žabka v Dunajskej Strede 
otvorila v ZOC MAX na Galantskej ceste a stala sa 
prvou predajňou reťazca v nákupnom centre. Na 
predajnej ploche približne 85 metrov štvorcových 
ponúka na výber zo sortimentu okolo 2 100 polo-
žiek. Okrem potravín, ktoré zákazníci poznajú aj 
z iných obchodov Žabky, sú v ponuke lokálne no-
vinky ako remeselné pivo z trnavského pivovaru 
Smadná tava. Nová Žabka pribudla aj v bratislav-
skej Dúbravke. Z hľadiska rozlohy patrí k doposiaľ 
najväčším prevádzkam. Zákazníkom ponúkne vyše 
2 300 položiek na ploche 120 metrov štvorcových. 
Zaneprázdnení ľudia z okolia si môžu nakúpiť 
v Žabke aj na diaľku – cez niektorú z donáškových 
služieb Bolt Food a Wolt. 

Sieť dm sa v Nitre 
presťahovala

  Začiatkom septembra otvorila spoloč-
nosť dm novú predajňu v Nitre. Nachádza sa 
na prízemí nitrianskeho obchodného centra 
Mlyny a nahradila predajňu na Štefánikovej 
triede, ktorá bola koncom augusta zatvorená. 
Zákazníci v novej filiálke budú mať okrem klasic-
kého sortimentu k dispozícii aj plniacu stanicu na 
drogériu s dvoma prostriedkami na umývanie 
riadu a dvoma prostriedkami na pranie. V sorti-
mente predajne nájdu aj dekoratívnu kozmetiku 
NYX Professional Makeup, ktorá je dostupná len 
vo vybraných predajniach dm.

Rozhovor s konateľom siete Martinom Pod-
hradským nájdete v časopise Tovar&Predaj 
3 – 4/2019 na str. 24 a na www.tovarapredaj.
sk v sekcii Profily. 

JEDNOU VETOU:

„Často si 
neuvedomujeme, 
akých veľkých 

zmien sme 
svedkami, 

pretože sa nás 
bezprostredne 
nedotýkajú.“

Jules Romains, 
francúzsky spisovateľ

Wolt otvorí 
na Slovensku 
kamenné predajne

  Donášková služba Wolt plánuje priniesť 
koncom roka na slovenský trh nový koncept 
Wolt Market. Prvú predajňu s expresnou do-
náškou otvorí v centre Bratislavy a ponúkne 
v nej sortiment s približne 2 000 položkami. 
Koncept funguje už v niekoľkých krajinách 
a okrem Slovenska sa budú kamenné pre-
dajne otvárať aj v Česku, Poľsku, Dánsku, Es-
tónsku, Litve a Lotyšsku.

  Predajne Woltu budú fungovať výlučne ako 
obchody s rozvozom potravín a tovarov základnej 
potreby. Kuriéri budú doručovať len do krátkych 
vzdialeností, čím čas doručovania neprekročí 20 
minút. Spoločnosť má po Bratislave ambíciu rozší-
riť obchody aj do ďalších väčších miest. Aktuálne 
Wolt zostavuje tím, ktorý bude zodpovedný za 
rozvoj nového konceptu Wolt Market na Sloven-
sku. Fínska spoločnosť v súčasnosti pôsobí vo viac 

ako 23 krajinách. Na slovenský trh prišla v roku 
2019, keď spustila svoju donáškovú službu v Brati-
slave. Odvtedy rozšírila svoje pôsobenie do Košíc, 
Trnavy, Banskej Bystrice, Nitry, Žiliny, Prešova a ďal-
ších miest. 

Pravidlá pre 
letáky sa zmenia

  Obchodníci dostanú voľnejšiu ruku pri 
zostavovaní letákov. Podľa pripravovanej no-
vely zákona o potravinách by im mala od bu-
dúceho roka odpadnúť povinnosť umiestniť 
v reklamných materiáloch minimálne polo-
vicu slovenských výrobkov. 

Ako informoval Denník N, ministerstvo pôdohos-
podárstva však chce ponechať aspoň základnú 
informáciu pre spotrebiteľov o tom, aký priestor im 
sieť v letáku venuje. V novele preto navrhuje, aby 
obchodník musel na viditeľnom mieste a určenou 
veľkosťou písma zverejniť percentuálny podiel slo-
venských potravín v letáku. Odzvoniť by malo aj 
miliónovým pokutám. Agrorezort navrhol, aby sa 
minimálna pokuta za opakované porušenie zá-
kona znížila minimálne na 50-tisíc eur, maximálne 
na dva milióny eur.

O najnovšej novele zákona o neprimeraných 
podmienkach si prečítate v časopise 
Tovar&Predaj 5 – 6/2021 na str. 16
a na www.tovarapredaj.sk v sekcii Téma. 



KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

PROJEKT SENEC
Spoločne s významným zákazníkom Coop 
Jednota Slovensko, ktorý má viac ako 2 200 
supermarketov a maloobchodov s potravi-
nami, vybudoval Hortim na Slovensku mo-
dernú poloautomatickú prevádzku jedinečnú 
v ČR a SR. Mottom spoločnosti je dodať tovar 
čerstvý a v čo najvyššej kvalite, preto prikro-
čila k procesnej automatizácii svojej novej 
chladenej logistickej platformy. 

V Senci 14. augusta 2020 otvorili na ploche 
väčšej než 10 000 m2 novú modernú distri-
bučnú jednotku disponujúcu až 1 500 tonami 
čerstvého ovocia a zeleniny. Nový sklad je ria-
dený pomocou WMS (Warehouse Manage-
ment System). Pohyb tovaru a zásob, vrátane 
efektivity prevádzky, riadi výpočtová technika. 
Vďaka tomuto dynamickému riadeniu môže 
centrum expedovať ovocie a zeleninu do 
niekoľkých desiatok minút od prijatia objed-
návky. Denne je pritom schopný spracovať 
až 1 500 objednávok. 

Novú logistickú halu spravuje inteligentná 
technológia, ktorá riadi prevádzku tak, aby 
zamedzila ľudským chybám a dosiahla čo naj-
väčšiu efektivitu v pracovnom procese. Inovatívne riešenie tejto potravi-
novej logistiky riadi procesy s najmenším počtom podnikových zdrojov 
pri dosahovaní čo najvyššieho prevádzkového výkonu. Ovocie a zele-
nina sa tak môžu dostať k zákazníkom už do 24 hodín od zberu 
u domácich pestovateľov.   

PROJEKT BRNO
Ani česká centrála Hortim Group nezaháľa. Pre stále sa zvyšujúci počet 
objednávok zo strany obchodných partnerov bolo potrebné rozšíriť exis-
tujúce brnianske sklady. A tak sa v roku 2019 objavili prvé návrhy na 
novú veľkú halu s rozlohou 4 500 m2. Tá bola dostavaná už v júni 
tohto roka.

V jej prvej časti je neuveriteľných 48 komôr na dozrievanie baná-
nov. Počítačovo riadené dozrievanie zaručuje najvyššiu kvalitu banánov 
pre zákazníka v akomkoľvek ročnom období. V druhej časti sa teraz 
pripravuje moderné baliace centrum, kde bude tovar balený do rôznych 
obalov. So svojimi dodávateľmi firma neustále vyvíja nové sofistikované 

obaly, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Zameriava sa na recykláty 
a od roku 2019 aj na biologicky odbúrateľné fólie.

Súčasťou baliaceho centra je aj nová linka na odhaľovanie vonkaj-
ších i vnútorných kvalitatívnych chýb guľatých plodov pomocou 
kamerovej technológie. Všetky tieto nové technológie smerujú k jed-
nému cieľu: dodať včas vždy kvalitné a čerstvé ovocie a zeleninu.

Viac informácií nájdete na www.hortim.sk.

Hortim zvyšuje kvalitu svojich služieb. 

NA SLOVENSKU A V ČESKU 
OTVÁRA NOVÉ MODERNÉ 
DISTRIBUČNÉ JEDNOTKY

Senec

Brno, nová distribučná jednotka Nové banánové dozrievarne v Brne

www.hortim.sk

Spoločnosť Hortim International zabezpečuje komplexný servis v oblasti ovocia 
a zeleniny od samotného pestovania a importovania cez skladovanie, dozrievanie, 
balenie a následný export. Preferuje dodávky čerstvého ovocia a zeleniny z domácej 
produkcie a mimo pestovateľského obdobia na domácom trhu využíva synergiu 
medzinárodnej skupiny Total Produce, jedného z najväčších svetových dodávateľov 
čerstvých produktov.  Z dôvodu skvalitnenia svojich služieb sa spoločnosť rozhodla 
navýšiť svoje manipulačné a skladové schopnosti a v priebehu dvoch rokov vybudovala 
dva úplne nové sklady.

Príprava tovaru, Senec

Kontakty:
HORTIM – SK, s. r. o. Senec
Diaľničná cesta 18, 903 01  Senec
Slovenská republika
Tel.: +421 244 872 872, Fax: +421 244 872 882
E-mail: hortim@hortim.sk
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Žabka pokračuje 
v raste

  Sieť Žabka na Slovensku otvorila dve 
nové predajne, a to v Dunajskej Strede a Bra-
tislave. Zákazníci tak môžu od augusta naku-
povať v ôsmich predajniach značky na západ-
nom Slovensku. Žabka v Dunajskej Strede 
otvorila v ZOC MAX na Galantskej ceste a stala sa 
prvou predajňou reťazca v nákupnom centre. Na 
predajnej ploche približne 85 metrov štvorcových 
ponúka na výber zo sortimentu okolo 2 100 polo-
žiek. Okrem potravín, ktoré zákazníci poznajú aj 
z iných obchodov Žabky, sú v ponuke lokálne no-
vinky ako remeselné pivo z trnavského pivovaru 
Smadná tava. Nová Žabka pribudla aj v bratislav-
skej Dúbravke. Z hľadiska rozlohy patrí k doposiaľ 
najväčším prevádzkam. Zákazníkom ponúkne vyše 
2 300 položiek na ploche 120 metrov štvorcových. 
Zaneprázdnení ľudia z okolia si môžu nakúpiť 
v Žabke aj na diaľku – cez niektorú z donáškových 
služieb Bolt Food a Wolt. 

Sieť dm sa v Nitre 
presťahovala

  Začiatkom septembra otvorila spoloč-
nosť dm novú predajňu v Nitre. Nachádza sa 
na prízemí nitrianskeho obchodného centra 
Mlyny a nahradila predajňu na Štefánikovej 
triede, ktorá bola koncom augusta zatvorená. 
Zákazníci v novej filiálke budú mať okrem klasic-
kého sortimentu k dispozícii aj plniacu stanicu na 
drogériu s dvoma prostriedkami na umývanie 
riadu a dvoma prostriedkami na pranie. V sorti-
mente predajne nájdu aj dekoratívnu kozmetiku 
NYX Professional Makeup, ktorá je dostupná len 
vo vybraných predajniach dm.

Rozhovor s konateľom siete Martinom Pod-
hradským nájdete v časopise Tovar&Predaj 
3 – 4/2019 na str. 24 a na www.tovarapredaj.
sk v sekcii Profily. 

JEDNOU VETOU:

„Často si 
neuvedomujeme, 
akých veľkých 

zmien sme 
svedkami, 

pretože sa nás 
bezprostredne 
nedotýkajú.“

Jules Romains, 
francúzsky spisovateľ

Wolt otvorí 
na Slovensku 
kamenné predajne

  Donášková služba Wolt plánuje priniesť 
koncom roka na slovenský trh nový koncept 
Wolt Market. Prvú predajňu s expresnou do-
náškou otvorí v centre Bratislavy a ponúkne 
v nej sortiment s približne 2 000 položkami. 
Koncept funguje už v niekoľkých krajinách 
a okrem Slovenska sa budú kamenné pre-
dajne otvárať aj v Česku, Poľsku, Dánsku, Es-
tónsku, Litve a Lotyšsku.

  Predajne Woltu budú fungovať výlučne ako 
obchody s rozvozom potravín a tovarov základnej 
potreby. Kuriéri budú doručovať len do krátkych 
vzdialeností, čím čas doručovania neprekročí 20 
minút. Spoločnosť má po Bratislave ambíciu rozší-
riť obchody aj do ďalších väčších miest. Aktuálne 
Wolt zostavuje tím, ktorý bude zodpovedný za 
rozvoj nového konceptu Wolt Market na Sloven-
sku. Fínska spoločnosť v súčasnosti pôsobí vo viac 

ako 23 krajinách. Na slovenský trh prišla v roku 
2019, keď spustila svoju donáškovú službu v Brati-
slave. Odvtedy rozšírila svoje pôsobenie do Košíc, 
Trnavy, Banskej Bystrice, Nitry, Žiliny, Prešova a ďal-
ších miest. 

Pravidlá pre 
letáky sa zmenia

  Obchodníci dostanú voľnejšiu ruku pri 
zostavovaní letákov. Podľa pripravovanej no-
vely zákona o potravinách by im mala od bu-
dúceho roka odpadnúť povinnosť umiestniť 
v reklamných materiáloch minimálne polo-
vicu slovenských výrobkov. 

Ako informoval Denník N, ministerstvo pôdohos-
podárstva však chce ponechať aspoň základnú 
informáciu pre spotrebiteľov o tom, aký priestor im 
sieť v letáku venuje. V novele preto navrhuje, aby 
obchodník musel na viditeľnom mieste a určenou 
veľkosťou písma zverejniť percentuálny podiel slo-
venských potravín v letáku. Odzvoniť by malo aj 
miliónovým pokutám. Agrorezort navrhol, aby sa 
minimálna pokuta za opakované porušenie zá-
kona znížila minimálne na 50-tisíc eur, maximálne 
na dva milióny eur.

O najnovšej novele zákona o neprimeraných 
podmienkach si prečítate v časopise 
Tovar&Predaj 5 – 6/2021 na str. 16
a na www.tovarapredaj.sk v sekcii Téma. 
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povinnosť zálohovať prázdne jednorazové 
obaly až od nového roka, prví zákazníci si vy-
skúšali, ako bude zálohovanie fungovať na 
vlastnej koži už počas tohto leta. Zber PET 
fliaš a plechoviek testuje viacero obchodných 
reťazcov, napríklad Fresh Plus, vybrané druž-
stvá Coop Jednoty, Billa či Kaufland.

Tomra, spoločnosť, ktorá sa zaoberá zálohovaním 
a recykláciou, priniesla pilotné projekty aj do vy-
braných obchodov Tesca. „Od zákazníkov máme 
veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Za každú odovzda-
nú plastovú fľašu alebo plechovku do zálohovacích 
zberných automatov podporíme výsadbu zelene 
a revitalizáciu zelených plôch sumou päť centov 
v tom meste, kde boli obaly vyzbierané,“ vraví Ka-
tarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie spoloč-
nosti Tesco na Slovensku.

Zálohomaty prijímajú, rozpoznávajú, triedia, zne-
hodnocujú, skladujú a navyše reportujú a zúčtujú 
vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi zabezpeču-
jú v reálnom čase pravidelné a užitočné analýzy. 
„Vďaka zhromažďovaniu obalov na jednom mieste 
sa šetrí predajný priestor obchodu a úlohy sú au-
tomatizované, čím sa šetrí pracovná sila. Vrátenie 
zálohy zákazníkovi tak bude vďaka automatu bez-
chybné,“ vysvetľuje Roman Postl, konateľ spoloč-
nosti Tomra Collection.

O tom, ako bude vyzerať zálohovanie PET 
fliaš a plechoviek, sa dočítate v časopise 
Tovar&Predaj 1 – 2/2019 na str. 18 
a na www.tovarapredaj.sk v sekcii Téma. 

IKEA spustila 
odkup detského 
nábytku

  Švédsky predajca nábytku IKEA spustil 
na Slovensku novú službu, ktorou chce pri-
spieť k rozvoju cirkulárneho modelu podnika-
nia. Služba s názvom Garantovaný odkup 
použitého detského nábytku je určená pre 
členov vernostného programu, ktorí už ne-
budú vybraný kus nábytku potrebovať a roz-
hodnú sa ho vrátiť späť do obchodu za vo-
pred stanovenú cenu. Služba na Slovensku 
funguje od októbra 2021.

„Z interných dát vieme, že takmer každý druhý 
Slovák sa zaujíma o udržateľnosť. Zároveň vníma-
me, že pandémia koronavírusu ovplyvňuje aj to, 

Terno rozširuje 
distribučné centrum

  Spoločnosť Terno real estate spustila 
pred časom expanziu. Narastajúci počet pre-
dajní Terno a Kraj vyústil do prevádzky no-
vého distribučného centra v Ivanke pri Du-
naji. Po roku sa logistické centrum rozšírilo 
o sklad s čerstvými potravinami, vďaka čomu 
sa ušetria náklady na distribúciu, zefektívni 
sa logistický proces a zlepší sa dostupnosť 
tovaru pre zákazníkov.

Minulý rok sa otvorila prvá časť nového distribuč-
ného centra spoločnosti Terno. Išlo o sklad trvan-
livých potravín, tzv. suchý sklad, s plochou 7 119 
metrov štvorcových, čo predstavuje kapacitu pri-
bližne 6 000 europaliet. Takmer po roku ho rozšírili 
aj o druhú časť – sklad s čerstvými potravinami, 
v rámci ktorého pribudne nová skladová plocha 
s rozlohou 4 559 metrov štvorcových, čo predsta-
vuje kapacitu 983 europaliet. Súčasťou skladu sú 
kancelárske a úžitkové priestory. V časti chladia-
ceho skladu bola použitá technológia nepriameho 
chladenia s malým objemom ekologického chladi-
va. Súčasťou riešenia bude aj postupný plán ob-
novy manipulačnej techniky celého skladu s Li-ion 
technológiou (nabíjateľné batérie) a monitorovací 
portál Mikroklíma na sledovanie teploty a vlhkosti 
prostredia v celom distribučnom centre. Jednotlivé 
pracovné operácie bude v modernom prostredí za-
bezpečovať 115 pracovníkov. Oproti predchádza-
júcemu skladu v Rači sa tak celková skladovacia 
kapacita zvýšila o 50 %.

Zásobovanie predajní Terno a Kraj prebieha na 
dennej báze. Z distribučného centra zásobujú nie-
len všetky predajne, ale aj veľkoobchodných zá-
kazníkov, ktorých je už viac ako dvesto. „Teší ma, 
že máme tovar pod jednou strechou. Vďaka tomu 
vieme maximálne zefektívniť distribúciu pre malo-
obchod i veľkoobchod, čím prispievame aj k šetre-
niu nákladov spojených s dopravou. Považujem to 
takisto za dôležitý krok na našej ceste k celoštátne 
fungujúcemu reťazcu. V nových moderných skla-
dových priestoroch sme pripravení zvládnuť nielen 
organický, ale aj akvizičný rast,“ uviedol riaditeľ 
spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. 

Zákazníci skúšajú 
zálohomaty

  So zálohovaním nápojových obalov sa 
začalo už pár mesiacov pred oficiálnym spus-
tením. Aj keď podľa prijatého zákona vzniká 

JEDNOU VETOU:

„Hrdina sa líši 
od dobrodruha 
schopnosťou 
odlíšiť možné 

od nemožného.“
Theodor Mommsen, 
nemecký historik
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ako ľudia peniaze míňajú. Rastie ich záujem o to, 
aby im nábytok vydržal čo najdlhšie,“ vysvetľu-
je Eva Malá Beluská, manažérka spoločnosti pre 
rozvoj podnikania a transformácie. Pri odpredaní 
napríklad detského nábytku do jedného roka od 
jeho zakúpenia dostane zákazník približne 60 % 
pôvodnej ceny. IKEA použitý nábytok za túto cenu 
opäť predá ďalším zákazníkom.

Spoločnosť počas roka predstavila vo svojich ob-
chodných domoch v regióne Česka, Maďarska 
a Slovenska aj špeciálne formáty s názvom Circular 
hub, v ktorých predáva rozbalený, mierne poško-
dený či použitý nábytok za zvýhodnenú cenu. Zá-
kazníkom ponúka aj nástroje na opravu, náhradné 
diely a tipy, ako predĺžiť životnosť nábytku. 

Zákazníci sa rozhodujú 
podľa označení

  Európska komisia v máji minulého roka 
oznámila, že chce do konca roka 2022 prijať 
jednotný systém nutričného označovania po-
travín na prednej strane obalu, ktorý je sú-
časťou stratégie Z farmy na stôl. Zlepšenie 
označovania potravín je napĺňaním progra-
mov Európskej únie i odporúčaní európskej 
kancelárie Svetovej zdravotníckej organizá-
cie. Ich cieľom je prispieť k znižovaniu rizík 
epidémie obezity a jej dosahov na zdravie 
obyvateľov. Označovanie má pomôcť v orien-
tácii spotrebiteľa pri výbere nutrične vyváže-
ných potravín.

Laboratórium spotrebiteľských štúdií SPU v Nitre 
nedávno prezentovalo výsledky spotrebiteľského 
prieskumu, ktorý sa týkal vplyvu nutričného ozna-
čovania na spotrebiteľské správanie sa pri výbere 
potravín. Z dát vyplynulo, že označovanie potra-
vín na prednej strane obalu systémom Nutri-Score 
môže spotrebiteľov motivovať k výberu produktov, 
ktoré viac zodpovedajú kritériám vyváženej stravy.

Až tretina respondentov by zmenila svoje nákupné 
rozhodnutie v prospech výživovo kvalitnejšej po-
traviny, ak na obale bolo uvedené hodnotenie 
Nutri-Score. „Nutričné označenie produktov po-
máha v lepšej orientácii spotrebiteľa, pričom práve 
systém Nutri-Score sa ukazuje v porovnaní s inými 

inzercia

JEDNOU VETOU:

„Ak niečo zvíťazí 
nad osudom, tak 

je to odvaha.“
Emanuel Geibel, 
nemecký básnik
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povinnosť zálohovať prázdne jednorazové 
obaly až od nového roka, prví zákazníci si vy-
skúšali, ako bude zálohovanie fungovať na 
vlastnej koži už počas tohto leta. Zber PET 
fliaš a plechoviek testuje viacero obchodných 
reťazcov, napríklad Fresh Plus, vybrané druž-
stvá Coop Jednoty, Billa či Kaufland.

Tomra, spoločnosť, ktorá sa zaoberá zálohovaním 
a recykláciou, priniesla pilotné projekty aj do vy-
braných obchodov Tesca. „Od zákazníkov máme 
veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Za každú odovzda-
nú plastovú fľašu alebo plechovku do zálohovacích 
zberných automatov podporíme výsadbu zelene 
a revitalizáciu zelených plôch sumou päť centov 
v tom meste, kde boli obaly vyzbierané,“ vraví Ka-
tarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie spoloč-
nosti Tesco na Slovensku.

Zálohomaty prijímajú, rozpoznávajú, triedia, zne-
hodnocujú, skladujú a navyše reportujú a zúčtujú 
vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi zabezpeču-
jú v reálnom čase pravidelné a užitočné analýzy. 
„Vďaka zhromažďovaniu obalov na jednom mieste 
sa šetrí predajný priestor obchodu a úlohy sú au-
tomatizované, čím sa šetrí pracovná sila. Vrátenie 
zálohy zákazníkovi tak bude vďaka automatu bez-
chybné,“ vysvetľuje Roman Postl, konateľ spoloč-
nosti Tomra Collection.

O tom, ako bude vyzerať zálohovanie PET 
fliaš a plechoviek, sa dočítate v časopise 
Tovar&Predaj 1 – 2/2019 na str. 18 
a na www.tovarapredaj.sk v sekcii Téma. 

IKEA spustila 
odkup detského 
nábytku

  Švédsky predajca nábytku IKEA spustil 
na Slovensku novú službu, ktorou chce pri-
spieť k rozvoju cirkulárneho modelu podnika-
nia. Služba s názvom Garantovaný odkup 
použitého detského nábytku je určená pre 
členov vernostného programu, ktorí už ne-
budú vybraný kus nábytku potrebovať a roz-
hodnú sa ho vrátiť späť do obchodu za vo-
pred stanovenú cenu. Služba na Slovensku 
funguje od októbra 2021.

„Z interných dát vieme, že takmer každý druhý 
Slovák sa zaujíma o udržateľnosť. Zároveň vníma-
me, že pandémia koronavírusu ovplyvňuje aj to, 

Terno rozširuje 
distribučné centrum

  Spoločnosť Terno real estate spustila 
pred časom expanziu. Narastajúci počet pre-
dajní Terno a Kraj vyústil do prevádzky no-
vého distribučného centra v Ivanke pri Du-
naji. Po roku sa logistické centrum rozšírilo 
o sklad s čerstvými potravinami, vďaka čomu 
sa ušetria náklady na distribúciu, zefektívni 
sa logistický proces a zlepší sa dostupnosť 
tovaru pre zákazníkov.

Minulý rok sa otvorila prvá časť nového distribuč-
ného centra spoločnosti Terno. Išlo o sklad trvan-
livých potravín, tzv. suchý sklad, s plochou 7 119 
metrov štvorcových, čo predstavuje kapacitu pri-
bližne 6 000 europaliet. Takmer po roku ho rozšírili 
aj o druhú časť – sklad s čerstvými potravinami, 
v rámci ktorého pribudne nová skladová plocha 
s rozlohou 4 559 metrov štvorcových, čo predsta-
vuje kapacitu 983 europaliet. Súčasťou skladu sú 
kancelárske a úžitkové priestory. V časti chladia-
ceho skladu bola použitá technológia nepriameho 
chladenia s malým objemom ekologického chladi-
va. Súčasťou riešenia bude aj postupný plán ob-
novy manipulačnej techniky celého skladu s Li-ion 
technológiou (nabíjateľné batérie) a monitorovací 
portál Mikroklíma na sledovanie teploty a vlhkosti 
prostredia v celom distribučnom centre. Jednotlivé 
pracovné operácie bude v modernom prostredí za-
bezpečovať 115 pracovníkov. Oproti predchádza-
júcemu skladu v Rači sa tak celková skladovacia 
kapacita zvýšila o 50 %.

Zásobovanie predajní Terno a Kraj prebieha na 
dennej báze. Z distribučného centra zásobujú nie-
len všetky predajne, ale aj veľkoobchodných zá-
kazníkov, ktorých je už viac ako dvesto. „Teší ma, 
že máme tovar pod jednou strechou. Vďaka tomu 
vieme maximálne zefektívniť distribúciu pre malo-
obchod i veľkoobchod, čím prispievame aj k šetre-
niu nákladov spojených s dopravou. Považujem to 
takisto za dôležitý krok na našej ceste k celoštátne 
fungujúcemu reťazcu. V nových moderných skla-
dových priestoroch sme pripravení zvládnuť nielen 
organický, ale aj akvizičný rast,“ uviedol riaditeľ 
spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. 

Zákazníci skúšajú 
zálohomaty

  So zálohovaním nápojových obalov sa 
začalo už pár mesiacov pred oficiálnym spus-
tením. Aj keď podľa prijatého zákona vzniká 

JEDNOU VETOU:

„Hrdina sa líši 
od dobrodruha 
schopnosťou 
odlíšiť možné 

od nemožného.“
Theodor Mommsen, 
nemecký historik



ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

10

STRUČNE:

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

systémami ako jednoznačne najzrozumiteľnejší. 
Práve tento systém v jednotlivých členských kraji-
nách EÚ podporujú aj naši kolegovia zo zahranič-
ných spotrebiteľských organizácií, združení v Eu-
rópskej spotrebiteľskej organizácii BEUC,“ dopĺňa 
Soňa Ďurčová zo združenia Spoločnosti ochrany 
spotrebiteľov. 

Údaje o odpade 
zverejňujú 
aj dodávatelia
 Nedávno publikované údaje Svetového 
fondu na ochranu prírody a globálny výskum 
spoločnosti Tesco Driven to waste odhadujú, 
že takmer 10 % všetkých emisií skleníkových 
plynov je výsledkom plytvania potravinami 
– od farmy po tanier. Ak nenastane zmena, 
do roku 2030 sa potravinový dodávateľský 
reťazec stane najväčším zdrojom globálnych 
emisií a bude generovať viac emisií ako le-
tecký priemysel.

Obchodný reťazec Tesco pracuje na znižovaní 
plytvania potravinami vo vlastných prevádzkach, 
spolupracuje však aj so svojimi dodávateľmi. Na 
globálnej úrovni 80 dodávateľov Tesca zverejňuje 
údaje o potravinovom odpade. Deväť dodávateľov 
vlastnej značky Tesco (ABP, AM FRESH, BROP Slo-
vakia, G’s CE, Hilton Food, Daifressh, Mastergood, 
La Lorraine a Greenyard Frozen) zverejňuje svoje 
údaje o potravinovom odpade ako súčasť spoloč-
ného záväzku bojovať proti plytvaniu potravinami 
v strednej Európe. Predstavujú 25 % podiel pre-
daja vlastných značiek čerstvých potravín v Tescu, 
a preto ich opatrenia na znižovanie množstva po-
travinového odpadu môžu výrazne pomôcť zvrátiť 
tento negatívny trend.

Príkladom riešení, ktoré pomáhajú v boji proti 
plytvaniu potravinami, je slovenský dodávateľ 
vlastnej značky pre Tesco BROP. Táto spoločnosť 
začala ako producent zemiakov v roku 2005 a zá-
sobuje nielen Slovensko, ale aj Maďarsko a Česko. 
Stala sa významným producentom cibule, ka-
pusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu. Spoločnosť 
v spolupráci s Tescom začala merať svoj potravi-
nový odpad a dnes vydáva druhú správu o plyt-
vaní potravinami, v ktorej sa uvádza, že dokázala 
zachrániť 70 ton vypestovaných plodín, čo pred-
stavuje 13‚3 % zníženie množstva potravinového 
odpadu oproti minulému roku. 

