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Najväčší logistický kongres na Slovensku vás pozýva...

ORIGINÁLNE PODUJATIE 
ORGANIZOVANÉ: 

WWW.SLOVLOG.SK

27. – 28. 1. 2022
NOVÝ TERMÍN!

NÁSTUP E-COMMERCE 
ČO SA ZMENILO…
 MARTIN KRAJČOVIČ, SLOVENSKÁ ALIANCIA 
 MODERNÉHO OBCHODU

AUTOMATIZÁCIA VO SVETE E-COMMERCE 
V ČASE KORONAKRÍZY

Online nakupovanie sa v čase 
pandémie výrazne posilnilo. 
To predstavovalo pre logistické 
procesy v e-commerce vyššiu 
záťaž. Viac nakupovania 
znamená viac tovaru, ktorý 
treba objednať, uskladniť, 
vychystať a dopraviť do 
kamenných prevádzok. Dôležité 
je aj umiestnenie logistických 
centier a v tomto smere sa 

vynára otázka – je lepšie byť bližšie zákazníkovi, alebo logistickému 
uzlu (vrátane prístavu), ktorý v rámci reťazca využívame? Ako sa nám 
zmení lead time a náklady na skladovanie? A je lepšie využívať služby 
3PL, 4PL či dokonca 5PL? Ďalšou veľkou  témou je automatizácia. Nápor 
lepšie zvládli firmy, ktoré už mali logistické procesy automatizované. 
E-commerce dnes bez automatizácie logistiky jednoducho neprežije.

AKO OPTIMALIZOVANÁ 
LOGISTICKÁ SIEŤ 
GG TABAK PRISPIEVA 
K STRATÉGII 
UDRŽATEĽNOSTI?
 ROMAN HATADÁM, GG TABAK

ERIK IVANIČKO, PANATTONI

ŠŤASTIE PRAJE FLEXIBILNÝM
Stredoeurópsky distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores 
bude hovoriť o tom, ako aktívne rozvíjať svoju distribučnú 
sieť a obchodný plán tak, aby bol prispôsobivý a flexibilný 
pre obchodné a trhové zmeny, globálne problémy a životné 
prostredie. Bude tiež diskutovať o krokoch, ktoré podnikla 
spoločnosť Tesco na riešenie dvoch najdôležitejších výziev 
dnešného maloobchodu: plytvanie potravinami a vplyv logistiky 
a dopravy spoločnosti na klimatické zmeny.

 JIM WHITEHEAD, TESCO STORES
KĽÚČOVÝ 

REČNÍK

· VERONIKA BEZÁKOVÁ, ALZA.SK
· MICHAL BUBÁN, GO ASSET

· MARIAN GONO, SSI SCHÄFER
· MARCIN KAMOLA, DCT GDANSK

· MIROSLAV KLENA, DM DROGERIE MARKT SLOVENSKO
· RADOVAN ŠČIBRANY, MARTINUS

SPOKOJNOSŤ 
ZÁKAZNÍKOV DR. MAX 
S ONLINE NÁKUPMI 
PODPORUJE NOVÁ 
BUDOVA OD PROLOGIS
 SÍNA NIKU, DR. MAX SLOVENSKO

MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS

PANELOVÁ
DISKUSIA

www.slovlog.sk/registracia
Počet miest je obmedzený, tak si rezervujte svoje už dnes!

Vstup zadarmo pre zástupcov FMCG a retailu!

0722-21_SLOVLOG_INZ_zap_1x240x340.indd   10722-21_SLOVLOG_INZ_zap_1x240x340.indd   1 03.12.2021   14:1403.12.2021   14:14
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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

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

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

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

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

U ž skoro rok počúva-
me, že vo výrobe 
chýbajú čipy. Záhad-
ná súčiastka, ktorá je 
dnes nevyhnutnou 
prísadou takmer 

všetkého. Autá, elektronika či technoló-
gie sa bez nich nezaobídu. Ale čo taký 
kovový regál na kvety? Až donedávna 
som netušila, že sa z jeho nákupu môže 
stať odysea s detektívnou zápletkou.

Približne v máji sa mi konečne podarilo 
nájsť regál na balkónové kvetiny, s kto-
rým by som bola spokojná. Objednala 
som ho u dosť veľkého slovenského 
obchodníka cez internet, zaplatila a te-
šila sa, ako si na ňom v lete vystavím 
muškáty a bylinky. Veľmi rýchlo ma však 
schladil mail, že regál je vlastne nedo-
stupný a naskladnia ho až v auguste. 
To sa mi zdalo dosť neskoro, preto som 
objednávku zrušila a peniaze mi vrátili. 
Prešiel mesiac – dva a ja som si akosi 
nenašla čas hľadať v iných predajniach. 
Preto som sa vrátila do pôvodného ob-
chodu. Blížil sa august, a teda regál, kto-
rý sa skladá presne z piatich kovových 
komponentov, by už mal byť dostupný. 
Objednala som ho zas. O pár dní prišiel 
mail. Regál dorazí v októbri. Človek by 
sa nenazdal, že toto je ten artikel, 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Myslím, že to platí všude na světě. A obě naše 
země nejsou žádnou výjimkou. Už tak všemi 
možnými akcemi a výhodami zhýčkaní zákazníci 
si i pod tíhou divnodoby nakupování on-line 
více než osvojili. Konkurence v rámci e-commer-
ce roste a nejenom proto by měl každý hráč na 
trhu úzkostlivě dbát na to, aby byl stoprocentně 

funkční, uživatelský přívětivý, rychlý a hlavně 
spolehlivý. Nakupující jsou totiž navíc velmi 
nároční. A když se něco pokazí, druhou šanci 

tomu už spíše nedávají. Z více než čtyřiceti tisíc 
tuzemských e-shopů mají na výběr…

na ktorý sa čaká. Už len zo zvedavosti 
som objednávku nechala žiť si vlastným 
životom, aby som sa dozvedela, čo sa 
stane v októbri.

„Vaša objednávka je skompletizovaná. 
Odosielame ju do predajne na osobný 
odber,“ cinkol mi mail a ja som neverila 
vlastným očiam. Ale, ako sa vraví, nekrič 
hop, kým nepreskočíš. Prešiel týždeň 
a mňa nikto nekontaktoval, že si už po 
regál môžem prísť. Keď som sa v obcho-
de informovala, či sa niekde nezapat-
rošil, dostala som zaujímavú odpoveď. 
Regál im síce prišiel, ale bol poškodený, 
takže čakajú na ďalší kus! A ten prí-
de kedy? Na svätého Dindi? Skrátim 
to: prišiel v novembri, a to sme si ešte 
vymenili zopár mailov, pretože zo skladu 
mi písali, že je v predajni, z predajne mi 
písali, že je v sklade. Jednoducho, takto 
si predstavujem fungujúci e-shop. 
A aké muškáty si na regáli vystavujem 
v decembri? Uhádli ste, žiadne.

 Nedostatok
 Čakanie
 Služby

Nákupná odysea

mi e-mail 
alebo sa 
podeľte 

na našom 

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

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

Spotrebitelia 
pri mäsovom 
pulte neexperimentujú 34
Čokoláda 
sa stáva férovejšou 37
Konzervám praje 
rýchla doba 42
Papierové produkty zažili 
počas pandémie zlaté časy 44

Pozorovateľ 
trendov

Riadenie in-store 
projektov zefektívni 
softvér 32

Kongres

Obalko odhalilo 
tri dimenzie obalu 16

Obslužným úsekom 
pasujú hrany 46

Vybavenie 
predajne

Marketing ovplyvňuje 
snaha o zodpovednejší prístup  48

Služby 
pre obchod

Keď narazíte na tento kód, 
bez váhania ho využite! 

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu

Inšpirácia

Martin Labaš chce 
dotiahnuť firmu 
v rebríčku najlepších 
o stupienok vyššie 31

TOP 30

Najúspešnejším 
obchodníkom roka
je Lidl 18

Téma 
vydania

Ceny potravín 
vystrelili 22
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BAROMETER
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V košíku bola 
drahšia kozmetika

 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v ob dobí august – september 2021 zvýšila na 
69,21 eur, čo v porovnaní s minulou periódou 
jún – júl 2021, keď sa pohybovala na úrovni 
68,08 eur, predstavuje nárast o 1,7 %.

K zvýšeniu cien došlo v siedmich z deviatich sle-
dovaných reťazcov. Najviac si za vybrané výrobky 
zo spotrebného koša zákazníci priplatili v predaj-
niach Kaufl and, kde došlo v porovnaní s minulou 
periódou k zdraženiu v priemere o 4,8 %. Nao-
pak, reťazcom, v ktorom zákazníci ušetrili najviac, 
bol Coop Jednota Supermarket, kde bolo možné 
nakúpiť v priemere o 4,2 % lacnejšie.

K nárastu cien došlo predovšetkým v kategórii 
kozmetika a drogéria, ktorá sa predávala v po-
rovnaní s minulou periódou o 3 % drahšie. Zvýše-
nie cien o 2,7 % sme zaznamenali i pri čerstvých 
výrobkoch. Trvanlivé výrobky a koloniál sa v prie-
mere predávali za mierne nižšie ceny (o 0,6 %).

Okrem Metra, ktorého priemerná hodnota koša 
dosiahla 59,02 eur, zaplatili zákazníci za nákup 
sledovaných výrobkov najmenej v Tescu HM 
(65,93 eur) a Kaufl ande (69,87 eur). 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (08/2021 vs. 08/2020, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (08/2021 vs. 08/2020, v %)

1,7 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov august a september stúpla o 1,7 %.

69,21 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období august 
– september bola 69,21 eur.

Rio Mare je najviac propagovaná značka 
rybích konzerv 
 Absolútnym lídrom v kategórii hotových jedál v konzervách je značka Tatrakon rov-
nomenného producenta (53 %), viac než pätinu reklamného výkonu sledovanej kategórie 
uskutočnila značka Hamé (22 %) spoločnosti Orkla Foods Česko a Slovensko a trojlístok 
najpropagovanejších značiek uzatvára značka Novofruct (10 %) rovnomennej spoločnosti.

K najpropagovanejším značkám rybích konzerv 
na Slovensku patrí Rio Mare (Bolton Czechia, 
17 %), Giana (Goral, 12 %) a Franz Josef (Goral, 
11 %). V uplynulých 12 mesiacoch kategóriu kon-

zervovaného chrenu najviac propagovali značky 
Hels (St. Nicolaus, 30 %), Ady (A&Z Rišňovský – 
Halász, 28 %) a Natur Farm (Pannon Food, 5 %).

Viac než tretinu celkového reklamného výkonu 
ovocných konzerv uskutočnila značka Giana 
(Goral, 35 %) nasledovaná značkami Novo fruct 
(15 %) z produkcie rovnomennej spoločnosti 
a Natur Farm (Pannon Food, 10 %).  

Najpropagovanejšou značkou toaletného papiera 
je Tento (Metsä Tissue, 30 %), dvojkou Harmony 
(SHP Group, 25 %) a trojlístok uzatvára znač-
ka Zewa (Essity, 8 %). Najvyšší reklamný výkon 
v kategórii netvarovanej vaty uskutočnila značka 
Hartmann (Hartmann-Rico, 11 %). Viac než tre-
tinu vatových tampónov propagovala značka Bel 
(Hartmann-Rico, 34 %), ktorá je propagačným 
lídrom aj v kategórii vatových tyčiniek (35 %). 

Rio Mare 17 %
Giana 12 %

Franz Josef 11 %
Isabel ryby 8 %

Calvo 8 %
Eva rybičky 6 %

Nekton 3 %
Ryba more zdravia 2 %

Natur Farm 2 %
Ostatné 31 %

Najpropagovanejšie značky 
rybích konzerv
(Reklamný výkon v období 11/2020 – 10/2021)

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

August bol pre zmrzlinu medziročne slabší

Pivo −7,2 %

Liehoviny 8,1 %

Syr 1,0 %

 Čokoládové cukrovinky 1,7 %

 Balené vody 1,6 %

 Sušienky a oblátky 4,7 %

Káva 3,9 %

Zmrzlina −11,9 %

Víno* −6,4 %

Mlieko 4,5 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 8,2 %

 Krmivo pre zvieratá 15,7 %

 Pracie prostriedky  2,4 %

 Starostlivosť o vlasy 0,2 %

 Čistiace prostriedky −2,9 %

 Ústna hygiena 5,6 %

 Osobná hygiena −10,6 %

 Starostlivosť o dieťa  7,1 %

 Starostlivosť o pleť 2,6 %

 Dekoratívna kozmetika 9,1 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

31. 34. 37. 39.

Kraj 71,42    70,62    73,38    70,28    
Coop Jednota 
Supermarket 69,93    71,69    70,79    69,12    

Kaufland 70,27    72,74    74,21    72,27    

Lidl 69,81    70,60    71,50    70,62    

Metro 58,12    57,63    59,90    60,67    
Coop Jednota 
Tempo 77,31    75,76    74,79    71,83    

Terno Plus 70,65    72,11    68,69    69,85    

Tesco Expres 70,49    72,05    67,78    72,86    

Tesco HM 66,61    65,85    63,25    66,07    

Vývoj cien v období 2. 8. 2021 – 3. 10. 2021
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Billa zavádza 
elektronické 
cenovky

  Spoločnosť Billa pokračuje v modernizá-
cii svojich supermarketov a do predajní zavá-
dza ďalšie ekologické riešenie. Klasické ce-
novky, ktoré sú vyrobené z papiera, postupne 
nahrádza elektronickou verziou. Takéto štítky 
zatiaľ zaviedla v prvých predajniach v Brati-
slave, pričom v budúcom roku pribudnú elek-
tronické cenovky v ďalších 40 prevádzkach. 

Nové cenovky sú vyrobené z recyklovaného plastu 
a cenu produktu dokážu na diaľku aktualizovať 
v priebehu niekoľkých sekúnd. Okrem toho, že sú 
cenovky riešením šetrným k životnému prostrediu, 
pomôžu vylepšiť aj procesy v predajniach. Zamest-
nancom výrazne urýchlia vyloženie tovarov do re-
gálov. Počas minút, ktoré by personál inak strávil 
manuálnou výmenou papierových cenoviek, sa 
teda bude môcť napríklad venovať zákazníkom. 

Do obchodov prišla 
nová slovenská značka 
Dobrý ježko

  Slovenskí pestovatelia prinášajú na trh 
novú maloobchodnú značku Dobrý ježko, 
ktorá ponúka ovocie výlučne zo slovenských 
sadov. Pod touto značkou nájdu spotrebitelia 
úrodu ovocinárskeho družstva Bonum, ktoré 
na Slovensku spája 16 pestovateľov jabĺk, 
hrušiek, kôstkovín a drobného ovocia.

Spojenie má pestovateľom pomôcť v náročných 
rokovaniach so zástupcami obchodu a zvýrazniť 
vysoký štandard ovocia pestovaného v sadoch na 
Slovensku. „Vzhľadom na špecifické postavenie 
Slovenska sa musíme vysporiadať s tlakom európ-

JEDNOU VETOU:

„Je veľkou 
výhodou života, 

že chyby, 
z ktorých sa 

možno poučiť, 
robíme veľmi 

skoro.“
Winston Churchill,
britský politik

skych ovocinárskych mocností, akou je napríklad 
Poľsko. Spoločnou značkou chceme poukázať na 
unikátne kvalitatívne aj chuťové vlastnosti našej 
domácej produkcie. Tohtoročná úroda sa nesie 
v znamení vysokej kvality a práve Dobrý ježko po-
núka z nej to najlepšie. Kúpou ovocia tejto značky 
máte istotu 100-percentného slovenského pôvo-
du,“ hovorí predseda Ovocinárskej únie SR Marián 
Varga, ktorý je zároveň jedným z iniciátorov znač-
ky Dobrý ježko.

Ovocinárske družstvo Bonum pôsobí na trhu od 
roku 2002. Aktuálne zastrešuje 16 členov z celého 
Slovenska. Skupina zamestnáva viac ako 300 ľudí 
v trvalom pracovnom pomere a ďalších 1 200 se-
zónnych pracovníkov. Družstvo ročne vyprodukuje 
viac ako 23 tisíc ton ovocia. Členovia družstva pes-
tujú viac než 35 odrôd jabĺk. Okrem tradičných sú 
to aj značkové odrody, ako Evelina, Kiku, a tiež 
inovácie, ku ktorým patrí novinka Smeralda. 

Žabka otvorila 
jubilejnú desiatu 
prevádzku

  Žabka na Slovensku otvorila svoju de-
siatu predajňu, a to na bratislavskej Kolibe. 
Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta 
si môžu najnovšie nakúpiť napríklad aj na Ob-
chodnej ulici v Bratislave, kde sa nachádza 
predajňa Žabky už od konca októbra. 

„Sme hrdí na to, že oslavujeme otvorenie desiatej 
predajne. Náš koncept si našiel medzi zákazníkmi 
stálych priaznivcov,“ hovorí Miroslav Ďurana, ge-
nerálny manažér Žabky na Slovensku. Podľa jeho 
slov chcú mnohí zákazníci šetriť svoj čas, a preto 
vítajú možnosť rýchlo si nakúpiť a využiť doplnkové 
služby, ktoré sú súčasťou konceptu, ako je naprí-
klad donáška nákupu cez službu Bolt Food či mož-
nosť zobrať si kávu so sebou. Jubilejná desiata 
predajňa ponúka na ploche 55 štvorcových metrov 
nakupujúcim 1 700 položiek. Predajňa na Kolibe 
je otvorená sedem dní v týždni v čase od 6. do 
22. hodiny. Okrem nákupu si zákazníci v tejto pre-
dajni môžu vyzdvihnúť svoj balík – využiť službu 
Pickup od DPD – alebo vymeniť CO

2
 náplne.

Rozhovor s generálnym manažérom siete 
na Slovensku Miroslavom Ďuranom si  
 prečítate v časopise Tovar&Predaj 3 – 4/2021 
na str. 20 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
Rozhovory. 
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Kaufland má 
už 72 predajní

  Novootvorená predajňa spoločnosti 
Kaufland sa nachádza na bratislavskom síd-
lisku Petržalka v obchodnom centre Danubia. 
Od polovice novembra má tak reťazec na Slo-
vensku celkom 72 predajní, z toho deväť 
v Bratislave. Priestor novej prevádzky predstavuje 
predajnú plochu s rozlohou 2 994 metrov štvorco-
vých a súčasťou je aj 326 parkovacích miest pre 
zákazníkov. Pri vstupe sa zákazník ocitá v oddelení 
ovocia a zeleniny, za ktorým nasleduje pekáreň. 
V predajni nechýba ani regál s rýchlym občerstve-
ním a obslužné pulty s mäsom a rybami. Pri pok-
ladniach sa nachádza infopult pre službu zákazní-
kom a k dispozícii sú samoobslužné pokladnice. Do 
priestorov predajne je zakomponovaný aj automat 
na vrátenie zálohovaných PET fliaš a plechoviek. 
Novootvorená predajňa je vybavená úspornými 
LED svietidlami. Tento typ osvetlenia ušetrí v pre-
vádzkach až štvrtinu energie, čo celkovo predsta-
vuje zníženie emisií CO

2
 až o 3 500 ton ročne. 

Vykurovanie a klimatizácia predajne sú riešené 
inštalovanými tepelnými čerpadlami a využitím od-
padového tepla z technológie priemyselného chla-
denia. Kaufland takmer vo všetkých prevádzkach 
využíva na vykurovanie odpadové teplo z chladia-
cich regálov a na chladenie ekologické chladivá. 

Tesco mení zloženie 
privátnych výrobkov

  V uplynulých mesiacoch v obchodnom 
reťazci Tesco prešlo revíziou viac ako 300 vý-
robkov vlastnej značky v kľúčových kategó-
riách. Dôvodom je snaha reťazca zabezpečiť 
zdravšiu výživovú hodnotu produktov. Vý-
robky vlastnej značky Tesca tak po novom 
napríklad neobsahujú stužené tuky a zvýšil 
sa obsah príslušných živín.

JEDNOU VETOU:

„Spoločnosť treba 
podriadiť prírode 

a nie prírodu 
spoločnosti.“

Anatole France,
francúzsky spisovateľ

„Niektoré živiny nahrádzame vhodnejšími alterna-
tívami bez toho, aby sme ovplyvnili chuť alebo 
kvalitu. Každá takáto zmena zloženia uľahčí našim 
zákazníkom dosiahnutie zdravšieho životného štý-
lu,“ uviedol komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku 
Erik Šiatkovský.

Maloobchodný sektor nie je len prostredím, v kto-
rom sa objavujú nové nápady a trendy v oblasti 
potravinárskych technológií, ale čoraz relevantnej-
šou je aj komplexná téma udržateľnosti. Tesco 
nedávno predstavilo záväzky týkajúce sa zdravého 
a udržateľného stravovania, ktoré sú v súlade so 
stratégiou EÚ „z farmy na stôl“ a s cieľmi Kódexu 
správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania 
a marketingových postupov v potravinárstve. Zá-
kazníci budú mať na výber zdravší sortiment. Na-
príklad podiel alternatív živočíšnych výrobkov na 
rastlinnej báze na celkovom predaji má do roku 
2025 narásť o 300 %.

O tom, aký význam majú privátne značky 
v čase pandémie, si prečítate v časopise 
Tovar&Predaj 3 – 4/2021 na str. 16 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Téma. 

Coop Jednota 
Krupina spustila 
online bločky

  Spotrebné družstvo Coop Jednota Kru-
pina zaviedlo vo svojich predajniach novú 
službu Online bločky. Od novembra tak 
majú zákazníci možnosť vybrať si medzi tla-
čeným pokladničným dokladom alebo  online 
bločkom.

bez
laktózy
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nakupujúcim 1 700 položiek. Predajňa na Kolibe 
je otvorená sedem dní v týždni v čase od 6. do 
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2
 náplne.

Rozhovor s generálnym manažérom siete 
na Slovensku Miroslavom Ďuranom si  
 prečítate v časopise Tovar&Predaj 3 – 4/2021 
na str. 20 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
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Bolt spúšťa novú službu

 Platforma Bolt spúšťa v rámci svojej apli-
kácie Bolt Food novú službu rýchleho doru-
čovania potravín pod názvom Bolt Market. 
Partnerskí kuriéri Bolt začnú po Bratislave 
rozvážať nákupy potravín, ale aj hygienic-
kých potrieb či ďalšieho tovaru. Prostredníc-
tvom aplikácie Bolt Food si už dnes možno nechať 
priviezť potraviny z partnerských obchodov. Teraz 
sa však aplikácia v Bratislave rozširuje o Bolt Mar-
ket, ktorý je priamo zameraný na dovoz potravín 
aj ďalšieho bežného sortimentu supermarketov. 
Od konkurencie sa chce líšiť rýchlosťou – výhľa-
dovo služba skráti dobu doručenia na vzdialenosť 
niekoľkých kilometrov na 15 minút od uzavretia 
objednávky. Postupne bude rozširovať rozvážaný 
sortiment a aj dostupnosť služby v rôznych čas-
tiach Bratislavy i v ďalších mestách. 

Ruská sieť Mere chce 
prísť na slovenský trh
 Na českom maloobchodnom trhu pôsobí 
od októbra nový hráč. Spoločnosť Torgretail 
CZ tam rozvíja pôvodom ruský koncept tvr-
dého diskontu pod značkou Mere. Aktuálne 
prevádzkuje dva obchody, do konca roka 
však plánuje otvoriť tretí a do dvoch rokov by 
malo byť v Česku približne 50 predajní. 

V budúcom roku má spoločnosť v pláne vstúpiť aj 
na slovenský trh. Maloobchodný reťazec pôsobí 
v Rusku, Bielorusku či Kazachstane pod značkou 
Svetofor. Pred troma rokmi vstúpil na trh Európskej 
únie a dnes má prevádzky hard diskontu v Rumun-
sku, Poľsku, Nemecku i ďalších krajinách. 

„Naši zákazníci k nám prichádzajú raz, maximálne 
dvakrát za týždeň. Ide väčšinou o rodiny či majite-
ľov malých obchodov s potravinami alebo reštau-
rácií. Môžu u nás nakupovať bez obmedzení také 
množstvo výrobkov, aké potrebujú. Keď k nám 
prídu, vidia tovar za perfektnú cenu a chcú naprí-
klad celú paletu, tak im ju predáme,“ vysvetľuje 
manažérka nákupu siete Natalia Sinkinová. 

Coop Jednota Krupina spotrebuje ročne 
v 160 predajniach až 22 ton papiera na tla-
čené pokladničné doklady. Hlavným cieľom 

novej služby je preto motivovať zákazníkov, 
aby novú službu používali a touto cestou šetrili 

životné prostredie. Pokladničné doklady sa po 
čase, a mnohokrát aj ihneď po vytlačení, stanú 
zbytočným odpadom. I touto cestou majú zákaz-
níci možnosť zamedziť jeho tvorbe.

Nová služba je dostupná vo všetkých predajniach 
Coop Jednoty Krupina a môžu ju používať všetci 
zákazníci, ktorí sú držiteľmi nákupnej karty Coop 
Jednota. Nová služba a jej používanie sú veľmi jed-
noduché. Zákazník sa pri nákupe preukáže nákup-
nou kartou a pri platbe má možnosť vybrať si 
medzi tlačeným pokladničným dokladom alebo 
online bločkom. Online bloček sa automaticky 
zaeviduje na web www.coopka.sk a zákazník si ho 
môže rýchlo vyhľadať v sekcii Bločky, kde stačí 
zadať číslo nákupnej karty a všetky online bločky 
sa zobrazia na jednom mieste. 

Envipco rozširuje 
svoje pôsobenie 
na Slovensko
 Spoločnosť Envipco, jeden z najväčších 
svetových dodávateľov zálohových automa-
tov, otvára svoju kanceláriu a showroom pre 
Slovensko v Bratislave. Vďaka tomu je tím 
Envipco Slovensko pod vedením Ladislava 
Procházku pripravený podporiť zavedenie 
zálohového systému v krajine a ponúka kom-
pletný sortiment zálohových automatov pre 
akúkoľvek maloobchodnú predajňu bez 
ohľadu na jej veľkosť, s využitím v interiéri aj 
exteriéri.

V súčasnosti sa na Slovensku ročne distribuuje až 
jedna miliarda plastových fliaš a viac ako 350 mi-
liónov plechoviek, z čoho je separovaných a re-
cyklovaných len 60 %. Ministerstvo životného 
prostredia si stanovilo cieľ dosiahnuť do konca 
roka 2025 úroveň aspoň 90 %. Podľa prieskumu, 
ktorý zverejnil envirorezort, 86 % Slovákov pod-
poruje myšlienku vratných nápojových obalov, 
96 % nemá problém zaplatiť za nápoj vyššiu 
cenu vo forme zálohového poplatku. Záloha bola 
stanovená na 15 centov za každú PET fľašu alebo 
plechovku.

Podľa Fonsa Buurmana, viceprezidenta spoločnos-
ti Envipco pre rozvoj podnikania v Európe, je Slo-
vensko pre Envipco dôležitou krajinou: „Keďže 
pôjde o prvý z trhov, kde bude v roku 2022 zave-
dený do prevádzky zálohový systém PET fliaš 
a plechoviek, bude toto obdobie náročné pre všet-
kých, ktorí sa na ňom podieľajú, a my sme pripra-
vení ich podporiť, kde vieme. Nielen rozšírením 
nášho tímu na Slovensko, ale aj celým európskym 
tímom odborníkov vrátane našich dvoch výrob-
ných závodov.“

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.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

Označovanie
Prehľadnosť
Zdravie

Soňa ĎurčováSoňa Ďurčová

ŠPECIALISTKA NA 

OCHRANU SPOTREBITEĽA

Soňa Ďurčová, 
mediátorka, 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Slovenskí zákazníci 
volia Nutri-Score

Dokážu informácie na obale potravín ovplyvniť ná-
kupné rozhodnutia spotrebiteľov? Reprezentatívny 
prieskum spotrebiteľského správania, ktorý pre Pro 
Nutri-Score Alianciu realizovala Fakulta ekonomi-
ky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, ukázal, že nutričné označenie 
produktov pomáha lepšej orientácii spotrebiteľa. 
Spotrebitelia si v ňom za jednoznačne najzrozumi-
teľnejší systém označovania potravín vybrali systém 
Nutri-Score, pretože práve prehľadné a zrozumiteľné 
označenie na obale produktu je pre nich prioritou.