Coop Jednota 
Krupina 
zmodernizovala 
predajňu v Sielnici
 Spotrebné družstvo Coop Jednota Kru-
pina otvorilo koncom septembra zmodernizo-
vanú predajňu v Sielnici. Novootvorený ob-
chod ponúkne zákazníkom sortiment na 
predajnej ploche v rozmere 193 metrov štvor-
cových. Predajňa Coop Jednoty v Sielnici bola 
z dôvodu modernizácie zatvorená od začiatku 
augusta. Stavebné práce a remodelácia predajne 
trvali 51 dní. Výsledkom je predajný priestor zväč-
šený o 50 metrov štvorcových, moderné zariade-
nie, nová podlaha či osvetlenie a zateplená budova 
s novou fasádou. Vo vynovenej predajni čaká na 
zákazníkov sortiment domácich potravín. Zákaz-
níci tak budú mať na výber z 4 300 druhov tovarov. 
V zmodernizovanej predajni Coop Jednoty Krupina 
pracuje päťčlenný pracovný tím.

Rozhovor s predsedom predstavenstva Joze-
fom Vahančíkom si prečítate na str. 28 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Profily. 

Predajne dm ponúkajú 
novú službu

 Začiatkom septembra spustila spoloč-
nosť dm službu expresného vyzdvihnutia 
objednávky v ľubovoľnej predajni dm na Slo-
vensku. Stačí, keď si zákazník prostredníc-
tvom e-shopu zvolí svoju obľúbenú pre-
dajňu, do ktorej si chce po tovar prísť. Týmto 
spôsobom bude možné zakúpiť všetky pro-
dukty s výnimkou výrobkov označených „iba 
online“. V momente potvrdenia objednávky a za-
platenia tovaru budú zákazníkovi peniaze v hod-
note objednávky na účte zablokované. Do mailo-
vej schránky mu príde potvrdenie o zaplatení, 

ktoré bude obsahovať aj informáciu o orientač-
nom čase, keď si bude môcť tovar vyzdvihnúť 
v predajni, najneskôr však tri hodiny od vytvorenia 
objednávky. Keď bude zásielka pripravená, zákaz-
ník dostane e-mailom potvrdenie, že si môže prísť 
do predajne po zásielku. Po vyzdvihnutí tovaru mu 
bude následne z účtu odrátaná suma v reálnej 
hodnote celého nákupu. Služba expresné vyzdvih-
nutie je pre registrovaných zákazníkov zadarmo, 
pre neregistrovaných zákazníkov je spoplatnená 
sumou 0‚95 eur. 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy



kúpte  
akékoĺvek 6 X 2L

VYHRAJTE 1 pár

zaregistrujte sa na  
www.kofola.sk/sutaz

Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2021
alebo do vypredania zásob

*Kompletné pravidlá súťaže nájdete na www.kofola.sk/sutaz

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

SVETOBEŽNÍCI RETAILU

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Čo zaujalo 
Christiana
v Tel Avive ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Pre všetkých odborníkov na FMCG a retail:

Táto séria fotografií zobrazuje iba výrobky 

zosobňujúce tzv. pilierovú/silnú/zastrešujúcu 

značku. Tieto tri adjektíva hovoria niečo 

o super/mega/ultra/extra sile značky, 

ktorá dokáže donekonečna rozširovať 

produktový rad a počet svojich položiek.

Využite značku, investujte do jej inovácií. 

Nedbajte na konkurenciu, jednoducho to 

urobte! Prečo? Pretože zastrešujúca značka 

tvorí základ predaja a zisku ;-)

Christian

N°21

Izraelská
inšpirácia
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MAŠKRTÍ CELÁ RODINA

NATRIEŤ, POLIAŤ A MAŠKRTIŤ

Pre celú rodinu je určené 
päťstogramové (v tomto prípade 
sezónne) balenie 30 našuchorených 
marshmallow Melo Cakes 
na chrumkavej sušienke a s polevou 
z mliečnej čokolády Milka.

Sortiment zahŕňa aj také hity, ako 
sú sladká nátierka a arašidové maslo 
M&M s̒ , lieskovoorieškový krém Milka 
alebo dezertné polevy Bounty a Mars. 

Sladké plnené pečivo Pop Tarts patrí medzi najznámejšie 
americké raňajky. Možno ho konzumovať priamo po otvorení 
z obalu, ale aj ohriate v mikrovlnke či hriankovači. A Candy Pop 
Popcorn je kombináciou dvoch snackov, čokoládových sušienok 
alebo tyčiniek a pukancov.

Pri vchode do obchodu 
je umiestnený stojan 
s lákavým dizajnom, 
ktorý zapĺňa tzv. 
superšpeciálna ponuka 
rôznych produktov.

AMERIKA NA RAŇAJKY A DESIATU

KTO VOJDE, 
NEODOLÁ

AKO CHUTIA OBLÁČIKY?
Na túto otázku majú odpovedať čokoládové buchtičky 
plnené jemným krémom a obalené v sladkom cukríku 
marshmallow a strúhanom kokose. Značka Hostess 
ich ponúka po šiestich jednotlivo zabalených kusoch, 
opäť v limitovanej edícii.

Sweetime je izraelská tzv. najsladšia 
sieť obchodov. Zameriava sa výhradne 
na snacky, cukrovinky a nápoje zo 
zahraničia. Zákazníkov nabáda, aby si počas 
karantény, kým budú môcť zase cestovať 
za hranice, urobili sladkú pauzu a užili si 
exkluzívne produkty z celého sveta. A to aj 
prostredníctvom výhodných online objednávok.

SLADKÝ ČAS



Zväz obchodu SR bude 
v novembri udeľovať
MERKÚROV RAD

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt:

Zväz obchodu SR

Bajkalská 1496/25

827 18 Bratislava-Ružinov

Tel.:   +421 258 233 224

+421 258 233 226

E-mail:  sekretariat@biznis.sk

gs@biznis.sk

www.biznis.sk

Zväz obchodu SR v spolupráci s Nadáciou Dobrý obchodník bude v novembri 
udeľovať už po trinásty raz Merkúrov rad, svoje najvyššie ocenenie pre 
osobnosti, inštitúcie  alebo  organizácie, ktoré pôsobia v odvetví obchodu. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v roku 2020 táto slávnostná akcia 
nemohla uskutočniť. 

AKTUÁLNE PRE VÁS 
Pripravujeme:

• 24. 11. 2021 – Valné 
zhromaždenie Zväzu obchodu, 
Sliač – Sielnica 

• 24. – 25. 11. 2021 – Slovenské 
obchodné fórum, Sliač – Sielnica 

Ďalšie informácie budú zverejnené na  
www.biznis.sk.

Ocenenie je každoročne udeľované na 
základe nominácií členov Zväzu. Tieto 
následne posúdi predstavenstvo ZO SR 
a rozhodne o ich udelení. 

Názov ocenenia je odvodený zo staro-
rímskej mytológie. Boh Merkúr bdel nad 
obchodom a prínosom z neho, chránil 
obchodníkov, trhovníkov a pútnikov, 
bola mu navyše prisúdená aj schopnosť 
liečiť. 

V uplynulých štrnástich rokoch bol 
Merkúrov rad udelený 35 osobnostiam 
alebo kolektívnym laureátom. Je medzi 
nimi napríklad Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Nadežda Machútová, dlho-
ročná ústredná riaditeľka Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie, prof. Ing.  Ferdinand 
Daňo, PhD., rektor Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave, Ľubomír Drahovský, 
známy analytik v odvetví obchodu, Mgr. 
Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre 
zavedenie eura, ale aj kapitáni veľkých 
obchodných spoločností: Gabriel Csollár, 
Miroslav Labaš,  Pavol Mikušiak alebo Ta-
deusz Frackowiak. Medzi nositeľmi Mer-
kúrovho radu je aj predseda Odborového 
zväzu pracovníkov obchodu a cestov-
ného ruchu Jozef Zadňan. 

KRITÉRIÁ NA NOMINÁCIU

Na ocenenie Merkúrov rad môžu byť no-
minované osobnosti alebo spoločnosti, 
ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj a zviditeľnenie obchodu; majú 
zásluhu na zlepšení komunikácie medzi 
subjektmi škola – obchod – výroba – 
spotrebiteľ – štátna správa – akademická 
obec – novinárska obec atď.;  majú 
podiel na vytváraní vyváženého podni-
kateľského prostredia; prinášajú nové 
myšlienky, pozitívny a kreatívny prístup;  
prinášajú hodnotné informácie, potrebné 
pre rozhodovanie vo sfére obchodu.
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 HR riaditeľkou Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko sa stala Markéta Pavelková. V ob-
lasti HR pôsobí takmer 15 rokov. Svoju profesio-
nálnu kariéru začala v technologickej spoločnosti 
Delphi, následne päť rokov pracovala ako HR mana-
žérka v centrále maloobchodného reťazca Ahold. 
Do spoločnosti Coca-Cola HBC prichádza po piatich 
rokoch v spoločnosti Makro Cash & Carry z pozície 
HR riaditeľky pre Česko a Slovensko.

 Generálnym riaditeľom spoločnosti The 
Coca-Cola Company pre Česko a Slovensko 
je Zbyněk Kovář. Vedenie marketingu firmy 
prevzal Jakub Loos. Zbyněk Kovář je skúseným 
profesionálom s takmer dvadsaťročnou praxou 
v odbore, z toho väčšinou na manažérskych pozí-
ciách. Pred nástupom do The Coca-Cola Com-
pany pracoval ako business unit manažér v spo-
ločnosti Alza.cz. Jakub Loos vo firme The 
Coca-Cola Company v minulosti pracoval deväť 
rokov na viacerých pozíciách a v rôznych poboč-
kách. Pred svojím návratom pôsobil ako brand 
manažér Becherovky. 

 Komerčným riaditeľom spoločnosti Emco 
je od septembra Daniel Nikl. Doposiaľ zastával 
funkciu obchodného riaditeľa spoločnosti Sarantis 
Czech Republic. Skúsenosti takisto získal na ob-
chodných a marketingových pozíciách vo firmách 
Aveflor, Unilever ČR/SR, Reckitt Benckiser alebo 
Nestlé Česko. 

 Novým šéfom B2B segmentu Mall Group 
sa stal Jan Hollmann. Prichádza z Alzy, kde sa so 
svojím tímom štyri roky staral o firemný biznis, 
ktorý predstavoval najväčší rozvojový segment 
e-shopu. V oblasti biznisu a obchodu sa pohybuje 
takmer 20 rokov. Zo svojej pozície chce zmeniť ná-
kupné návyky vo firmách a pomôcť im so zjedno-
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dušením nákupného procesu jeho digitalizáciou. 
Na starosti bude mať kompletný B2B segment 
naprieč celou skupinou Mall Group. 

JEDNOU VETOU: 

„Ľudstvo vďačí 
za pokrok 

nespokojencom.“
Aldous Huxley,
anglický spisovateľ

 Novým generálnym riaditeľom IKEA 
v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku 
sa stal David McCabe. Vo funkcii vystriedal Mou-
niu El Hilali, ktorá tieto krajiny viedla tri roky 
a v spoločnosti Ingka Group nastúpila na pozíciu 
market operation leader. Dave McCabe začal svoju 
cestu v spoločnosti pred viac ako 25 rokmi vo Veľ-
kej Británii, pôsobil aj v Írsku, Spojených štátoch 
amerických a Kanade.

 Daniela Hlaváčková je novou riaditeľkou 
portfólia spoločnosti Mars pre strednú Eu-
rópu. Doteraz zastávala pozíciu manažérky trhu 
na Slovensku, kde získala skúsenosti v oblasti pre-
daja, správy zákazníkov a celkovej zodpovednosti 
za obchodné výsledky na trhu. Daniela Hlaváčková 
nastúpila do spoločnosti Mars v roku 2006 
a v priebehu rokov zastávala rôzne pozície v oblasti 
marketingu vrátane medzinárodného pôsobenia 
vo Wrigley UK ako manažérka aktivít a oblastná 
marketingová manažérka. Jej pozíciu manažéra 
trhu pre Slovensko preberá Radovan Veselý, ktorý 
pôsobí v spoločnosti Mars od roku 2012. 

 Asociácia POPAI CE má prvýkrát prezi-
dentku. Stala sa ňou Andrea Vozníková, ria-
diteľka výskumu agentúry InsightLab. Vice-
prezidentom sa stal Petr Šimek, konateľ agentúry 
Wellen, ktorý bol prezidentom asociácie v pred-
chádzajúcom období. Zástupcov nového vedenia 
na roky 2021 až 2023 zvolilo valné zhromaždenie 
asociácie. 
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



3. – 4. 11. 2021
OLOMOUC

KONGRES SAMOŠKA CZ
26. kongres na podporu 
českého tradičného trhu

 Po takmer dvoch rokoch sa aj českí maloobchod-
níci a ich dodávatelia stretnú na živom kongrese Sa-
moška. Zistite, aké témy rieši český tradičný trh a nad-
viažte nové obchodné kontakty. Hlavnou témou 
kongresu bude udržateľnosť, a to nielen v súvislosti 
s ekológiou, ale v širšom kontexte. Bude predstavený 
koncept vidieckej predajne budúcnosti, hovoriť sa 
bude o lokálnych potravinách, znižovaní nákladov, ale 
aj digitalizácii. O súčasnom vývoji ekonomiky poroz-
práva Miroslav Singer, bývalý guvernér Českej národ-
nej banky a hlavný ekonóm Generali CEE Holding. 
Chýbať nebudú ani aktuálne dáta spoločnosti 
 Nielsen IQ o tom, ako sa zmenil zákazník tradičného 
trhu v dobe (po)covidovej. 

www.samoska-kongres.cz 
+420 733 553 554 
jana.havlickova@atoz.cz

2. 12. 2021 
BRATISLAVA 

DÔVERYHODNÉ 
ZNAČKY 2021 
odovzdávanie prestížnych 
ocenení

 Marketingový program Dôveryhodné značky 
už šiesty rok monitoruje a oceňuje značky, v ktoré 
majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. 
Ktoré značky si získajú dôveru spotrebiteľov tento 
rok? To sa dozviete už 2. decembra v hoteli Ra-
disson Blu Carlton Bratislava. Slávnostným gala-
večerom bude hostí sprevádzať moderátorka 
 Katarína Jesenská. Súčasťou ceremónie bude ne-
formálna párty na utuženie starých a nadviazanie 
nových obchodných vzťahov. 

www.doveryhodneznacky.sk 
+421 902 819 991 
veronika.trembacova@atoz.sk

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” “PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

40x
PlayStation 5

a 555  ďalších
cien!

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes logo” “PS5”, “PS5 Logo” “DualSense”
a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

soutez.kitkat.cz
Zadaj kód z vnútornej strany obalu na:

Kúp sútažnú tycinku.

Ihned vidíš ci vyhrávaš.

Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz
Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021.

2 www

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” “PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

40x
PlayStation 5

a 555  ďalších
cien!

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes logo” “PS5”, “PS5 Logo” “DualSense”
a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

soutez.kitkat.cz
Zadaj kód z vnútornej strany obalu na:

Kúp sútažnú tycinku.

Ihned vidíš ci vyhrávaš.

Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz
Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021.

1

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” “PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

40x
PlayStation 5

a 555  ďalších
cien!

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes logo” “PS5”, “PS5 Logo” “DualSense”
a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

soutez.kitkat.cz
Zadaj kód z vnútornej strany obalu na:

Kúp sútažnú tycinku.

Ihned vidíš ci vyhrávaš.

Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz
Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021.

33

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” “PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

40x
PlayStation 5

a 555  ďalších
cien!

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes logo” “PS5”, “PS5 Logo” “DualSense”
a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

soutez.kitkat.cz
Zadaj kód z vnútornej strany obalu na:

Kúp sútažnú tycinku.

Ihned vidíš ci vyhrávaš.

Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021. Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz
Sútaž prebieha od 1.9. do 20.12.2021.

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” 
“PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ sú ochranné známky 

alebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

Sútaž prebieha
od 1.9. do 20.12.2021.

Zapoj sa na www.soutez.kitkat.cz

NOVINKA

inzercia

JEDNOU VETOU:

„Správne zvolená 
podrobnosť 
vzbudzuje 

rovnako silný 
dojem ako 

celok.“
Jules Romains,
francúzsky spisovateľ



SPOTREBITELIA 
CHCÚ VÝROBKY 
V EKOLOGICKÝCH 
OBALOCH
Zákazníci sa pri svojich nákupoch v posledných rokoch rozhodujú napríklad 
aj podľa toho, odkiaľ potraviny pochádzajú, či majú prírodné zloženie, alebo 
či ich vyrobili v súlade s trvalou udržateľnosťou. Najnovšie sa medzi tieto 
kritériá zaraďujú aj zvýšené nároky na obal, ktorý sa krátko po nákupe 
stáva odpadom. Mnohí spotrebitelia sú v tejto požiadavke takí striktní, 
že uprednostňujú nákupy v bezobalových predajniach. Nie všetky potraviny
sa však dajú predávať bez obalu. Aby sa predišlo ich priskorému znehodno-
teniu a zachovala sa ich kvalita aj hygiena pri predaji, musia byť chránené. 
Najlepšie obalom, ktorý je ekologický.

Už pri letmom pohľade na regály supermar-
ketov je jasné, že v súčasnosti ako obalový 
materiál prevláda plast. Veľký boom výroby 
a používania plastov odštartoval v polovici 
minulého storočia. Odvtedy sa reálne zre-
cyklovalo alebo znehodnotilo len menej ako 
9 % z doteraz vyrobených plastov. „Viete si 
predstaviť, že za 70 rokov je viac ako 90 per-
cent doteraz vyrobených plastov stále medzi 
nami? V lepšom prípade sú na registrovaných 
skládkach, ale až tretina z nich je voľne poho-
dená v prírode a oceánoch. To je odstrašujúca 
predstava,“ uvádza Július Mazán, innovation 
manager spoločnosti Smurfi t Kappa Obaly 
Štúrovo. 

Hlavne keď vieme, že až polovica z týchto 
plastových odpadov vznikla za posledných 
desať rokov, pretože trend používania plastov 
z roka na rok rýchlo rastie. Plastové obaly v sú-
časnosti tvoria až 40 % z celkovej produkcie 
plastov. Medzi životným cyklom rýchloobrát-
kového tovaru a jeho plastovým obalom je 
pritom diametrálny rozdiel. Kým potravinu 
domácnosť rýchlo spotrebuje, takýto obal 
ostáva „žiť“ na skládke či v prírode stovky, ba 
až tisícky rokov.

Výrobcovia, obchodné reťazce, ale aj zákaz-
níci si uvedomujú nutnosť zmeny prístupu 
k udržateľným obalom. Podľa prieskumu GfK 

viac ako 45 % zákazníkov očakáva, že práve 
výrobcovia potravín prevezmú zodpovednosť 
a iniciatívu pri udržateľnom prístupe pri vý-
bere obalových materiálov. Podľa prieskumu 
je tento trend viac viditeľný medzi zákaz-
níkmi na Slovensku oproti českým zákazní-
kom. V zmysle očakávania spotrebiteľov majú 
mnohí výrobcovia i obchodníci vypracovanú 
stratégiu na radikálne zníženie podielu plastov 
pri balení svojich výrobkov. 

V SÚČTE ŠETRNEJŠÍ PRÍSTUP 
K PRÍRODE
Čím ich však nahradiť? Prirodzenou alterna-
tívou sú papierové obaly pod značkou Safe-
Food. Veľa zástancov plastov síce s obľubou 
prezentuje porovnanie, podľa ktorého plasty 
generujú počas svojho výrobného procesu 
menej oxidu uhličitého ako papie, tieto údaje 
však zachytávajú len periódu výroby obalu, nie 
celého cyklu jeho používania.

Papierové obaly sú primárne vyrábané z drev-
nej buničiny, ktorá je vo forme recyklovaného 
papiera opätovne použiteľná na výrobu obalu 
až osemkrát. „Počas niekoľkoročného rastu 
strom svojou fotosyntézou absorbuje veľké 
množstvo oxidu uhličitého. Takže keď vyro-
bíte obal z čistej buničiny, napriek tomu, že 
využijete mnoho energetických zdrojov, ktoré 
vytvárajú oxid uhličitý, papierový obal bude 
stále CO2 negatívny,“ vysvetľuje Július Mazán. 
Postupnou recykláciou a opätovnou výro-
bou, teda použitím energetických zdrojov, sa 
CO2 stopa papierového obalu, samozrejme, 

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
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zväčšuje. Napriek tomu je však dôležité, že 
v akomkoľvek cykle papierový obal skončí na 
skládke, degraduje do dvoch mesiacov. A to je 
podstata rozdielu v porovnaní s inými obalmi 
na priamy styk s potravinami.

Pri papierových obaloch pretrváva obava, že 
môžu za zmenšovanie plochy lesných poras-
tov. Mechanizmus dopytu a spotreby dreva 
ako základnej suroviny pre výrobu papiero-
vých obalov je však regulovaný renovovanými 
celosvetovými organizáciami, napríklad FSC 
– Forest Stewardship Council (Rada pre lesné 
hospodárstvo). Papierové obaly označené cer-
tifi kátom FSC označujú produkty, ktoré po-
chádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných 
lesov. „Certifi kát zaručuje, že drevo bolo vyťa-
žené a spracované environmentálne, sociálne 
a ekonomicky zodpovedne. Dnes je vo svete 
certifi kovaných približne 200 miliónov hektá-
rov lesa v 85 krajinách sveta. Takmer polovica 

Július Mazán

všetkých lesov s certifi káciou FSC sa nachádza 
v Európe, pričom každoročne rastie o jeden 
milión hektárov,“ vysvetľuje Július Mazán.

NIE JE PAPIER AKO PAPIER 
Na trhu je dostupných viacero ponúk na pa-
pierové obaly. Nie všetky sú však vhodné na 
priamy styk s potravinami. Väčšina z nich po-
chádza zo zahraničia a tieto papierové obaly 
sú štandardizované podľa požiadaviek iných 
výrobcov potravín. Lokálni producenti majú 
preto len obmedzené možnosti na nich čokoľ-
vek meniť. Slovenská legislatíva pritom veľmi 
jednoznačne určuje podmienky používania 
obalov pre priamy styk s potravinami a je ris-
kantné tieto pravidlá podceňovať. 

V tom prípade to totiž môže znamenať ha-
zard so životmi spotrebiteľov. „Keďže každá 
potravina má špecifi cké zloženie, na ochranu 
zdravia je nutné pri návrhu papierového obalu 
prihliadať na zloženie potravín a očakávanú 
dĺžku jej skladovania – dobu trvanlivosti,“ 
ozrejmuje Július Mazán. Rozmer a tvar obalu 
sa odvíja od objemu, typu a senzitivity potra-
viny, taktiež od procesu balenia a skladovania 
u výrobcu. Správne defi novanie papierového 
typu obalu vhodného na priamy styk s potra-
vinami dokáže zhodnotiť expertný tím spoloč-
nosti Smurfi t Kappa Obaly Štúrovo.

Spoločnosť Smurfi t Kappa vyrába základnú 
surovinu – papier, z toho základný obalový 
materiál – vlnitú lepenku a nakoniec fi nálny 
produkt – papierový obal. Vďaka komplexne 
vybaveným najmodernejším výrobným kapa-
citám je Smurfi t Kappa v Štúrove veľmi fl e-
xibilná a dokáže ponúknuť riešenia upravené 
na konkrétnu potrebu potraviny, podľa limitov 
a požiadaviek na migráciu nebezpečných látok 
a zabezpečenia ochrany kvality potraviny, 
ktoré vedú k ochrane zdravia spotrebiteľov. 
Spomínané papierové obaly na priamy styk 
s potravinami ponúka pod značkou SafeFood.

RIEŠENIA PRE VŠETKÝCH
Takéto papierové obaly možno baliť ručne 
i na baliacich linkách. „Náš tím má skúsenosti 
s oboma procesnými riešeniami a dokáže po-
radiť výrobcom potravín vhodnú metódu bale-
nia. Okrem ponuky obalov spoločnosť Smurfi t 
Kappa ponúka a vyrába aj baliace linky pre 
rôzne typy potravín. Ročne spoločnosť vyrobí 
a predá viac ako 200 baliacich liniek s niekoľ-
koročnou skúsenosťou pre rôzne komplexné 
obalové riešenia, od najjednoduch ších až po 
plne automatické sofi stikované riešenia,“ ho-
vorí Július Mazán.

Spoločnosť má k dispozícii viacero podpor-
ných aplikácií na výpočet funkčných para-
metrov obalov, ale aj výpočet a porovnanie 
hodnoty obalu za peniaze. Jedna z týchto 
aplikácií veľmi presne počíta aj spotrebu 
oxidu uhličitého počas výroby obalu, jeho do-
pravy až po dobu znehodnotenia. „Takýmto 
prepočtom dokážeme spočítať aj alterna-
tívne obaly, napríklad plasty, a tým vieme 
veľmi presne predpovedať úsporu oxidu 
uhličitého pre ktorékoľvek obalové riešenie 
vrátane zmeny baliaceho procesu a efektivity 
dopravy. Na záver chcem zdôrazniť našu ak-
tuálne dostupnú ponuku na bezpečné a zá-
roveň ekologické riešenie priameho balenia 
potravín SafeFood. V prípade záujmu výrob-
cov potravín o SafeFood obal sme plne k dis-
pozícii, môžu nás kedykoľvek kontaktovať,“ 
dodáva Július Mazán.

www.smurfitkappa.com

Rozmanitosť ovocia je 
rovnako úžasná ako
naša rozmanitosť obalov

SPOTREBITELIA 
CHCÚ VÝROBKY 
V EKOLOGICKÝCH 
OBALOCH
Zákazníci sa pri svojich nákupoch v posledných rokoch rozhodujú napríklad 
aj podľa toho, odkiaľ potraviny pochádzajú, či majú prírodné zloženie, alebo 
či ich vyrobili v súlade s trvalou udržateľnosťou. Najnovšie sa medzi tieto 
kritériá zaraďujú aj zvýšené nároky na obal, ktorý sa krátko po nákupe 
stáva odpadom. Mnohí spotrebitelia sú v tejto požiadavke takí striktní, 
že uprednostňujú nákupy v bezobalových predajniach. Nie všetky potraviny
sa však dajú predávať bez obalu. Aby sa predišlo ich priskorému znehodno-
teniu a zachovala sa ich kvalita aj hygiena pri predaji, musia byť chránené. 
Najlepšie obalom, ktorý je ekologický.

Už pri letmom pohľade na regály supermar-
ketov je jasné, že v súčasnosti ako obalový 
materiál prevláda plast. Veľký boom výroby 
a používania plastov odštartoval v polovici 
minulého storočia. Odvtedy sa reálne zre-
cyklovalo alebo znehodnotilo len menej ako 
9 % z doteraz vyrobených plastov. „Viete si 
predstaviť, že za 70 rokov je viac ako 90 per-
cent doteraz vyrobených plastov stále medzi 
nami? V lepšom prípade sú na registrovaných 
skládkach, ale až tretina z nich je voľne poho-
dená v prírode a oceánoch. To je odstrašujúca 
predstava,“ uvádza Július Mazán, innovation 
manager spoločnosti Smurfi t Kappa Obaly 
Štúrovo. 

Hlavne keď vieme, že až polovica z týchto 
plastových odpadov vznikla za posledných 
desať rokov, pretože trend používania plastov 
z roka na rok rýchlo rastie. Plastové obaly v sú-
časnosti tvoria až 40 % z celkovej produkcie 
plastov. Medzi životným cyklom rýchloobrát-
kového tovaru a jeho plastovým obalom je 
pritom diametrálny rozdiel. Kým potravinu 
domácnosť rýchlo spotrebuje, takýto obal 
ostáva „žiť“ na skládke či v prírode stovky, ba 
až tisícky rokov.

Výrobcovia, obchodné reťazce, ale aj zákaz-
níci si uvedomujú nutnosť zmeny prístupu 
k udržateľným obalom. Podľa prieskumu GfK 

viac ako 45 % zákazníkov očakáva, že práve 
výrobcovia potravín prevezmú zodpovednosť 
a iniciatívu pri udržateľnom prístupe pri vý-
bere obalových materiálov. Podľa prieskumu 
je tento trend viac viditeľný medzi zákaz-
níkmi na Slovensku oproti českým zákazní-
kom. V zmysle očakávania spotrebiteľov majú 
mnohí výrobcovia i obchodníci vypracovanú 
stratégiu na radikálne zníženie podielu plastov 
pri balení svojich výrobkov. 

V SÚČTE ŠETRNEJŠÍ PRÍSTUP 
K PRÍRODE
Čím ich však nahradiť? Prirodzenou alterna-
tívou sú papierové obaly pod značkou Safe-
Food. Veľa zástancov plastov síce s obľubou 
prezentuje porovnanie, podľa ktorého plasty 
generujú počas svojho výrobného procesu 
menej oxidu uhličitého ako papie, tieto údaje 
však zachytávajú len periódu výroby obalu, nie 
celého cyklu jeho používania.

Papierové obaly sú primárne vyrábané z drev-
nej buničiny, ktorá je vo forme recyklovaného 
papiera opätovne použiteľná na výrobu obalu 
až osemkrát. „Počas niekoľkoročného rastu 
strom svojou fotosyntézou absorbuje veľké 
množstvo oxidu uhličitého. Takže keď vyro-
bíte obal z čistej buničiny, napriek tomu, že 
využijete mnoho energetických zdrojov, ktoré 
vytvárajú oxid uhličitý, papierový obal bude 
stále CO2 negatívny,“ vysvetľuje Július Mazán. 
Postupnou recykláciou a opätovnou výro-
bou, teda použitím energetických zdrojov, sa 
CO2 stopa papierového obalu, samozrejme, 

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
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KONGRES

E astlog 2021 reštartoval širokú 
diskusiu o súčasnosti a budúc-
nosti logistiky a dodávateľských 
reťazcov. V dňoch 23. a 24. sep-
tembra sa do pražského O2 uni-

versa vrátil jeden z najväčších stredoeurópskych 
logistických kongresov. Privítal 435 účastníkov, 
ktorí sa po roku pandemických reštrikcií chceli 
opäť stretnúť s ľuďmi z celého logistického trhu. 
Prišli si tiež vypočuť prednášky a diskusie spojené 
s výzvami, ktoré si tento rok organizátori kongresu 
určili. Jeffrey Osterroth, generálny riaditeľ usporia-
dateľskej spoločnosti Atoz Group, hovorí: „Vytýčili 

Vysoká účasť na septembrovom kongrese Eastlog svedčí o tom, že logistickí profesionáli 
nestratili záujem o výmenu myšlienok, názorov a informácií. Prvý kongresový deň, 
nabitý odborným programom, zavŕšilo večerné odovzdávanie Ocenení Log-In 2021 
a networkingový Logistický Business Mixer. Ďalší deň účastníci zavítali do nových 
skladov spoločností Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

sme si päť výziev, ktoré opísali program tohtoroč-
ného Eastlogu – Urobiť logistiku udržateľnejšou; 
Ustáť búrku v ekonomike; Digitalizovať a robotizo-
vať; Prijať nové trendy v priemysle; Zvládnuť boom 
e-commerce.“

Udržateľnosti sa venoval dopoludňajší program. 
Po vystúpeniach zástupcov zlatých partnerov kon-
gresu (spoločnosti Panattoni a Hopi Holding) na-
sledovala prvá inovácia. Namiesto vystúpenia jed-
ného inšpiratívneho rečníka zvolili organizátori 
zúžený diskusný formát dvoch osobností zdanlivo 
z dvoch protipólov – Petra Jonáka (Svaz průmyslu 

a dopravy ČR) a Vojtěcha Koteckého (Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy). 
Zdanlivo preto, že sa ukázalo, že pohľady priemy-
selníka a ekológa nie sú v konflikte, ale môžu byť 
komplementárne, kompromisné či dokonca kon-
senzuálne.