V súčasnosti máme v obchodoch na výber množstvo 
potravín z rôznych kútov sveta. Hoci Slováci dlho 
patrili k spotrebiteľom, ktorí sa orientujú prioritne 
podľa ceny, tento trend sa mení. Čoraz viac ľudí chce 
žiť zdravšie, aktívnejšie. Systém Nutri-Score práve 
týmto spotrebiteľom na obale potravín ukáže, koľko 
soli, nasýtených tukov, cukru či, naopak, zdravého 
ovocia, proteínov a vlákniny potravina obsahuje. Do-
stanú tak jasnú informáciu, ktoré potraviny môžu 
konzumovať neobmedzene a ktoré, naopak, len 
výnimočne či s mierou.

Cieľom systému Nutri-Score je teda poskytnúť spot-
rebiteľom jednoduchou formou transparentné in-
formácie, aby si vedeli vyberať zdravšie produkty. 
Vizuálne si dokážu ľahko a rýchlo porovnať viaceré 
výrobky rovnakej kategórie, čo môže byť prvým kro-
kom k zdravšiemu životnému štýlu.

Jednotný systém nutričného označovania potravín 
by mal byť v EÚ zavedený od roku 2023 ako jedno 
z opatrení na budovanie návykov lepšej životosprávy 
a znižovanie pandémie obezity, ktorá zasiahla celý vy-
spelý svet. Použitie systému Nutri-Score na obaloch 
potravín je už povinné vo Francúzsku, Nemecku, Špa-
nielsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a mimo 
EÚ aj vo Švajčiarsku. S dobrovoľným označovaním 
Nutri-Score sa môžu spotrebitelia dnes stretnúť na-
príklad aj v Portugalsku, Rakúsku či Slovinsku. Na 

Slovensku takto 
svo   je potraviny 
už označuje re-
ťazec Kaufland.

SLOVO 
ODBORNÍKA!



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy
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NEZABUDNITE NÁS SLEDOVAŤ AJ NA LINKEDIN VOĽBA SPOTREBITEĽOV.

VOĽBA SPOTREBITEĽOV 2022:
REGISTRUJTE SVOJE NOVINKY UŽ TERAZ!

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

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

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

www.volbaspotrebitelov.sk  

*  Čísla vychádzajú z prieskumov realizovaných v rokoch 2015 – 2020. 
Kompletné dáta na vyžiadanie u organizátora.

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!

?????

NOVÉ INOVÁCIE UŽ ČOSKORO VSTÚPIA DO HRY...

DOPRAJTE AJ SVOJIM NOVINKÁM 
ŠANCU NA VÍŤAZSTVO!

UZÁVIERKA REGISTRÁCIÍ 28. 2. 2022.
NEDOVOĽTE, ABY VÁS KONKURENCIA PREDBEHLA.

0734-21_VSSK_INZ_obrysy_tap_1x240x340.indd   30734-21_VSSK_INZ_obrysy_tap_1x240x340.indd   3 10.12.2021   10:2410.12.2021   10:24

STRUČNE:

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Bolt spúšťa novú službu

 Platforma Bolt spúšťa v rámci svojej apli-
kácie Bolt Food novú službu rýchleho doru-
čovania potravín pod názvom Bolt Market. 
Partnerskí kuriéri Bolt začnú po Bratislave 
rozvážať nákupy potravín, ale aj hygienic-
kých potrieb či ďalšieho tovaru. Prostredníc-
tvom aplikácie Bolt Food si už dnes možno nechať 
priviezť potraviny z partnerských obchodov. Teraz 
sa však aplikácia v Bratislave rozširuje o Bolt Mar-
ket, ktorý je priamo zameraný na dovoz potravín 
aj ďalšieho bežného sortimentu supermarketov. 
Od konkurencie sa chce líšiť rýchlosťou – výhľa-
dovo služba skráti dobu doručenia na vzdialenosť 
niekoľkých kilometrov na 15 minút od uzavretia 
objednávky. Postupne bude rozširovať rozvážaný 
sortiment a aj dostupnosť služby v rôznych čas-
tiach Bratislavy i v ďalších mestách. 

Ruská sieť Mere chce 
prísť na slovenský trh
 Na českom maloobchodnom trhu pôsobí 
od októbra nový hráč. Spoločnosť Torgretail 
CZ tam rozvíja pôvodom ruský koncept tvr-
dého diskontu pod značkou Mere. Aktuálne 
prevádzkuje dva obchody, do konca roka 
však plánuje otvoriť tretí a do dvoch rokov by 
malo byť v Česku približne 50 predajní. 

V budúcom roku má spoločnosť v pláne vstúpiť aj 
na slovenský trh. Maloobchodný reťazec pôsobí 
v Rusku, Bielorusku či Kazachstane pod značkou 
Svetofor. Pred troma rokmi vstúpil na trh Európskej 
únie a dnes má prevádzky hard diskontu v Rumun-
sku, Poľsku, Nemecku i ďalších krajinách. 

„Naši zákazníci k nám prichádzajú raz, maximálne 
dvakrát za týždeň. Ide väčšinou o rodiny či majite-
ľov malých obchodov s potravinami alebo reštau-
rácií. Môžu u nás nakupovať bez obmedzení také 
množstvo výrobkov, aké potrebujú. Keď k nám 
prídu, vidia tovar za perfektnú cenu a chcú naprí-
klad celú paletu, tak im ju predáme,“ vysvetľuje 
manažérka nákupu siete Natalia Sinkinová. 

Coop Jednota Krupina spotrebuje ročne 
v 160 predajniach až 22 ton papiera na tla-
čené pokladničné doklady. Hlavným cieľom 

novej služby je preto motivovať zákazníkov, 
aby novú službu používali a touto cestou šetrili 

životné prostredie. Pokladničné doklady sa po 
čase, a mnohokrát aj ihneď po vytlačení, stanú 
zbytočným odpadom. I touto cestou majú zákaz-
níci možnosť zamedziť jeho tvorbe.

Nová služba je dostupná vo všetkých predajniach 
Coop Jednoty Krupina a môžu ju používať všetci 
zákazníci, ktorí sú držiteľmi nákupnej karty Coop 
Jednota. Nová služba a jej používanie sú veľmi jed-
noduché. Zákazník sa pri nákupe preukáže nákup-
nou kartou a pri platbe má možnosť vybrať si 
medzi tlačeným pokladničným dokladom alebo 
online bločkom. Online bloček sa automaticky 
zaeviduje na web www.coopka.sk a zákazník si ho 
môže rýchlo vyhľadať v sekcii Bločky, kde stačí 
zadať číslo nákupnej karty a všetky online bločky 
sa zobrazia na jednom mieste. 

Envipco rozširuje 
svoje pôsobenie 
na Slovensko
 Spoločnosť Envipco, jeden z najväčších 
svetových dodávateľov zálohových automa-
tov, otvára svoju kanceláriu a showroom pre 
Slovensko v Bratislave. Vďaka tomu je tím 
Envipco Slovensko pod vedením Ladislava 
Procházku pripravený podporiť zavedenie 
zálohového systému v krajine a ponúka kom-
pletný sortiment zálohových automatov pre 
akúkoľvek maloobchodnú predajňu bez 
ohľadu na jej veľkosť, s využitím v interiéri aj 
exteriéri.

V súčasnosti sa na Slovensku ročne distribuuje až 
jedna miliarda plastových fliaš a viac ako 350 mi-
liónov plechoviek, z čoho je separovaných a re-
cyklovaných len 60 %. Ministerstvo životného 
prostredia si stanovilo cieľ dosiahnuť do konca 
roka 2025 úroveň aspoň 90 %. Podľa prieskumu, 
ktorý zverejnil envirorezort, 86 % Slovákov pod-
poruje myšlienku vratných nápojových obalov, 
96 % nemá problém zaplatiť za nápoj vyššiu 
cenu vo forme zálohového poplatku. Záloha bola 
stanovená na 15 centov za každú PET fľašu alebo 
plechovku.

Podľa Fonsa Buurmana, viceprezidenta spoločnos-
ti Envipco pre rozvoj podnikania v Európe, je Slo-
vensko pre Envipco dôležitou krajinou: „Keďže 
pôjde o prvý z trhov, kde bude v roku 2022 zave-
dený do prevádzky zálohový systém PET fliaš 
a plechoviek, bude toto obdobie náročné pre všet-
kých, ktorí sa na ňom podieľajú, a my sme pripra-
vení ich podporiť, kde vieme. Nielen rozšírením 
nášho tímu na Slovensko, ale aj celým európskym 
tímom odborníkov vrátane našich dvoch výrob-
ných závodov.“

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.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

Označovanie
Prehľadnosť
Zdravie

Soňa Ďurčová

ŠPECIALISTKA NA 

OCHRANU SPOTREBITEĽA

Soňa Ďurčová, 
mediátorka, 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Slovenskí zákazníci 
volia Nutri-Score

Dokážu informácie na obale potravín ovplyvniť ná-
kupné rozhodnutia spotrebiteľov? Reprezentatívny 
prieskum spotrebiteľského správania, ktorý pre Pro 
Nutri-Score Alianciu realizovala Fakulta ekonomi-
ky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, ukázal, že nutričné označenie 
produktov pomáha lepšej orientácii spotrebiteľa. 
Spotrebitelia si v ňom za jednoznačne najzrozumi-
teľnejší systém označovania potravín vybrali systém 
Nutri-Score, pretože práve prehľadné a zrozumiteľné 
označenie na obale produktu je pre nich prioritou.

V súčasnosti máme v obchodoch na výber množstvo 
potravín z rôznych kútov sveta. Hoci Slováci dlho 
patrili k spotrebiteľom, ktorí sa orientujú prioritne 
podľa ceny, tento trend sa mení. Čoraz viac ľudí chce 
žiť zdravšie, aktívnejšie. Systém Nutri-Score práve 
týmto spotrebiteľom na obale potravín ukáže, koľko 
soli, nasýtených tukov, cukru či, naopak, zdravého 
ovocia, proteínov a vlákniny potravina obsahuje. Do-
stanú tak jasnú informáciu, ktoré potraviny môžu 
konzumovať neobmedzene a ktoré, naopak, len 
výnimočne či s mierou.

Cieľom systému Nutri-Score je teda poskytnúť spot-
rebiteľom jednoduchou formou transparentné in-
formácie, aby si vedeli vyberať zdravšie produkty. 
Vizuálne si dokážu ľahko a rýchlo porovnať viaceré 
výrobky rovnakej kategórie, čo môže byť prvým kro-
kom k zdravšiemu životnému štýlu.

Jednotný systém nutričného označovania potravín 
by mal byť v EÚ zavedený od roku 2023 ako jedno 
z opatrení na budovanie návykov lepšej životosprávy 
a znižovanie pandémie obezity, ktorá zasiahla celý vy-
spelý svet. Použitie systému Nutri-Score na obaloch 
potravín je už povinné vo Francúzsku, Nemecku, Špa-
nielsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a mimo 
EÚ aj vo Švajčiarsku. S dobrovoľným označovaním 
Nutri-Score sa môžu spotrebitelia dnes stretnúť na-
príklad aj v Portugalsku, Rakúsku či Slovinsku. Na 

Slovensku takto 
svo   je potraviny 
už označuje re-
ťazec Kaufland.

SLOVO 
ODBORNÍKA!



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy



Je našou zodpovednosťou 
sprístupniť produkty  
so zníženým rizikom 
čo najširšej populácii 
dospelých fajčiarov
Spoločnosť Philip Morris International naďalej pracuje na napĺňaní svojej vízie sveta 
bez cigaretového dymu. Preto prináša vedecky podložené bezdymové produkty so 
zníženým rizikom, ktoré sú lepšou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak 
pokračovali vo fajčení cigariet. Ako sa bezdymovú misiu spoločnosti darí napĺňať na 
slovenskom trhu, aké sú jej ďalšie ambície a ako trh ovplyvnila pandémia, nám ozrejmil 
obchodný riaditeľ Philip Morris Slovakia, s. r. o., Tomáš Hůlek.

Systém zahrievaného tabaku IQOS 
sa stal celosvetovým synonymom 
novej kategórie bezdymových 
výrobkov. Od jeho uvedenia na 
slovenský trh ubehli štyri roky.  
Aké sú výsledky z vášho pohľadu? 
Výsledky sú viac ako uspokojivé. Čísla jasne 
hovoria, že stále viac dospelých fajčiarov si 
uvedomuje zdravotné riziká spojené s faj-
čením, a preto prechádza na túto menej 
rizikovú alternatívu prijímania nikotínu. Mo-
mentálne máme ku koncu septembra tohto 

roka na Slovensku už takmer 230 000 uží-
vateľov, z ktorých viac ako 160 000 úplne 
opustilo cigarety. Väčšie slovenské mestá 
patria dokonca z pohľadu prijímania novej 
kategórie a celkového povedomia o jej prí-
nosoch medzi najprogresívnejšie v Európe. 
Rast novej kategórie je kontinuálny, pričom 
trhový podiel už presiahol 10 % a napríklad 
v Bratislave dokonca 20 %. 

Ako sa za posledné roky vyvíjal 
pohľad slovenského spotrebiteľa  
na novú kategóriu?
Čo sa týka vnímania zo strany zákazníka, 
môžeme hovoriť o zásadnej a určite po-
zitívnej zmene. Tá spočíva v tom, že na 
začiatku, keď ešte išlo o úplnú novinku, 
oslovoval produkt primárne skupinu tzv. 
inovátorov. Prvotnými benefitmi, ktoré 
táto skupina vnímala, boli skôr hygienické 
hľadisko a komfort používania – jednodu-
cho menej odóru, menej škvŕn na prstoch 
a pod. S postupom času sa však zvyšoval 
podiel zákazníkov, ktorí začali produkt vy-
hľadávať v prvom rade pre skutočnosť, že je 
lepšou voľbou pre ich zdravie ako fajčenie 
cigariet. A dnes je už tento uhol pohľadu 
zákazníka rozhodujúci. Súvisí to aj s tým, 
že sme postupom času vedeli prinášať stále 
viac nových vedeckých poznatkov o pro-
dukte a jeho benefitoch. 

Je vďaka novým vedeckým 
poznatkom komunikácia  
so zákazníkom jednoduchšia  
ako na začiatku? 
Jednoznačne áno. Dnes už za nami prichádza 
zákazník, ktorý vie, čo mu produkt prinesie 

v porovnaní s cigaretami a je rozhodnutý pre 
zásadnú zmenu z hľadiska svojho zdravia. 
Vďaka celej vede za IQOS-om a desiatkam 
nezávislých štúdií existuje množstvo verejne 
dostupných informácií, ktoré potvrdzujú, že 
produkt je pre dospelých fajčiarov lepšou 
voľbou. Zákazníci tak prichádzajú na pre-
dajné miesta pripravenejší, spravia si vlastnú 
rešerš a v rozhovore s našimi špecialistami si 
potom overujú, čo sa dozvedeli, vedú s nami 
oveľa aktívnejší dialóg. To je veľká zmena.

Pri absencii reklamy na regulova-
nom trhu môžu byť nápomocné  
aj osobné skúsenosti a referencie 
používateľov. Akú úlohu zohrávajú? 
S rastúcim rozšírením produktu v populácii 
narastá aj množstvo zákazníkov, ktorí ocenili 
zmenu. Produkt sa stal pre nich kredibilitným 
a vedia tak o ňom hovoriť s ostatnými dospe-
lými fajčiarmi, ktorí túto zmenu zvažujú.

Zároveň však platí, že ľudia menia svoje 
návyky ťažko, vyžadujú množstvo informá-
cií, pomoc a čas. Stretávame sa aj s radom 
mýtov, mnohí fajčiari sa napríklad domnie-
vajú, že hlavnou príčinou problémov spo-
jených s fajčením je nikotín. Ten je síce 
návykový, a teda nie je bez rizika, je však 
vedecky dokázané, že hlavnou príčinou väč-
šiny ochorení spojených s fajčením je vdy-
chovanie samotného dymu. Je preto na nás, 
aby sme sa snažili vysvetľovať, že produkty, 
ktoré obsahujú nikotín, ale nehoria, pred-
stavujú menšie riziko v porovnaní s cigare-
tami. Ak chceme zmenu sprístupniť širšej 
populácii dospelých fajčiarov, tak práve toto 
je naša hlavná zodpovednosť.

Tomáš Hůlek, obchodný riaditeľ



Je našou zodpovednosťou 
sprístupniť produkty 
so zníženým rizikom
čo najširšej populácii 
dospelých fajčiarov

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Ako akceleráciu novej kategórie 
ovplyvnila pandémia covid-19? 
Išlo určite o veľkú výzvu aj špeciálne 
pre vás, keďže ste na pozíciu 
obchodného riaditeľa nastúpili len 
tesne pred prepuknutím pandémie 
v januári 2020.
Určite to bola veľká skúsenosť, pandémia 
udrela prakticky bezprostredne nato, ako 
som sa oboznámil s plánmi a začal sa zžívať 
s trhom. Musím však povedať, že aj vďaka 
veľmi vysokej fi remnej kultúre a otvore-
nosti, ktorú som hneď pri príchode do fi rmy 
pociťoval, sme boli schopní na novú situáciu 
veľmi pružne reagovať. 

Dnes už môžem povedať, že nás táto skúse-
nosť veľa naučila a celkovo nám pandémia 
viac dala, ako vzala. Svedčí o tom aj fakt, 
že rast nového segmentu sa nám podarilo 
akcelerovať aj navzdory covidu. 

Ako ste teda na novú situáciu 
reagovali? 
V prvom rade sme sa museli rýchlo vysporia-
dať s tým, že k spotrebiteľovi sme nemohli 
byť tak blízko ako predtým. Naše vlastné ka-
menné prevádzky boli zatvorené, nakoľko 
neboli súčasťou kritickej infraštruktúry. Ta-
kisto možnosti našich partnerov hovoriť so 
zákazníkmi boli najmä v hlavných vrcholoch 
pandémie minimálne a prakticky sa všetko 
obmedzilo iba na nevyhnutnú transakciu. 
Preto sme sa okamžite zamerali na posil-
nenie e-commerce pre vekovo overených 
registrovaných zákazníkov. Zároveň sme sa 
akcelerovali celý systém ponákupných slu-
žieb a zákazníckeho servisu. A ďalšou dôle-
žitou oblasťou bolo prehĺbenie spolupráce 
s našimi partnermi, ktorých prevádzky zo-
stali otvorené. 

Išlo teda o celý protikrízový balíček. 
Ako vyzerali tieto opatrenia v praxi 
a ako ich prijali zákazníci?
 V rámci e-commerce sme podstatne zrýchlili 
doby dodania, a tak sme sa posunuli bližšie 
k zákazníkovi. Vďaka posilneniu e-commerce 
sa tak mohol spotrebiteľ dostať k všetkým 
našim produktom a využívať naše služby 
bezpečne, z pohodlia domova. Prostred-
níctvom IQOS Clubu sme na registrovaných 
používateľov smerovali mimoriadne ponuky, 
vernostné programy a zaujímavé akcie. Toto 
bolo veľmi pozitívne prijaté, čo potvrdzuje 
aj fakt, že obrat v našom e-commerce pre 
registrovaných používateľov v priebehu pan-
démie niekoľkonásobne narástol. 

Akým spôsobom ste posilnili 
ponákupné služby?
V čase pandémie sme naše úsilie v rámci po-
nákupnej starostlivosti o zákazníka presme-
rovali na telefonický kontakt prostredníctvom 

nášho centra zákazníckej starostlivosti. 
Týmto vzdialeným prístupom sme sa snažili 
byť zákazníkovi nablízku a poskytnúť mu čo 
najväčšiu a najkvalitnejšiu podporu. Prakticky 
hneď po nákupe zariadenia sme so zákazní-
kom telefonovali, aby sme mu mohli vysvetliť 
všetky otázky týkajúce sa prevádzky či bene-
fi tov používania a takisto upriamili jeho po-
zornosť na aktuálne novinky, výhody v rámci 
vernostných programov a ďalších služieb. 
V takomto režime sme zostávali so zákazní-
kom v kontakte počas nasledujúcich dvoch 
až troch týždňov. 

Podobne ako pre iné sektory aj pre nás bola 
toto veľká skúška, pričom hlavnou nezná-
mou bolo, ako to vlastne zákazníci prijmú. 
Musím však povedať, že nás milo prekva-
pilo, že odozva bola veľmi pozitívna, čo 
potvrdzuje aj nárast ratingu našich služieb 
v hodnoteniach od zákazníkov. To nás utvr-
dilo v tom, že v tejto snahe chceme pokra-
čovať a sme radi, že práve tesnejší vzťah so 
zákazníkom a zdokonalenie služieb sú jed-
nou z vecí, ktoré nám toto neštandardné 
obdobie prinieslo. Celé úsilie počas pandé-
mie a synergia medzi IQOS Clubom a poná-
kupnými službami nám poskytli množstvo 
informácií o potrebách a preferenciách zá-
kazníkov a sú skvelým návodom pre našu 
ďalšiu prácu.

Ako túto snahu podporila 
spolupráca s partnerskými 
prevádzkami?
Už pred pandémiou sme prišli s konceptom 
partnerských prevádzok a počas pandémie 
sa len potvrdilo, že to bol správny krok. Keď 
boli naše obchody zavreté, dokázali naši 
partneri poskytovať podobný rozsah služieb, 
ako by to bolo v našich predajniach. Veľmi 
sa napríklad osvedčila úloha IQOS ambasá-
dorov – špecialistov, ktorí pôsobili priamo 
v partnerských predajniach, kde sa na vyhra-
denom priestore mohli venovať zákazníkom 
so záujmom o naše produkty. 

Naše aktivity sa celý čas dopĺňali a spo-
ločne sme tak mohli ďalej budovať novú 
kategóriu aj navzdory pandémii. Za to 
našim partnerom rozhodne patrí poďako-
vanie, špeciálne by som chcel oceniť pod-
poru, ktorej sa nám dostalo od spoločností 
GG Tabak, GECO a M+M.

Ako sa rast nového segmentu 
premieta do vnútorných procesov 
spoločnosti? A dokázali ste napriek 
pandémii rásť spolu s novým 
segmentom?
Dá sa povedať, že sme sa vďaka napredo-
vaniu novej kategórie zmenili z analógovej 
fi rmy na digitálnu, multichannelovú orga-
nizáciu. Je to dané tým, že prinášame na 

trh elektronické zariadenia, teda produkty, 
ktoré už nemajú nič spoločné s cigaretami. 
To podstatne mení procesy a najmä s ras-
tom trhu prináša aj nové nároky v perso-
nálnej oblasti, kde sme pribrali do tímu 
profesionálov v danej oblasti.

Môžem teda potvrdiť, že sme dnes jedna 
z mála fi riem, ktorá v čase pandémie zvy-
šuje zamestnanosť. 

Bola pandémia aj príležitosťou 
pre nové talenty?
Podpore talentov sa u nás venuje samo-
statná pozornosť. Popri tom, že rozširujeme 
rady o seniorných profesionálov, nezabú-
dame, že náš úspech stojí na ľuďoch, ktorí 
v spoločnosti začínali hneď po škole alebo 
už počas štúdia. Preto máme, myslím si, 
veľmi kvalitný internship program, ktorý 
sme v poslednom období ešte zatraktívnili 
o nový motivačný prvok. Mladí ľudia tak 
majú odteraz možnosť prejsť si oddeleniami 
naprieč fi rmou a získať základné zručnosti 
a znalosti. Ako zvláštny bonus pre tých naj-
lepších sme však pridali možnosť prevziať 
plnú zodpovednosť za zverené prevádzky 
vrátane samostatného riadenia, výberu za-
mestnancov a marketingu. 

Trocha nadnesene, ale určite úprimne teda 
môžem povedať, že nehľadáme najlepších 
z najlepších, aby nahadzovali údaje do úč-
tovného softvéru, ale hľadáme skutočných 
budúcich lídrov našej organizácie. 

Na záver, s akými novinkami sa 
budeme môcť v dohľadnej dobe 
stretnúť? V novembri ste napríklad 
na slovenský trh uviedli nové 
zariadenie lil SOLID. Čo je za týmto 
krokom? 
Tak ako sa vyvíjajú naši zákazníci, menia sa 
aj ich chute a preferencie. Uvedomujeme 
si, že jeden variant bezdymového výrobku 
nemusí uspokojiť všetkých zákazníkov. 
Možnosti voľby pre dospelých fajčiarov, 
ktorí hľadajú lepšiu alternatívu voči ciga-
retám, sa preto snažíme rozširovať. Preto 
sme v novembri zákazníkom priniesli nové 
zariadenie na zahrievanie tabaku – lil SOLID 
2.0. Predstavuje novú generáciu zariadení 
typu „všetko v jednom“, ktoré vďaka tech-
nológii rovnomerného nahrievania tabaku 
neprodukujú žiaden dym, ale iba aerosól. 
Spoločnosť PMI tak významne rozširuje sú-
časné portfólio svojich bezdymových výrob-
kov na slovenskom trhu.

Na zvýšený dopyt v niektorých mestách 
a regiónoch zasa reagujeme rozšírením 
predajnej siete. Preto nás od novembra mô-
žete navštíviť aj v našom prvom butiku na 
východnom Slovensku, v Košiciach. 

Je našou zodpovednosťou 
sprístupniť produkty 
so zníženým rizikom
čo najširšej populácii 
dospelých fajčiarov
Spoločnosť Philip Morris International naďalej pracuje na napĺňaní svojej vízie sveta 
bez cigaretového dymu. Preto prináša vedecky podložené bezdymové produkty so 
zníženým rizikom, ktoré sú lepšou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak 
pokračovali vo fajčení cigariet.  Ako sa bezdymovú misiu spoločnosti darí napĺňať na 
slovenskom trhu, aké sú jej ďalšie ambície a ako trh ovplyvnila pandémia, nám ozrejmil 
obchodný riaditeľ Philip Morris Slovakia, s. r. o., Tomáš Hůlek.

Systém zahrievaného tabaku IQOS 
sa stal celosvetovým synonymom 
novej kategórie bezdymových 
výrobkov. Od jeho uvedenia na 
slovenský trh ubehli štyri roky. 
Aké sú výsledky z vášho pohľadu? 
Výsledky sú viac ako uspokojivé. Čísla jasne 
hovoria, že stále viac dospelých fajčiarov si 
uvedomuje zdravotné riziká spojené s faj-
čením, a preto prechádza na túto menej 
rizikovú alternatívu prijímania nikotínu. Mo-
mentálne máme ku koncu septembra tohto 

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

roka na Slovensku už takmer 230 000 uží-
vateľov, z ktorých viac ako 160 000 úplne 
opustilo cigarety. Väčšie slovenské mestá 
patria dokonca z pohľadu prijímania novej 
kategórie a celkového povedomia o jej prí-
nosoch medzi najprogresívnejšie v Európe. 
Rast novej kategórie je kontinuálny, pričom 
trhový podiel už presiahol 10 % a napríklad 
v Bratislave dokonca 20 %. 