LCA pre logistiku

Ďalšou silnou osobnosťou kongresového dňa bol 
profesor Vladimír Kočí (VŠCHT), ktorý sa zameral 

Reštart logistických
   akcií vyšiel
 na jednotku

Eastlog 2021:
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

na hodnotenie životného cyklu výrobkov a služieb. 
Pripomenul, že štúdie LCA môžu opísať energetic-
ké či materiálové vstupy v rámci celého reťazca 
a priniesť kľúčové poznatky pre znižovanie nároč-
nosti alebo hľadanie neefektivity. Zaznela tiež prí-
padová štúdia Udržateľná firma vyžaduje predo-
všetkým udržateľné skladovanie. Jan Turek 
(Coca-Cola HBC) a Pavel Sovička (Panattoni) na 
konkrétnom projekte prezentovali, ako možno zni-
žovať uhlíkovú stopu pri príprave nových sklado-
vých priestorov.

Dopoludňajší program zavŕšila panelová diskusia 
s mierne poetickým názvom Tisíc a jedna podoba 
udržateľnosti. Debatovalo sa o udržateľnom skla-
dovaní, efektívnom využití dopravných prostried-
kov, optimalizácii rozvozových trás, alternatívnych 
pohonoch, udržateľnosti v obaloch či o emisných 
kompenzáciách. Účastníkmi diskusie boli Marian-
ne Richeux (Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), 
Roman Bartišek (Albert Česká republika), Jan Turek 
(Coca-Cola HBC), Frederic Rotrou (CHEP) a Pavel 
Sovička (Panattoni). Partnerom panelovej diskusie 
sa stala Česko-Slovenská iniciativa ECR.

Workshopy 
pre konkrétne výzvy

Popoludňajší program bol rozdelený do troch te-
matických sekcií. V rámci Digilogu, nad ktorým 
prevzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR, sa 
diskutovalo o vplyve pandémie v kontexte rýchlej-
šej implementácie automatických a robotizova-
ných logistických procesov. Počas workshopu vy-
stúpilo niekoľko inšpiratívnych osobností – Jiří 
Holoubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Mirko 
Kuda (Hortim SK), Peter Bílik (Anasoft), Petr Čer-
mák (Blockchain Connect | Czech Alliance), Aleš 
Malucha (Rohlik.cz) alebo Lubomír Veselý (Grit). 
V rámci panelovej diskusie s názvom Nezastaviteľ-
ný vzostup automatizácie, digitalizácie a robotiky 
svoje názory prezentovali Pavel Osička (Linde Ma-
terial Handling), Laurent Jechoux (Contera), Voj-
těch Fukal (Nexen Tire Europe) a Branislav Puliš 
(Photoneo).

Pandémia priniesla výzvy pre maloobchod a sektor 
FMCG a vyvolala značný záujem spotrebiteľov 
o elektronické nakupovanie. Nielen o tom sa de-
batovalo na workshope Retailog, ktorému posky-
tol patronát Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Vypočuť sme si mohli názory Tomáša Prouzu 
(Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR), Pavla Blaž-
ka (CTP), Aleša Maluchu (Rohlik.cz), Jana Krupku 
(Bosch Termotechnika), Jana Poltera (Dachser 
Czech Republic), Anny Clark a Mariána Niče (oba-
ja EIT Urban Mobility). Záver workshopu patril pa-

nelovej diskusii Mesto ako logistická výzva, ktorá 
sa venovala city logistike. Vystúpili Jaroslav Beneš 
(Plzeňský Prazdroj), Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela 
(GLS CZ) a Oldřich Petránek (InLogistics).

Tretí workshop sa zameral na výzvy, ktoré súvisia 
s českým i európskym autopriemyslom. Záštitu 
nad blokom prevzalo Sdružení automobilového 
průmyslu, ktorého zástupca Tomáš Jungwirth 
otvoril program „úvodom do súčasného diania“. 
Nasledovala prezentácia Iliyana Ivanova (Škoda 
Auto), ktorý predstavil, aký vplyv bude mať elek-
tromobilita na dodávateľské reťazce. O zdokona-
lenom milk rune a prvej inštalácii systému Auto-
store v Česku referovali Stefan Walter Scharr, Josef 
Brázda (obaja Continental Automotive) a Jindřich 
Kadeřávek (Element Logic Czech Republic). Robert 
Sgariboldi (108 Agency) predstavil svoj pohľad na 
to, ako sa automobilový priemysel vyrovnáva s po-
nukou skladov v dobe postcovidovej. Workshop 
zakončila panelová diskusia nazvaná Automotive 
na mnohých križovatkách naraz. O elektromobili-
te, narušených dodávateľských reťazcoch, roboti-
zácii, nedostatku komponentov, odbyte a zdieľaní 
vozidiel debatovali Zdeněk Petzl (Sdružení auto-
mobilového průmyslu), Petr Novák (JTekt European 
Operations), Iliyan Ivanov (Škoda Auto) a Petr 
Kuchyňa (Kiekert-Cs).

Kríza zmenila pomery

Katarína Dobešová (Nestlé) a David Piškanin (Hopi 
Holding) prezentovali významný projekt minulého 
roku, keď Nestlé sťahovalo štyri sklady z dvoch 
krajín do jedného distribučného centra v Prostějo-
ve. Nové karty, nová hra. Tak znel názov vystúpe-
nia Miroslava Singera (exguvernér ČNB, teraz hlav-
ný ekonóm Generali CEE Holding). Prečo karty? 
Podobne ako v prípade iných kríz aj pandémia 

zamiešala pomermi na trhoch. S inými kartami 
hrajú vyrobné podniky, štát, iné tromfy majú digi-
tálne firmy. Zatiaľ sa zdá, že česká i európska eko-
nomika sa s vplyvmi pandémie vyrovnávajú relatív-
ne dobre. Ukazuje sa, že pandémia je (bola) 
exogénnym vplyvom a po jej plnom odznení ne-
musí zostať spálená zem, ako niektorí pred pol-
druha rokom predvídali.

Na vystúpenie Miroslava Singera nadviazala deba-
ta „Hľadanie ďalšieho ekonomického normálu 
vrátane logistického normálu“. O tom, ako bude 
vyzerať ekonomika a logistika po pandémii, disku-
tovali Simona Kijonková (Packeta Group), Jiří Kris-
tek (Cushman & Wakefield), František Mikeš (Toyo-
ta Material Handling CZ), Martin Baláž (Prologis) 
a Miroslav Singer.

Budúci kongres sa uskutoční 
12. a 13. mája 2022 v O2 universum.

Pandémia 
rozdala nové 
karty. S inými 
hrajú výrobné 

podniky, štát, iné 
majú digitálne 

firmy.

súťaž s lily kids
Kúp akékoľvek 2 produkty LILY KIDS a hraj s nami 
o hodnotné ceny! Zadaj kód z bločku do formulára 
na webe a hraj. Viac na WWW.ZVOLENSKY.COM/SUTAZ

viac ako 

220
cien

ko

1+1
= výhra

inzercia

Prajete si vedieť viac?
Stiahnite si špeciálnu prílohu, 
ktorá sa na 16 stranách detailne 
venuje dianiu na tohtoročnom 
kongrese.

www.eastlog.cz/
report2021
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nabitý odborným programom, zavŕšilo večerné odovzdávanie Ocenení Log-In 2021 
a networkingový Logistický Business Mixer. Ďalší deň účastníci zavítali do nových 
skladov spoločností Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC.
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sme si päť výziev, ktoré opísali program tohtoroč-
ného Eastlogu – Urobiť logistiku udržateľnejšou; 
Ustáť búrku v ekonomike; Digitalizovať a robotizo-
vať; Prijať nové trendy v priemysle; Zvládnuť boom 
e-commerce.“

Udržateľnosti sa venoval dopoludňajší program. 
Po vystúpeniach zástupcov zlatých partnerov kon-
gresu (spoločnosti Panattoni a Hopi Holding) na-
sledovala prvá inovácia. Namiesto vystúpenia jed-
ného inšpiratívneho rečníka zvolili organizátori 
zúžený diskusný formát dvoch osobností zdanlivo 
z dvoch protipólov – Petra Jonáka (Svaz průmyslu 

a dopravy ČR) a Vojtěcha Koteckého (Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy). 
Zdanlivo preto, že sa ukázalo, že pohľady priemy-
selníka a ekológa nie sú v konflikte, ale môžu byť 
komplementárne, kompromisné či dokonca kon-
senzuálne.

LCA pre logistiku

Ďalšou silnou osobnosťou kongresového dňa bol 
profesor Vladimír Kočí (VŠCHT), ktorý sa zameral 
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 na jednotku
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Prázdne obchody
 O tom, aký dôležitý je každý jeden článok 
v dodávateľskom reťazci, by momentálne vedeli 
rozprávať Briti. Začiatkom septembra prekvapili 
tamojších spotrebiteľov prázdne regály v super-
marketoch. Dôvod? Chýbajúci vodiči kamiónov 
a veľká byrokracia. Podpísal sa pod to brexit a ne-
pomáha tomu ani covid. Po odchode Veľkej Britá-
nie z Európskej únie sa skomplikovalo zamestná-
vanie pracovníkov z východnej Európy, čo 
spôsobilo rapídny rast miezd existujúcich vodičov 
nákladných vozidiel. Boj o nich sa na pracovnom 
poli zostril a supermarkety nie vždy vedia výplata-
mi konkurovať silnejším spoločnostiam na trhu. 

Drahšie nebo
 Hlavná sezóna dovoleniek je za nami. Kto mal 
odvahu a čas vycestovať, možno ušetril. Šéf 
nízkonákladových aeroliniek Ryanair 
Michael O’Leary totiž vyhlásil, že 
ceny dovoleniek sa budúci rok 
pravdepodobne prudko 
zvýšia, pretože dopyt po 
cestovaní sa oživí a pre-
pravné kapacity sa pre 
covid znížili. Na krát-
kych trasách ich bude 
budúci rok dokonca 
asi o pätinu menej. 
Ak sa tak stane, skon-
čí sa veľký paradox 
dnešnej doby, keď 
letenka do Barcelony 
bola často lacnejšia ako 
vlak do Humenného. 

Jablková jeseň
 Väčšinou sme zvyknutí na to, že pestovatelia 
každý rok hovoria o slabej úrode, ktorá bude mať 
za následok zvyšovanie cien. Koncom leta sa však 
ovocinári pochválili dobrou úrodou jabĺk. Ako in-
formovala Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora, jablká odolali jarným prízemným 
mrazom a dostatok slnka i minimum škodcov roz-
hodli, že slovenské jablká budú mať tento rok 
prívlastok vysokokvalitné. Pestovatelia odhadli, že 
stromy zarodili okolo 35-tisíc ton, pričom dlhodo-
bý priemer je 30-tisíc ton. Približne 80 % jabĺk 
bude vo vynikajúcej kvalite práve preto, že ovoci-
nári dostatočne ochránili na jar kvitnúce stromy 
pred mrazmi. 

Druhý život
 Kedysi sa malé plastové tašky rozdávali zadar-
mo, dnes sa rátajú všetky, ktoré sa podarí usporiť. 
Tesco sa najnovšie rozhodlo zužitkovať svoj vlastný 
odpad. Od júla nahrádza jednorazové plastové 
tašky zlepšenou alternatívou. Minimálne 20 % 
materiálu, z ktorého sú nové tašky vyrobené, po-
chádza z recyklovaného plastu z prevádzok siete. 

Tašky sú hrubšie, aby sa dali použiť opakovane 
a odniesli aj ťažší nákup, pretože ich maximálna 
nosnosť sa zdvojnásobila na 15 kg. Vďaka ich lep-
šej odolnosti Tesco očakáva, že sa v jeho stredo-
európskych predajniach predá približne o 22 mi-
liónov kusov tašiek ročne menej. 

Bohatý trh alternatív
 Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide 
o veľmi malý trh, ponuka rastlinných alternatív 
mlieka je naozaj bohatá. Podľa správy programu 
Jem pre Zem je ich v ponuke slovenských reťazcov 
takmer 150 od 14 značiek. Spotrebitelia sa pre ne 
rozhodujú z viacerých dôvodov, či už pre intoleran-
ciu laktózy, alebo väčšiu preferenciu rastlinných 
potravín. V sieťach sú najviac zastúpené mandľové 
rastlinné alternatívy. Pre svoju sladkastú a pomerne 
výraznú chuť sú vhodné najmä do sladkých recep-

tov. Ale priestor dostávajú aj sójové a ryžové 
alternatívy či nápoje na báze orechov 

alebo semien. Tým najlacnejším 
výrobkom na pultoch je rast-

linné „mlieko“ vyrobené zo 
sójových bôbov, ktorého 

cena sa začína na 
1,19 eura za liter. 

Traja muži 
v člne

 Ak je nejaká kniha 
vtipná, čitateľovi zvyčajne 

len preletí tvárou jemný úsmev. 
Málokedy sa stane, že musí vy-

prsknúť do hlasného smiechu. Presne taká 
je však kniha Traja muži v člne (o psovi nehovoriac), 
ktorú napísal britský spisovateľ Jerome Klapka Je-
rome na konci 19. storočia. Ako názov napovedá, 
traja kamaráti sa vyberú na dvojtýždennú plavbu 
po Temži. Príbehy, ktoré zažívajú a rozprávajú, au-
tor podáva takým spôsobom, že sa smiechu nedá 
ubrániť. Je neuveriteľné, že napriek úplne inej 
dobe sa vlastne ľudia vôbec nemenia. Menia sa iba 
kulisy, v ktorých žijú. 

Vtip mesiaca
 Príde chlapík do drogérie a hovorí predavač-
ke: „Ten sprej sa volá ako ja.“ Predavačka nechápe 
a pýta sa: „Prosím?“ „Že ten sprej sa volá ako ja!“ 
vysvetľuje zákazník. „Vy ste Hugo Boss?“ neve-
riacky krúti hlavou. „Nie, ja som Dežo Dorant.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Domov či 
kaviareň?
 Za mňa oboje. Ak mám chuť, 
občas si zájdem do kaviarne, ale 
veľmi rada si pripravujem kávu aj 
doma. Baví ma celý proces mletia 
zŕn, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu, 
penenie mlieka i príprava kávy. Aj 
preto oceňujem, ak má obchod 
v ponuke kvalitné produkty, ktoré 
sú na to potrebné. 

ceny dovoleniek sa budúci rok 
pravdepodobne prudko 
zvýšia, pretože dopyt po 
cestovaní sa oživí a pre-
pravné kapacity sa pre 
covid znížili. Na krát-
kych trasách ich bude 
budúci rok dokonca 
asi o pätinu menej. 
Ak sa tak stane, skon-
čí sa veľký paradox 
dnešnej doby, keď 
letenka do Barcelony 
bola často lacnejšia ako 
vlak do Humenného. 

Jablková jeseň
 Väčšinou sme zvyknutí na to, že pestovatelia 
každý rok hovoria o slabej úrode, ktorá bude mať 
za následok zvyšovanie cien. Koncom leta sa však 
ovocinári pochválili dobrou úrodou jabĺk. Ako in-
formovala Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora, jablká odolali jarným prízemným 
mrazom a dostatok slnka i minimum škodcov roz-
hodli, že slovenské jablká budú mať tento rok 
prívlastok vysokokvalitné. Pestovatelia odhadli, že 
stromy zarodili okolo 35-tisíc ton, pričom dlhodo-
bý priemer je 30-tisíc ton. Približne 80 % jabĺk 
bude vo vynikajúcej kvalite práve preto, že ovoci-
nári dostatočne ochránili na jar kvitnúce stromy 
pred mrazmi. 

Druhý život
 Kedysi sa malé plastové tašky rozdávali zadar-
mo, dnes sa rátajú všetky, ktoré sa podarí usporiť. 
Tesco sa najnovšie rozhodlo zužitkovať svoj vlastný 
odpad. Od júla nahrádza jednorazové plastové 
tašky zlepšenou alternatívou. Minimálne 20 % 
materiálu, z ktorého sú nové tašky vyrobené, po-
chádza z recyklovaného plastu z prevádzok siete. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Peter:
 Tomuto sa povie 
cross-selling. Po dobrej 
šunke padne vždy vhod 
aj chutný koláč. 

Terri:
 Suvenír pre všetkých, ktorí si chcú pandémiu 
pripomenúť každým pohľadom na chladničku 
– covidová magnetka. 

Martin:
 Tá kukurica sa voľajako zelená. 

Cesta k úspešnému
dodávateľskému reťazcu
Slovenská pobočka FM Logistic bola založená v roku 
1999 a od tej doby poskytuje služby významným klientom 
z najrôznejších odvetví, ako sú potraviny či spotrebný tovar. 
FM Logistic na Slovensku operuje v rôznych teplotných 
režimoch a so svojimi 500 zamestnancami sa zameriava 
na kompletné portfólio služieb, vrátane skladovania
a manipulácie, vnútroštátne aj medzinárodné paletové
a balíkové prepravy a služieb s pridanou hodnotou.

inzercia

Jana:
 Stará reklama má niečo do seba. Dá sa na nej 
pozorovať, ako sa vyvíjali marketingové nástroje 
a poslúži aj ako interiérová dekorácia. 
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Prázdne obchody
 O tom, aký dôležitý je každý jeden článok 
v dodávateľskom reťazci, by momentálne vedeli 
rozprávať Briti. Začiatkom septembra prekvapili 
tamojších spotrebiteľov prázdne regály v super-
marketoch. Dôvod? Chýbajúci vodiči kamiónov 
a veľká byrokracia. Podpísal sa pod to brexit a ne-
pomáha tomu ani covid. Po odchode Veľkej Britá-
nie z Európskej únie sa skomplikovalo zamestná-
vanie pracovníkov z východnej Európy, čo 
spôsobilo rapídny rast miezd existujúcich vodičov 
nákladných vozidiel. Boj o nich sa na pracovnom 
poli zostril a supermarkety nie vždy vedia výplata-
mi konkurovať silnejším spoločnostiam na trhu. 

Drahšie nebo
 Hlavná sezóna dovoleniek je za nami. Kto mal 
odvahu a čas vycestovať, možno ušetril. Šéf 
nízkonákladových aeroliniek Ryanair 
Michael O’Leary totiž vyhlásil, že 
ceny dovoleniek sa budúci rok 
pravdepodobne prudko 
zvýšia, pretože dopyt po 
cestovaní sa oživí a pre-
pravné kapacity sa pre 
covid znížili. Na krát-
kych trasách ich bude 
budúci rok dokonca 
asi o pätinu menej. 
Ak sa tak stane, skon-
čí sa veľký paradox 
dnešnej doby, keď 
letenka do Barcelony 
bola často lacnejšia ako 
vlak do Humenného. 

Jablková jeseň
 Väčšinou sme zvyknutí na to, že pestovatelia 
každý rok hovoria o slabej úrode, ktorá bude mať 
za následok zvyšovanie cien. Koncom leta sa však 
ovocinári pochválili dobrou úrodou jabĺk. Ako in-
formovala Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora, jablká odolali jarným prízemným 
mrazom a dostatok slnka i minimum škodcov roz-
hodli, že slovenské jablká budú mať tento rok 
prívlastok vysokokvalitné. Pestovatelia odhadli, že 
stromy zarodili okolo 35-tisíc ton, pričom dlhodo-
bý priemer je 30-tisíc ton. Približne 80 % jabĺk 
bude vo vynikajúcej kvalite práve preto, že ovoci-
nári dostatočne ochránili na jar kvitnúce stromy 
pred mrazmi. 

Druhý život
 Kedysi sa malé plastové tašky rozdávali zadar-
mo, dnes sa rátajú všetky, ktoré sa podarí usporiť. 
Tesco sa najnovšie rozhodlo zužitkovať svoj vlastný 
odpad. Od júla nahrádza jednorazové plastové 
tašky zlepšenou alternatívou. Minimálne 20 % 
materiálu, z ktorého sú nové tašky vyrobené, po-
chádza z recyklovaného plastu z prevádzok siete. 

Tašky sú hrubšie, aby sa dali použiť opakovane 
a odniesli aj ťažší nákup, pretože ich maximálna 
nosnosť sa zdvojnásobila na 15 kg. Vďaka ich lep-
šej odolnosti Tesco očakáva, že sa v jeho stredo-
európskych predajniach predá približne o 22 mi-
liónov kusov tašiek ročne menej. 

Bohatý trh alternatív
 Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide 
o veľmi malý trh, ponuka rastlinných alternatív 
mlieka je naozaj bohatá. Podľa správy programu 
Jem pre Zem je ich v ponuke slovenských reťazcov 
takmer 150 od 14 značiek. Spotrebitelia sa pre ne 
rozhodujú z viacerých dôvodov, či už pre intoleran-
ciu laktózy, alebo väčšiu preferenciu rastlinných 
potravín. V sieťach sú najviac zastúpené mandľové 
rastlinné alternatívy. Pre svoju sladkastú a pomerne 
výraznú chuť sú vhodné najmä do sladkých recep-

tov. Ale priestor dostávajú aj sójové a ryžové 
alternatívy či nápoje na báze orechov 

alebo semien. Tým najlacnejším 
výrobkom na pultoch je rast-

linné „mlieko“ vyrobené zo 
sójových bôbov, ktorého 
cena sa začína na 
1,19 eura za liter. 

Traja muži 
v člne

 Ak je nejaká kniha 
vtipná, čitateľovi zvyčajne 

len preletí tvárou jemný úsmev. 
Málokedy sa stane, že musí vy-

prsknúť do hlasného smiechu. Presne taká 
je však kniha Traja muži v člne (o psovi nehovoriac), 
ktorú napísal britský spisovateľ Jerome Klapka Je-
rome na konci 19. storočia. Ako názov napovedá, 
traja kamaráti sa vyberú na dvojtýždennú plavbu 
po Temži. Príbehy, ktoré zažívajú a rozprávajú, au-
tor podáva takým spôsobom, že sa smiechu nedá 
ubrániť. Je neuveriteľné, že napriek úplne inej 
dobe sa vlastne ľudia vôbec nemenia. Menia sa iba 
kulisy, v ktorých žijú. 

Vtip mesiaca
 Príde chlapík do drogérie a hovorí predavač-
ke: „Ten sprej sa volá ako ja.“ Predavačka nechápe 
a pýta sa: „Prosím?“ „Že ten sprej sa volá ako ja!“ 
vysvetľuje zákazník. „Vy ste Hugo Boss?“ neve-
riacky krúti hlavou. „Nie, ja som Dežo Dorant.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Domov či 
kaviareň?
 Za mňa oboje. Ak mám chuť, 
občas si zájdem do kaviarne, ale 
veľmi rada si pripravujem kávu aj 
doma. Baví ma celý proces mletia 
zŕn, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu, 
penenie mlieka i príprava kávy. Aj 
preto oceňujem, ak má obchod 
v ponuke kvalitné produkty, ktoré 
sú na to potrebné. 
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TÉMA VYDANIA

Výrobca: 
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.  
Múzejná 208/1 • 929 01 Dunajská Streda  
Slovenská republika, info@minitbakery.sk  www.minitbakery.sk

vyrábané 
ručne

dlhé zrenie 
cesta

 zo slovenských 
surovín

KVÁSKOVÁ LÍNIA Z KAMENNEJ PECE

· použitím kvasu docielime 
   chrumkavú kôrku  
   a jedinečnú arómu

· kvas spôsobí vynikajúcu, 
   jemne kyslastú, žiadanú 
   chuť 

· kvas tiež zaručuje  
   dlhú trvanlivosť  
   a ľahšiu stráviteľnosť

Prečo sú OSKAR ručne robené, kváskové chleby a vekne pečené  
v KAMENNEJ PECI NAJ:

· ručná výroba OSKARA znamená, že každý chlebík a vekňa sa musí niekoľkokrát  
  počas prípravy vziať do rúk a prekladať, aby sme docielili požadovanú  
  štruktúru cesta 

· cesto OSKAR chlebov zreje až 20 HODÍN a celková výroba trvá až 27 HODÍN

· všetky vstupné suroviny s dôrazom na múku, sú starostlivo vyberané  
  výlučne zo slovenských regiónov

· pre zvýraznenie chuti používame zmes pražených semiačok*
  *vo výrobkoch: OSKAR viaczrnný chlieb, OSKAR viaczrnná vekňa

TaP64_240x170_okt21.qxp_Layout 1  10/6/21  15:19  Page 1

byť lieky
na pultoch?

Prečo nemôžu

Síce dostali prívlastok voľnopredajné, ale ich predaj až taký voľný nie je. 
Lieky proti kašľu, horúčke či črevným problémom, ktoré sa bežne používajú 
na samoliečbu, sa v zahraničí dajú kúpiť aj v supermarketoch či na čerpacích 
staniciach. Na Slovensku to však nie je možné a spotrebitelia sa k nim 
dostanú iba v lekárňach. Obchodníci by však uvoľnenie regulácie uvítali. 
Vyššia konkurencia by mohla znamenať, že by ich spotrebiteľská cena klesla.



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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P ečivo, mäsové výrobky, jogurty, 
ovocie a k tomu ešte jeden Ibal-
gin na bolesť hlavy. Aj takto môže 
vyzerať nákupný košík zákazníka 
v bežnom českom supermarkete. 

Avšak určite nie na Slovensku. Téma predaja voľno-
predajných liekov mimo lekární sa objavuje už roky, 
ale doposiaľ sa nenašla politická vôľa na to, aby sa 
uvoľnila legislatíva. Mnohí obchodníci by zmenu 
opatrení privítali. Argumentujú aj tým, že spotrebi-
telia by tak získali viacero výhod.

„Ľudia nepotrebujú lieky iba od ôsmej do šiestej, 
choroba sa neobmedzuje len na pracovné dni,“ 
povedal ešte v roku 2004 vtedajší minister zdra-
votníctva Rudolf Zajac (ANO). Otvoril tak diskusiu 
o tom, prečo by lieky na kašeľ, horúčku či nádchu 
nemohli predávať napríklad aj supermarkety. Na-
vrhovaná zmena sa dokonca dostala na rokovanie 
do parlamentu, ale napokon ním neprešla.

O pár rokov neskôr sa k téme vrátilo ministerstvo 
financií pod vedením Ivana Mikloša (SDKÚ). V Ná-
rodnom programe reforiem z roku 2011 navrhova-
lo, aby sa lieky bez predpisu mohli nakupovať aj 

v obchode. „Konkurencia na trhu s liekmi sa posil-
ní novelou zákona o liekoch, ktorá uvoľní predaj 
voľnopredajných liekov, teda liekov vydávaných 
bez lekárskeho predpisu, v iných registrovaných 
predajniach a uvoľní predaj liekov aj cez internet,“ 
uvádzal materiál.

Otvorenie trhu malo zvýšiť konkurenčný tlak, zlep-
šiť ich celkovú dostupnosť pre spotrebiteľov a zní-
žiť ich cenu. S rezortom financií sa však nestotož-
nilo ministerstvo zdravotníctva a jeho šéf Ivan 
Uhliarik (KDH) sa postavil proti návrhu s tým, že 
pacientom by pri nákupe liekov v obchodoch chý-
balo odborné poradenstvo. Navyše vtedajšia vláda 
padla, a tak z návrhu nebolo nič.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Proti dostupnosti voľnopredajných liekov mimo 
lekární sa dlhodobo stavajú lekárnici. Slovenská 
lekárnická komora viackrát argumentovala tým, že 
takýto krok by znamenal zvýšené riziko poškode-
nia zdravia ľudí a lieky by sa tým degradovali na 
bežný spotrebný tovar.

České skúsenosti

Voľnopredajné lieky sa dajú bežne kúpiť v obcho-
doch viacerých krajín vrátane Česka, Poľska, Ra-
kúska či Nemecka. V Česku sa trh s liečivami uvoľ-
nil ešte v roku 1998. Mimo lekární tam však 
možno predávať iba vybrané lieky, ktoré sú vhod-
né a bežne používané na samoliečbu. Ide o pri-
bližne 300 položiek, z ktorých väčšinu tvoria lie-
čivé čaje, ale na zozname sa nachádzajú aj lieky 
na nádchu, horúčku, bolesť, alergie či tráviace 
a črevné problémy.

Výrobca: 
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.  
Múzejná 208/1 • 929 01 Dunajská Streda  
Slovenská republika, info@minitbakery.sk  www.minitbakery.sk

vyrábané 
ručne

dlhé zrenie 
cesta

 zo slovenských 
surovín

KVÁSKOVÁ LÍNIA Z KAMENNEJ PECE

· použitím kvasu docielime 
   chrumkavú kôrku  
   a jedinečnú arómu

· kvas spôsobí vynikajúcu, 
   jemne kyslastú, žiadanú 
   chuť 

· kvas tiež zaručuje  
   dlhú trvanlivosť  
   a ľahšiu stráviteľnosť
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· ručná výroba OSKARA znamená, že každý chlebík a vekňa sa musí niekoľkokrát  
  počas prípravy vziať do rúk a prekladať, aby sme docielili požadovanú  
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Obchodníci 
by možnosť 

predávať lieky 
využili.
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TÉMA VYDANIATÉMA VYDANIA
Prečo nemôžu byť lieky 
na pultoch?