Ako sa za posledné roky vyvíjal 
pohľad slovenského spotrebiteľa 
na novú kategóriu?
Čo sa týka vnímania zo strany zákazníka, 
môžeme hovoriť o zásadnej a určite po-
zitívnej zmene. Tá spočíva v tom, že na 
začiatku, keď ešte išlo o úplnú novinku, 
oslovoval produkt primárne skupinu tzv. 
inovátorov. Prvotnými benefitmi, ktoré 
táto skupina vnímala, boli skôr hygienické 
hľadisko a komfort používania – jednodu-
cho menej odóru, menej škvŕn na prstoch 
a pod. S postupom času sa však zvyšoval 
podiel zákazníkov, ktorí začali produkt vy-
hľadávať v prvom rade pre skutočnosť, že je 
lepšou voľbou pre ich zdravie ako fajčenie 
cigariet. A dnes je už tento uhol pohľadu 
zákazníka rozhodujúci. Súvisí to aj s tým, 
že sme postupom času vedeli prinášať stále 
viac nových vedeckých poznatkov o pro-
dukte a jeho benefi toch. 

Je vďaka novým vedeckým 
poznatkom komunikácia 
so zákazníkom jednoduchšia 
ako na začiatku? 
Jednoznačne áno. Dnes už za nami prichádza 
zákazník, ktorý vie, čo mu produkt prinesie 

v porovnaní s cigaretami a je rozhodnutý pre 
zásadnú zmenu z hľadiska svojho zdravia. 
Vďaka celej vede za IQOS-om a desiatkam 
nezávislých štúdií existuje množstvo verejne 
dostupných informácií, ktoré potvrdzujú, že 
produkt je pre dospelých fajčiarov lepšou 
voľbou. Zákazníci tak prichádzajú na pre-
dajné miesta pripravenejší, spravia si vlastnú 
rešerš a v rozhovore s našimi špecialistami si 
potom overujú, čo sa dozvedeli, vedú s nami 
oveľa aktívnejší dialóg. To je veľká zmena.

Pri absencii reklamy na regulova-
nom trhu môžu byť nápomocné 
aj osobné skúsenosti a referencie 
používateľov. Akú úlohu zohrávajú? 
S rastúcim rozšírením produktu v populácii 
narastá aj množstvo zákazníkov, ktorí ocenili 
zmenu. Produkt sa stal pre nich kredibilitným 
a vedia tak o ňom hovoriť s ostatnými dospe-
lými fajčiarmi, ktorí túto zmenu zvažujú.

Zároveň však platí, že ľudia menia svoje 
návyky ťažko, vyžadujú množstvo informá-
cií, pomoc a čas. Stretávame sa aj s radom 
mýtov, mnohí fajčiari sa napríklad domnie-
vajú, že hlavnou príčinou problémov spo-
jených s fajčením je nikotín. Ten je síce 
návykový, a teda nie je bez rizika, je však 
vedecky dokázané, že hlavnou príčinou väč-
šiny ochorení spojených s fajčením je vdy-
chovanie samotného dymu. Je preto na nás, 
aby sme sa snažili vysvetľovať, že produkty, 
ktoré obsahujú nikotín, ale nehoria, pred-
stavujú menšie riziko v porovnaní s cigare-
tami. Ak chceme zmenu sprístupniť širšej 
populácii dospelých fajčiarov, tak práve toto 
je naša hlavná zodpovednosť.

Tomáš Hůlek, obchodný riaditeľ
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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

Merchandising noviniek v plnej paráde! 

Nie v skrytých regáloch alebo v rohových 

priestoroch obchodu, ale priamo pri vchode, 

na tom najlepšom mieste.

Je to svojím spôsobom „ohmatávanie“ 

a „dráždenie“ trhu, prenikanie doň zhora 

nadol. Inými slovami: infiltrácia cez 

lahôdkarstvo, obchod pre gurmánov alebo 

špecializovanú predajňu. Ide o testovanie 

nového výrobku na trhu, získanie priamej 

spätnej väzby na mieste predaja zo strany 

prvých používateľov, kým sa produkt rozšíri 

do celého maloobchodu. 

Christian

N°22

Izraelská
inšpirácia

NA CESTE 
DO SLADKÉHO SVETA

TIE PROSTO NEMÔŽETE MINÚŤ

Pomyselný výlet do sveta 
sprostredkujú i lákavé novinky 
globálnych značiek Skittles, 
Twix, Mars či M&M s̒. 

Priamo pri vchode vaše oči upútajú stojany 
s novinkami, ktoré zaujmú predovšetkým 
pestrofarebnými obalmi. Bližší pohľad 
potom naznačí, že tento výber sladkých 
bonbónov, tyčiniek a koláčov je predurčený 
na to, aby zacielil priamo na chuťové 
poháriky každého, kto vojde.

JEDNÝM SLOVOM RADOSŤ
Telavivský nezávislý obchod 
s potravinami Diletto (po taliansky 
potešenie, radosť, pôžitok) ponúka 
široký výber čerstvého ovocia 
a zeleniny, špeciálnych syrov, údenín, 
údených rýb a ďalších delikates od 
miestnych dodávateľov. Nechýbajú ani 
bežné komodity, napríklad zemiaky 
tu kúpite za obvyklú trhovú cenu.

NEODOLATEĽNÉ A FÉROVÉ
Na prvý pohľad zaujmú importované cukrovinky. Napríklad 
produkty holandskej spoločnosti Tony´s Chocolonely 
zameranej na výrobu a predaj čokolády, ktorá sa dôsledne riadi 
spravodlivými obchodnými praktikami. 



KONIEC NAJMENŠÍCH 
CENTOVIEK JE TU
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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

Začiatkom novembra 2021 bola parlamentom schválená novela zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Pôvodne sa účinnosť 
zákona navrhovala od 1. januára 2022, avšak parlamentný finančný výbor 
schválil pozmeňujúci návrh, ktorý účinnosť posunul o pol roka, teda 
od 1. júla 2022. Hodnoty nákupov sa budú zaokrúhľovať tak, aby sa 
významne obmedzil obeh jedno- a dvojcentových mincí. V Zbierke zákonov 
bol zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov uverejnený 
2. decembra 2021. 

Tieto mince však naďalej zostanú zá-
konným platidlom. Zaokrúhľovať sa 
nebude každá položka nákupu, ale ma-
tematicky sa zaokrúhli až výsledná cena 
nákupu pri pokladni, pokiaľ je platená 
v hotovosti – pri platbe kartou alebo 
stravnými lístkami sa zaokrúhľovať ne-
bude. V minulosti boli podobné princípy 
použité pri zrušení desať- a dvadsaťhalie-
rových mincí. 

Myšlienka obmedzenia používania jedno- 
a dvojcentových mincí bola prvýkrát vy-
slovená práve Zväzom obchodu SR už 
pred štyrmi rokmi a naposledy opako-
vane avizovaná v júni 2020. Zväz ob-
chodu SR upozorňoval, že obchodníkov 
zaťažuje manipulácia s drobnými min-
cami, ako aj vysoké náklady pri ich odo-
vzdávaní do komerčných bánk. Súčasná 
vláda premietla túto myšlienku aj do 
svojho programového vyhlásenia a za-
okrúhľovanie jedno- a dvojcentových 
mincí bolo súčasťou tzv. antibyrokratic-
kého balíčka na pomoc podnikateľom 
z dielne Ministerstva hospodárstva SR. 
I keď predložený návrh novely zákona 
počítal s dobrovoľnou bázou zaokrúhľo-
vania, Ministerstvo fi nancií SR zohľadnilo 
zásadnú pripomienku NBS a zaokrúhľo-
vanie bude povinné. 

Jedným z ďalších pozitív je aj eliminácia 
razby mincí, a tým možné výrazné zní-

ženie nákladov na emisiu, distribúciu 
a obeh drobných mincí, keďže tieto často 
končia ako odpad a stávajú sa ekologic-
kou záťažou. 

Určite na strane spotrebiteľov existujú 
obavy, že sa im nákup predraží, avšak 
podľa analýz a prepočtov NBS by straty 
pri zaokrúhľovaní nákupu nemali byť vyš-
šie ako dva centy za mesiac (jedným ná-
kupom spotrebiteľ získa, druhým náku-
pom môže stratiť). 

Týmto krokom sa pridávame k ostatným 
európskym krajinám, ktoré už zaokrúh-

AKO SA BUDE ZAOKRÚHĽOVAŤ 
PRI PLATBE V HOTOVOSTI?
• ak sa suma bude končiť 1 alebo 2 centami, cena sa zaokrúhli nadol

• ak sa suma bude končiť 3, 4, 5, 6 a 7 centami, cena sa zaokrúhli na 5 centov

• ak sa suma bude končiť 8 alebo 9 centami, cena sa zaokrúhli nahor

ľovanie majú zavedené v praxi. Jedno- 
a dvojcentové mince naďalej ostávajú 
zákonným platidlom, a to až do ich zru-
šenia Radou EÚ po porade s Európskym 
parlamentom a ECB na úrovni eurozóny. 
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 Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slo-
vensko má nového riaditeľa pre korporátne 
záležitosti a udržateľnosť. Je ním odborník 
na komunikačné a korporátne záležitosti Mi-
chal Dyttert. Ten doteraz pôsobil na podobných 
pozíciách naprieč rôznymi spoločnosťami v súk-
romnej aj verejnej sfére vrátane Tesco Stores SR. 
Do spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
prichádza po ročnom pôsobení na Ministerstve in-
vestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slo-
venskej republiky, kde pracoval na pozícii riaditeľa 
komunikácie. 

 Organizáciu Fairtrade Česko a Slovensko 
vedie Lubomír Kadaně. Prináša so sebou skúse-
nosti z operatívy, obchodu i marketingu, v minu-
losti pracoval napríklad v Zoo Praha, kde sa za-
oberal fundraisingom a projektmi na ochranu 
ohrozených druhov zvierat. Vo Fairtrade Česko 
a Slovensko bude zodpovedný za riadenie celého 
tímu, šírenie myšlienky spravodlivého obchodu 
a rozvoj spolupráce s Fairtrade International. 

 Vojtěch Halamíček sa stal manažérom 
marketingového oddelenia spoločnosti Mar-
lenka International. V minulosti viedol marke-
ting napríklad vo firmách MP Krásno, Kostelecké 
uzeniny, Chodura – Beskydské uzeniny alebo 
v spoločnosti Emos. 

 Radim Panák je novým obchodným riadi-
teľom spoločnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka. Do firmy prišiel po pätnásťročnom 
pôsobení v spoločnosti Plzeňský Prazdroj a štyroch 
rokoch práce pre firmu Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko. 

POVÝŠENIA

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

 Petr Havlíček strieda vo vedení 4 P & P 
Martina Kolářa, ktorý si po 19 rokoch práce 
pre túto firmu naplánoval sabatikal. Do spoloč-
nosti nastúpil Petr Havlíček (vľavo), ktorý 23 rokov 
pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách vo 
firme Coca-Cola HBC. Od decembra preberá plnú 
zodpovednosť za vedenie regiónu CEE vrátane 
4 P & P CZ & SK. Spoločnosť 4 P & P je súčasťou Ad-
vantage Smollan, globálnej firmy dodávajúcej ino-
vatívne predajné a marketingové riešenia. JEDNOU VETOU: 

„Múdreho človeka 
osud vedie, kým 

vzdorovitého 
vláči.“

Seneca,
rímsky rečník

 Spoločnosť Mars oznámila vymenovanie 
novej riaditeľky ľudských zdrojov pre stredo-
európsky tím. Stala sa ňou Daria Maslov-
skaja, ktorá je zodpovedná za štyri krajiny 
vrátane Českej republiky a Slovenska. Daria 
Maslovskaja pôsobila počas 13 rokov v spoločnosti 
Mars na rôznych pozíciách v oblasti ľudských zdro-
jov. Posledné tri roky pracovala v Rusku a Bielo-
rusku ako riaditeľka spoločnosti Royal Canin, ktorá 
je súčasťou spoločnosti Mars. 

 Spoločnosť Grit, ktorej cloudové nástroje 
využívajú napríklad Mall a Alza, má nového 
generálneho riaditeľa, ktorým sa stal Lubo-
mír Veselý. Predchádzajúci riaditeľ a spolumajiteľ 
Dalibor Damborský sa presunul do predstavenstva. 
Lubomír Veselý nastúpil do spoločnosti Grit v roku 
2013 ako key account manažér a postupne sa vy-
pracoval na pozíciu obchodného a marketingo-
vého riaditeľa.  

 Prevádzkovým riaditeľom novovzniknu-
tej skupiny DoDo Group sa stal Martin Marek 
(vľavo), ktorý dočasne zastane rolu CEO pre 
Česko a Slovensko. Na čele skupiny bude stáť CEO 
doterajšieho startupu DoDo Michal Menšík. 



Zálohové automaty
vhodné pre každého

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Široký sortiment zálohových automatov s možnosťou ich prispôsobenia 
potrebám maloobchodníkov

Fons Buurman (vľavo) a Ladislav Procházka  zdroj: Envipco

Zakladateľ spoločnosti Envipco ešte 
v roku 1979 patentoval zariadenie, ktoré 
dokázalo prijať a rozdrviť hliníkové ple-
chovky novým revolučným spôsobom. 
Touto charakteristickou črtou sa začal 
úspech spoločnosti, ktorá postupom času 
priniesla na trh celý sortiment zálohových 
automatov. Napríklad v USA dodáva En-
vipco svoje automaty niektorým z najväč-
ších a najznámejších maloobchodníkov, 
ako Walmart, Stop & Shop či BJ’s. 

Spoločnosť Envipco rozšírila svoje pôso-
benie na Slovensko. O jej inovatívnych 
riešeniach v oblasti recyklácie sme sa 
rozprávali s viceprezidentom pre rozvoj 
podnikania v Európe Fonsom Buurma-
nom a riaditeľom slovenskej pobočky 
Ladislavom Procházkom.