Pracovníci všetkých nelekárenských predajných 
miest musia prejsť školením a získať certifikát spô-
sobilosti predaja vyhradených liečivých prípravkov. 
Úzky sortiment i povinnosti navyše spočiatku čes-
kých obchodníkov od predaja liekov odrádzali, ale 
trend sa začal pred pár rokmi meniť. Túto možnosť 
využívajú napríklad reťazce dm drogerie markt, 
Teta, Žabka či Coop, ale aj siete čerpacích staníc.

„Ľudia na našich predajných miestach, čo sú pre-
dovšetkým čerpacie stanice Benzina, Shell a OMV, 
predajne PONT na vlakových a autobusových sta-
niciach a vybrané ubytovacie zariadenia a kúpele, 
oceňujú najmä to, že majú lieky k dispozícii v oka-
mihu, keď ich potrebujú,“ konštatoval pred časom 
pre časopis Zboží&Prodej Petr Malíř, riaditeľ spo-
ločnosti Medipoint Services, ktorá predajné miesta 
prevádzkuje. Ako dodal, ľudia najčastejšie hľadali 
úľavu od akútnych problémov na cestách, ako na-
príklad bolesť hlavy, črevné problémy alebo bolesť 
chrbta.

Český Státní ústav pro kontrolu léčiv v súčasnosti 
eviduje viac ako 3 400 predajných miest, z ktorých 
sa mnohé nachádzajú v obchodoch na vidieku. 
Práve obyvatelia menších obcí často nemajú vo 
svojom bydlisku k dispozícii lekáreň, prípadne majú 
mimo jej otváracích hodín sťažený prístup k náku-
pu potrebných liekov.

Rastúci segment 
vitamínov

Zdravý životný štýl je trendom už niekoľko rokov. 
Pandémia ochorenia covid-19 však odštartovala 
ešte vyšší záujem spotrebiteľov o ich zdravie. V slo-
venských predajniach sa to prejavilo na výsledkoch 
predaja výživových doplnkov a vitamínov, ale aj 
ovocia a zeleniny.

„Segment výživových doplnkov v dm permanent-
ne rastie a navyše aj koronakríza podnietila u zá-
kazníkov vyšší záujem o vlastné zdravie v zmysle 
prevencie a posilnenia imunity. To sa výrazne 

odzrkadlilo na odpredajoch vitamínov a výživo-
vých doplnkov aj v našej sieti,“ vysvetľuje sorti-
mentná manažérka siete dm drogerie markt Petra 
Kucejová. Ako pokračuje, v roku 2020 rástla ka-
tegória medziročne o viac ako 52 % a v roku 2021 
v medziročnom porovnaní o 32 %. Sieť vo vybra-
ných filiálkach, ktoré majú väčšiu predajnú plo-
chu, ponúka širší sortiment výživových doplnkov. 
Vzhľadom na zvýšený záujem zákazníkov o sorti-
ment dm plánuje rozšíriť tento koncept na čo naj-
väčší počet filiálok, či už novootvorených, alebo 
regenerovaných.

Vitamínové doplnky sú v sieti Fresh najviac dyna-
micky rastúcou kategóriou. Najvyšší nárast preda-
ja zaznamenali, prirodzene, počas prvej vlny pan-
démie, keď sa mnohí ľudia chceli zvýšeným 
užívaním vitamínov vyhnúť nákaze a posilniť si 
svoju imunitu, ktorá je spájaná predovšetkým s vi-
tamínom D. „Dnes už nárast nie je taký silný, ale 
o túto komoditu je stále veľký záujem,“ potvrdzu-
je Martin Labaš, obchodný riaditeľ spoločnosti 
Labaš, ktorá sieť prevádzkuje. Coop Jednota Slo-
vensko zaznamenala počas pandémie (marec 
2020 – február 2021) vyšší záujem zákazníkov 
o vitamínové doplnky oproti predchádzajúcemu 
obdobiu o 28 %.

Ak by sa slovenská legislatíva uvoľnila a umožnila 
by obchodníkom ponúkať voľnopredajné lieky, 
viacerí by túto možnosť využili. Sieť dm drogerie 

markt by ich do svojho sortimentu určite zaradila. 
„Zo strany zákazníkov predpokladáme o tento typ 
sortimentu vysoký záujem. Najväčším plusom, kto-
rý by mohla priniesť takáto zmena legislatívy, je 
jednoznačne ľahšia dostupnosť liekov pre našich 
zákazníkov. A podľa skúseností napríklad zo su-
sednej Českej republiky aj zníženie cien pre koneč-
ného spotrebiteľa,“ uvádza Petra Kucejová. Sieť 
Fresh by bola predaju voľnopredajných liekov otvo-
rená a pri ich ponuke v maloobchode vníma len 
pozitíva. „Zákazník by si mohol vybaviť nákup na 
jednom mieste. Popri nákupe potravín by vedel 
rýchlo nakúpiť aj bežne užívané lieky proti bolesti, 
ktoré sú dostupné v lekárňach bez predpisu,“ mys-
lí si Martin Labaš.

Vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko Branislav Lellák hovorí, že v prípade 
zmeny legislatívy by predaj voľnopredajných liekov 
zvážili. „Režim voľného predaja liekov má svoje 
výhody, napríklad zvýšenie nákupného komfortu 
spotrebiteľov dostupnosťou vyhradených liekov, 
zníženie cien liekov v lekárňach vďaka konkurencii 
v maloobchode, konkurenčná výhoda maloobcho-
dov predávajúcich lieky vo vzťahu k iným obcho-
dom, ktoré lieky nebudú predávať,“ vyratúva. Na 
druhej strane však priznáva, že pre maloobchod by 
to znamenalo ďalšiu administratívu, ako aj zvýše-
nie nákladov. Bolo by totiž potrebné zabezpečiť 
povolenia na výdaj vyhradených liekov, vyškoliť 
personál a lieky si navyše vyžadujú osobitný režim 
pri manipulácii, umiestnení či skladovaní.

V hre sú plusy aj mínusy

Ako hlavné plusy otvorenia predaja sa spomínajú 
hlavne väčšia dostupnosť liekov a konkurenčný 
tlak na ich spotrebiteľskú cenu. Ako možné riziká 
sa uvádzajú najmä neodbornosť pri predaji, ako aj 
vyššia spotreba liekov. „Nepredpokladáme, že by 
lepšia dostupnosť liekov zvýšila ich spotrebu. Ak 
niekto potrebuje liek na bolesť hlavy alebo hrdla, 
ide si ho kúpiť do lekárne. Ak lekáreň v okolí nie 
je, ušetrila by ľahšia dostupnosť voľnopredajných 
liekov zákazníkom čas aj peniaze, ktoré by museli 
investovať do cestovania za ich nákupom. Navyše 
je prirodzené, že širšie konkurenčné prostredie tla-
čí cenu produktov nadol,“ tvrdí Petra Kucejová. 
Martin Labaš konštatuje, že zníženie cien takýchto 
liekov by po uvoľnení opatrení bolo dosť možné. 
Pozorovať sa to podľa jeho slov dá pri vitamínoch, 
ktoré majú v supermarketoch v porovnaní s le-
kárňami nižšie prirážky.  

Podľa odborníka na zdravotníctvo môže za prísnu 
reguláciu pri voľnopredajných liekoch chýbajúca 
kultúra takéhoto predaja v našom prostredí. 
„Možno je to aj silným vplyvom lekárnickej loby, 
možno slabou odvahou politických lídrov a mož-

„Predávame, 
čo nám 

legislatíva 
umožňuje.“

V našej ponuke sa nachádzajú aj vitamíny 
a výživové doplnky, pričom ich rozsah je 
vždy daný aj sezónnosťou. Počas pandé-
mie sme evidovali vyšší záujem o tento 
sortiment, rovnako ako o čerstvé ovocie 
a zeleninu.

Tomáš Bezák,
hovorca, Lidl Slovenská republika

Obyvatelia 
menších obcí 
majú sťažený 

prístup k liekom.



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

25

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

O tom, ako preniká zdravý 
životný štýl na pulty predajní, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk


inzercia

no mixom oboch, respektíve viacerých faktorov. 
Do úvahy treba brať aj populizmus, ktorý sa od-
voláva na zníženú bezpečnosť konzumentov,“ 
vysvetľuje analytik INEKO Dušan Zachar. Súhlasí 
s tým, že uvoľnenie by zvýšilo dostupnosť, stlači-
lo ceny  smerom nadol, ale zároveň vidí aj riziko 
vyššej spotreby liekov, keďže by boli k spotrebi-
teľom geograficky, časovo i finančne bližšie. 
„V dôsledku konkurenčného tlaku môžu skracho-
vať niektoré lekárne, ktorých marže pri väčšine 

sortimentu sú regulované, a tak pacienti môžu 
mať horšiu dostupnosť pri receptových liekoch,“ 
myslí si Dušan Zachar.

Ministerstvo zdravotníctva eviduje záujem o uvoľ-
nenie pravidiel predaja tohto sortimentu. „Argu-
mentácia zvýšením dostupnosti lieku občanovi je 
relevantná, tento prístup aplikujú iné krajiny, na-
príklad v Česku je zavedený predaj niektorých dru-
hov liekov aj mimo priestoru lekární,“ uvádza ho-

Respiračný systém 53‚3

 Tráviaci trakt a metabolizmus 47‚7

 Muskuloskeletálny systém 35‚5

Nervový systém 23‚9

 Dermatologiká 15‚8

Spotreba voľnopredajných liekov v roku 2019 podľa klasifikácie (v mil. eur)

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 06/20

2015 161‚9

 2016 170‚2

 2017 181‚9

 2018 197‚0

 2019 204‚5

Spotreba voľnopredajných liekov v hodnote (v mil. eur)

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 06/20

vorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Nevýhodou 
takéhoto prístupu je podľa jej slov chýbajúci od-
borný výdaj lieku a nižšia informovanosť pacienta. 
„Neodborným zaobchádzaním s liekom môže 
dôjsť k nadužívaniu až intoxikácii liekmi. Odborne 
spôsobilá osoba pacienta informuje o správnom 
spôsobe užívania lieku, možných interakciách 
a správnom skladovaní a zaobchádzaní s liekom po 
jeho exspirácii,“ konštatuje. Podľa slov Zuzany Eli-
ášovej je ministerstvo zdravotníctva otvorené od-
bornej diskusii k tejto téme, ale v súčasnosti neini-
ciuje legislatívne zmeny, ktoré by umožnili predaj 
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky 
predpis, mimo lekární.
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TÉMA VYDANIA
Prečo nemôžu byť lieky 
na pultoch?

Pracovníci všetkých nelekárenských predajných 
miest musia prejsť školením a získať certifikát spô-
sobilosti predaja vyhradených liečivých prípravkov. 
Úzky sortiment i povinnosti navyše spočiatku čes-
kých obchodníkov od predaja liekov odrádzali, ale 
trend sa začal pred pár rokmi meniť. Túto možnosť 
využívajú napríklad reťazce dm drogerie markt, 
Teta, Žabka či Coop, ale aj siete čerpacích staníc.

„Ľudia na našich predajných miestach, čo sú pre-
dovšetkým čerpacie stanice Benzina, Shell a OMV, 
predajne PONT na vlakových a autobusových sta-
niciach a vybrané ubytovacie zariadenia a kúpele, 
oceňujú najmä to, že majú lieky k dispozícii v oka-
mihu, keď ich potrebujú,“ konštatoval pred časom 
pre časopis Zboží&Prodej Petr Malíř, riaditeľ spo-
ločnosti Medipoint Services, ktorá predajné miesta 
prevádzkuje. Ako dodal, ľudia najčastejšie hľadali 
úľavu od akútnych problémov na cestách, ako na-
príklad bolesť hlavy, črevné problémy alebo bolesť 
chrbta.

Český Státní ústav pro kontrolu léčiv v súčasnosti 
eviduje viac ako 3 400 predajných miest, z ktorých 
sa mnohé nachádzajú v obchodoch na vidieku. 
Práve obyvatelia menších obcí často nemajú vo 
svojom bydlisku k dispozícii lekáreň, prípadne majú 
mimo jej otváracích hodín sťažený prístup k náku-
pu potrebných liekov.

Rastúci segment 
vitamínov

Zdravý životný štýl je trendom už niekoľko rokov. 
Pandémia ochorenia covid-19 však odštartovala 
ešte vyšší záujem spotrebiteľov o ich zdravie. V slo-
venských predajniach sa to prejavilo na výsledkoch 
predaja výživových doplnkov a vitamínov, ale aj 
ovocia a zeleniny.

„Segment výživových doplnkov v dm permanent-
ne rastie a navyše aj koronakríza podnietila u zá-
kazníkov vyšší záujem o vlastné zdravie v zmysle 
prevencie a posilnenia imunity. To sa výrazne 

odzrkadlilo na odpredajoch vitamínov a výživo-
vých doplnkov aj v našej sieti,“ vysvetľuje sorti-
mentná manažérka siete dm drogerie markt Petra 
Kucejová. Ako pokračuje, v roku 2020 rástla ka-
tegória medziročne o viac ako 52 % a v roku 2021 
v medziročnom porovnaní o 32 %. Sieť vo vybra-
ných filiálkach, ktoré majú väčšiu predajnú plo-
chu, ponúka širší sortiment výživových doplnkov. 
Vzhľadom na zvýšený záujem zákazníkov o sorti-
ment dm plánuje rozšíriť tento koncept na čo naj-
väčší počet filiálok, či už novootvorených, alebo 
regenerovaných.

Vitamínové doplnky sú v sieti Fresh najviac dyna-
micky rastúcou kategóriou. Najvyšší nárast preda-
ja zaznamenali, prirodzene, počas prvej vlny pan-
démie, keď sa mnohí ľudia chceli zvýšeným 
užívaním vitamínov vyhnúť nákaze a posilniť si 
svoju imunitu, ktorá je spájaná predovšetkým s vi-
tamínom D. „Dnes už nárast nie je taký silný, ale 
o túto komoditu je stále veľký záujem,“ potvrdzu-
je Martin Labaš, obchodný riaditeľ spoločnosti 
Labaš, ktorá sieť prevádzkuje. Coop Jednota Slo-
vensko zaznamenala počas pandémie (marec 
2020 – február 2021) vyšší záujem zákazníkov 
o vitamínové doplnky oproti predchádzajúcemu 
obdobiu o 28 %.

Ak by sa slovenská legislatíva uvoľnila a umožnila 
by obchodníkom ponúkať voľnopredajné lieky, 
viacerí by túto možnosť využili. Sieť dm drogerie 

markt by ich do svojho sortimentu určite zaradila. 
„Zo strany zákazníkov predpokladáme o tento typ 
sortimentu vysoký záujem. Najväčším plusom, kto-
rý by mohla priniesť takáto zmena legislatívy, je 
jednoznačne ľahšia dostupnosť liekov pre našich 
zákazníkov. A podľa skúseností napríklad zo su-
sednej Českej republiky aj zníženie cien pre koneč-
ného spotrebiteľa,“ uvádza Petra Kucejová. Sieť 
Fresh by bola predaju voľnopredajných liekov otvo-
rená a pri ich ponuke v maloobchode vníma len 
pozitíva. „Zákazník by si mohol vybaviť nákup na 
jednom mieste. Popri nákupe potravín by vedel 
rýchlo nakúpiť aj bežne užívané lieky proti bolesti, 
ktoré sú dostupné v lekárňach bez predpisu,“ mys-
lí si Martin Labaš.

Vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko Branislav Lellák hovorí, že v prípade 
zmeny legislatívy by predaj voľnopredajných liekov 
zvážili. „Režim voľného predaja liekov má svoje 
výhody, napríklad zvýšenie nákupného komfortu 
spotrebiteľov dostupnosťou vyhradených liekov, 
zníženie cien liekov v lekárňach vďaka konkurencii 
v maloobchode, konkurenčná výhoda maloobcho-
dov predávajúcich lieky vo vzťahu k iným obcho-
dom, ktoré lieky nebudú predávať,“ vyratúva. Na 
druhej strane však priznáva, že pre maloobchod by 
to znamenalo ďalšiu administratívu, ako aj zvýše-
nie nákladov. Bolo by totiž potrebné zabezpečiť 
povolenia na výdaj vyhradených liekov, vyškoliť 
personál a lieky si navyše vyžadujú osobitný režim 
pri manipulácii, umiestnení či skladovaní.

V hre sú plusy aj mínusy

Ako hlavné plusy otvorenia predaja sa spomínajú 
hlavne väčšia dostupnosť liekov a konkurenčný 
tlak na ich spotrebiteľskú cenu. Ako možné riziká 
sa uvádzajú najmä neodbornosť pri predaji, ako aj 
vyššia spotreba liekov. „Nepredpokladáme, že by 
lepšia dostupnosť liekov zvýšila ich spotrebu. Ak 
niekto potrebuje liek na bolesť hlavy alebo hrdla, 
ide si ho kúpiť do lekárne. Ak lekáreň v okolí nie 
je, ušetrila by ľahšia dostupnosť voľnopredajných 
liekov zákazníkom čas aj peniaze, ktoré by museli 
investovať do cestovania za ich nákupom. Navyše 
je prirodzené, že širšie konkurenčné prostredie tla-
čí cenu produktov nadol,“ tvrdí Petra Kucejová. 
Martin Labaš konštatuje, že zníženie cien takýchto 
liekov by po uvoľnení opatrení bolo dosť možné. 
Pozorovať sa to podľa jeho slov dá pri vitamínoch, 
ktoré majú v supermarketoch v porovnaní s le-
kárňami nižšie prirážky.  

Podľa odborníka na zdravotníctvo môže za prísnu 
reguláciu pri voľnopredajných liekoch chýbajúca 
kultúra takéhoto predaja v našom prostredí. 
„Možno je to aj silným vplyvom lekárnickej loby, 
možno slabou odvahou politických lídrov a mož-

„Predávame, 
čo nám 

legislatíva 
umožňuje.“

V našej ponuke sa nachádzajú aj vitamíny 
a výživové doplnky, pričom ich rozsah je 
vždy daný aj sezónnosťou. Počas pandé-
mie sme evidovali vyšší záujem o tento 
sortiment, rovnako ako o čerstvé ovocie 
a zeleninu.

Tomáš Bezák,
hovorca, Lidl Slovenská republika

Obyvatelia 
menších obcí 
majú sťažený 

prístup k liekom.
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Jozef 
Vahančík

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

Ako vyštudovaný účtovník začal hneď po vysokej škole v roku 1982 pracovať 
v Coop Jednote Krupina. Najskôr ako samostatný účtovník, potom vedúci 
odboru inšpektorov. Ako 28-ročný sa stal vedúcim ekonomického úseku 
a podpredsedom predstavenstva. Od roku 2004 zastával sedem rokov pozíciu 
vedúceho obchodno-prevádzkového úseku. Od roku 2011 je predsedom 
predstavenstva družstva, ktoré sa vlani stalo obratovo najsilnejším 
spomedzi členov skupiny Coop Jednota. Dlhé roky je aj predsedom dozornej 
rady výrobcu tyčiniek Dru, ktorého vlastnia spotrebné družstvá.

Vahančík
Ako vyštudovaný účtovník začal hneď po vysokej škole v roku 1982 pracovať 

predseda predstavenstva 
Coop Jednoty Krupina
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

C oop Jednota Krupina má 
spomedzi všetkých spot-
rebných družstiev najviac 
predajní, a to 160. Z toho je 

48 supermarketov a 112 predajní potravín. 
Svoju sieť chce ďalej rozširovať a do budúc-
nosti plánuje zaviesť aj internetový predaj.

Sieť Coop Jednota Krupina prechádza 
výraznou modernizáciou. 
Aké investície si to vyžiadalo?

Rekonštrukcia existujúcich predajní i výstavba no-
vých je najdôležitejší faktor zabezpečenia ďalšieho 
rastu firmy. Týmito dvoma líniami sme sa vydali už 
v 90. rokoch a je to dlhodobý proces. Vďaka tomu 
patríme na Slovensku medzi spotrebné družstvá, 
ktoré majú najlepšie rozvinutú sieť vidieckych su-
permarketov. Za posledné dva roky sme investova-
li do rozvoja siete, čo zahŕňalo asi 15 predajní 
a stavbu chladiarenského skladu pre Logistické 
Centrum Stred, približne desať miliónov eur.

Aké sú vaše ďalšie expanzné plány?

Práve dokončujeme výstavbu predajne na zelenej 
lúke v obci Vígľaš. Predajňa v Banskej Bystrici roz-
šíri počet našich supermarketov na 49, pretože 
zväčšujeme jej predajnú plochu. V závere septem-
bra sme otvorili zrekonštruovanú predajňu v obci 
Sielnica a začali sme s výstavbou nového supermar-
ketu v Brusne, ktorý by mal byť otvorený na jar. 
V budúcom roku počítame s výstavbou štyroch 
nových supermarketov a minimálne ďalších desať 
predajní by sme chceli modernizovať.

To sú veľké plány, ktoré budú, 
predpokladám, finančne náročné.

Finančne sme stabilní a ekonomicky úspešní. Pra-
cujeme len s minimálnym úverom a všetko finan-

cujeme z vlastných zdrojov. Objem investícií sa 
ročne pohybuje v priemere okolo štyroch miliónov 
eur. Ďalší približne jeden milión eur ide na opravy 
a údržbu objektov.

Ako sa rekonštrukcia predajne pretavuje 
do jej výsledkov?

Pri každej investícii počítame, že sa raz vráti. V ob-
chode je to však ťažké, pretože návratnosť sa po-
číta v horizonte piatich až siedmich rokov a nieke-
dy aj viac. Samozrejme, od každej modernizácie 
očakávame rast obratu. Ale nemusí to byť pravid-
lom. Napríklad v obciach, kde potrebujeme udržať 
našu pozíciu do budúcnosti alebo kvôli mladým 
zákazníkom, ktorí od nás očakávajú kvalitné služ-
by. Nárasty obratu sú v týchto prípadoch niekedy 
minimálne, pretože už v predchádzajúcich pod-
mienkach sme dokázali získať zákazníkov.

Podnikať hlavne v malých obciach 
však nie je jednoduché. 
Ako sa vám tam darí?

Podnikáme nielen v mestách, kde je to, samozrej-
me, jednoduchšie, ale aj v obciach od 150 do 400 
obyvateľov. Našu sieť tvoria aj predajne s predaj-
nou plochou 50 metrov štvorcových a dokonca 
máme 14 predajní len s jedným pracovníkom. 
Z ekonomických i personálnych dôvodov to vôbec 
nie je ľahké. Mnohí zamestnanci v nich pracujú celý 
život, čoskoro odídu do dôchodku a bude veľmi 
ťažké za nich nájsť náhradu. Podiel týchto predajní 
na obrate každoročne klesá, dnes tvorí približne 
deväť percent. Napriek tomu ich nelikvidujeme, ale 
dotujeme zo zisku našich supermarketov a k za-
tvoreniu pristupujeme, až keď je to naozaj na hra-
nici únosnosti.

Na Slovensku vzniklo veľa potravinových
púští. Mal by vidieckym predajniam 
pomôcť štát?

Obchod v obci plní nielen komerčnú, ale aj spolo-
čenskú funkciu. Bojovali sme preto aj o pomoc 
štátu, aby obce neprestali žiť. Bohužiaľ, nepredpo-
kladám, že by sa v rozpočte našli prostriedky na 
podporu tohto podnikania. Skôr by som privítal 
väčšiu podporu zo strany samosprávy. Tá nás 
v mnohých obciach nepodporuje, pretože je naklo-
nená rôznym ambulantným predajom pekáren-
ských produktov či mäsových výrobkov najmä 
z Poľska. Nám to potom vytvára chaos v zásobova-
ní. Vedúca nevie, koľko tovaru má objednať. Je to 
však otázka na zákonodarcov, pretože zákon to 
umožňuje a možno by bolo vhodné to upraviť.

Vlani ste v tržbách prvýkrát predbehli 
dlhodobo najsilnejšie spotrebné družstvo 
Coop Jednotu Nové Zámky. 
Čo sa pod to podpísalo?

Veľmi nás teší, že sme sa stali obratovo najsilnejší-
mi. Skoro každé desiate euro minuté v Coop Jed-
note na Slovensku skončí v našej pokladnici. Máme 
teda takmer desaťpercentný podiel na obrate celej 
skupiny. Obrat nám narástol o 18 percent, čo je 
veľké číslo. Podpísalo sa pod to predovšetkým pre-
vzatie 15 predajní od skrachovaného reťazca Kač-
ka, ale aj rast obratu našich supermarketov. A to 

Tvoríme 
desatinu 

obratu celej 
skupiny

Internetový 
predaj vnímam 
ako nutnosť 
prispôsobiť sa 
trendu.
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STRETNUTIE

Jozef 
Vahančík

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Ako vyštudovaný účtovník začal hneď po vysokej škole v roku 1982 pracovať 
v Coop Jednote Krupina. Najskôr ako samostatný účtovník, potom vedúci 
odboru inšpektorov. Ako 28-ročný sa stal vedúcim ekonomického úseku 
a podpredsedom predstavenstva. Od roku 2004 zastával sedem rokov pozíciu 
vedúceho obchodno-prevádzkového úseku. Od roku 2011 je predsedom 
predstavenstva družstva, ktoré sa vlani stalo obratovo najsilnejším 
spomedzi členov skupiny Coop Jednota. Dlhé roky je aj predsedom dozornej 
rady výrobcu tyčiniek Dru, ktorého vlastnia spotrebné družstvá.

predseda predstavenstva 
Coop Jednoty Krupina
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najmä na vidieku. Pandémia prinútila zákazníkov 
nakupovať doma a necestovať do reťazcov vo väč-
ších mestách. Presvedčili sa, že si môžu kvalitný 
nákup urobiť aj v našich predajniach a ostali našimi 
zákazníkmi. Okrem toho je to aj výsledok dlhodo-
bej koncepcie rozvoja.

Rozumiem, že každé spotrebné družstvo 
podniká v inom regióne, ale vnímate medzi 
sebou istú konkurenciu, teda snahu byť 
medzi družstvami vo výsledkoch prvý?

Nenazval by som to konkurenciou, ale vzájomne si 
na mesačnej báze hodnotíme výsledky a postave-
nie v čelných pozíciách každého teší. U nás je to 
skôr snaha o maximálnu spoluprácu na úrovni 
Coop Jednoty Slovensko. Aj vďaka tomu sme ce-
loslovensky najväčší predajca potravín, keďže u nás 
je podiel nepotravinárskeho tovaru nižší ako pri 
iných reťazcoch. Avšak v niektorých častiach Slo-
venska sa už do určitej miery stretávame aj ako 
konkurenti. Niektoré družstvá totiž vstupujú s pre-
dajňami aj do regiónov menej výkonných druž-
stiev, aby sme tam nestratili pozície. Z hľadiska 
zachovania trhového podielu sa takéto investície 
musia robiť, aj keď sa nemusia stretnúť s pozitív-
nou odozvou daného družstva. Ale keby tam ne-
prišla susedná Jednota, tak by priestor mohol ob-
sadiť niekto iný.

Na trhu je silná konkurencia 
zahraničných sietí. 
Ako sa na ňu dá odpovedať?

Ekonomická sila nadnárodnej konkurencie je ob-
rovská a možno je malý zázrak, že sme ustáli náš 
podiel na trhu. Sám si dobre pamätám, že keď sa 
vybudovali prvé hypermarkety Tesco, naša úveru-
júca banka nám odmietla ďalšie financovanie 
s tým, že neveria v budúcnosť Jednôt na Slovensku. 
Chvalabohu, dokázali sme konkurovať, a to vďaka 
tomu, že sme investovali do rozvoja siete, výstavby 
nových predajní, pracovali sme na zefektívňovaní 
riadiacich procesov, budovali sme logistické centrá. 
A dokázali sme včas reagovať aj marketingom.

Pandémia posilnila internetové nákupy. 
E-shop má napríklad aj Coop Liptovský
Mikuláš či Žilina. Plánujete ho spustiť tiež?

Tento projekt pripravujeme na úrovni Coop Jedno-
ty Slovensko. Zrejme príde čas, keď sa e-shop sta-
ne nutnosťou, predovšetkým vo väčších mestách, 
no nedovolím si odhadnúť, kedy to bude. V hori-
zonte dvoch – troch rokov by sme aj my chceli 
tento projekt rozbehnúť. Ale ja osobne v tom ne-
vidím nejaký významný rastový potenciál alebo 
ekonomický efekt, skôr ho vnímam ako nutnosť 
prispôsobiť sa trendu.

Aké sú najbližšie plány Coop 
Jednoty Krupina sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Aký som zákazník: 
Niekedy je to podľa 

nálady. Nahnevať ma vedia 
nedostatky v sortimente 

ovocia a zeleniny či 
pekárenských výrobkov. Ale 
počas sobotňajšieho nákupu 

rád prehodím pár slov 
s personálom aj na iné 

témy než len práca.

Čo mi v obchode 
chýba: 

Chýba mi väčšia ochota 
personálu a záujem 

o zákazníka, napríklad pri 
mäsovom pulte je dobré, ak sa 

personál pozrie zákazníkovi 
do očí, pozdraví 

a podobne.

Bez čoho z obchodu 
neodídem: 

Som známy tým, že keď 
nakupujem doma i v zahraničí, 
vždy si prinesiem rybie výrobky 

a konzervy. Považujem sa za 
znalca tohto sortimentu 

a nakupujem ho pri každej 
návšteve obchodu.

S kým najradšej/
najčastejšie 
nakupujem: 

Najčastejšie nakupujem sám 
a najradšej s manželkou. Len 
neviem, či aj ona so mnou. 

Podľa jej slov mi to trvá veľmi 
dlho a hovorí, že robím 
v predajni inventúru.

Čo ma na 
nakupovaní najviac 

baví/nebaví: 
Najviac ma baví, keď nájdem 

v predajni všetko, čo som chcel 
nakúpiť, ale aj to, čo som nechcel 
a čo ma príjemne prekvapí. Nebaví 

ma, keď musím stáť v rade do 
pokladnice v momente, keď je 
ďalšia pokladnica zatvorená 

a personál namiesto 
blokovania dokladá 

tovar.