Envipco je jedným z najväčších 
poskytovateľov zálohových 
automatov, a to najmä v USA.
Kde inde je ešte možné vidieť 
zálohové automaty Envipco?
F. Buurman: Envipco sa po úspešnom 
dlhodobom pôsobení na americkom 
trhu rozhodlo priniesť svoju technológiu 
a skúsenosti do Európy. Popri výrobnom 
závode v USA otvorilo Envipco závody aj 
v Nemecku a Rumunsku – tie majú slú-
žiť európskemu trhu. Pôsobíme tiež vo 

Švédsku, Francúzsku a Grécku, kde je 
v prevádzke takmer 1 000 zálohových 
automatov a nedávno sme získali kon-
trakt na Malte, kde dodáme viac ako 300 
zálohových automatov pre ich národný 
zálohový systém. 

Nedávno ste otvorili showroom 
v Bratislave. Prečo teraz?
L. Procházka: Európania si čoraz viac 
uvedomujú svoj vplyv na životné prostre-
die. Preto európske krajiny, vrátane Slo-
venska, zavádzajú zálohové systémy, aby 
zvýšili úroveň recyklácie nápojových oba-
lov. Zálohový systém sa má na Slovensku 
spustiť začiatkom roka 2022. Ponúkame 
široký sortiment zálohových automatov, 
aby sme maloobchodníkom čo najviac 
uľahčili ich prípravu na zálohový systém.

Čo odlišuje riešenia Envipco 
od konkurencie?
F. Buurman: Envipco ponúka riešenia 
pre maloobchodníkov bez ohľadu na ich 
veľkosť. Náš sortiment začína zálohovým 
automatom FLEX, ktorý dokáže záloho-
vať PET fľaše aj plechovky a zaberá plochu 
len 0,5 m2. Potom máme stroje s rôznymi 
kapacitami, ako ULTRA a OPTIMA, a na-
ším najväčším zálohovým auto matom je 
QUANTUM, ktorý je určený na hromadný 

zber. Všetky automaty sú vyrobené z vy-
sokokvalitných materiálov a je možné ich 
prispôsobiť potrebám klienta.

L. Procházka: Okrem širokej ponuky au-
tomatov Envipco zjednodušilo ich inšta-
láciu, obsluhu aj servis. Vďaka najlepšej 
technológii na trhu v kombinácii s našimi 
takmer 40-ročnými skúsenosťami sa ma-
loobchodníci nemusia obávať o servis 
a údržbu.

Spomenuli ste, že zálohový 
automat Quantum je určený 
na „hromadný zber“.
Čo to znamená? 
F. Buurman: Zálohový automat Quan-
tum dokáže spracovať až 100 nádob za 
minútu. Systém hromadného zberu zna-
mená, že spotrebitelia môžu naraz vy-
prázdniť svoje tašky s plechovkami a PET 
fľašami a stroj ich automaticky triedi vy-
sokou rýchlosťou. S týmto riešením nie je 
nutné vkladať obaly po jednom, zákaz-
níci sa tak nemusia obávať zašpinenia rúk 
či dlhého čakania. Pre maloobchodníkov 
je Quantum skvelým riešením aj v tom, 
že môže byť umiestnený vonku na par-
kovisku, takže nezaberá miesto priamo 
v predajni. Okrem toho, vďaka patento-
vanému systému stláčania, vie Quantum 
spracovať až 20 000 plechoviek a 7 000 
PET fl iaš. Populárnym je napríklad vo 
Švédsku, kde sme týchto automatov už 
umiestnili viac ako 100.

Kde začnete na Slovensku?
L. Procházka: Postupne uzatvárame 
zmluvy s menšími aj väčšími regionálnymi 
skupinami, ako napríklad Coop Jednota, 
či samostatnými prevádzkami – jednot-
livcami. Sme pripravení pomôcť aj ďalším 
maloobchodníkom tým, že im poskyt-
neme najvhodnejšie riešenie zálohových 
automatov pre ich prevádzky. 

Kontakt:
ladislav.prochazka@envipco.com
www.envipco.com
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 Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slo-
vensko má nového riaditeľa pre korporátne 
záležitosti a udržateľnosť. Je ním odborník 
na komunikačné a korporátne záležitosti Mi-
chal Dyttert. Ten doteraz pôsobil na podobných 
pozíciách naprieč rôznymi spoločnosťami v súk-
romnej aj verejnej sfére vrátane Tesco Stores SR. 
Do spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
prichádza po ročnom pôsobení na Ministerstve in-
vestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slo-
venskej republiky, kde pracoval na pozícii riaditeľa 
komunikácie. 

 Organizáciu Fairtrade Česko a Slovensko 
vedie Lubomír Kadaně. Prináša so sebou skúse-
nosti z operatívy, obchodu i marketingu, v minu-
losti pracoval napríklad v Zoo Praha, kde sa za-
oberal fundraisingom a projektmi na ochranu 
ohrozených druhov zvierat. Vo Fairtrade Česko 
a Slovensko bude zodpovedný za riadenie celého 
tímu, šírenie myšlienky spravodlivého obchodu 
a rozvoj spolupráce s Fairtrade International. 

 Vojtěch Halamíček sa stal manažérom 
marketingového oddelenia spoločnosti Mar-
lenka International. V minulosti viedol marke-
ting napríklad vo firmách MP Krásno, Kostelecké 
uzeniny, Chodura – Beskydské uzeniny alebo 
v spoločnosti Emos. 

 Radim Panák je novým obchodným riadi-
teľom spoločnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka. Do firmy prišiel po pätnásťročnom 
pôsobení v spoločnosti Plzeňský Prazdroj a štyroch 
rokoch práce pre firmu Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko. 

POVÝŠENIA

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

 Petr Havlíček strieda vo vedení 4 P & P 
Martina Kolářa, ktorý si po 19 rokoch práce 
pre túto firmu naplánoval sabatikal. Do spoloč-
nosti nastúpil Petr Havlíček (vľavo), ktorý 23 rokov 
pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách vo 
firme Coca-Cola HBC. Od decembra preberá plnú 
zodpovednosť za vedenie regiónu CEE vrátane 
4 P & P CZ & SK. Spoločnosť 4 P & P je súčasťou Ad-
vantage Smollan, globálnej firmy dodávajúcej ino-
vatívne predajné a marketingové riešenia. JEDNOU VETOU: 

„Múdreho človeka 
osud vedie, kým 

vzdorovitého 
vláči.“

Seneca,
rímsky rečník

 Spoločnosť Mars oznámila vymenovanie 
novej riaditeľky ľudských zdrojov pre stredo-
európsky tím. Stala sa ňou Daria Maslov-
skaja, ktorá je zodpovedná za štyri krajiny 
vrátane Českej republiky a Slovenska. Daria 
Maslovskaja pôsobila počas 13 rokov v spoločnosti 
Mars na rôznych pozíciách v oblasti ľudských zdro-
jov. Posledné tri roky pracovala v Rusku a Bielo-
rusku ako riaditeľka spoločnosti Royal Canin, ktorá 
je súčasťou spoločnosti Mars. 

 Spoločnosť Grit, ktorej cloudové nástroje 
využívajú napríklad Mall a Alza, má nového 
generálneho riaditeľa, ktorým sa stal Lubo-
mír Veselý. Predchádzajúci riaditeľ a spolumajiteľ 
Dalibor Damborský sa presunul do predstavenstva. 
Lubomír Veselý nastúpil do spoločnosti Grit v roku 
2013 ako key account manažér a postupne sa vy-
pracoval na pozíciu obchodného a marketingo-
vého riaditeľa.  

 Prevádzkovým riaditeľom novovzniknu-
tej skupiny DoDo Group sa stal Martin Marek 
(vľavo), ktorý dočasne zastane rolu CEO pre 
Česko a Slovensko. Na čele skupiny bude stáť CEO 
doterajšieho startupu DoDo Michal Menšík. 
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KONGRES

P 

o dlhom pandemickom období 
bez kongresov naživo sa opäť 
stretla obalová komunita. Príleži-
tosťou na to bol kongres Obalko 
9, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14. 

a 15. októbra v Aquapalace Hotel Prague. Celkom 
420 účastníkov diskutovalo o aktuálnych problé-
moch a výzvach spojených s obalovým priemys-
lom. Hlavné motto kongresu znelo Tri dimenzie 
obalu. „Je niekoľko dôležitých funkcií obalu, ale 
vypichli sme tri, ktoré v súčasnosti mnoho firiem 
považuje za kľúčové – ochrana, marketing a cirku-
larita. V podstate vo všetkých prednáškach alebo 

Po pandemickej odmlke, keď sa kongres Obalko uskutočnil len online, navštívilo deviaty 
ročník 420 obalových profesionálov. Prednášajúci a diskutujúci najväčšieho českého 
a slovenského obalového kongresu sa zhodli na tom, že napriek trendu udržateľnosti 
nemožno poľaviť z ostatných požiadaviek kladených na obaly. V rámci Balenia v akcii 
mohli účastníci navštíviť spoločnosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.

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

panelových diskusiách boli tieto tri dimenzie oba-
lu prítomné,“ hovorí Jeffrey Osterroth, generálny 
riaditeľ usporiadateľskej spoločnosti Atoz Group. 
Súčasťou kongresových dní boli ceremónie Obal 
roka, Obalový Business Mixer a Balenie v akcii.

Deň vo víre obalov

Hlavný konferenčný program odštartoval Ladislav 
Špaček. Majster etikety sa tentoraz zameral na iné 
etikety, než na aké sú obaloví profesionáli zvyknu-

tí, totiž náš osobný obal. Veľmi presvedčivo a zá-
roveň vtipne predostrel fakty o tom, ako nás ľudia 
vnímajú pri osobnom stretnutí, ako môžeme bu-
dovať vzťahy typu win-win a prečo strácame klien-
tov. Mnohé je spojené s našou schopnosťou kulti-
vovaného spoločenského vystupovania.

Popredný obalový odborník a niekdajší predseda 
nemeckého obalového inštitútu Thomas Reiner sa 
pustil do kľúčovej témy súčasnosti – udržateľnosti. 
Obalový priemysel čelí obrovským výzvam, ktoré 
súvisia s ekologickou udržateľnosťou. Na príklade 
konkrétnych firiem Thomas Reiner ukázal, že nie-

Obalko odhalilo
tri dimenzie obalu
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

ktorí sú pri prechode na udržateľnejšie obaly veľmi 
ďaleko, ale niektoré firmy stoja ešte len na začiat-
ku. Nutnosť značných zmien v nasledujúcich ro-
koch bude celý priemysel tlačiť k veľkým investíci-
ám a inováciám. Prednášajúci však pripomenul, že 
stále existuje veľké množstvo nevyriešených prob-
lémov – technických, technologických, legislatív-
nych, spoločenských i ekonomických. Rovnako 
nemožno stratiť zo zreteľa nutný balans všetkých 
funkcií obalu.

V panelovej diskusii nazvanej Tri dimenzie obalu 
sa o svoje názory podelili Petr Chvojka (Rohlik 
Group), Jannis Samaras (Kofola ČeskoSlovensko), 
Martin Jahoda (Emco), Pavla Cihlářová (GS1 
Czech Republic), Ivo Benda (Greiner Packaging 
Slušovice) a Martin Hejl (Thimm pack’n’display). 
Hlavnou témou diskusie bola debata o vyváže-
nosti rôznych funkcií obalov. Diskutujúci sa zhod-
li na tom, že napriek potrebe veľkých zmien na 
obalovom trhu nemožno rezignovať na to, prečo 
tu obaly vlastne sú. Majú predovšetkým chrániť 
a zaistiť bezpečný transport. Zástupcovia jednot-
livých spoločností uviedli konkrétne príklady svo-
jich obalových inovácií.

Po uplynutí dopoludňajšieho programu bola aj 
tentoraz zaradená networkingová platforma Biz-
Pack. Uskutočnilo sa niekoľko desiatok vopred 
pripravených schôdzok medzi potenciálnymi ob-
chodnými partnermi. Sú koncipované ako krátke, 
približne desaťminútové stretnutia, počas ktorých 
sa obe strany o sebe môžu dozvedieť základné 
informácie a zistiť, či má zmysel nadviazať hlbšie 
obchodné rokovania.

Poobede si účastníci mohli vybrať, ktorá téma im je 
bližšia: technológie a transport alebo marketing 
a dizajn – podľa toho si potom volili účasť na jed-
nom z dvoch takto nazvaných workshopov. Tech-
nologická sekcia zahŕňala príspevky z oblasti digi-
tálnej výroby etikiet (Jaroslav Vidra, Litograf; Peter 
Lauko, Tomáš Kugler, obaja Konica Minolta), block-
chainu (Petr Čermák, Blockchain Connect | Czech 
Alliance) alebo automatizovanej prípravy tlačových 
dát (Dana Kilárska, Purgina; Anton Puškár, M & P). 
Záver workshopu patril panelovej diskusii o paleto-
vom trhu, kde debatovali Pavel Pánek (Budějovický 
Budvar), Tomáš Körner (Geis CZ) a Milan Kovařík 
(Zemský výbor Epal pro ČR a SR).

Marketingová sekcia zahŕňala niekoľko tematicky 
pestrých príspevkov o obalovej revolúcii v FMCG 
(Gabriela Kobesová, Danone), vývoji POS/POP ma-
teriálov po covidovej kríze (Petr Šimek, Andrea 
Vozníková, obaja POPAI CE), digitálnej tlačovej 
a výsekovej technológii (Martin Muzikář, Thimm 
pack’n’display; Radi Uzunov, Jan Becher Pernod 
Ricard), connected packagingu (Jenny Stanley, 
Appetite Creative) alebo greenwashingu (Petra 
Koudelková, FSV UK).

Udržateľnosť
nabáda k diskusii

Megatrendom súčasnosti je udržateľnosť, a preto 
sa na túto problematiku zamerala spoločná odpo-
ludňajšia časť kongresu. Odštartovala ju diskusia 
nazvaná Svet sa mení a obaly s ním. V debate, kto-
rú viedol Petr Šikýř (Eko-Kom), prezentovali svoje 
názory na minulý vývoj obalového trhu a súčasné 
i budúce výzvy Jiří N. Salamánek (efko cz), Petr Ko-
páček (Danone) a Pavel Hampejs (Unilever ČR).

V prípadovej štúdii sa účastníci zoznámili s výsled-
kami testu papierových fliaš v reálnych podmien-
kach. Obalovú inováciu pre rastlinné nápoje AdeZ 
od spoločnosti Coca-Cola Company prezentoval 
Szilárd Vargyas (Kifli.hu, súčasť skupiny Rohlik 
Group). Ďalšie vystúpenie patrilo takisto nápojom 
a papieru. Na programe však bolo pivo a inovatív-
ny skupinový obal pre multipacky pivných plecho-

viek. Riešenie predstavili Michal Matys (Pivovar 
Svijany), Jiří Andrš (Pivovar Clock) a Jan Kaprhál 
(Smurfit Kappa).

Pozornosť medzi priaznivcami i odporcami záloho-
vania PET fliaš a plechoviek bezpochyby vzbudila 
Lucia Morvai, zástupkyňa Správcu zálohového sys-
tému. Na Slovensku sa rozhodli pripojiť k približne 
desiatke európskych krajín a spúšťajú zálohovací 
systém, ktorý je vo svojich cieľoch, recyklačných 
i osvetových, veľmi ambiciózny a štartuje už v ja-
nuári. Systém sa, pochopiteľne, dotkne mnohých 
spoločností, ktoré pôsobia v Česku aj na Sloven-
sku. Jednou z nich je Kofola ČeskoSlovensko a prá-
ve „náčelník“ tejto nápojárskej skupiny Jannis Sa-
maras nadviazal príspevkom Udržateľnosť je 
o hľadaní ciest. Naznačil prístup Kofoly k udržateľ-
nosti, prezentoval výsledky LCA spojené s obalo-
vým portfóliom Kofoly a načrtol (po)kroky firmy na 
poli udržateľnosti (využitie rPET, široké nasadenie 
vratných obalov, projekt Cirkulka).

Ceremónia aj neformálny 
3D večierok

Záver prvého kongresového dňa patril dvom spo-
ločenským udalostiam. Najskôr sa uskutočnilo 
odovzdávanie ocenení Obal roku, ktorá je jedinou 
certifikovanou obalovou súťažou v Česku. Uspora-
dúva ju Obalový inštitút Syba (obalroku.cz) a vý-
sledky súťaže zverejnil napríklad Svět balení 
112/2021. Na ceremóniu nadviazal už uvoľnený 
večierok Obalového Business Mixeru.

Obalko je nielen odborný program, ale tiež prax vo 
firmách. Na druhý deň sa preto záujemcovia vyda-
li do Všetat, aby si pozreli digitálnu továreň nielen 
na výrobu lepenky. Niekoľko desiatok účastníkov 
mohlo nahliadnuť do zákulisia výroby a získať de-
tailné informácie o tom, ako funguje závod spo-
ločnosti Thimm pack’n’display. Celú továreň cha-
rakterizuje vysoký stupeň automatizácie, 
robotizácie a digitalizácie. Návštevníci si „siahli“ na 
nový zvlňovací stroj aj zariadenie na spracovanie 
vlnitej lepenky s digitálnym laserovým výsekom.

Priaznivci moderných prevádzok mali šancu ešte 
20. októbra, keď účastníci kongresu vyrazili do 
nového závodu na výrobu nápojových plechoviek 
v Stříbře. Po prehliadke spoločnosti Canpack na-
sledovala prehliadka Plzeňského Prazdroja.

Nasledujúci kongres Obalko sa uskutoční 
v dňoch 13. – 14. októbra 2022 v Aquapalace 
Hotel Prague. 

Kongres sa 
zameral na 

kľúčové funkcie 
obalu: ochrana, 

marketing 
a cirkularita.

Všetko o kongrese nájdete 
na www.obalko.cz 
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o dlhom pandemickom období 
bez kongresov naživo sa opäť 
stretla obalová komunita. Príleži-
tosťou na to bol kongres Obalko 
9, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14. 

a 15. októbra v Aquapalace Hotel Prague. Celkom 
420 účastníkov diskutovalo o aktuálnych problé-
moch a výzvach spojených s obalovým priemys-
lom. Hlavné motto kongresu znelo Tri dimenzie 
obalu. „Je niekoľko dôležitých funkcií obalu, ale 
vypichli sme tri, ktoré v súčasnosti mnoho firiem 
považuje za kľúčové – ochrana, marketing a cirku-
larita. V podstate vo všetkých prednáškach alebo 

Po pandemickej odmlke, keď sa kongres Obalko uskutočnil len online, navštívilo deviaty 
ročník 420 obalových profesionálov. Prednášajúci a diskutujúci najväčšieho českého 
a slovenského obalového kongresu sa zhodli na tom, že napriek trendu udržateľnosti 
nemožno poľaviť z ostatných požiadaviek kladených na obaly. V rámci Balenia v akcii 
mohli účastníci navštíviť spoločnosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.

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

panelových diskusiách boli tieto tri dimenzie oba-
lu prítomné,“ hovorí Jeffrey Osterroth, generálny 
riaditeľ usporiadateľskej spoločnosti Atoz Group. 
Súčasťou kongresových dní boli ceremónie Obal 
roka, Obalový Business Mixer a Balenie v akcii.

Deň vo víre obalov

Hlavný konferenčný program odštartoval Ladislav 
Špaček. Majster etikety sa tentoraz zameral na iné 
etikety, než na aké sú obaloví profesionáli zvyknu-

tí, totiž náš osobný obal. Veľmi presvedčivo a zá-
roveň vtipne predostrel fakty o tom, ako nás ľudia 
vnímajú pri osobnom stretnutí, ako môžeme bu-
dovať vzťahy typu win-win a prečo strácame klien-
tov. Mnohé je spojené s našou schopnosťou kulti-
vovaného spoločenského vystupovania.

Popredný obalový odborník a niekdajší predseda 
nemeckého obalového inštitútu Thomas Reiner sa 
pustil do kľúčovej témy súčasnosti – udržateľnosti. 
Obalový priemysel čelí obrovským výzvam, ktoré 
súvisia s ekologickou udržateľnosťou. Na príklade 
konkrétnych firiem Thomas Reiner ukázal, že nie-

Obalko odhalilo
tri dimenzie obalu
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o prvýkrát po viac ako dvad-
saťročnej histórii spracovávania 
rebríčkov TOP 30 obchodu v Slo-
venskej republike bola agentúra 
pre prieskum trhu T.E.R.N.O. 

postavená pred novú, doposiaľ nepoznanú situ-
áciu. Porovnávanie rebríčkov predpandemického 
roka 2019 a nasledujúceho, ktorý už silne ovplyv-
nila pandemická situácia covidu-19. Táto nielen 
celosvetovo, celoeurópsky, ale, samozrejme, 
aj v Slovenskej republike nanovo postavila hos-
podárstvo i socioekonomické vzťahy nielen pred 
riešenie rozvoja, ale často aj existencie jednotli-
vých aktivít, zabezpečujúcich ako-tak zdolateľný 
chod štátu.

Z týchto dôvodov sme aj postavili hodnoty správa-
nia sa i výsledky špičky obchodných spoločností za 
rok 2019, keď obchodná a najmä maloobchodná 
aktivita a súperenie neboli poznačené negatívnymi 
i nepoznanými vplyvmi – teda rok nula. To bol zá-
kladný atribút pre stanovovanie poradí, indexov či 
ďalších ukazovateľov, čo vlastne v podtexte ukáže, 
ako covid-19 ovplyvnil činnosť obchodu v roku 
2020 (v pomyselnom roku jeden).

Globálny pohľad 
na rok jeden

Pri sumarizácii vývoja obchodu v roku 2020 je po-
trebné uviesť krátku analytickú rešerš vplyvov, kto-
ré v štyroch časových etapách rozhodujúco ovplyv-
ňovali obchod i jeho spotrebiteľa v roku 2020.

Samotný začiatok roka, ktorý sa vo veľkoobchode 
i maloobchode prekvapujúco dostal pod tlak pan-
démie, priniesol dovtedy nepoznané situácie. Ob-

chod menil svoju tvár aj zaužívané marketingové, 
technologické i logistické metódy. Bolo to nevy-
hnutné v záujme prežitia v rýchlo sa meniacich 
podmienkach. Najmä koniec prvého štvrťroka bol 
v znamení nariadení limitov, prevádzkových časov 
i protipandemických postupov, ovplyvňujúcich ča-
sový pohyb aj pravidlá predajného priestoru. Šan-
cu predávať dostal najmä širokosortimentný ob-
chod s prevahou potravín, drogérie a potrieb pre 
prevádzku domácností. Nariadenia sa týkali najmä 
nutnosti používania protipandemických pomôcok, 
predajného času, limitovania počtu kupujúcich 
v predajni, kontrol v predajniach a mnohého ďal-
šieho. Predaj v špecializovaných predajniach s ne-
potravinárskym sortimentom bol značne elimino-
vaný. Internetový obchod sa chytil šance a silne 
akceleroval svoje aktivity.

Dynamický nástup koronakrízy priniesol v druhom 
štvrťroku 2020 komplikované, prakticky týždenne 
sa meniace nariadenia i dáta. Dalo sa to celospo-
ločensky zhodnotiť ako „blbá nálada“. Pesimizmus 
firiem aj spotrebiteľov zaradil ekonomický senti-
ment ako najhorší od mája 2009. Podporné naria-
denia štátu sa však postupne stretli s úspechom. 
Aj maloobchod všetkých formátov sa pomerne 
úspešne vysporiadal s protiepidemiologickými po-
stupmi. Preto sa dá obchodu, dodávateľom i za-
mestnancom za toto obdobie udeliť absolutórium.

Pekné letné mesiace priniesli krátkodobé uvoľne-
nie pre spoločnosť aj ekonomiku. Obchod i spot-
rebiteľ si načas vydýchli. Štandardné, logické na-
riadenia znamenali úspech aj v tržbách za celý 
ponúkaný sortiment. Avšak časti obmedzujúcich 
prekážok, ktorých platnosť pretrvávala, ukazovali, 
že v najbližších mesiacoch príde ďalšia vlna pandé-
mie. Prichádzalo ďalšie protipandemické zatvára-
nie krajiny.

Asi tak by sa aj formálne 
dalo oznamovať hodnotenie 
špičky obchodu na Sloven-
sku za uplynulý rok. Lidl 
Slovenská republika totiž 
najviac vo svojej obchod-
nej stratégii naplnil to, čo 
nastupujúca i prebiehajúca 
epidemiologická situácia vo 
vzťahu obchod – spotrebiteľ 
vyžadovala: štruktúru pon-
úkaného (najmä potravinár-
skeho) sortimentu, aký si 
vyžaduje prevádzka v jedno- 
až dvojdňových cykloch, 
čerst vosť sortimentu v kaž-
dom predajnom dni a predaj 
v širokej maloobchodnej 
sieti. Prirodzene, zabezpečo-
vanie hygieny a bezporucho-
vosti predaja v roku 2020 
sa tomuto obchodu podarilo 
úspešne zaistiť.

TOP 10 predajcov rýchloobrátkového tovaru za rok 2020

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Index 2020/2019 Počet predajní

1. Lidl Slovenská republika 1509‚7 110‚3 151

2. Tesco Stores SR 1393‚0 97‚3 152

3. Kaufland Slovenská republika 1290‚7 108‚1 70

4. Billa Slovensko 692‚3 105‚4 155

5. Metro Cash & Carry SR 438‚7 98‚9 6

6. dm drogerie markt 304‚0 113‚9 160

7. Labaš 283‚2 105‚2 830

8. Terno Real Estate 176‚8 126‚7 141

9. Coop Jednota Krupina 130‚3 117‚0 160

10. Milk-Agro 125‚2 91‚0 226

… a najúspešnejším 
obchodníkom roka 2020
je Lidl Slovenská republika

Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Väčšina maloobchodu na Slovensku pracovala 
v druhej polovici minulého roka oproti štandardným 
časom akoby v provizóriu. Pokračujúce ataky koro-
navírusu menili nielen zaužívané spôsoby manažo-
vania prevádzok prakticky všetkých aktérov obcho-
du, ale aj jeho koncovky – kupujúcich. Na otázku, 
ako teda zvládal obchod etapu často nejasných 
a často nezmyselných nariadení, určených pre veľké 
spektrum hospodárskych aktivít, možno skonštato-
vať, že na dané pomery mimoriadne dobre.

Prakticky celý potravinársky maloobchod nielen 
v snahe ochrániť kupujúcich, ale aj vlastných za-
mestnancov zrealizoval v interiéroch predajní ne-
preberné množstvá prevádzkových riešení. Kon-
trola rozostupov kupujúcich pred predajňami, 
dezinfekcia rúk kupujúcich pred vstupom, kontro-
la správneho nosenia rúšok, požadované počty 
nakupujúcich v tom-ktorom čase, kontrola naria-
denia nákupného času pre seniorov až po starost-
livosť o bezporuchové zvládnutie pokladničných 
priestorov a opustenie predajne kupujúcimi.

Prirodzene, obchodné spoločnosti v protipande-
mických opatreniach v roku 2020 nezabúdali ani 
na vlastných zamestnancov. Permanentná dezin-
fekcia predajne, nosenie rúšok, logický merchan-
dising, upriamujúci sa na sortimentné štruktúry až 
po plexisklové ochranné tabule v pokladniciach 
zamedzujúce priamemu styku pokladníka a kupu-
júceho. Permanentná dezinfekcia nákupných vozí-
kov i košíkov prispievala vo svojej činnosti aj k isto-
te pre nákup kupujúceho.