Môj obľúbený 
obchod: 

Naša malá predajňa 
neďaleko môjho bydliska, 
takisto supermarket Coop 

v Krupine a rád nakupujem 
aj v našej zrekonštruovanej 

predajni v Banskej 
Bystrici.
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Alexander Jančo,
výkonný riaditeľ spoločnosti Packeta na Slovensku

Do spoločnosti Packeta prišiel ešte v čase, keď bola Zásielkovňou. Začal ako 
obchodný riaditeľ a od roku 2018 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa pre 
Slovensko. Jeho víziou je vybudovať z firmy najväčšiu logistickú spoločnosť na 
Slovensku. Vo voľnom čase sa rád bicykluje a lyžuje, ale v poslednom čase je jeho 
najväčším koníčkom malá dcéra.

Kľúčové dáta a pracovné skúsenosti 
Alexandra Janča nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

Úspech
Vnímam ho vo viacerých rovinách. Určite 
medzi to, čo sa mi podarilo, zaraďujem 
pozitívne hospodárske výsledky Packety za 
posledné obdobie. Teší ma, že dokážeme dať 
prácu aktuálne viac ako tisícke zamestnancov. 
Ako úspech vnímam aj to, že som obkolesený 
ľuďmi, od ktorých sa dennodenne učím 
a dokážu ma posúvať dopredu. Za úspech 
považujem aj naše získané ocenenia „Naj 
zamestnávateľ“ v oblasti dopravy a logistiky. 

Motto
Obľúbené motto, ktorým sa riadim 
počas celého môjho profesijného 
života je známe heslo Tomáša Baťu: 
„Nejde – neexistuje!“ Človek má 
úžasnú schopnosť sa zdokonaľovať 
a učiť sa. Vie tak dosiahnuť všetko, 
čo si zaumieni. 

Rodina
Nepoviem nič objavné, keď poviem, že rodina 
je u mňa na prvom mieste. Sú to totiž vaši 
najbližší, s ktorými zdieľate dobré aj zlé dni 
vášho života. Súčasne som presvedčený, 
že za úspechom jednotlivca je šťastná rodina. 
Tá totiž vytvára potrebné a nevyhnutné 
zázemie, priestor, aby daná osoba mohla rásť. 

Hobby
Zimu si rád užijem na lyžiach. V lete 
vysadne m zase na bicykel. V poslednom 
období je mojím najväčším „hobby“ starať sa 
o päťmesačnú dcérku a zdieľať s ňou všetky 
jej aktivity. 

Vízia
Do troch rokov by som chcel 
z Packety vybudovať najväčšiu 
logistickú spoločnosť na Slovensku. 

Životný cieľ
Mojím najväčším životným 
cieľom je zdravie a šťastie celej 
mojej rodiny. Tomuto životnému 
cieľu sa musí prispôsobiť práca, 
ako aj ostatné aktivity.

Peniaze
Tak ako pre každého, aj pre mňa je 
to ocenenie úspešnej práce. Druhou 
rovinou peňazí je pocit slobody, ktorý so 
sebou prinášajú. Umožňujú mi zabezpečiť 
nevyhnutné potreby mojich najbližších.

Šťastné číslo
S manželkou máme šťastné číslo 
8. Toto číslo vôbec nie je náhodné. 
Svadbu sme mali totiž ôsmeho 
mája, dcérka sa narodila v rovnaký 
deň a manželkine narodeniny tiež 
pripadajú na ôsmeho. 

Čo ma 
rozosmialo

Už päť mesiacov ma rozosmieva 
moja malá dcérka. Byť otcom je 
veľmi príjemný pocit. Jej smiech 
je úprimný a „nákazlivý“ v tom 
najlepšom zmysle slova. 

Kniha a film
V poslednom období som presedlal z filmov 
na seriály. Sú kratšie ako klasické filmy 
a dokážem sa do nich naozaj zapozerať. 
Pozrel som si niekoľko seriálových noviniek 
na viacerých streamovacích platformách. Zo 
žánrov preferujem kvalitné európske komédie, 
ale aj dokumenty či životopisné filmy. 

Knihy neodmysliteľne patria k môjmu životu. 
Preferujem knihy najrôznejšieho zamerania. 
V prípade tých odborných sa rád podelím 
so zaujímavými nápadmi a myšlienkami aj 
s kolegami. Jednotlivé idey sa potom snažíme 
zakomponovať do firmy. Za zmienku stojí 
určite aj to, že rád čítam diplomové práce, ako 
aj vedecké štúdie zo zahraničia. 

predseda predstavenstva 
Coop Jednoty Krupina
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najmä na vidieku. Pandémia prinútila zákazníkov 
nakupovať doma a necestovať do reťazcov vo väč-
ších mestách. Presvedčili sa, že si môžu kvalitný 
nákup urobiť aj v našich predajniach a ostali našimi 
zákazníkmi. Okrem toho je to aj výsledok dlhodo-
bej koncepcie rozvoja.

Rozumiem, že každé spotrebné družstvo 
podniká v inom regióne, ale vnímate medzi 
sebou istú konkurenciu, teda snahu byť 
medzi družstvami vo výsledkoch prvý?

Nenazval by som to konkurenciou, ale vzájomne si 
na mesačnej báze hodnotíme výsledky a postave-
nie v čelných pozíciách každého teší. U nás je to 
skôr snaha o maximálnu spoluprácu na úrovni 
Coop Jednoty Slovensko. Aj vďaka tomu sme ce-
loslovensky najväčší predajca potravín, keďže u nás 
je podiel nepotravinárskeho tovaru nižší ako pri 
iných reťazcoch. Avšak v niektorých častiach Slo-
venska sa už do určitej miery stretávame aj ako 
konkurenti. Niektoré družstvá totiž vstupujú s pre-
dajňami aj do regiónov menej výkonných druž-
stiev, aby sme tam nestratili pozície. Z hľadiska 
zachovania trhového podielu sa takéto investície 
musia robiť, aj keď sa nemusia stretnúť s pozitív-
nou odozvou daného družstva. Ale keby tam ne-
prišla susedná Jednota, tak by priestor mohol ob-
sadiť niekto iný.

Na trhu je silná konkurencia 
zahraničných sietí. 
Ako sa na ňu dá odpovedať?

Ekonomická sila nadnárodnej konkurencie je ob-
rovská a možno je malý zázrak, že sme ustáli náš 
podiel na trhu. Sám si dobre pamätám, že keď sa 
vybudovali prvé hypermarkety Tesco, naša úveru-
júca banka nám odmietla ďalšie financovanie 
s tým, že neveria v budúcnosť Jednôt na Slovensku. 
Chvalabohu, dokázali sme konkurovať, a to vďaka 
tomu, že sme investovali do rozvoja siete, výstavby 
nových predajní, pracovali sme na zefektívňovaní 
riadiacich procesov, budovali sme logistické centrá. 
A dokázali sme včas reagovať aj marketingom.

Pandémia posilnila internetové nákupy. 
E-shop má napríklad aj Coop Liptovský
Mikuláš či Žilina. Plánujete ho spustiť tiež?

Tento projekt pripravujeme na úrovni Coop Jedno-
ty Slovensko. Zrejme príde čas, keď sa e-shop sta-
ne nutnosťou, predovšetkým vo väčších mestách, 
no nedovolím si odhadnúť, kedy to bude. V hori-
zonte dvoch – troch rokov by sme aj my chceli 
tento projekt rozbehnúť. Ale ja osobne v tom ne-
vidím nejaký významný rastový potenciál alebo 
ekonomický efekt, skôr ho vnímam ako nutnosť 
prispôsobiť sa trendu.

Aké sú najbližšie plány Coop 
Jednoty Krupina sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Aký som zákazník: 
Niekedy je to podľa 

nálady. Nahnevať ma vedia 
nedostatky v sortimente 

ovocia a zeleniny či 
pekárenských výrobkov. Ale 
počas sobotňajšieho nákupu 

rád prehodím pár slov 
s personálom aj na iné 

témy než len práca.

Čo mi v obchode 
chýba: 

Chýba mi väčšia ochota 
personálu a záujem 

o zákazníka, napríklad pri 
mäsovom pulte je dobré, ak sa 

personál pozrie zákazníkovi 
do očí, pozdraví 

a podobne.

Bez čoho z obchodu 
neodídem: 

Som známy tým, že keď 
nakupujem doma i v zahraničí, 
vždy si prinesiem rybie výrobky 

a konzervy. Považujem sa za 
znalca tohto sortimentu 

a nakupujem ho pri každej 
návšteve obchodu.

S kým najradšej/
najčastejšie 
nakupujem: 

Najčastejšie nakupujem sám 
a najradšej s manželkou. Len 
neviem, či aj ona so mnou. 

Podľa jej slov mi to trvá veľmi 
dlho a hovorí, že robím 
v predajni inventúru.

Čo ma na 
nakupovaní najviac 

baví/nebaví: 
Najviac ma baví, keď nájdem 

v predajni všetko, čo som chcel 
nakúpiť, ale aj to, čo som nechcel 
a čo ma príjemne prekvapí. Nebaví 

ma, keď musím stáť v rade do 
pokladnice v momente, keď je 
ďalšia pokladnica zatvorená 

a personál namiesto 
blokovania dokladá 

tovar.

Môj obľúbený 
obchod: 

Naša malá predajňa 
neďaleko môjho bydliska, 
takisto supermarket Coop 

v Krupine a rád nakupujem 
aj v našej zrekonštruovanej 

predajni v Banskej 
Bystrici.
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CS #1
Je takmer nemysli-
teľné, aby spotrebi-
telia na Slovensku 

oslavovali odchod starého 
roka a príchod toho nového 
bez fľaše sektu či šumivého 

vína. Symbolické vystrelenie zátky z fľaše, hoci by aj väčšina nápoja mala vyšumieť, 
patrí k Silvestru rovnako ako vyprážané podkovičky kapra k Vianociam. Výrobco-
via alkoholických nápojov v najbližšom období dramatický obrat v trendoch neoča-
kávajú. Jedinou zmenou je, že popri klasickom šumivom víne, v našich končinách 
 známom i ako šampanské, sa postupne dopredu prediera aj jeho variácia prosecco.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY

S
lovensko podľa najaktuálnejšieho 
rebríčka Svetovej zdravotníckej 
organizácie nepatrí ani do prvej 
dvadsiatky krajín na svete v spot-
rebe alkoholu v prepočte na jed-

ného obyvateľa. Na prvej priečke bola v roku 
2016 Litva, za ktorou tesne nasledovala Južná 
Kórea. Bronzovú priečku si najmä vďaka výni-
močnej spotrebe piva zabezpečila Česká repub-
lika. Slovensko v tomto hodnotení skončilo na 
delenom dvadsiatom prvom mieste spolu s Ga-
bonom a Švajčiarskom.

Napriek tomu, že spotrebitelia na Slovensku ani 
zďaleka nepatria pri spotrebe alkoholu medzi 
lídrov vo svete, z údajov agentúry NielsenIQ vy-
plýva, že v období od júla 2020 do júna 2021 sa 
v predajniach potravín a zmiešaného tovaru 
predalo 31 miliónov litrov tvrdého alkoholu 
a spotrebitelia naň utratili 352 miliónov eur. 
„Kým pred rokom spotreba takmer stagnovala, 
po roku pandemických opatrení sa konzumácia 
viac presunula do domácností a predaj tvrdého 
alkoholu narástol v maloobchode o viac ako de-
sať percent,“ uvádza Jana Magicová, group ac-

count manažérka spoločnosti NielsenIQ. Viac 
ako tretina predajov pripadá na vodku a 17 % 
na borovičku. Vzhľadom na nižšiu priemernú 
cenu je však ich podiel na hodnote nákupov 
o päť percentuálnych bodov nižší. „Druhá sku-
pina spotrebiteľov si bola ochotná priplatiť za 
cenovo drahšie kategórie ako gin a trstinový 
rum, ktorých predaj sa takmer zdvojnásobil. Ich 
podiel je v rámci tvrdého alkoholu stále nízky, 
a to približne tri percentá, ale pri obmedzeniach 
na on-trade kanáli majú ďalší potenciál rastu,“ 
dopĺňa Jana Magicová.
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inzercia

Podľa údajov GfK si od júla 2020 do júna 2021 
z obchodu domov prinieslo nejaký druh liehovi-
ny 82 % domácností. Priemerne tento tovar 
spotrebitelia nakupujú 16-krát do roka a prie-
merná veľkosť nákupu dosahuje 0‚9 litra. „Po-
lovicu z výdavkov na liehoviny tvorili nákupy 
v akcii. Nadpriemerný podiel dosahujú akcie 
v alkohole typu brandy a whisky, tvoria viac ako 
tri pätiny z výdavkov na daný alkohol. Najdôle-
žitejším nákupným kanálom sú hypermarkety, 
liehoviny v nich nakúpila každá druhá domác-
nosť,“ hovorí senior konzultantka Spotrebiteľ-
ského panela GfK Veronika Némethová.

Ako pokračuje, na liehoviny najviac minú domác-
nosti na východnom Slovensku, jedna vyše 170 
eur za rok. „Najsilnejším obdobím pre nákupy 
liehovín je záver roka. Len za posledný mesiac 
roka 2020 si tento typ alkoholu kúpilo 63 percent 
domácností, pričom každá naň minula v prieme-
re 33 eur,“ konštatuje Veronika Némethová.

Nejaký druh alkoholu – nielen liehovín – si pod-
ľa dát agentúry GfK kúpi aspoň raz za rok 
takmer každá domácnosť, v priemere je to raz 
za šesť dní. V porovnaní s minulým rokom do-
mácnosti na nákup alkoholu minuli viac, z čoho 
vidieť vplyv pandémie a zatvorených podnikov 

predovšetkým počas predchádzajúcich zimných 
mesiacov. „Najsilnejším obdobím pre nákupy 
alkoholu je jednoznačne mesiac december,“ 
hovorí Veronika Némethová.

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

„Chuť experimentovať 
majú najmä mladí.“

Slováci sú čím ďalej viac ochotní zaplatiť za prémiový alkohol vyššie 
sumy a doprajú si kvalitu. Hlavne mladšia generácia. Určite sa preja-
vuje premiumizácia, kde chce zákazník kvalitný produkt osvedčených 
značiek. Mladí, samozrejme, podliehajú trendom a viac experimentujú, 
to je prirodzené.

Július Prekop, obchodný riaditeľ, Old Herold
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vína. Symbolické vystrelenie zátky z fľaše, hoci by aj väčšina nápoja mala vyšumieť, 
patrí k Silvestru rovnako ako vyprážané podkovičky kapra k Vianociam. Výrobco-
via alkoholických nápojov v najbližšom období dramatický obrat v trendoch neoča-
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S
lovensko podľa najaktuálnejšieho 
rebríčka Svetovej zdravotníckej 
organizácie nepatrí ani do prvej 
dvadsiatky krajín na svete v spot-
rebe alkoholu v prepočte na jed-

ného obyvateľa. Na prvej priečke bola v roku 
2016 Litva, za ktorou tesne nasledovala Južná 
Kórea. Bronzovú priečku si najmä vďaka výni-
močnej spotrebe piva zabezpečila Česká repub-
lika. Slovensko v tomto hodnotení skončilo na 
delenom dvadsiatom prvom mieste spolu s Ga-
bonom a Švajčiarskom.

Napriek tomu, že spotrebitelia na Slovensku ani 
zďaleka nepatria pri spotrebe alkoholu medzi 
lídrov vo svete, z údajov agentúry NielsenIQ vy-
plýva, že v období od júla 2020 do júna 2021 sa 
v predajniach potravín a zmiešaného tovaru 
predalo 31 miliónov litrov tvrdého alkoholu 
a spotrebitelia naň utratili 352 miliónov eur. 
„Kým pred rokom spotreba takmer stagnovala, 
po roku pandemických opatrení sa konzumácia 
viac presunula do domácností a predaj tvrdého 
alkoholu narástol v maloobchode o viac ako de-
sať percent,“ uvádza Jana Magicová, group ac-

count manažérka spoločnosti NielsenIQ. Viac 
ako tretina predajov pripadá na vodku a 17 % 
na borovičku. Vzhľadom na nižšiu priemernú 
cenu je však ich podiel na hodnote nákupov 
o päť percentuálnych bodov nižší. „Druhá sku-
pina spotrebiteľov si bola ochotná priplatiť za 
cenovo drahšie kategórie ako gin a trstinový 
rum, ktorých predaj sa takmer zdvojnásobil. Ich 
podiel je v rámci tvrdého alkoholu stále nízky, 
a to približne tri percentá, ale pri obmedzeniach 
na on-trade kanáli majú ďalší potenciál rastu,“ 
dopĺňa Jana Magicová.
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ných turistov a lyžiarov. K horám a snehu Tatra-
tea bezpochyby patrí a turisti si radi vychutnajú 
niečo lokálne a tradičné,“ hovorí riaditeľ spoloč-
nosti Karloff Erik Semaňák.

Konzervatívni 
spotrebitelia

Známy žart hovorí, že rozdiel medzi Čechom 
a Slovákom je v tom, že kým Čech má vo vrecku 
sto eur a tvári sa, že má desať, tak Slovák má 
desať a tvári sa, že má sto. Aj keď sa každý vtip 
aspoň trochu zakladá na skutočnosti, v spotre-
biteľskom správaní ľudí na Slovensku si oslovené 
spoločnosti všímajú skôr racionálnejší prístup 
k nákupom, teda na prvom mieste je cena. Zá-
roveň však hovoria, že trendom je čoraz častej-
šie vyhľadávať prémiovejšie – a teda aj drahšie 
– alkoholické nápoje.

„Cena je dôležitý faktor pri výbere produktu. 
Premiumizáciu produktov v kategórii alkoholic-
kých nápojov do istej miery spomalila pandé-
mia, no správny pomer ceny a kvality ocení kaž-
dý spotrebiteľ,“ hovorí Ján Hybský z firmy 
Hubert. Cenu považuje za základné kritérium 
pri rozhodovaní sa spotrebiteľov aj key account 
manažér vinárstva Vinum Nobile Winery Martin 
Chovanec. „V druhom rade ľudia ešte radi sia-
hajú po slovenských výrobkoch, aby tak výrob-
cov podporili v týchto ekonomicky náročných 
časoch,“ hovorí.

Napriek tomu, že blížiace sa sviatky bude s naj-
väčšou pravdepodobnosťou opätovne ovplyv-
ňovať pandémia ochorenia covid-19, firmy sa na 
sezónu chystajú už dlhé mesiace. „Sviatky už sú 
pripravené, pracujeme na nich od jari. Vianoce 
sú tradične konzervatívnejším obdobím, keď 
zákazník príliš nechce experimentovať a rád sta-
via na istotu. Vnímame však, že ruka v ruke 
s rastúcou kúpnou silou spotrebiteľov rastú pre-
daje v kategórii značkových, prémiových a drah-
ších produktov,“ hovorí Maroš Puškár, riaditeľ 
pre tradičný trh pre Slovenskú a Českú republiku 
spoločnosti Soare Sekt.

V oblasti noviniek pre sviatočné obdobie sa vý-
robcovia a distribútori alkoholických nápojov 

Silvester nielen 
s bublinkami
Záver starého a oslavy Nového roka ovplyvňujú 
nielen kategóriu tvrdého alkoholu, ale aj ka-
tegóriu sektov a šumivých vín. Výrazný nárast 
nákupov vidieť práve v decembri. Len v posled-
nom mesiaci minulého roka si alkoholický šumi-
vý nápoj kúpila podľa GfK tretina slovenských 
domácností. Aspoň raz za rok si takýto typ al-
koholu z nákupu domov prinesie každá druhá 
domácnosť, pričom viac ako štvrtinu domácnos-
tí oslovili k nákupu aj nealkoholické varianty 
týchto nápojov.

Dramatický nárast záujmu o šumivé vína a sekty 
počas koncoročných sviatkov potvrdzujú aj dis-
tribútori a výrobcovia týchto nápojov. „Prí pitok 
na Vianoce č i Silvestra s pohá rom š umivé ho ví na 
sa u ná s stal silnou tradí ciou, pri ktorej nepred-
pokladá me vý raznú  zmenu. Je veľ mi emotí vne 
rozlú č iť  sa so starý m rokom odstrelení m uzá ve-
ru na š umivom alkoholickom ná poji,“ hovorí 
Michal Šuša, konateľ spoločnosti Soare Sekt 
Slovakia. „Šumivý alkoholický nápoj alebo sekt 
nemôžu na Vianoce a Silvestra v slovenskej do-
mácnosti chýbať,“ pripája sa aj obchodný riadi-
teľ spoločnosti Caste SK Rastislav Libiak. „Stále 
väčšie percento ľudí sa na Vianoce a Silvestra 
prikláňa aj k proseccu, ja sám tiež. Vyhovuje mi 
nápoj frizzante a nie spumante,“ dodáva.

Na druhej strane však aj výrobcovia šumivých vín 
pocítili vplyv koronakrízy na svoj biznis. „Zhor-
šujúca sa situácia, keď sme sa takmer nemohli 
ani len stretávať a už vôbec nie veľkolepo osla-
vovať, sa podpísala aj na zníženej konzumácii 
sektov,“ hovorí marketingový manažér spoloč-

nosti Hubert Ján Hybský. No napriek tomu firma 
aj na najbližšie obdobie chystá novinky, o kto-
rých však nechcela bližšie hovoriť.

Okrem šumivého nápoja patrí k tradičnému slo-
venskému sviatočnému stolu aj ostrejší prípitok. 
Výrobcovia liehovín potvrdzujú, že ku koncu 
roka zaznamenávajú zvýšený dopyt po svojich 
produktoch. „Spotrebitelia na Slovensku sú 
ochotní cez sviatky viac utrácať, aby Vianoce 
a Silvestra oslávili štedro a bohato – tak, ako sa 
patrí. Čím ďalej, tým viac ide o prémiový alkohol 
a stúpajúci trend majú aj rôzne prémiové bale-
nia,“ hovorí Július Prekop, obchodný riaditeľ 
spoločnosti Old Herold.

Zaujímavosťou je, že marketingovú podporu pri 
predaji vybraných liehovín nemusia poskytnúť 
len koncoročné sviatky, ale aj samotné zimné 
obdobie. „Záver roka je najsilnejším obdobím 
pre väčšinu obchodníkov naprieč rôznymi seg-
mentmi. U nás to nesúvisí len s Vianocami, ale 
aj s prichádzajúcou zimou, prílevom zahranič-

Zdroj: NielsenIQ, 07/20 – 06/21

eur minuli za rok spotrebitelia 
na Slovensku na tvrdý alkohol.

352 mil.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

do roka si v priemere 
jedna domácnosť z nákupu 
odnesie domov slané 
pukance.

5×
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CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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delia na dve kategórie. Jedna je pri určovaní 
trendov a pri uvádzaní noviniek na trh opatrná. 
Do nej patrí napríklad aj Caste SK. „V tejto situ-
ácii si nedovolím určovať trendy. Naša spoloč-
nosť pre pandémiu a nejasnú situáciu na trhu 
pozastavila vývoj piatich nových produktov,“ 
hovorí Rastislav Libiak. Aj Erik Semaňák sa musel 
pre pandémiu zriecť výstav a obmedziť sa na 
sledovanie zahraničných odborných periodík, 
ale napriek tomu firma inovovala produktové 
portfólio. „Na sviatočný trh prinesieme novinku 
v podobe dizajnového vianočného kalendára,“ 
uvádza.

Na druhej strane napríklad Vinum Nobile Wine-
ry tvrdí, že na trhu je priestor na inovácie za 
každých okolností. „Tento rok sme prišli s no-
vinkou v oblasti sýtených vín, keď sme na trh 
uviedli jemne sýtený červený Alibernet zrejúci 
v dubových sudoch,“ hovorí Martin Chovanec. 
Uvedenie noviniek v aktuálnej sezóne považujú 
za správny krok aj v spoločnosti Hubert. Vo vše-
obecnosti platí, že sa v poslednom čase dobre 
darí nealkoholickým variáciám sektov či šumi-
vých vín.

Zdravé chrumkanie

Kým v kategórii sektov, šumivých vín či tvrdého 
alkoholu počas sviatočného obdobia dominujú 
sezónne ladené novinky alebo rôzne darčekové 
balenia, v oblasti slaných pochutín, ktoré okrem 
koláčov k Vianociam a Silvestru neodmysliteľne 
patria, ide predovšetkým o zväčšovanie spotre-
biteľských balení. „Aj v súvislosti s pandémiou 
sme zaznamenali zmeny pri nákupnom správaní 
v kategórii slaných pochutín. Nákupné košíky sa 

väčšinou plnili vo väčších predajniach s menšou 
frekvenciou nákupu. Veľké balenia preto získa-
vajú väčší význam,“ vysvetľuje marketingový 
manažér spoločnosti Intersnack Michal Vysoký 
s tým, že s blížiacim sa koncom roka predpokla-
dajú rast odbytu vo všetkých segmentoch.

Podobne ako v iných potravinových kategóriách 
aj pri slaných snackoch platí, že spotrebiteľ si 
stále viac dáva záležať na výživových hodnotách. 
Aj pri zdanlivo nezdravých pochúťkach, akými 
sú napríklad zemiakové lupienky, vedia byť roz-
diely v tom, na akom oleji sa pražia, koľko ob-
sahujú tuku a soli, či sa pri ich výrobe používajú 
prírodné farbivá a podobne. „V našom portfóliu 
na tieto trendy reflektujeme a implementujeme 
ich ako ponuku budúcnosti našich značiek. 

... /...

inzercia

Podiel predaného tvrdého alkoholu 
podľa objemu

Vodka 34 %
Borovička 17 %

Horké bylinné likéry 11 %
Netrstinový rum 7 %

Whisky 5 %
Ostatné 26 %

Zdroj: NielsenIQ, 07/20 – 06/21
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ných turistov a lyžiarov. K horám a snehu Tatra-
tea bezpochyby patrí a turisti si radi vychutnajú 
niečo lokálne a tradičné,“ hovorí riaditeľ spoloč-
nosti Karloff Erik Semaňák.

Konzervatívni 
spotrebitelia

Známy žart hovorí, že rozdiel medzi Čechom 
a Slovákom je v tom, že kým Čech má vo vrecku 
sto eur a tvári sa, že má desať, tak Slovák má 
desať a tvári sa, že má sto. Aj keď sa každý vtip 
aspoň trochu zakladá na skutočnosti, v spotre-
biteľskom správaní ľudí na Slovensku si oslovené 
spoločnosti všímajú skôr racionálnejší prístup 
k nákupom, teda na prvom mieste je cena. Zá-
roveň však hovoria, že trendom je čoraz častej-
šie vyhľadávať prémiovejšie – a teda aj drahšie 
– alkoholické nápoje.

„Cena je dôležitý faktor pri výbere produktu. 
Premiumizáciu produktov v kategórii alkoholic-
kých nápojov do istej miery spomalila pandé-
mia, no správny pomer ceny a kvality ocení kaž-
dý spotrebiteľ,“ hovorí Ján Hybský z firmy 
Hubert. Cenu považuje za základné kritérium 
pri rozhodovaní sa spotrebiteľov aj key account 
manažér vinárstva Vinum Nobile Winery Martin 
Chovanec. „V druhom rade ľudia ešte radi sia-
hajú po slovenských výrobkoch, aby tak výrob-
cov podporili v týchto ekonomicky náročných 
časoch,“ hovorí.

Napriek tomu, že blížiace sa sviatky bude s naj-
väčšou pravdepodobnosťou opätovne ovplyv-
ňovať pandémia ochorenia covid-19, firmy sa na 
sezónu chystajú už dlhé mesiace. „Sviatky už sú 
pripravené, pracujeme na nich od jari. Vianoce 
sú tradične konzervatívnejším obdobím, keď 
zákazník príliš nechce experimentovať a rád sta-
via na istotu. Vnímame však, že ruka v ruke 
s rastúcou kúpnou silou spotrebiteľov rastú pre-
daje v kategórii značkových, prémiových a drah-
ších produktov,“ hovorí Maroš Puškár, riaditeľ 
pre tradičný trh pre Slovenskú a Českú republiku 
spoločnosti Soare Sekt.

V oblasti noviniek pre sviatočné obdobie sa vý-
robcovia a distribútori alkoholických nápojov 

Silvester nielen 
s bublinkami
Záver starého a oslavy Nového roka ovplyvňujú 
nielen kategóriu tvrdého alkoholu, ale aj ka-
tegóriu sektov a šumivých vín. Výrazný nárast 
nákupov vidieť práve v decembri. Len v posled-
nom mesiaci minulého roka si alkoholický šumi-
vý nápoj kúpila podľa GfK tretina slovenských 
domácností. Aspoň raz za rok si takýto typ al-
koholu z nákupu domov prinesie každá druhá 
domácnosť, pričom viac ako štvrtinu domácnos-
tí oslovili k nákupu aj nealkoholické varianty 
týchto nápojov.

Dramatický nárast záujmu o šumivé vína a sekty 
počas koncoročných sviatkov potvrdzujú aj dis-
tribútori a výrobcovia týchto nápojov. „Prí pitok 
na Vianoce č i Silvestra s pohá rom š umivé ho ví na 
sa u ná s stal silnou tradí ciou, pri ktorej nepred-
pokladá me vý raznú  zmenu. Je veľ mi emotí vne 
rozlú č iť  sa so starý m rokom odstrelení m uzá ve-
ru na š umivom alkoholickom ná poji,“ hovorí 
Michal Šuša, konateľ spoločnosti Soare Sekt 
Slovakia. „Šumivý alkoholický nápoj alebo sekt 
nemôžu na Vianoce a Silvestra v slovenskej do-
mácnosti chýbať,“ pripája sa aj obchodný riadi-
teľ spoločnosti Caste SK Rastislav Libiak. „Stále 
väčšie percento ľudí sa na Vianoce a Silvestra 
prikláňa aj k proseccu, ja sám tiež. Vyhovuje mi 
nápoj frizzante a nie spumante,“ dodáva.

Na druhej strane však aj výrobcovia šumivých vín 
pocítili vplyv koronakrízy na svoj biznis. „Zhor-
šujúca sa situácia, keď sme sa takmer nemohli 
ani len stretávať a už vôbec nie veľkolepo osla-
vovať, sa podpísala aj na zníženej konzumácii 
sektov,“ hovorí marketingový manažér spoloč-

nosti Hubert Ján Hybský. No napriek tomu firma 
aj na najbližšie obdobie chystá novinky, o kto-
rých však nechcela bližšie hovoriť.

Okrem šumivého nápoja patrí k tradičnému slo-
venskému sviatočnému stolu aj ostrejší prípitok. 
Výrobcovia liehovín potvrdzujú, že ku koncu 
roka zaznamenávajú zvýšený dopyt po svojich 
produktoch. „Spotrebitelia na Slovensku sú 
ochotní cez sviatky viac utrácať, aby Vianoce 
a Silvestra oslávili štedro a bohato – tak, ako sa 
patrí. Čím ďalej, tým viac ide o prémiový alkohol 
a stúpajúci trend majú aj rôzne prémiové bale-
nia,“ hovorí Július Prekop, obchodný riaditeľ 
spoločnosti Old Herold.

Zaujímavosťou je, že marketingovú podporu pri 
predaji vybraných liehovín nemusia poskytnúť 
len koncoročné sviatky, ale aj samotné zimné 
obdobie. „Záver roka je najsilnejším obdobím 
pre väčšinu obchodníkov naprieč rôznymi seg-
mentmi. U nás to nesúvisí len s Vianocami, ale 
aj s prichádzajúcou zimou, prílevom zahranič-

Zdroj: NielsenIQ, 07/20 – 06/21

eur minuli za rok spotrebitelia 
na Slovensku na tvrdý alkohol.

352 mil.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

do roka si v priemere 
jedna domácnosť z nákupu 
odnesie domov slané 
pukance.

5×

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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CATSCAN
V tomto vydaní:

 Dlhodobo smerujeme k prírodným arómam 
a ponúkame produkty so zníženým obsahom 
tuku,“ hovorí Michal Vysoký.

Z dát agentúry GfK vyplýva, že primárne sa na 
tieto trendy oplatí pozerať pri zemiakových lu-
pienkoch a slaných extrudovaných výrobkoch, 
ktoré si aspoň raz za rok kúpilo 86 %, respektí-
ve 84 % domácností. „Na čipsy minuli najviac 
domácnosti s deťmi a na slané extrudované vý-
robky domácnosti s deťmi do päť rokov,“ hovo-
rí konzultantka Spotrebiteľského panela GfK 
Lucia Pientková. Nemenej populárnou kategó-
riou slaných pochutín sú aj solené tyčinky, ktoré 
si zakúpili približne tri štvrtiny domácností na 
Slovensku. V tejto kategórii majú najmenšie za-
stúpenie privátne značky, ktoré si ukroja len 
44 % výdavkov domácností na tento segment, 
pričom napríklad pri pukancoch je to až 75 %. 
Napriek tomu je práve mikrovlnkový popcorn 
kategóriou, v ktorej firma Intersnack zazname-

náva najväčšiu dynamiku rastu. „Prispela k tomu 
aj koronakríza, keď práve tento produkt nahrá-
dzal zážitky z kina v pohodlí domova,“ uvádza 
Michal Vysoký. Podľa údajov agentúry GfK si od 
augusta 2020 do júla 2021 aspoň raz pukance 
kúpilo 47 % domácností. „Domácnosti na 

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

domácností 
si počas 
sledovaného 
obdobia 
aspoň raz 
kúpilo slané 
tyčinky.

75 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021

spotrebiteľov uvádza, 
že za posledný 
rok aspoň raz jedli 
zemiakové čipsy 
alebo extrudované 
výrobky.

64,7 %

pukance celkovo najviac minuli v supermarke-
toch, kde si ich zároveň zakúpilo aj najviac do-
mácností. Na pukance minuli najviac, podobne 
ako v prípade čipsov, domácnosti s deťmi,“ 
uzatvára Lucia Pientková.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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Ak chcete prezentovať svoje novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk

KORENIE

Vanilkový cukor 
Kotányi s pravou 
Bourbon vanilkou
V kombinácii s kvalitným cukrom má pravá Bourbon 
vanilka nebesky jemnú a lahodnú chuť. Vanilka 
obohatí prirodzenú sladkosť cukru podmaňujúcou 
kvetovou vôňou. Kotányi Vanilkový cukor Bourbon 
doladí svojou očarujúcou arómou rôzne druhy 
teplých aj studených dezertov, múčnikov a tort. 
Vyskúšajte na tradičné vanilkové rožky alebo 
typický francúzsky dezert crème brûlée. Výborný 
taktiež do šľahačky, pudingov a ovocných šalátov.

JOHANN KOTÁNYI, s. r. o.

Dunajská 32

811 08  Bratislava 1

info.sk@kotanyi.com

www.kotanyi.com

CUKROVINKY

KitKat Zebra 4 finger 41,5 g
KitKat Zebra je prémiová tyčinka z rodiny KitKat. Prináša to najlepšie 
z oboch čokoládových svetov – kombinuje vynikajúcu horkú čokoládu 
s jemnou bielou čokoládou na chrumkavej oblátke v klasickom 
4-prstovom variante. 

Ikonické pruhy už teraz nepatria iba značke tenisiek a africkému zvieraťu. 
Medzi temnú a svetlú stranu vstupuje aj náš nový 4-prstový KitKat Zebra, 
ktorý vás svojím zjavom prenesie na safari. Daj si pauzu, daj si KitKat.

Nestlé Slovensko, s. r. o.

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

Kancelária v Bratislave:

ROSUM, Bajkalská 19B

821 01  Bratislava

PEČIVO

Minitky SVIATOČNÉ 500 g

Spotrebiteľské balenie je mixom troch správnych sviatočných 
a obľúbených príchutí chrumkavých koláčikov z jemného 
lístkového cesta.

ORECH, MAK a SLIVKA je sviatočná kombinácia Minitiek vždy 
k dispozícii u vás doma. Hotové za 15 minút,
bez rozmrazovania.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1 

929 01  Dunajská Streda

+421 315 516 990

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk
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CUKROVINKY

Perníčky srdiečka 
v cukrovej glazúre 160 g
Prísne strážený recept, tradičná technika prípravy 
a pečenia cesta, ktorá je v mnohých štádiách stále 
vykonávaná ručne, použitie vysokokvalitných 
surovín, bohatá zmes prírodných korenín 
a predovšetkým ľudia, ktorí sa už vyše 250 rokov 
s nadšením starajú o jedinečnosť svojho produktu 
– to sú faktory, ktoré robia tieto perníčky  takými 
výnimočnými. Nezameniteľná vôňa a chuť 
perníkového korenia plus jemná cukrová glazúra 
už stáročia ohromujú aj tých najnáročnejších 
labužníkov na celom svete. Rozjasnite svoj deň 
o krásnu spomienku na perníčky vášho detstva – 
perníčky ako od babičky!

MÄSO A ÚDENINY

Mini Zipserky Originál
Spoločnosť TAURIS, a. s., rozšíri spotrebiteľsky obľúbený rad Zipser 
o produktovú novinku Mini Zipserky Originál, ktorá tentokrát poteší aj 
najmenších spotrebiteľov. Ako napovedá aj samotný názov, nové Mini 
Zipser párky budú rozmerovo menšie a navyše s jemnejšou chuťou. 
Výrobok je vyrobený z čerstvého mäsa, je bez lepku a alergénov. Novinka 
na pultoch upúta aj veselým obalom s grafikou prasiatka. Mini Zipserky 
Originál budú dostupné v 200 g balení v ochrannej atmosfére. 

+421 475 618 201

tauris@tauris.sk

www.tauris.sk

TAURIS, a. s.

Potravinárska 6

P. O. Box 174

979 01  Rimavská Sobota

CUKROVINKY

Ochutnajte novú XXL lízanku 
Chupa Chups so žuvačkou!
Objavte exotiku! Chupa Chups uvádza novinku XXL Flavour Playlist. Lízanka 
v netradičnom priehľadnom prevedení skrýva príchute nielen v jednotlivých vrstvách, 
ale aj vo farebných bodkách. Nechajte sa preniesť do sveta exotických chutí s lahodnými 
kombináciami ovocia, medzi ktorými nechýba ani melón, limetka, ananás či kokos! 
Na konci na vás navyše čaká extra veľká bublinová žuvačka. Vyskúšajte našu novinku 
a spestrite si deň neobyčajnou hrou chutí!

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

CUKROVINKY

Emoji Lollipops – Lízanky z bielej čokolády 
zdobené mliečnou čokoládou 25 g
Spoločnosť TOL, s. r. o, predstavuje jedinečnú trendy novinku 
v segmente čokoládových výrobkov. Skvelá chuť bielej 
čokolády v tvaroch obľúbených a populárnych emotikonov 
JOY, SMILE a HEART EYES s priemerom 5,5 cm. Vyjadrite 
svoje emócie lízankou :) Zábavná a hravá maškrta pre všetky 
vekové kategórie! To sú lízanky vyrobené z najkvalitnejšej 
bielej a mliečnej čokolády, zdobené len prírodnými farbivami 
a rastlinnými výťažkami.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

CUKROVINKY

Prémiové horké čokolády WAWEL 100 g
Dokonalá chuť čokolády, ktorá sa skladá len z 3 ingrediencií! 
Horké čokolády s obsahom 74 % kakaa a extra horká s obsahom 
100 % kakaa, na ktorých výrobu boli použité 
známe certifikované a oceňované odrody kakaových 
bôbov Forastero z afrických plantáží v Kamerune 
a Ghane. Jedna z čokolád je obohatená aj o pravú 
himalájsku soľ. Jedinečné produkty vyrábané pod 
dohľadom skúsených majstrov už viac ako 100 rokov  
len z tých najlepších surovín sa vyznačujú intenzívne 
nezameniteľnou hlbokou chuťou, vôňou a arómou.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

KOZMETIKA

Carmex balzamy 
na pery v ČR a SR! 
Novinka!
Značka Carmex, celosvetovo jedna 
z najpredávanejších značiek balzamov na pery, 
vstúpila na český a slovenský trh. Hneď si získala 
svojich zákazníkov – pre svoju kvalitu, účinky 
a nezameniteľný dizajn. Zákazníci, ktorí preferujú 
ultra hydratačné účinky na pery, účinky proti 
oparom, popraskaným perám, ktorí požadujú 
ochranu pier aj proti 
slnečnému žiareniu 
SPF 15 a výber z radu 
príchutí – classic, 
jahoda, čerešňa, 
melón, vanilka, 
granátové jablko, 
hruška atď., si volia 
značku Carmex. Predaj 
balzamov na pery 
Carmex u všetkých 
našich partnerov 
výrazne rastie. 
Viac informácií nájdete 
na www.carmex.cz.

Výhradný distribútor v ČR a SR

AMENITY AB, s. r. o.

Tusarova 1439/12

170 00  Praha 7

+420 602 312 710 

info@amenityab.cz

carmex@carmexczech.cz

www.amenityab.cz, www.carmex.cz

36

CATSCAN
V tomto vydaní:

 Dlhodobo smerujeme k prírodným arómam 
a ponúkame produkty so zníženým obsahom 
tuku,“ hovorí Michal Vysoký.

Z dát agentúry GfK vyplýva, že primárne sa na 
tieto trendy oplatí pozerať pri zemiakových lu-
pienkoch a slaných extrudovaných výrobkoch, 
ktoré si aspoň raz za rok kúpilo 86 %, respektí-
ve 84 % domácností. „Na čipsy minuli najviac 
domácnosti s deťmi a na slané extrudované vý-
robky domácnosti s deťmi do päť rokov,“ hovo-
rí konzultantka Spotrebiteľského panela GfK 
Lucia Pientková. Nemenej populárnou kategó-
riou slaných pochutín sú aj solené tyčinky, ktoré 
si zakúpili približne tri štvrtiny domácností na 
Slovensku. V tejto kategórii majú najmenšie za-
stúpenie privátne značky, ktoré si ukroja len 
44 % výdavkov domácností na tento segment, 
pričom napríklad pri pukancoch je to až 75 %. 
Napriek tomu je práve mikrovlnkový popcorn 
kategóriou, v ktorej firma Intersnack zazname-

náva najväčšiu dynamiku rastu. „Prispela k tomu 
aj koronakríza, keď práve tento produkt nahrá-
dzal zážitky z kina v pohodlí domova,“ uvádza 
Michal Vysoký. Podľa údajov agentúry GfK si od 
augusta 2020 do júla 2021 aspoň raz pukance 
kúpilo 47 % domácností. „Domácnosti na 

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

domácností 
si počas 
sledovaného 
obdobia 
aspoň raz 
kúpilo slané 
tyčinky.

75 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021

spotrebiteľov uvádza, 
že za posledný 
rok aspoň raz jedli 
zemiakové čipsy 
alebo extrudované 
výrobky.

64,7 %

pukance celkovo najviac minuli v supermarke-
toch, kde si ich zároveň zakúpilo aj najviac do-
mácností. Na pukance minuli najviac, podobne 
ako v prípade čipsov, domácnosti s deťmi,“ 
uzatvára Lucia Pientková.
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Ak chcete prezentovať svoje novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk

KORENIE

Vanilkový cukor 
Kotányi s pravou 
Bourbon vanilkou
V kombinácii s kvalitným cukrom má pravá Bourbon 
vanilka nebesky jemnú a lahodnú chuť. Vanilka 
obohatí prirodzenú sladkosť cukru podmaňujúcou 
kvetovou vôňou. Kotányi Vanilkový cukor Bourbon 
doladí svojou očarujúcou arómou rôzne druhy 
teplých aj studených dezertov, múčnikov a tort. 
Vyskúšajte na tradičné vanilkové rožky alebo 
typický francúzsky dezert crème brûlée. Výborný 
taktiež do šľahačky, pudingov a ovocných šalátov.

JOHANN KOTÁNYI, s. r. o.

Dunajská 32

811 08  Bratislava 1

info.sk@kotanyi.com

www.kotanyi.com

CUKROVINKY

KitKat Zebra 4 finger 41,5 g
KitKat Zebra je prémiová tyčinka z rodiny KitKat. Prináša to najlepšie 
z oboch čokoládových svetov – kombinuje vynikajúcu horkú čokoládu 
s jemnou bielou čokoládou na chrumkavej oblátke v klasickom 
4-prstovom variante. 

Ikonické pruhy už teraz nepatria iba značke tenisiek a africkému zvieraťu. 
Medzi temnú a svetlú stranu vstupuje aj náš nový 4-prstový KitKat Zebra, 
ktorý vás svojím zjavom prenesie na safari. Daj si pauzu, daj si KitKat.

Nestlé Slovensko, s. r. o.

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

Kancelária v Bratislave:

ROSUM, Bajkalská 19B

821 01  Bratislava

PEČIVO

Minitky SVIATOČNÉ 500 g

Spotrebiteľské balenie je mixom troch správnych sviatočných 
a obľúbených príchutí chrumkavých koláčikov z jemného 
lístkového cesta.

ORECH, MAK a SLIVKA je sviatočná kombinácia Minitiek vždy 
k dispozícii u vás doma. Hotové za 15 minút,
bez rozmrazovania.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1 

929 01  Dunajská Streda

+421 315 516 990

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

ZÁKAZNÍK
ZATÚŽIL 
PO DOMÁCEJ 
KAVIARNI

CS #2

E
šte pred pár rokmi bola súčas-
ťou každej rodinnej návštevy aj 
zdvorilostná otázka – nesku alebo 
zalievanú? Instantná káva, kto-
rá vytvorí v šálke bohatú penu, 

totiž doplnila rokmi overeného turka. Postu-
pom času sa však spotrebiteľom otvárali ďalšie 
možnosti. A to nielen v sortimente, rozšíril sa 
aj spôsob a miesto, ako a kde si mohli kávu 
či čaj vychutnať. V slovenských mestách vyrástli 
špecializované čajovne a kaviarne, ktoré okrem 
rôznych spôsobov prípravy nápojov ponúkajú 
aj ich rôzne typy.

Minuloročná jar však znamenala výraznú zmenu 
pre celú spoločnosť. Pandémia koronavírusu 
spotrebiteľov rýchlo prinútila výrazne upraviť svo-
je zvyklosti a všetko nasvedčuje tomu, že tak 
skoro sa do starých koľají nevrátia. „Mimoriadne 
narástol predaj zrnkových káv, čo pripisujeme 
najmä tomu, že kaviarne ostali zavreté a veľa za-
mestnancov zostalo pracovať z domu. Istý štan-
dard a pocit kaviarne navodila aspoň príprava 
kávy. A na to je ideálna práve zrnková káva, kto-
rá vďaka následnému mletiu rozvonia celú miest-
nosť,“ hovorí Viliam Matušek, marketingový 

riaditeľ spoločnosti Baliarne ob-
chodu Poprad.

Práve túžba po kúsku 
starého života hnala do-
predu domácu spotrebu 
nielen kávy, ale aj čaju 

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY

Pripravte sa na Mikuláša!
je zvyklosti a všetko nasvedčuje tomu, že tak 
skoro sa do starých koľají nevrátia. „Mimoriadne 
narástol predaj zrnkových káv, čo pripisujeme 
najmä tomu, že kaviarne ostali zavreté a veľa za-
mestnancov zostalo pracovať z domu. Istý štan-
dard a pocit kaviarne navodila aspoň príprava 
kávy. A na to je ideálna práve zrnková káva, kto-
rá vďaka následnému mletiu rozvonia celú miest-
nosť,“ hovorí Viliam Matušek, marketingový 

riaditeľ spoločnosti Baliarne ob-
chodu Poprad.

123 eur
ročne minie typická 
domácnosť na nákup 
teplých nápojov.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

Vôňa čerstvo pomletej kávy vo väčšine domácností 
neodmysliteľne patrí k predstave pohodového rána. 
Za normálnych okolností bolo predovšetkým v mestách 
zvykom ešte pred začiatkom pracovného zhonu 
zastaviť sa v kaviarni, dať si svoj obľúbený nápoj 
a vychutnať si atmosféru s nezameniteľnou vôňou. 
Pandémia ochorenia covid-19 tieto zvyklosti výrazne 
poznačila. Spotrebitelia sa však dokázali vynájsť. Ako 
ukazujú odpovede distribútorov a producentov teplých 
nápojov, zákazníci si zážitok z kaviarne či čajovne 
preniesli domov.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:Aký dôležitý je pre 
spotrebiteľov pôvod teplých 
nápojov, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

... /...

Pripravte sa na Mikuláša!
inzercia

či ostatných teplých nápojov. Ako vyplýva 
z údajov Euromonitoru International, po dvoch 
rokoch poklesu vo všetkých spomenutých ka-
tegóriách v roku 2020 prišiel vo všetkých ob-
lastiach nárast v objeme predaja. Tržby z pre-
daja kávy stúpli oproti roku 2019 o 2‚9 %, 
hodnota predaného čaju sa zvýšila o 3‚7 % 
a tržby za ostatné teplé nápoje zaznamenali 
rast až o 4‚4 %.

„Počas lockdownu spôsobeného ochorením co-
vid-19 sme zaznamenali zvýšený dopyt po väč-
ších baleniach, keďže sa spotrebitelia snažili 
nakupovať zriedkavejšie ako zvyčajne. Výborne 
sa v tomto období darilo taktiež multibaleniam 

a rôznym cenovým akciám,“ hovorí Lina Sido-
renke, zodpovedná za komunikáciu v spoloč-
nosti Euromonitor International.

Káva na kilá

Výrazný nárast záujmu domácností o kúpu zrn-
kovej kávy zaznamenala aj spoločnosť Tchibo 
Slovensko. „Tento trend sa prejavil aj na našich 
predajoch, a to nielen pri káve. Výrazné zvýšenie 
záujmu sme zaznamenali aj pri predajoch plno-
automatických kávovarov na zrno, a to viac ako 
dvojnásobné. Vysvetľujeme si to tým, že ľudia si 
chcú aj doma dopriať rovnakú kvalitu espressa 
ako v kaviarni,“ hovorí marketingový manažér 
spoločnosti Jan Kolafa. Káva je podľa počtu ku-
pujúcich najobľúbenejším teplým nápojom aj 
podľa dát agentúry GfK. „        Jedna kupujúca do-
mácnosť nakúpila za posledných dvanásť mesia-

cov na domácu spotrebu 4‚3 kilogramu mletej 
kávy. Domácnosť, ktorá nakupuje zrnkovú kávu, 
jej kúpi za rok priemerne viac, a to až 4‚6 ki-
logramu. Najintenzívnejšími kupujúcimi kávy sú 
podľa nakúpeného objemu domácnosti s tromi 
a viac dospelými členmi, ktoré ročne nakúpia 
10‚6 kilogramu kávy,“ uvádza konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Nina Páleníková.

Z údajov agentúry Median SK vyplýva, že až tri 
štvrtiny spotrebiteľov si kávu doprajú aspoň raz 
za rok, pričom však viac ako 26 % spotrebiteľov 
uvádza, že mletú alebo zrnkovú kávu, teda na-
príklad espresso či prekvapkávanú kávu, pije dva 
až tri razy do dňa. Medzi instantnými kávami je 
najčastejší interval spotreby raz denne, k tejto 
možnosti sa hlási 13‚9 % respondentov priesku-
mu agentúry Median SK.

Čaj je sezónny 
nápoj.
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ZÁKAZNÍK
ZATÚŽIL 
PO DOMÁCEJ 
KAVIARNI

CS #2

E
šte pred pár rokmi bola súčas-
ťou každej rodinnej návštevy aj 
zdvorilostná otázka – nesku alebo 
zalievanú? Instantná káva, kto-
rá vytvorí v šálke bohatú penu, 

totiž doplnila rokmi overeného turka. Postu-
pom času sa však spotrebiteľom otvárali ďalšie 
možnosti. A to nielen v sortimente, rozšíril sa 
aj spôsob a miesto, ako a kde si mohli kávu 
či čaj vychutnať. V slovenských mestách vyrástli 
špecializované čajovne a kaviarne, ktoré okrem 
rôznych spôsobov prípravy nápojov ponúkajú 
aj ich rôzne typy.

Minuloročná jar však znamenala výraznú zmenu 
pre celú spoločnosť. Pandémia koronavírusu 
spotrebiteľov rýchlo prinútila výrazne upraviť svo-
je zvyklosti a všetko nasvedčuje tomu, že tak 
skoro sa do starých koľají nevrátia. „Mimoriadne 
narástol predaj zrnkových káv, čo pripisujeme 
najmä tomu, že kaviarne ostali zavreté a veľa za-
mestnancov zostalo pracovať z domu. Istý štan-
dard a pocit kaviarne navodila aspoň príprava 
kávy. A na to je ideálna práve zrnková káva, kto-
rá vďaka následnému mletiu rozvonia celú miest-
nosť,“ hovorí Viliam Matušek, marketingový 

riaditeľ spoločnosti Baliarne ob-
chodu Poprad.

Práve túžba po kúsku 
starého života hnala do-
predu domácu spotrebu 
nielen kávy, ale aj čaju 

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY

Pripravte sa na Mikuláša!

123 eur
ročne minie typická 
domácnosť na nákup 
teplých nápojov.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21

Vôňa čerstvo pomletej kávy vo väčšine domácností 
neodmysliteľne patrí k predstave pohodového rána. 
Za normálnych okolností bolo predovšetkým v mestách 
zvykom ešte pred začiatkom pracovného zhonu 
zastaviť sa v kaviarni, dať si svoj obľúbený nápoj 
a vychutnať si atmosféru s nezameniteľnou vôňou. 
Pandémia ochorenia covid-19 tieto zvyklosti výrazne 
poznačila. Spotrebitelia sa však dokázali vynájsť. Ako 
ukazujú odpovede distribútorov a producentov teplých 
nápojov, zákazníci si zážitok z kaviarne či čajovne 
preniesli domov.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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Vo všeobecnosti sa spotreba teplých nápojov na 
Slovensku teší veľkej obľube. Agentúra GfK uvá-
dza, že aspoň raz ročne si nejaký z týchto výrob-
kov zakúpi každá slovenská domácnosť. „Typic-
ká domácnosť nakupuje produkty na prípravu 
teplých nápojov trikrát za mesiac a za rok na ich 
kúpu minie 123 eur. Najvyššie výdavky na tieto 
produkty majú domácnosti s troma a viac do-
spelými členmi: 165 eur ročne,“ opisuje Nina 
Páleníková. Ako pokračuje, pri nákupe produk-
tov na prípravu teplých nápojov využívajú do-
mácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. Za 
posledných 12 mesiacov smerovalo každé druhé 
euro na kúpu tohto sortimentu do akcie.

Svoje stabilné miesto v kuchyniach slovenských 
domácností má aj čaj, či už ide o čaj z čajových 
lístkov, alebo teplé nápoje z byliniek, či takzvané 
ovocné čaje. Z dát agentúry Median SK vyplýva, 
že najpopulárnejšie na Slovensku sú práve ovoc-
né a bylinné čaje, ktoré pije 44 %, respektíve 
38 % spotrebiteľov. Spomedzi čajov z čajových 
lístkov je potom najpopulárnejší zelený čaj, kto-
rý pije 27‚6 % respondentov.

„Domácnosti nakupujú čaj v priemere raz za 26 
dní. Priemerné ročné výdavky na kúpu čaju na 
jednu domácnosť predstavujú 28 eur. Sypaný 
čaj si aspoň raz do roka kúpi necelá štvrtina do-
mácností a instantný čaj 14 percent domácnos-
tí,“ uvádza Nina Páleníková s tým, že čaje oslo-
vujú domácnosti najmä v zimnom období. 
Domácnosti minuli za posledných 12 mesiacov 
55 % svojich ročných výdavkov na kúpu čaju 
počas mesiacov október až február.

Prémiové výrobky 
rastú najrýchlejšie

Práve sezónnosť je pri čajoch výzvou, ktorá sto-
jí pred každým distribútorom a aj obchodníkom. 
Hoci zvyky púštnych nomádov hovoria o tom, 
že v horúcom počasí je na osvieženie najlepšia 
šálka horúceho čaju, v slovenských podmien-
kach sa púštny prístup k pitiu tohto teplého 
nápoja zatiaľ nepresadil. Potvrdzujú to aj skúse-
nosti Baliarní obchodu Poprad, pre ktoré sa ča-
jová sezóna reálne začína až prvým chladným 
dňom. Sezónnosť svojich produktov vníma aj 
spoločnosť Teekanne, ktorá však našla spôsob, 
ako s ňou bojovať.

„V lete 2021 sme na slovenský trh uviedli rad 
čajov, ktoré sú určené na prípravu v studenej 
vode a sú úspešné po celej Európe. Práve takéto 
produkty dokážu znížiť sezónnosť tejto kategó-
rie,“ uvádza sales manažér spoločnosti Teekanne 
Robert Bárta. „Na prelome rokov 2020 a 2021 
nám predaj v retaile rapídne rástol, zatiaľ čo seg-
ment out-of-home značne poklesol. Čaj je zdravý 
prírodný produkt, a tak nám predaj v období 
pandémie rástol nadštandardne, ale s veľkými 
výkyvmi. V ďalšej sezóne očakávame stagnáciu 
dopytu v retaile,“ pokračuje Robert Bárta.

Zatiaľ čo čajová kultúra v našich podmienkach 
nie je na úrovni napríklad britskej, ktorá v prípa-
de dobre známeho čierneho „čaju o piatej“ 
pôsobí až rituálne, pri káve je situácia na Sloven-
sku odlišná. Už dávno spotrebitelia nerozozná-
vajú len zalievanú a instantnú, ale čoraz častejšie 
si v domácich podmienkach doprajú rôzne špe-
cifické druhy – od kapučína cez filtrovanú kávu, 
french press až po cold brew.

Potvrdzujú to aj skúsenosti marketingového ma-
nažéra spoločnosti Tchibo Slovensko Jana Kola-
fu. „Povedomie o káve sa vyvíja, spotrebitelia sú 
informovanejší a vzdelanejší. My tieto trendy 
sledujeme a reagujeme na ne – ako ponukou 
vybavenia pre domácu prípravu kávy, tak aj po-
nukou kávových nápojov v našich kávových od-
deleniach. Kávová kultúra sa na Slovensku v po-

sledných rokoch posunula a trúfam si povedať, 
že je na veľmi vysokej úrovni,“ hovorí.

Na limity premiumizácie kávy však upozorňuje 
Viliam Matušek, ktorý tvrdí, že všetko má svoje 
obmedzenia. „Prémium znamená menší ob-
jem. Časť klientely ide presne týmto smerom, 
ale voči celkovému trhu je to maličká skupina. 
Súvisí to s financiami a so záujmom o informá-
cie, úlohu zohráva aj chuťový profil. Špeciálne 
kávy sú úplne rozdielne od štandardu, líšia sa 
najmä aciditou, ktorá mnohým môže preká-
žať,“ vysvetľuje.

Podobne sa pozerá aj na trendy týkajúce sa vy-
stopovateľného pôvodu produktu. Keďže čaj 
ani káva v slovenských podmienkach nerastú, 
čoraz viac spotrebiteľov si dáva pozor aj na to, 
odkiaľ k nim tieto produkty prichádzajú, akým 
spôsobom sú spracované a či pri ich zbere a do-
voze boli dodržané všetky etické štandardy. 
„Táto téma je tu len v špecializovaných obcho-
doch s kávou či v kaviarňach. Fairtrade ľudia 
takmer nevnímajú. Je to marginálna téma,“ 
tvrdí Viliam Matušek.

Na druhej strane však sales manažér Teekanne 
Robert Bárta hovorí, že si pri fairtrade produk-
toch všíma každoročný nárast záujmu spotrebi-
teľov. „Pôvod výrobku, jeho zloženie, udržateľ-
nosť, obal a ďalšie aspekty budú pre zákazníkov 
z roka na rok dôležitejšie a naša spoločnosť in-
vestuje do kvality produktov a ich udržateľnej 
výroby veľké úsilie a prostriedky,“ hovorí.

S novými trendmi aj v oblasti fairtrade a zodpo-
vedného prístupu k spoločnosti a životnému 
prostrediu podľa neho súvisí aj podpora predaja 
teplých nápojov. „Obchodníci by mali počúvať, 
čo si spotrebiteľ skutočne želá a zamerať sa na 
kvalitné produkty. Dôležitým aspektom predaja 
je tiež práca s kategóriou priamo v predajni,“ 
uvádza. S tým súhlasí aj Viliam Matušek, ktorý 
za dôležité považuje správne usporiadanie pul-
tov a ich prehľadnosť. „Ponuka je široká a pro-
dukty sa zamiešavajú tak, že neviete, kde sa 
končí ovocný čaj a začína liečivý. Takisto by som 
zvážil, či je potrebné duplikovať produkty. Na-
príklad ponúknuť štyrikrát rovnakú príchuť od 
iného výrobcu,“ zamýšľa sa. Napokon sa v po-
sledných rokoch, minimálne pri káve, podľa 
Jana Kolafu ukazuje pri preferenciách zákazní-
kov aj trend zväčšovania balení.

„Fairtrade ľudí nezaujíma.“

Všetko má svoje limity, aj prémiová káva. Súvisí to s financiami a so 
záujmom o informácie, úlohu zohráva aj chuťový profil. Špeciálne kávy 
sú úplne rozdielne od štandardu, líšia sa najmä aciditou, ktorá mnohým 
môže prekážať. Pôvod je dôležitý len pri odrodových kávach, a to pri 
top kvalite, ktorú pražíme v malom množstve. Fairtrade ľudia takmer 
nevnímajú, je to marginálna téma.

Viliam Matušek, marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu Poprad

7z10 80 %80 %80
domácností si aspoň raz za rok 
kúpi kávové špeciality, ako 
napríklad 2v1, 3v1 či kapučíno.

spotrebiteľov hovorí, že aspoň 
raz ročne pije čaj.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21 Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021

Záujem je 
o väčšie balenia 
teplých nápojov.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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Vo všeobecnosti sa spotreba teplých nápojov na 
Slovensku teší veľkej obľube. Agentúra GfK uvá-
dza, že aspoň raz ročne si nejaký z týchto výrob-
kov zakúpi každá slovenská domácnosť. „Typic-
ká domácnosť nakupuje produkty na prípravu 
teplých nápojov trikrát za mesiac a za rok na ich 
kúpu minie 123 eur. Najvyššie výdavky na tieto 
produkty majú domácnosti s troma a viac do-
spelými členmi: 165 eur ročne,“ opisuje Nina 
Páleníková. Ako pokračuje, pri nákupe produk-
tov na prípravu teplých nápojov využívajú do-
mácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. Za 
posledných 12 mesiacov smerovalo každé druhé 
euro na kúpu tohto sortimentu do akcie.

Svoje stabilné miesto v kuchyniach slovenských 
domácností má aj čaj, či už ide o čaj z čajových 
lístkov, alebo teplé nápoje z byliniek, či takzvané 
ovocné čaje. Z dát agentúry Median SK vyplýva, 
že najpopulárnejšie na Slovensku sú práve ovoc-
né a bylinné čaje, ktoré pije 44 %, respektíve 
38 % spotrebiteľov. Spomedzi čajov z čajových 
lístkov je potom najpopulárnejší zelený čaj, kto-
rý pije 27‚6 % respondentov.

„Domácnosti nakupujú čaj v priemere raz za 26 
dní. Priemerné ročné výdavky na kúpu čaju na 
jednu domácnosť predstavujú 28 eur. Sypaný 
čaj si aspoň raz do roka kúpi necelá štvrtina do-
mácností a instantný čaj 14 percent domácnos-
tí,“ uvádza Nina Páleníková s tým, že čaje oslo-
vujú domácnosti najmä v zimnom období. 
Domácnosti minuli za posledných 12 mesiacov 
55 % svojich ročných výdavkov na kúpu čaju 
počas mesiacov október až február.

Prémiové výrobky 
rastú najrýchlejšie

Práve sezónnosť je pri čajoch výzvou, ktorá sto-
jí pred každým distribútorom a aj obchodníkom. 
Hoci zvyky púštnych nomádov hovoria o tom, 
že v horúcom počasí je na osvieženie najlepšia 
šálka horúceho čaju, v slovenských podmien-
kach sa púštny prístup k pitiu tohto teplého 
nápoja zatiaľ nepresadil. Potvrdzujú to aj skúse-
nosti Baliarní obchodu Poprad, pre ktoré sa ča-
jová sezóna reálne začína až prvým chladným 
dňom. Sezónnosť svojich produktov vníma aj 
spoločnosť Teekanne, ktorá však našla spôsob, 
ako s ňou bojovať.

„V lete 2021 sme na slovenský trh uviedli rad 
čajov, ktoré sú určené na prípravu v studenej 
vode a sú úspešné po celej Európe. Práve takéto 
produkty dokážu znížiť sezónnosť tejto kategó-
rie,“ uvádza sales manažér spoločnosti Teekanne 
Robert Bárta. „Na prelome rokov 2020 a 2021 
nám predaj v retaile rapídne rástol, zatiaľ čo seg-
ment out-of-home značne poklesol. Čaj je zdravý 
prírodný produkt, a tak nám predaj v období 
pandémie rástol nadštandardne, ale s veľkými 
výkyvmi. V ďalšej sezóne očakávame stagnáciu 
dopytu v retaile,“ pokračuje Robert Bárta.

Zatiaľ čo čajová kultúra v našich podmienkach 
nie je na úrovni napríklad britskej, ktorá v prípa-
de dobre známeho čierneho „čaju o piatej“ 
pôsobí až rituálne, pri káve je situácia na Sloven-
sku odlišná. Už dávno spotrebitelia nerozozná-
vajú len zalievanú a instantnú, ale čoraz častejšie 
si v domácich podmienkach doprajú rôzne špe-
cifické druhy – od kapučína cez filtrovanú kávu, 
french press až po cold brew.

Potvrdzujú to aj skúsenosti marketingového ma-
nažéra spoločnosti Tchibo Slovensko Jana Kola-
fu. „Povedomie o káve sa vyvíja, spotrebitelia sú 
informovanejší a vzdelanejší. My tieto trendy 
sledujeme a reagujeme na ne – ako ponukou 
vybavenia pre domácu prípravu kávy, tak aj po-
nukou kávových nápojov v našich kávových od-
deleniach. Kávová kultúra sa na Slovensku v po-

sledných rokoch posunula a trúfam si povedať, 
že je na veľmi vysokej úrovni,“ hovorí.

Na limity premiumizácie kávy však upozorňuje 
Viliam Matušek, ktorý tvrdí, že všetko má svoje 
obmedzenia. „Prémium znamená menší ob-
jem. Časť klientely ide presne týmto smerom, 
ale voči celkovému trhu je to maličká skupina. 
Súvisí to s financiami a so záujmom o informá-
cie, úlohu zohráva aj chuťový profil. Špeciálne 
kávy sú úplne rozdielne od štandardu, líšia sa 
najmä aciditou, ktorá mnohým môže preká-
žať,“ vysvetľuje.

Podobne sa pozerá aj na trendy týkajúce sa vy-
stopovateľného pôvodu produktu. Keďže čaj 
ani káva v slovenských podmienkach nerastú, 
čoraz viac spotrebiteľov si dáva pozor aj na to, 
odkiaľ k nim tieto produkty prichádzajú, akým 
spôsobom sú spracované a či pri ich zbere a do-
voze boli dodržané všetky etické štandardy. 
„Táto téma je tu len v špecializovaných obcho-
doch s kávou či v kaviarňach. Fairtrade ľudia 
takmer nevnímajú. Je to marginálna téma,“ 
tvrdí Viliam Matušek.

Na druhej strane však sales manažér Teekanne 
Robert Bárta hovorí, že si pri fairtrade produk-
toch všíma každoročný nárast záujmu spotrebi-
teľov. „Pôvod výrobku, jeho zloženie, udržateľ-
nosť, obal a ďalšie aspekty budú pre zákazníkov 
z roka na rok dôležitejšie a naša spoločnosť in-
vestuje do kvality produktov a ich udržateľnej 
výroby veľké úsilie a prostriedky,“ hovorí.

S novými trendmi aj v oblasti fairtrade a zodpo-
vedného prístupu k spoločnosti a životnému 
prostrediu podľa neho súvisí aj podpora predaja 
teplých nápojov. „Obchodníci by mali počúvať, 
čo si spotrebiteľ skutočne želá a zamerať sa na 
kvalitné produkty. Dôležitým aspektom predaja 
je tiež práca s kategóriou priamo v predajni,“ 
uvádza. S tým súhlasí aj Viliam Matušek, ktorý 
za dôležité považuje správne usporiadanie pul-
tov a ich prehľadnosť. „Ponuka je široká a pro-
dukty sa zamiešavajú tak, že neviete, kde sa 
končí ovocný čaj a začína liečivý. Takisto by som 
zvážil, či je potrebné duplikovať produkty. Na-
príklad ponúknuť štyrikrát rovnakú príchuť od 
iného výrobcu,“ zamýšľa sa. Napokon sa v po-
sledných rokoch, minimálne pri káve, podľa 
Jana Kolafu ukazuje pri preferenciách zákazní-
kov aj trend zväčšovania balení.

„Fairtrade ľudí nezaujíma.“

Všetko má svoje limity, aj prémiová káva. Súvisí to s financiami a so 
záujmom o informácie, úlohu zohráva aj chuťový profil. Špeciálne kávy 
sú úplne rozdielne od štandardu, líšia sa najmä aciditou, ktorá mnohým 
môže prekážať. Pôvod je dôležitý len pri odrodových kávach, a to pri 
top kvalite, ktorú pražíme v malom množstve. Fairtrade ľudia takmer 
nevnímajú, je to marginálna téma.

Viliam Matušek, marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu Poprad

domácností si aspoň raz za rok 
kúpi kávové špeciality, ako 
napríklad 2v1, 3v1 či kapučíno.

spotrebiteľov hovorí, že aspoň 
raz ročne pije čaj.

Zdroj: GfK, 07/20 – 06/21 Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021

Záujem je 
o väčšie balenia 
teplých nápojov.
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Počet fajčiarov na Slovensku dlhodobo klesá. Z údajov Úradu verejného zdravotníctva 
vyplýva, že kým v roku 2009 aktívne fajčilo približne 40 % obyvateľstva, v roku 
2019 to bolo už len necelých 20 % ľudí. Čísla zo Slovenska kopírujú globálny trend, 
ktorý v posledných rokoch ukazuje, že fajčenie je v móde čoraz menej. Aj preto musia 
tabakové koncerny neustále prichádzať s novými alternatívami. A čoraz viac než 
o tabakovom trhu začínajú hovoriť o trhu nikotínovom.

FAJČENIU
PRIBÚDAJÚ 
ALTERNATÍVY

E
šte pred pár rokmi nebol problém 
na ulici zazrieť človeka vydychujú-
ceho hustý dym s výraznou vôňou, 
ktorý sa však ani zďaleka nepodo-
bal na cigaretový dym. Vaporizéry, 

elektronické cigarety a ich najrôznejšie alterna-
tívy sa začali do módy dostávať približne pred 
piatimi rokmi, no ich príbeh bol podobný ako 
pri iných experimentoch a alternatívach pre faj-
čenie. Módna vlna rýchlo opadla.

Zlomovým okamihom na Slovensku bol rok 
2017. Spoločnosť Philip Morris Slovakia ako 
prvá predstavila spotrebiteľom nahrievaný tabak 
produktom Iqos. Na rozdiel od iných alternatív 
klasického fajčenia si zariadenie na inhaláciu 

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
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CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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bezdymového tabakového výrobku rýchlo obľú-
bilo množstvo používateľov a zostali mu verní 
dodnes. Po dlhoročných pokusoch a omyloch 
pri rôznych zariadeniach sa tak zdá, že práve 
nahrievaný tabak by mohol byť pre tabakový 
priemysel cestou aj v budúcnosti.

„Naša spoločnosť má vo svojom portfóliu v za-
hraničí podobné produkty. Podrobnosti ohľa-
dom našich plánov na Slovensku zo strategic-
kých dôvodov nateraz neprezradím, ale môžem 
potvrdiť, že v tejto kategórii vidíme veľký po-
tenciál a považujeme za zdravé vniesť do nej 
väčšiu konkurenciu,“ hovorí manažér komuni-
kácie spoločnosti JTI Slovak Republic Martin 
Jaroš. Podrobnosti o svojich plánoch na Sloven-

sku odmietol prezradiť aj riaditeľ vonkajšej ko-
munikácie vo firme British American Tobacco 
Tomáš Tesař.

V Česku je na trhu produkt s názvom Glo, ktorý 
taktiež nahrieva tabak namiesto toho, aby ho 
spaľoval. „Momentálne to monitorujeme a môže 
sa stať, že aj na Slovensku ponuku výrobkov v tej-
to kategórii rozšírime. V každom prípade platí, že 
preferencie českých a slovenských fajčiarov sú 
z hľadiska spotrebiteľa a jeho potrieb viac-menej 
identické,“ uvádza Tomáš Tesař.

Aj naďalej tak jedinou spoločnosťou, ktorá na 
Slovensku ponúka zariadenia na zahrievaný ta-
bak, zostáva firma Philip Morris Slovakia. V Bra-

CS #3
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sieťach:

tislave nedávno predstavila aj laboratórium, 
ktoré názorne ukazovalo rozdiely medzi klasic-
kým fajčením a jeho alternatívami. „Veríme, že 
každý dospelý fajčiar má právo na prístup k in-
formáciám o bezdymových alternatívach, ktoré 
sú pre jeho zdravie lepšou voľbou. Prostredníc-
tvom tejto aktivity sa snažíme názorne vysvetliť, 
v čom je rozdiel medzi horením a zahrievaním 
tabaku,“ vyhlásil generálny riaditeľ Philip Morris 
Slovakia Petr Šedivec.

Všeobecný nárast popularity alternatívnych spô-
sobov užívania tabaku potvrdzujú aj údaje, kto-
ré má k dispozícii agentúra Euromonitor Inter-
national. V roku 2020 zachytila pokračovanie 
dlhodobého trendu, ktorým je odklon spotrebi-
teľov od klasických cigariet smerom k nahrieva-
nému tabaku, žuvaciemu tabaku, cigarám a ci-
garkám. „Objem celkového predaja pokračuje 
v náraste v porovnaní s klasickými cigaretami,“ 
hovorí Lina Sidorenke, zodpovedná za komuni-
káciu v agentúre.

Na tabak sa minulo viac

Obrovský nárast popularity zahrievaného taba-
ku ukazujú aj údaje agentúry NielsenIQ. V ob-
dobí od júla 2020 do júna 2021 zaznamenala 
nárast predaja tejto fajčiarskej alternatívy až 
o 40 %. „Celkovo sa tak predalo za posledný 

... /...

25,4 %
zákazníkov fajčí 
cigarety s filtrom.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2021

8,4 %
spotrebiteľov vyfajčí 
denne 16 – 20 cigariet.

rok 35 miliónov škatuliek, čo znamená až desa-
tinu spotreby cigariet,“ hovorí Jana Magicová, 
group account manažérka spoločnosti Nielsen-
IQ. Tieto produkty spotrebitelia vo väčšej miere 
vyhľadávajú na čerpacích staniciach a v tabako-
vých predajniach, ktoré predajú až tri štvrtiny 
zahrievacích cigariet.

Hoci sa počas sledovaného obdobia na Sloven-
sku predalo o niečo viac ako 344 miliónov ška-
tuliek cigariet, čo je o desať miliónov menej ako 
v predchádzajúcom sledovanom období, spot-
rebitelia na Slovensku za tabakové výrobky za-
platili v priemere o 3 % viac a celkovo na ich 
nákup minuli takmer jeden a štvrť miliardy eur. 
„Pokles predaja však nebol všade rovnaký a za 
najväčším prepadom stojí trh horeca. Zavreté 
gastroprevádzky sa pre pandemické opatrenia 

vo svojich predajoch prepadli až o polovicu 
a kým pred dvoma rokmi sa cez tento kanál pre-
dala každá desiata cigareta, dnes je to až každá 
dvadsiata piata,“ uvádza Jana Magicová.

Najvýznamnejší kanál pre predaj cigariet pred-
stavujú tabakové obchody s podielom takmer 
30 % bez výraznejšej zmeny oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu. „Mnohí spotrebitelia čo-
raz častejšie volia aj lacnejšiu alternatívu k ci-
garetám, a tak sa na Slovensku v sledovanom 
období predalo 246 ton sypaného tabaku, čo 
je o 50 percent viac ako minulý rok,“ dodáva 
Jana Magicová.

Dvojsečné pravidlá

Podľa posledných údajov Úradu verejného 
zdravotníctva na následky užívania tabaku kaž-
dý rok vo svete zomrie osem miliónov ľudí, ďal-
ší vyše milión úmrtí má na svedomí aj pasívne 
fajčenie. Zdravotné komplikácie súvisiace s faj-
čením ročne vyťahujú zo štátnych rozpočtov 
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inzercia

„Priveľa regulácie niekedy 
môže byť na škodu.“

 Pred rokmi napríklad Austrália a s odstupom času aj ďalšie krajiny 
predpísali jednotné spotrebiteľské balenia, na ktorých výrobca nemôže 
umiestniť ani logo svojej značky. Dosah tohto opatrenia bol vyslovene 
negatívny. V Austrálii sa napríklad vôbec nepodarilo znížiť mieru fajče-
nia, dokonca sa jej dovtedajší prirodzený pokles zastavil. Vo viacerých 
krajinách sa ukázalo, že takéto obaly sa ľahšie falšujú a prispievajú 
k nelegálnemu obchodu.

Martin Jaroš, manažér komunikácie, JTI Slovak Republic
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Počet fajčiarov na Slovensku dlhodobo klesá. Z údajov Úradu verejného zdravotníctva 
vyplýva, že kým v roku 2009 aktívne fajčilo približne 40 % obyvateľstva, v roku 
2019 to bolo už len necelých 20 % ľudí. Čísla zo Slovenska kopírujú globálny trend, 
ktorý v posledných rokoch ukazuje, že fajčenie je v móde čoraz menej. Aj preto musia 
tabakové koncerny neustále prichádzať s novými alternatívami. A čoraz viac než 
o tabakovom trhu začínajú hovoriť o trhu nikotínovom.

FAJČENIU
PRIBÚDAJÚ 
ALTERNATÍVY

E
šte pred pár rokmi nebol problém 
na ulici zazrieť človeka vydychujú-
ceho hustý dym s výraznou vôňou, 
ktorý sa však ani zďaleka nepodo-
bal na cigaretový dym. Vaporizéry, 

elektronické cigarety a ich najrôznejšie alterna-
tívy sa začali do módy dostávať približne pred 
piatimi rokmi, no ich príbeh bol podobný ako 
pri iných experimentoch a alternatívach pre faj-
čenie. Módna vlna rýchlo opadla.

Zlomovým okamihom na Slovensku bol rok 
2017. Spoločnosť Philip Morris Slovakia ako 
prvá predstavila spotrebiteľom nahrievaný tabak 
produktom Iqos. Na rozdiel od iných alternatív 
klasického fajčenia si zariadenie na inhaláciu 
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bezdymového tabakového výrobku rýchlo obľú-
bilo množstvo používateľov a zostali mu verní 
dodnes. Po dlhoročných pokusoch a omyloch 
pri rôznych zariadeniach sa tak zdá, že práve 
nahrievaný tabak by mohol byť pre tabakový 
priemysel cestou aj v budúcnosti.

„Naša spoločnosť má vo svojom portfóliu v za-
hraničí podobné produkty. Podrobnosti ohľa-
dom našich plánov na Slovensku zo strategic-
kých dôvodov nateraz neprezradím, ale môžem 
potvrdiť, že v tejto kategórii vidíme veľký po-
tenciál a považujeme za zdravé vniesť do nej 
väčšiu konkurenciu,“ hovorí manažér komuni-
kácie spoločnosti JTI Slovak Republic Martin 
Jaroš. Podrobnosti o svojich plánoch na Sloven-

sku odmietol prezradiť aj riaditeľ vonkajšej ko-
munikácie vo firme British American Tobacco 
Tomáš Tesař.

V Česku je na trhu produkt s názvom Glo, ktorý 
taktiež nahrieva tabak namiesto toho, aby ho 
spaľoval. „Momentálne to monitorujeme a môže 
sa stať, že aj na Slovensku ponuku výrobkov v tej-
to kategórii rozšírime. V každom prípade platí, že 
preferencie českých a slovenských fajčiarov sú 
z hľadiska spotrebiteľa a jeho potrieb viac-menej 
identické,“ uvádza Tomáš Tesař.

Aj naďalej tak jedinou spoločnosťou, ktorá na 
Slovensku ponúka zariadenia na zahrievaný ta-
bak, zostáva firma Philip Morris Slovakia. V Bra-
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desiatky miliónov eur a aj preto jednotlivé kra-
jiny veľmi rázne pristupujú k regulácii tohto 
biznisu. Postupom času z trhu zmizli balenia 
cigariet s desiatimi kusmi, zakázalo sa označe-
nie „light“, nie je možné predávať ochutené 
cigarety či cigarety s pukacími guľôčkami vo 
filtroch. To všetko sú opatrenia, ktoré majú za-
brániť popularizácii užívania tabakových výrob-
kov, no zároveň nútia producentov prinášať na 
trh stále nové alternatívy.

„Vidíme, že v Česku a na Slovensku sú obrov-
ským trendom nikotínové vrecúška. Nie je 
v nich žiaden tabak, dym ani žiadne výpary. Aj 
vďaka tomu sme videli celkom veľkú akcelerá-
ciu tejto kategórie. Nedosahuje takú úroveň 
ako v Škandinávii, ale začína to byť veľmi mo-
derná alternatíva pre fajčiarov,“ hovorí Tomáš 
Tesař. Navyše pri tomto type produktov zatiaľ 
nie je obmedzená ani príchuť, takže na trhu sa 
stále vyskytujú nikotínové výrobky s mentolo-
vou či inou príchuťou.

„Sme silní zástancovia možnosti voľby pre spot-
rebiteľa, preto nás mrzí toto obmedzenie, ale 
musíme ho rešpektovať,“ hovorí Martin Jaroš 
z JTI o obmedzeniach cigaretových variácií. 
„V kategórii tradičných cigariet sa snažíme zá-
kazníkov osloviť širokou paletou rôznych formá-
tov a inovatívnych dizajnov. Pre tých, ktorým 
vyslovene chýbajú príchute v cigaretách, ponú-
kame cigarky, ktoré stále môžu mať ‚pukačku‘ 
vo filtri, no obzeráme sa aj po iných produkto-
vých kategóriách,“ vysvetľuje.

Okrem čo najväčšej unifikácie výrobkov pre zní-
ženie ich atraktivity štáty v rámci boja proti faj-
čeniu pravidelne pristupujú aj k zvyšovaniu spot-
rebných daní z tabaku. Naposledy na Slovensku 
spotrebná daň z tabaku narástla vo februári 
tohto roka, ďalšie zvyšovanie daní je naplánova-
né na február 2023. „Dlhodobo podporujeme 
zvyšovanie spotrebných daní v našej oblasti 

podnikania. Zároveň však chceme, aby sa zabrá-
nilo prípadným šokom a skokovým nárastom. 
Ak by došlo k šokovému zvýšeniu spotrebných 
daní, vznikli by obrovské riziká predovšetkým 
v oblasti nelegálneho obchodu so štandardnými 
výrobkami, ktoré už dnes na Slovensku v neza-
nedbateľnej miere existujú hlavne na východe 
krajiny na hranici s Ukrajinou,“ upozorňuje To-
máš Tesař.

Z ohorku cigaretovník 
nebude

Okrem ľudského zdravia sa aj v tabakovom 
priemysle čoraz častejšie dostáva do popredia 
otázka environmentálnej nezávadnosti. Sloven-
ské združenie pre značkové výrobky nedávno 
odštartovalo veľkú kampaň zameranú na boj 
proti odhadzovaniu cigaretových ohorkov do 
voľnej prírody. Reklamná kampaň pracuje 
s heslom „Z ohorku ti cigaretovník nevyrastie. 
Nehádž ho na zem!“ a jej cieľom je upozorňo-
vať spotrebiteľov na záťaž, ktorú ohorky po ci-
garetách znamenajú pre životné prostredie.

Internetová stránka kampane cigaretovnik.sk 
uvádza, že ročne sa na svete vyrobí približne šesť 
biliónov kusov cigariet. Z toho 4‚5 bilióna končí 
ako nerecyklovaný odpad. Pätina dospelých faj-
čiarov na Slovensku nevidí nič zlé na tom, keď 
po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok od-
hodí na zem, do kanála alebo na trávu. Mnohí 
dospelí fajčiari žijú v mylnej predstave, že oho-
rok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca 
bavlny (38 %) alebo z „niečoho iného“. „Oho-
rok z cigarety nepatrí na zem, ale do koša. 

Škatuľky sú 
príliš malé 
na všetky 
povinné 

informácie.

Vzhľadom na obsah acetátu celulózy (bioplast 
vyrobený z drevnej buničiny) sa rozkladá až 15 
rokov,“ píše sa na stránke kampane.

Opačný efekt, 
než sa zamýšľalo

Okrem osvetovej kampane sa na Slovensku 
dnes dejú v tejto oblasti zmeny aj v právnych 
predpisoch. Novela zákona o odpadoch prenáša 
do domácej legislatívy smernicu o jednorazo-
vých plastoch. Tá okrem iného zavádza povin-
nosť označovať spotrebiteľské balenia piktogra-
mom upozorňujúcim na prítomnosť plastov vo 
filtroch. Výrobcovia však upozorňujú na to, že 
vzhľadom na príliš veľké kontrolné známky na 
slovenských škatuľkách od cigariet už na nich 
popri zdravotných varovaniach nezostane dosť 
miesta na ďalšie informácie.

„Ako najjednoduchšie riešenie vidíme zmenše-
nie kontrolných známok na rozmer 16 × 32 mm 
obvyklý v EÚ, avšak diskusia s relevantnými mi-
nisterstvami viazne. Ak sa problém nepodarí 
uspokojivo vyriešiť, hrozí, že výrobcovia budú 
nútení zväčšiť cigaretové škatuľky, čo bude mať 
mimoriadne nepriaznivý vplyv na životné pros-
tredie – spotrebuje sa viac materiálu, bude po-
trebných viac kamiónov na prevoz tovaru a po-
dobne. Bol by to opačný efekt, ako sa od 
odpadovej smernice očakáva,“ upozorňuje 
Martin Jaroš. Zároveň dodáva, že táto hrozba sa 
už aj napĺňa – jeden z výrobcov práve začal do-
dávať na slovenský trh „slim“ cigarety v dvojná-
sobne zväčšených škatuľkách, takže polovicu 
ich objemu tvorí vzduch.

CS #1: PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A SILVESTER
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY

Zdroj: NielsenIQ, 7/20 – 6/21 Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. +  2./2021

1,25 mld.
eur minuli za rok spotrebitelia na Slovensku na 
nákup cigariet.

Štát sa chce zamerať na bezdymové výrobky

Štát na príchod bezdymových tabakových výrobkov, ktoré dnes na Slovensku reprezentuje 
Iqos, nebol pripravený. Alternatíva ku klasickému fajčeniu, ktorá sa medzi spotrebiteľmi 
stala rýchlo populárnou, bola totiž po svojom uvedení na trh zaťažená nižšou spotreb-
nou daňou ako klasické cigarety či balený tabak. V praxi to znamenalo, že kým z balíčka 
cigariet výrobcovi zostalo 26 %, z jedného balenia náplní do Iqos mu zostalo až 75 %. Po-
sledná úprava spotrebných daní profit výrobcu mierne okresala, dnes mu z jedného balíčka 
zostane 66 %. Z predbežného návrhu novej sadzby spotrebnej dane na rok 2023 vyplýva, 
že sa štát opätovne zameria na bezdymové tabakové výrobky. Kým pri cigaretách by sa 
spotrebná daň mala zvýšiť z 74‚60 eur na 79‚60 eur za 1 000 kusov, čo je nárast o 6‚7 %, 
pri bezdymových tabakových výrobkoch pôjde o zvýšenie z 146‚10 eur na 207‚20 eur za 
kilogram, čo je nárast o 41‚8 %.

27,4 %
ľudí za posledný rok 
fajčilo cigarety.
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desiatky miliónov eur a aj preto jednotlivé kra-
jiny veľmi rázne pristupujú k regulácii tohto 
biznisu. Postupom času z trhu zmizli balenia 
cigariet s desiatimi kusmi, zakázalo sa označe-
nie „light“, nie je možné predávať ochutené 
cigarety či cigarety s pukacími guľôčkami vo 
filtroch. To všetko sú opatrenia, ktoré majú za-
brániť popularizácii užívania tabakových výrob-
kov, no zároveň nútia producentov prinášať na 
trh stále nové alternatívy.

„Vidíme, že v Česku a na Slovensku sú obrov-
ským trendom nikotínové vrecúška. Nie je 
v nich žiaden tabak, dym ani žiadne výpary. Aj 
vďaka tomu sme videli celkom veľkú akcelerá-
ciu tejto kategórie. Nedosahuje takú úroveň 
ako v Škandinávii, ale začína to byť veľmi mo-
derná alternatíva pre fajčiarov,“ hovorí Tomáš 
Tesař. Navyše pri tomto type produktov zatiaľ 
nie je obmedzená ani príchuť, takže na trhu sa 
stále vyskytujú nikotínové výrobky s mentolo-
vou či inou príchuťou.

„Sme silní zástancovia možnosti voľby pre spot-
rebiteľa, preto nás mrzí toto obmedzenie, ale 
musíme ho rešpektovať,“ hovorí Martin Jaroš 
z JTI o obmedzeniach cigaretových variácií. 
„V kategórii tradičných cigariet sa snažíme zá-
kazníkov osloviť širokou paletou rôznych formá-
tov a inovatívnych dizajnov. Pre tých, ktorým 
vyslovene chýbajú príchute v cigaretách, ponú-
kame cigarky, ktoré stále môžu mať ‚pukačku‘ 
vo filtri, no obzeráme sa aj po iných produkto-
vých kategóriách,“ vysvetľuje.

Okrem čo najväčšej unifikácie výrobkov pre zní-
ženie ich atraktivity štáty v rámci boja proti faj-
čeniu pravidelne pristupujú aj k zvyšovaniu spot-
rebných daní z tabaku. Naposledy na Slovensku 
spotrebná daň z tabaku narástla vo februári 
tohto roka, ďalšie zvyšovanie daní je naplánova-
né na február 2023. „Dlhodobo podporujeme 
zvyšovanie spotrebných daní v našej oblasti 

podnikania. Zároveň však chceme, aby sa zabrá-
nilo prípadným šokom a skokovým nárastom. 
Ak by došlo k šokovému zvýšeniu spotrebných 
daní, vznikli by obrovské riziká predovšetkým 
v oblasti nelegálneho obchodu so štandardnými 
výrobkami, ktoré už dnes na Slovensku v neza-
nedbateľnej miere existujú hlavne na východe 
krajiny na hranici s Ukrajinou,“ upozorňuje To-
máš Tesař.

Z ohorku cigaretovník 
nebude

Okrem ľudského zdravia sa aj v tabakovom 
priemysle čoraz častejšie dostáva do popredia 
otázka environmentálnej nezávadnosti. Sloven-
ské združenie pre značkové výrobky nedávno 
odštartovalo veľkú kampaň zameranú na boj 
proti odhadzovaniu cigaretových ohorkov do 
voľnej prírody. Reklamná kampaň pracuje 
s heslom „Z ohorku ti cigaretovník nevyrastie. 
Nehádž ho na zem!“ a jej cieľom je upozorňo-
vať spotrebiteľov na záťaž, ktorú ohorky po ci-
garetách znamenajú pre životné prostredie.

Internetová stránka kampane cigaretovnik.sk 
uvádza, že ročne sa na svete vyrobí približne šesť 
biliónov kusov cigariet. Z toho 4‚5 bilióna končí 
ako nerecyklovaný odpad. Pätina dospelých faj-
čiarov na Slovensku nevidí nič zlé na tom, keď 
po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok od-
hodí na zem, do kanála alebo na trávu. Mnohí 
dospelí fajčiari žijú v mylnej predstave, že oho-
rok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca 
bavlny (38 %) alebo z „niečoho iného“. „Oho-
rok z cigarety nepatrí na zem, ale do koša. 

Škatuľky sú 
príliš malé 
na všetky 
povinné 

informácie.

Vzhľadom na obsah acetátu celulózy (bioplast 
vyrobený z drevnej buničiny) sa rozkladá až 15 
rokov,“ píše sa na stránke kampane.

Opačný efekt, 
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uspokojivo vyriešiť, hrozí, že výrobcovia budú 
nútení zväčšiť cigaretové škatuľky, čo bude mať 
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tredie – spotrebuje sa viac materiálu, bude po-
trebných viac kamiónov na prevoz tovaru a po-
dobne. Bol by to opačný efekt, ako sa od 
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Martin Jaroš. Zároveň dodáva, že táto hrozba sa 
už aj napĺňa – jeden z výrobcov práve začal do-
dávať na slovenský trh „slim“ cigarety v dvojná-
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nákup cigariet.

Štát sa chce zamerať na bezdymové výrobky

Štát na príchod bezdymových tabakových výrobkov, ktoré dnes na Slovensku reprezentuje 
Iqos, nebol pripravený. Alternatíva ku klasickému fajčeniu, ktorá sa medzi spotrebiteľmi 
stala rýchlo populárnou, bola totiž po svojom uvedení na trh zaťažená nižšou spotreb-
nou daňou ako klasické cigarety či balený tabak. V praxi to znamenalo, že kým z balíčka 
cigariet výrobcovi zostalo 26 %, z jedného balenia náplní do Iqos mu zostalo až 75 %. Po-
sledná úprava spotrebných daní profit výrobcu mierne okresala, dnes mu z jedného balíčka 
zostane 66 %. Z predbežného návrhu novej sadzby spotrebnej dane na rok 2023 vyplýva, 
že sa štát opätovne zameria na bezdymové tabakové výrobky. Kým pri cigaretách by sa 
spotrebná daň mala zvýšiť z 74‚60 eur na 79‚60 eur za 1 000 kusov, čo je nárast o 6‚7 %, 
pri bezdymových tabakových výrobkoch pôjde o zvýšenie z 146‚10 eur na 207‚20 eur za 
kilogram, čo je nárast o 41‚8 %.
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Aké by to asi bolo, ak by zákazník po vstupe do obchodu naskenoval svoj jedinečný 
QR kód, naložil si do nákupnej tašky všetko, čo potrebuje, a potom jednoducho odkráčal? 
Takúto otázku si už pred niekoľkými rokmi položili v spoločnosti Amazon a v roku 2017 
prišli s prelomovým konceptom predajne potravín – bez pokladníc, bez čakania a bez 
priameho platenia. Na Slovensku síce zatiaľ nič podobné neexistuje, no narastajúce 
počty samoobslužných pokladníc či takzvaných self-scanning systémov ukazujú, 
že pokrok je v tejto oblasti nezastaviteľný.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Samoobslužné
pokladnice sú

len začiatok

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz

POPAI DAY 2021

25. 11. 2021
POPAI FÓRUM 2021 
Omnichannel konference o probíhajících trendech, perspektivách 
a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu.

POPAI AWARDS 2021
Soutěž o nejlepší realizace a projekty komunikace v retailu. 

Hvězda 3D reklamy 2021
Soutěž o nejlepší reklamní a dárkové předměty.  

POPAI STUDENT AWARD
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů in-store komunikace. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

O bchod bez obsluhy, kde si zá-
kazník zoberie tovar a jednodu-
cho odíde, pretože všetko ostat-
né za neho urobia technológie, 
nie je žiadna futuristická vízia. 

Koncept predajní Amazon Go po prvý raz pred-
stavili pred štyrmi rokmi vo Veľkej Británii. Retailoví 
analytici sa vtedy zhodli na tom, že ide o revolučnú 
novinku, ktorá znamená budúcnosť nakupovania. 
„Pokladničné zóny sú najmenej efektívnymi časťa-
mi predajnej plochy. Inovácia od Amazonu môže 
ušetriť veľa peňazí obchodníkom a veľa času spot-
rebiteľom, pre ktorých bude nákup omnoho lepším 
zážitkom,“ uviedol pre New York Post koncom roka 
2016 Neil Saunders, riaditeľ retailovej prieskumnej 
spoločnosti Conlumino.

Od jeho vyhlásenia prešlo päť rokov, no zatiaľ žiad-
na veľká revolúcia v oblasti autonómnych predajní 
na Slovensku nenastala. Hoci samoobslužné pok-
ladnice na slovenskom trhu nie sú ani zďaleka no-
vinkou (veď Tesco predstavilo prvé už v roku 2010), 
mnohé reťazce týmto typom modernizácie ešte 
stále len prechádzajú.

„Nástup samoobslužných pokladníc považujem za 
prvý krok na dlhej ceste. Dokážu síce znížiť počet 
pokladníkov v predajniach a s tým súvisiace perso-
nálne náklady, no pre zákazníka veľa výhod nepri-
nášajú. Môžeme sa rozprávať akurát o menších 
radoch pred samoobslužnými pokladnicami, pre-
tože časť zákazníkov si na ne jednoducho netrúfne 
a radšej vystojí dlhší rad pri klasickej pokladnici. 
Aktuálnym trendom, ktorý dokáže priniesť výhody 
aj pre zákazníka, je jednoznačne systém self-scan-
ning,“ hovorí Jakub Míša, biznis konzultant spo-
ločnosti U & Sluno.

Na druhej strane na typicky konzervatívnom sloven-
skom trhu sa aj táto novinka udomácňuje len veľmi 
pomaly. Bol to opäť britský reťazec, ktorý priniesol 
zákazníkom možnosť skenovať si nákup už pri vkla-
daní potravín do košíka ako prvý, no ďalšie siete sa 
pridávajú iba veľmi pomaly. „Čo sa týka self-scan-
ningu, zvýšený dopyt nevidíme,“ potvrdzuje trendy 
na Slovensku Igor Gábrik, riaditeľ spoločnosti Flowy. 
Výnimkou je napríklad reťazec Fresh, ktorý ponúka 
vlastnú aplikáciu pre mobilný telefón. S testovaním 
služby self-scanning cez mobil začala vlani aj Billa.

V niektorých formátoch 
je to štandard

Rozširovanie trendu samoobslužných pokladníc 
potvrdzujú všetky oslovené spoločnosti, ktoré sa 
zaoberajú dodávkami hardvéru a softvéru v tejto 
oblasti. Napriek tomu, že vždy zostanú spotrebi-
telia, ktorí radšej využijú klasický kontakt s pok-
ladníkom, mnohí zákazníci si uvedomujú výhody 
samoobslužných pokladníc, predovšetkým skráte-
nie čakania v rade. „Trend samoobslužných pok-
ladníc je jednoznačný. Na slovenskom trhu pri ich 
zavádzaní spolupracujeme od roku 2019 a naprí-
klad reťazce skupiny Terno real estate ich za po-
sledné dva roky nainštalovali takmer 40,“ hovorí 
obchodný manažér spoločnosti P.V.A. systems 
Michal Čadina.
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„Ak obchodník otvára nové maloobchodné pre-
vádzky s potravinami, počíta už s hniezdom pre 
samoobslužné pokladnice. Dopyt po samoobsluž-
ných pokladniciach považujeme za ustálený 
a v segmente určitých formátov potravín sa už 
považuje za štandard,“ potvrdzuje trendy na trhu 
výkonný riaditeľ Kaso Technologies David Krajčo-
vič. Zvyčajne majú obchodníci na výber z dvoch 
možností, a to buď pokladnicu, ktorá akceptuje len 
platby kartou, alebo pokladnicu, ktorá prijíma aj 
hotovosť.

Výzvou v oblasti samoobslužných pokladníc je 
predovšetkým čo najprívetivejšie používateľské 
rozhranie a taktiež softvér, ktorý umožňuje spot-
rebiteľovi rýchlo a intuitívne vyhľadávať položky 
ako zelenina či pečivo. Neprehľadné ovládanie či 
príliš veľa neaktuálnych položiek, napríklad v zo-
zname ovocia, bez možnosti vyhľadávať podľa 
abecedy totiž dokáže zákazníkovi nákup mimo-
riadne znepríjemniť a v konečnom dôsledku aj 
predĺžiť. Ďalšou kapitolou je aj príliš pomalý 
a mrznúci softvér.

„Problé m pomalý ch a mrznú cich pokladní c je 
spô sobený  eKasou. Keďž e eKasa vyž aduje zaria-
denie, ktoré  je vyrobené  š pecificky pre slovenský  
trh podľ a naš ich š pecifiká cií , nevieme použ iť  nič , 
č o sa použ í va v zahranič í . Slovensko nie je veľ ký  
trh a vš etko, č o treba š pecificky vyrobiť  v malom 
množ stve, je buď  drahé , alebo pomalé ,“ vysvetľu-
je riaditeľ spoločnosti Flowy Igor Gábrik.

Životné prostredie 
a hygiena

Okrem komplikácií s rýchlosťou softvéru však eKa-
sa prináša aj svoje výhody, a to nielen pre štát, 
ktorý chráni pred daňovými únikmi, ale aj pre ob-
chodníka, respektíve životné prostredie. „Poklad-
ničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa ne-
musí predávajúci odovzdať len v tlačenej podobe, 
ale môže ho odovzdať aj elektronicky. Ak s tým 
kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením 
pokladničného dokladu, podnikateľ môže tento 

pokladničný doklad zaslať kupujúcemu na e-mail 
alebo ho sprístupniť v elektronickej podobe,“ ho-
vorí konateľ spoločnosti Novum Global Marián 
Habánik.

Doklad v elektronickej podobe, pochopiteľne, nie 
je na trhu úplnou novinkou, predovšetkým 
v e-shopoch ide už o štandardné riešenie. Mnohí 
poskytovatelia pokladničných softvérov túto mož-
nosť svojim klientom už dlhodobo ponúkajú, hoci 
hovoria, že o túto službu nie je prevratný záujem. 
Hlavnou výzvou v tomto smere je získanie e-mai-
lových adries zákazníkov a ich identifikácia. „Vkla-
danie informácií o mailovej adrese zákazníka by 
predĺžilo čas strávený pri pokladnici,“ vysvetľuje 
David Krajčovič z Kaso technologies s tým, že rie-
šením je získať e-mailovú adresu už pri vydávaní 
vernostnej karty.

Nástup pandémie ochorenia covid-19 priniesol 
predovšetkým v potravinárskom segmente zvýše-
ný dopyt po čo najhygienickejších riešeniach. V tej-
to súvislosti sa na trhu zjavili akési hybridné obsluž-
né pokladnice s automatizovaným prijímaním 
hotovosti. V praxi to znamená, že zákazníkovi síce 
nákup nablokuje predavač, no aj v prípade platby 
hotovosťou ju vloží do prístroja a nie pokladníkovi 
do ruky. Oslovené spoločnosti však výraznejší do-
pyt po tomto riešení na Slovensku nezaznamenali.

Čo má zvládnuť 
dobré zariadenie

Nové zariadenia dokážu byť v mnohých smeroch 
nápomocné. „Moderné pokladnice majú v sebe 
možnosť odloženia košíka, identifikáciu dlhého 
čakania zákazníka v rade, majú implementované 

rôzne platobné metódy, dokážu v rámci finanč-
ných operácií nahradiť poštu, prípadne môžu do-
pĺňať kredity mobilných operátorov, predávať žre-
by a podobne. Pokladnice môžu mať integrované 
skenovanie tovaru s cieľom rozpoznať ho a určiť 
správnu cenu, napríklad pri rôznych druhoch 
jabĺk,“ vymenúva David Krajčovič.

Pri výbere pokladnice a pokladničného systému by 
mal obchodník v prvom rade jasne vedieť, čo od 
systému očakáva a na čo ho bude používať. Podľa 
toho potom vedia jednotlivé firmy pripraviť rieše-
nia pre konkrétneho klienta. „Jednoduché poklad-
nice sú vhodné pre menšie predajne, kde nie je 
potrebné porovnávať a vyhodnocovať dáta. Pokiaľ 
však obchodník očakáva od pokladničného systé-
mu viac ako iba bežný predaj, oplatí sa mu inves-
tovať do prepracovanejších a flexibilnejších systé-
mov, ktoré sa budú vyvíjať s ním,“ hovorí Marián 
Habánik.

Komunikácia pokladnice so skladovým systémom 
je už dnes v podstate samozrejmosťou. Medzi na-
stupujúce trendy patria napríklad múdrejšie čiaro-
vé kódy. „Okrem identifikácie tovaru obsahujú aj 
dáta o exspirácii tovarov a nesmieme zabudnúť ani 
na elektronické cenovky, ktoré vďaka prepojeniu 
s pokladnicami poskytujú zákazníkom istotu správ-
nej ceny v regáloch,“ hovorí Jakub Míša.

Okrem funkcionalít pokladnice by podľa Michala 
Čadinu nemali obchodníci zabúdať ani na kvalitnú 
servisnú podporu s garanciou riešenia všetkých 
legislatívnych zmien. „Škála ponúkaných výrobkov 
je veľká a aj obchodník potrebuje nejaký čas na to, 
aby si ujasnil priority a požiadavky na systém a po-
rovnal jednotlivé ponuky,“ hovorí.

V neposlednom rade je dobré myslieť aj na digita-
lizáciu a elektronizáciu nielen obchodu, ale aj všet-
kých systémov, ktoré sú jeho súčasťou. „Každá 
pokladnica vie dnes vytlačiť blok. Moderné rieše-
nia by však mali umožňovať prístup k dátam od-
kiaľkoľvek, mali by zvládnuť väčšinu práce aj cez 
telefón a mali by odbremeniť podnikateľa od prá-
ce. Viac automatizácie znamená väčšie náklady na 
IT, avšak kompenzuje sa to zníženými mzdovými 
nákladmi a uvoľňuje to čas obsluhe venovať sa 
tomu, čo je dôležité,“ uzatvára Igor Gábrik.

„Č í m menej 
č asu za 

poč í tač om, 
tý m lepš ie.“

Niekedy bol najlepš í  systé m ten, ktorý  mal 
najviac funkcií , no dnes je trend opač ný . 
Najlepš í  systé m je ten, s ktorý m má te 
najmenej roboty. Namiesto upozornenia na 
nedostatok tovaru automaticky vytvorené  
objedná vky. Namiesto tlač e objedná vky 
elektronická  komuniká cia s dodá vateľ mi. 
Namiesto pí sania inventú r po papieroch 
a ná sledné ho nahadzovania do systé mu 
skenovanie tovaru pomocou mobilné ho 
telefó nu rovno pri regá li.

Igor Gábrik,
riaditeľ, FlowyObchodník by 

mal vedieť, čo od 
systému čaká.
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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 
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„Ak obchodník otvára nové maloobchodné pre-
vádzky s potravinami, počíta už s hniezdom pre 
samoobslužné pokladnice. Dopyt po samoobsluž-
ných pokladniciach považujeme za ustálený 
a v segmente určitých formátov potravín sa už 
považuje za štandard,“ potvrdzuje trendy na trhu 
výkonný riaditeľ Kaso Technologies David Krajčo-
vič. Zvyčajne majú obchodníci na výber z dvoch 
možností, a to buď pokladnicu, ktorá akceptuje len 
platby kartou, alebo pokladnicu, ktorá prijíma aj 
hotovosť.

Výzvou v oblasti samoobslužných pokladníc je 
predovšetkým čo najprívetivejšie používateľské 
rozhranie a taktiež softvér, ktorý umožňuje spot-
rebiteľovi rýchlo a intuitívne vyhľadávať položky 
ako zelenina či pečivo. Neprehľadné ovládanie či 
príliš veľa neaktuálnych položiek, napríklad v zo-
zname ovocia, bez možnosti vyhľadávať podľa 
abecedy totiž dokáže zákazníkovi nákup mimo-
riadne znepríjemniť a v konečnom dôsledku aj 
predĺžiť. Ďalšou kapitolou je aj príliš pomalý 
a mrznúci softvér.

„Problé m pomalý ch a mrznú cich pokladní c je 
spô sobený  eKasou. Keďž e eKasa vyž aduje zaria-
denie, ktoré  je vyrobené  š pecificky pre slovenský  
trh podľ a naš ich š pecifiká cií , nevieme použ iť  nič , 
č o sa použ í va v zahranič í . Slovensko nie je veľ ký  
trh a vš etko, č o treba š pecificky vyrobiť  v malom 
množ stve, je buď  drahé , alebo pomalé ,“ vysvetľu-
je riaditeľ spoločnosti Flowy Igor Gábrik.

Životné prostredie 
a hygiena

Okrem komplikácií s rýchlosťou softvéru však eKa-
sa prináša aj svoje výhody, a to nielen pre štát, 
ktorý chráni pred daňovými únikmi, ale aj pre ob-
chodníka, respektíve životné prostredie. „Poklad-
ničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa ne-
musí predávajúci odovzdať len v tlačenej podobe, 
ale môže ho odovzdať aj elektronicky. Ak s tým 
kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením 
pokladničného dokladu, podnikateľ môže tento 

pokladničný doklad zaslať kupujúcemu na e-mail 
alebo ho sprístupniť v elektronickej podobe,“ ho-
vorí konateľ spoločnosti Novum Global Marián 
Habánik.

Doklad v elektronickej podobe, pochopiteľne, nie 
je na trhu úplnou novinkou, predovšetkým 
v e-shopoch ide už o štandardné riešenie. Mnohí 
poskytovatelia pokladničných softvérov túto mož-
nosť svojim klientom už dlhodobo ponúkajú, hoci 
hovoria, že o túto službu nie je prevratný záujem. 
Hlavnou výzvou v tomto smere je získanie e-mai-
lových adries zákazníkov a ich identifikácia. „Vkla-
danie informácií o mailovej adrese zákazníka by 
predĺžilo čas strávený pri pokladnici,“ vysvetľuje 
David Krajčovič z Kaso technologies s tým, že rie-
šením je získať e-mailovú adresu už pri vydávaní 
vernostnej karty.

Nástup pandémie ochorenia covid-19 priniesol 
predovšetkým v potravinárskom segmente zvýše-
ný dopyt po čo najhygienickejších riešeniach. V tej-
to súvislosti sa na trhu zjavili akési hybridné obsluž-
né pokladnice s automatizovaným prijímaním 
hotovosti. V praxi to znamená, že zákazníkovi síce 
nákup nablokuje predavač, no aj v prípade platby 
hotovosťou ju vloží do prístroja a nie pokladníkovi 
do ruky. Oslovené spoločnosti však výraznejší do-
pyt po tomto riešení na Slovensku nezaznamenali.

Čo má zvládnuť 
dobré zariadenie

Nové zariadenia dokážu byť v mnohých smeroch 
nápomocné. „Moderné pokladnice majú v sebe 
možnosť odloženia košíka, identifikáciu dlhého 
čakania zákazníka v rade, majú implementované 

rôzne platobné metódy, dokážu v rámci finanč-
ných operácií nahradiť poštu, prípadne môžu do-
pĺňať kredity mobilných operátorov, predávať žre-
by a podobne. Pokladnice môžu mať integrované 
skenovanie tovaru s cieľom rozpoznať ho a určiť 
správnu cenu, napríklad pri rôznych druhoch 
jabĺk,“ vymenúva David Krajčovič.

Pri výbere pokladnice a pokladničného systému by 
mal obchodník v prvom rade jasne vedieť, čo od 
systému očakáva a na čo ho bude používať. Podľa 
toho potom vedia jednotlivé firmy pripraviť rieše-
nia pre konkrétneho klienta. „Jednoduché poklad-
nice sú vhodné pre menšie predajne, kde nie je 
potrebné porovnávať a vyhodnocovať dáta. Pokiaľ 
však obchodník očakáva od pokladničného systé-
mu viac ako iba bežný predaj, oplatí sa mu inves-
tovať do prepracovanejších a flexibilnejších systé-
mov, ktoré sa budú vyvíjať s ním,“ hovorí Marián 
Habánik.

Komunikácia pokladnice so skladovým systémom 
je už dnes v podstate samozrejmosťou. Medzi na-
stupujúce trendy patria napríklad múdrejšie čiaro-
vé kódy. „Okrem identifikácie tovaru obsahujú aj 
dáta o exspirácii tovarov a nesmieme zabudnúť ani 
na elektronické cenovky, ktoré vďaka prepojeniu 
s pokladnicami poskytujú zákazníkom istotu správ-
nej ceny v regáloch,“ hovorí Jakub Míša.

Okrem funkcionalít pokladnice by podľa Michala 
Čadinu nemali obchodníci zabúdať ani na kvalitnú 
servisnú podporu s garanciou riešenia všetkých 
legislatívnych zmien. „Škála ponúkaných výrobkov 
je veľká a aj obchodník potrebuje nejaký čas na to, 
aby si ujasnil priority a požiadavky na systém a po-
rovnal jednotlivé ponuky,“ hovorí.

V neposlednom rade je dobré myslieť aj na digita-
lizáciu a elektronizáciu nielen obchodu, ale aj všet-
kých systémov, ktoré sú jeho súčasťou. „Každá 
pokladnica vie dnes vytlačiť blok. Moderné rieše-
nia by však mali umožňovať prístup k dátam od-
kiaľkoľvek, mali by zvládnuť väčšinu práce aj cez 
telefón a mali by odbremeniť podnikateľa od prá-
ce. Viac automatizácie znamená väčšie náklady na 
IT, avšak kompenzuje sa to zníženými mzdovými 
nákladmi a uvoľňuje to čas obsluhe venovať sa 
tomu, čo je dôležité,“ uzatvára Igor Gábrik.

„Č í m menej 
č asu za 

poč í tač om, 
tý m lepš ie.“

Niekedy bol najlepš í  systé m ten, ktorý  mal 
najviac funkcií , no dnes je trend opač ný . 
Najlepš í  systé m je ten, s ktorý m má te 
najmenej roboty. Namiesto upozornenia na 
nedostatok tovaru automaticky vytvorené  
objedná vky. Namiesto tlač e objedná vky 
elektronická  komuniká cia s dodá vateľ mi. 
Namiesto pí sania inventú r po papieroch 
a ná sledné ho nahadzovania do systé mu 
skenovanie tovaru pomocou mobilné ho 
telefó nu rovno pri regá li.

Igor Gábrik,
riaditeľ, FlowyObchodník by 

mal vedieť, čo od 
systému čaká.
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MÄSO A ÚDENINY majú poctivejšie zloženie, aby uspokojili nároky 
náročných spotrebiteľov.

REBRÍČEK TOP 30 odhalí najväčších 
maloobchodníkov na Slovensku.
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Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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



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

VYDAVATEĽ:
Christian Beraud-Letz

GENERÁLNY RIADITEĽ:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTORKA:
Tatiana Kapitánová

REDAKCIA:
Katarína Bobáková, Peter Kapitán

KOREKTÚRY:
Terézia Kubizniaková

LAYOUT:
Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
archív

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

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

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCIA:
Eva Furmanová

KOORDINÁTORKA DISTRIBÚCIE 
A PREDPLATNÉHO:
Karolína Bezunková

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

TLAČIAREŇ: 
Triangl, a. s.

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

REGISTRAČNÁ ZNAČKA: MK ČR E 7649

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

Uvedené materiály môžu byť ďalej použité iba so súhlasom 
vydavateľa.

OBSLUŽNÉ ÚSEKY musia lákať čistotou a čerstvosťou.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:

TOVAR&PREDAJ #61 9 – 10/21 3.50 € Od r. 2011
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SPOTREBITELIA VOLIA, 
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SME NA FACEBOOKU AJ NA LINKEDINE! 
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NEALKOHOLICKÉ PIVÁ OVOCNÉ, ZELENINOVÉ ŠŤAVY A FUNKČNÉ NÁPOJE PAPIEROVÝ PROGRAM PÍSACIE A KREATÍVNE POTREBY PLEŤOVÁ KOZMETIKA POLOTOVARY NA VARENIE POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ A HYGIENU

SALÁMY A ÚDENINY SLADKÉ PEČIVO SLANÉ PEČIVO SLANÉ POCHUTINY SYRY ŠPECIÁLNE POTRAVINY ŠUMIVÉ VÍNNE NÁPOJE

ŠUNKY TEKUTÉ MYDLÁ A ANTIBAKTERIÁLNE GÉLY TUNIAKY VEGETARIÁNSKE A VEGÁNSKE PRODUKTY VÍNA VLASOVÁ KOZMETIKA ZMRZLINY

BOŠÁCKA SLIVOVICA
OLD HEROLD

DENKMIT VONNÉ PERLIČKY
DM DROGERIE MARKT

TESCO FINEST HOVÄDZÍ STEAK
TESCO STORES SR

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ  
BILLA

TESCO ZMES ORECHOV 
A OVOCIA  
TESCO STORES SR

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

VILEDA GLITZI ALWAYS 
CLEAN VISKÓZNA HUBKA
FREUDENBERG HOME AND 
CLEANING SOLUTIONS

ZVOLENSKÝ JOGURT GRÉCKY TYP
ZVOLENSKÁ MLIEKAREŇ

FRESH CORNER KÁVA
SLOVNAFT

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

BRIT MEATY JERKY PAMLSKY 
ZO SUŠENÉHO MÄSA  
VAFO PRAHA 

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

PIKNIK LAHÔDKOVÉ ŠALÁTY 
EXKLUSIV SO ZIPSER ŠUNKOU 
RYBA KOŠICE

SPONTEX GREEN RAD ZMETÁ-
KOV ZO 100 % RECYKLOVATEĽ-
NÉHO MATERIÁLU
MAPA SPONTEX CE

MONTE -30 % CUKRU 
ZOTT

VILEDA 1.2 SPRAY MAX MOP BOX
FREUDENBERG HOME AND 
CLEANING SOLUTIONS

RYBA KOŠICE RYBY 
S MORSKOU SOĽOU
RYBA KOŠICE 

COOL MALINA & ČUČORIEDKA
STAROPRAMEN – SLOVAKIA

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

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

ZIPSER SALÁMA
TAURIS

TESCO SLADKÉ PEČIVO
TESCO STORES SR

TESCO SLANÉ PEČIVO  
TESCO STORES SR

DUPETKY PEČENÉ 
& PARADAJKA-BYLINKY  
PERFETTI VAN MELLE SLOVAKIA

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

ŽLTOPLUTVÝ TUNIAK 
FILETY V OLEJI SOKRA 
BALTAXIA

FERMENTOVANÉ PROBIOTICKÉ 
BIO VÝROBKY WILD & COCO 
WILD & COCO

SLOVENSKÉ VINICE
ST.NICOLAUS – TRADE 

COOP ŽIHĽAVOVÝ 
ŠAMPÓN BIOVA 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

TESCO ZMRZLINA V KORNÚTKU 
TESCO STORES SR

BILLA MAGNÉZIOVÁ VODA TICHÁ  

MAXX ENERGY MAXX ENERGY 

HUBKY A HANDRIČKY

VILEDA GLITZI ALWAYS 

TESCO SLANÉ PEČIVO  

SLANÉ PEČIVOSLANÉ PEČIVO

DUPETKY PEČENÉ 

INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ INDULONA TEKUTÉ MYDLÁ 
FERMENTOVANÉ PROBIOTICKÉ 

SLOVENSKÉ VINICE TESCO ZMRZLINA V KORNÚTKU TESCO ZMRZLINA V KORNÚTKU TESCO ZMRZLINA V KORNÚTKU 

0587-21_VSSK_INZ_TAB_VIT21_1x240x340_42prod.indd   40587-21_VSSK_INZ_TAB_VIT21_1x240x340_42prod.indd   4 15.10.2021   17:4715.10.2021   17:47

50

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

MÄSO A ÚDENINY majú poctivejšie zloženie, aby uspokojili nároky 
náročných spotrebiteľov.

REBRÍČEK TOP 30 odhalí najväčších 
maloobchodníkov na Slovensku.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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

nás na 
sociálnych 
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CUKROVINKY sa chcú zapáčiť aj vyznávačom zdravšieho 
životného štýlu.

STRETNUTIE 
S JOZEFOM 
VAHANČÍKOM, 
predsedom predstavenstva 
Coop Jednoty Krupina.

ALEXANDER JANČO 
je výkonným riaditeľom 
Packety. 

KÁVA sa viac pije doma.

V našom  ďalšom čísle:

LIEKY v obchode by 
mohli byť lacnejšie. 
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