Treba s uspokojením skonštatovať, že v aplikácii 
protipandemických opatrení nezaostal, hoci odliš-
ným spôsobom, ani obchod s nepotravinovým 
sortimentom (dominantne sortiment pre stavbu 
a kutilov). Aj tu sa najmä veľkopriestorové predaj-
ne zmenili na predaj formou internetového obcho-
du, pričom nakúpené výrobky bolo možné vo 
vstupných i výstupných priestoroch nielen objed-
nať, skontrolovať, zaplatiť, ale aj reklamovať.

Avšak nie všetky segmenty maloobchodu si doká-
zali v týchto situáciách viac-menej poradiť. Kto vo 
svojich výkonoch stratil? Samozrejme, nie svojou 
vinou, ale štátnymi nariadeniami medzi túto sku-
pinu treba na prvom mieste zaradiť špecializovaný 
obchod s nepotravinárskym sortimentom, malo-
metrážne predajne s takýmto tovarom, ako aj nie-
ktoré prevádzky služieb. V celej situácii výrazne 

získaval internetový obchod, ktorý v rámci zákazov 
dokázal s kupujúcimi výborne komunikovať. Ná-
rasty tržieb ukázali, že v roku 2020 na internete 
klienti minuli až 1‚75 miliardy eur, čo znamenalo 
oproti roku 2019 až 29 % nárast.

Obchod 2020 v detailoch

S porozumením analytika sa dá pozerať na zmenu 
lídra najlepších obchodných spoločností v uplynu-
lom roku. Skoro po štvrťstoročí (od roku 1996) až 
do roku 2019 bolo na Slovensku líderstvo medzi 
najlepšími prisudzované spoločnosti Tesco Stores 
SR. Reprezentant britského obchodu sa počas 
týchto rokov upriamil na implementáciu na Sloven-
sku nových rozmerov i foriem predaja vo svojej 
maloobchodnej sieti. Prvý hypermarket (Nitra) po-
núkal okolo päťdesiattisíc sortimentných položiek 
a na ploche 7 000 m2 v roku 1999 zamestnával 
približne šesťsto zamestnancov.

Ďalšie roky ukázali nielen zvýšené aktivity obchod-
ných spoločností v širokosortimentnom predaji po-
travín, ale taktiež rozvoj nákupných centier či pre-
dajných centier s nepotravinovým sortimentom. 
Treba s uspokojením skonštatovať, že maloobchod 
na konci druhej dekády dvadsiateho prvého storo-
čia mal vizuál i formát predaja, aký sme poznali 
z vyspelých európskych krajín. Dokumentujú to roč-
né analýzy TOP 30 obchodu, ktoré agentúra 
T.E.R.N.O. prezentovala viac ako dvadsať rokov.

Hodnotenie obchodných spoločností v SR v roku 
2020 prinieslo úkaz rastových aj strategických 
zmien. Podnikateľské stratégie totiž priniesli zmeny. 
Čoraz viac sa ukázalo, že filozofia rozvíjajúcich sa 
obchodných sietí, marketing i spôsob predaja si sko-
ro až originálne riešili v rámci svojich možností tak 
nadnárodné, ako aj domáce obchodné spoločnosti.

Tabuľka TOP 30 ukazuje zmeny. Ako už bolo v úvo-
de skonštatované, lídrom obchodu za rok 2020 sa 
na Slovensku po prvýkrát stal Lidl Slovenská repub-
lika, ktorý po prvýkrát v histórii hodnotení vykázal 
tržby (bez DPH) tesne nad 1‚5 mld. eur. Výsledkami 
odsunul na druhú pozíciu Tesco Stores SR, ktoré 
utŕžilo za predaj hodnotu zaokrúhlene 1‚4 mld. eur. 
Prvú trojku najlepších spoločností uzatvára Kauf-
land Slovenská republika s tržbami o necelých 
100 miliónov nižšími (1‚29 mld. eur).

Sumárne tridsiatka obchodníkov dosiahla tržby 
tesne nad 9‚324 mld. eur, čo bol oproti roku 2019 
nárast o 4‚1 %. O tento výsledok sa podelilo 17 za-
hraničných a 13 domácich spoločností. Ich dosiah-
nuté tržby sú veľavravné. Podiely tržieb zahranič-
ných obchodných spoločností tvoria 76‚3 % 
a domácich spoločností 23‚7 % z celkových tržieb 
tridsiatky 9 324‚8 milióna eur. Za povšimnutie sto-
jí, že obchodných spoločností, ktoré boli súčasťami 
nemeckých centrál, tvorilo v rámci TOP 30 sedem 
zástupcov s dosiahnutými tržbami za predaj potra-
vinárskeho i nepotravinárskeho sortimentu vo výš-
ke 4‚5 mld. eur, čo znamenalo 48 % z celku 
TOP 30. Odhadovaný sumár ich predajných plôch 
(zväčša vo veľkorozmernom širokosortimentnom 
obchode) predstavoval plochu približne 112 futba-
lových ihrísk.

Venujme pozornosť aj najsilnejšiemu domácemu 
obchodnému zoskupeniu – COOP Jednota Sloven-
sko. Tento obchod spotrebných družstiev so sieťou 
viac ako dve tisícky predajní vo formátoch Tempo 
Supermarket, Supermarket a Potraviny dosiahol 
v uplynulom roku tržby vo výške 1 372‚6 mil. eur.

Škoda, že priestor pre ďalšie analýzy neumožňuje 
detailne sa zaoberať ďalšími obchodnými spoloč-
nosťami, ktoré sa umiestnili medzi tridsiatkou naj-
lepších. Preto aspoň stručne – najlepší obchod 
s predajom drogérie: dm drogerie markt, najlepší 
organizátor franšízovej siete: Labaš, najlepší ob-
chod so sortimentom „urob si sám“: OBI, najlepší 
obchod s odevmi: C&A Mode a najlepší predajca 
nábytku a potrieb pre domácnosť: IKEA.

Všetky obchodné spoločnosti, ktoré obsadili pozí-
cie v TOP 30 v roku 2020, si v komplikovanej dobe, 
atakovanej covidom-19, zaslúžia úctu. 

Letné mesiace 
priniesli 

krátkodobé 
uvoľnenie pre 
spoločnosť aj 
ekonomiku.

Zdroj: Finstat.sk, výročné správy, TERNO – agentúra pre prieskum trhu, 09/21

TOP 10 nepotravinových predajcov za rok 2020

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Index 2020/2019 Počet predajní

1. Nay 316‚0 91‚9 57

2. Merkury Shop 196‚2 95‚9 21

3. OBI Slovakia 147‚3 100‚4 16

4. Elektrosped 130‚2 136‚1 19

5. C&A Mode 127‚0 67‚4 15

6. Stavmat Stavebniny 115‚9 99‚8 36

7. IKEA Bratislava 114‚7 97‚9 1

8. Hornbach-Baumarkt 109‚7 100‚1 4

9. Fast Plus 102‚8 98‚6 53

10. Pepco Slovakia 90‚0 105‚3 133
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postavená pred novú, doposiaľ nepoznanú situ-
áciu. Porovnávanie rebríčkov predpandemického 
roka 2019 a nasledujúceho, ktorý už silne ovplyv-
nila pandemická situácia covidu-19. Táto nielen 
celosvetovo, celoeurópsky, ale, samozrejme, 
aj v Slovenskej republike nanovo postavila hos-
podárstvo i socioekonomické vzťahy nielen pred 
riešenie rozvoja, ale často aj existencie jednotli-
vých aktivít, zabezpečujúcich ako-tak zdolateľný 
chod štátu.

Z týchto dôvodov sme aj postavili hodnoty správa-
nia sa i výsledky špičky obchodných spoločností za 
rok 2019, keď obchodná a najmä maloobchodná 
aktivita a súperenie neboli poznačené negatívnymi 
i nepoznanými vplyvmi – teda rok nula. To bol zá-
kladný atribút pre stanovovanie poradí, indexov či 
ďalších ukazovateľov, čo vlastne v podtexte ukáže, 
ako covid-19 ovplyvnil činnosť obchodu v roku 
2020 (v pomyselnom roku jeden).

Globálny pohľad 
na rok jeden

Pri sumarizácii vývoja obchodu v roku 2020 je po-
trebné uviesť krátku analytickú rešerš vplyvov, kto-
ré v štyroch časových etapách rozhodujúco ovplyv-
ňovali obchod i jeho spotrebiteľa v roku 2020.

Samotný začiatok roka, ktorý sa vo veľkoobchode 
i maloobchode prekvapujúco dostal pod tlak pan-
démie, priniesol dovtedy nepoznané situácie. Ob-

chod menil svoju tvár aj zaužívané marketingové, 
technologické i logistické metódy. Bolo to nevy-
hnutné v záujme prežitia v rýchlo sa meniacich 
podmienkach. Najmä koniec prvého štvrťroka bol 
v znamení nariadení limitov, prevádzkových časov 
i protipandemických postupov, ovplyvňujúcich ča-
sový pohyb aj pravidlá predajného priestoru. Šan-
cu predávať dostal najmä širokosortimentný ob-
chod s prevahou potravín, drogérie a potrieb pre 
prevádzku domácností. Nariadenia sa týkali najmä 
nutnosti používania protipandemických pomôcok, 
predajného času, limitovania počtu kupujúcich 
v predajni, kontrol v predajniach a mnohého ďal-
šieho. Predaj v špecializovaných predajniach s ne-
potravinárskym sortimentom bol značne elimino-
vaný. Internetový obchod sa chytil šance a silne 
akceleroval svoje aktivity.

Dynamický nástup koronakrízy priniesol v druhom 
štvrťroku 2020 komplikované, prakticky týždenne 
sa meniace nariadenia i dáta. Dalo sa to celospo-
ločensky zhodnotiť ako „blbá nálada“. Pesimizmus 
firiem aj spotrebiteľov zaradil ekonomický senti-
ment ako najhorší od mája 2009. Podporné naria-
denia štátu sa však postupne stretli s úspechom. 
Aj maloobchod všetkých formátov sa pomerne 
úspešne vysporiadal s protiepidemiologickými po-
stupmi. Preto sa dá obchodu, dodávateľom i za-
mestnancom za toto obdobie udeliť absolutórium.

Pekné letné mesiace priniesli krátkodobé uvoľne-
nie pre spoločnosť aj ekonomiku. Obchod i spot-
rebiteľ si načas vydýchli. Štandardné, logické na-
riadenia znamenali úspech aj v tržbách za celý 
ponúkaný sortiment. Avšak časti obmedzujúcich 
prekážok, ktorých platnosť pretrvávala, ukazovali, 
že v najbližších mesiacoch príde ďalšia vlna pandé-
mie. Prichádzalo ďalšie protipandemické zatvára-
nie krajiny.

Asi tak by sa aj formálne 
dalo oznamovať hodnotenie 
špičky obchodu na Sloven-
sku za uplynulý rok. Lidl 
Slovenská republika totiž 
najviac vo svojej obchod-
nej stratégii naplnil to, čo 
nastupujúca i prebiehajúca 
epidemiologická situácia vo 
vzťahu obchod – spotrebiteľ 
vyžadovala: štruktúru pon-
úkaného (najmä potravinár-
skeho) sortimentu, aký si 
vyžaduje prevádzka v jedno- 
až dvojdňových cykloch, 
čerst vosť sortimentu v kaž-
dom predajnom dni a predaj 
v širokej maloobchodnej 
sieti. Prirodzene, zabezpečo-
vanie hygieny a bezporucho-
vosti predaja v roku 2020 
sa tomuto obchodu podarilo 
úspešne zaistiť.

TOP 10 predajcov rýchloobrátkového tovaru za rok 2020

Poradie Spoločnosť Tržby v mil. eur Index 2020/2019 Počet predajní

1. Lidl Slovenská republika 1509‚7 110‚3 151

2. Tesco Stores SR 1393‚0 97‚3 152

3. Kaufland Slovenská republika 1290‚7 108‚1 70

4. Billa Slovensko 692‚3 105‚4 155

5. Metro Cash & Carry SR 438‚7 98‚9 6

6. dm drogerie markt 304‚0 113‚9 160

7. Labaš 283‚2 105‚2 830

8. Terno Real Estate 176‚8 126‚7 141

9. Coop Jednota Krupina 130‚3 117‚0 160

10. Milk-Agro 125‚2 91‚0 226

… a najúspešnejším 
obchodníkom roka 2020
je Lidl Slovenská republika

Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk
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Poznámky
z Táninho
     blogu

Obchody sa opäť zavreli
 Takto si nepotravinoví obchodníci predvia-
nočné obdobie zrejme nepredstavovali. Lock-
down a reštrikčné opatrenia, ktoré vláda zavied-
la koncom novembra, opäť obmedzili ich 
prevádzku. Prejavilo sa to aj tak, že mnoho slo-
venských spotrebiteľov vyrazilo na prvú adventnú 
nedeľu za nákupmi do susedných krajín, či už do 
Zakopaného, Miškovca, alebo Brna. Ako upozor-
ňovala Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, 
zákaz vychádzania umožnil vycestovať za hranice 
bez ohľadu na dôvod. Takže kým prevádzky za 
hranicami vítali návštevníkov, tie slovenské žiada-
li vládu o pomoc. Tá napokon obchody opäť v ob-
medzenom režime otvorila. Spotrebiteľ musí mať 
poriadny hokej v tom, čo a za akých podmienok 
sa smie. 

Obchod na korze
 Neuveriteľne silný film, 
ktorý získal ako prvá snímka 
z Československa v roku 
1966 Oscara, vznikol 
podľa novely spisova-
teľa Ladislava Gros-
mana. Nedávno ho 
vysielala verejnopráv-
na televízia a vyni-

kajúce herecké 
výkony Idy Kamińskej a Jo-
zefa Kronera z neho robia 
výnimočné dielo. Pre mňa jed-
nou z najsilnejších scén bolo, keď 
židovskej majiteľke galantérie, starej pani 
Lautmannovej, vysvetľuje Tóno Brtko, čo je to ari-
zácia. A ona mu na otázku, či rozumie, odpovedá 
jednoduché a úprimné: „Nerozumiem.“ Ak ste 
tento film už dlhšie nevideli, určite odporúčam. 

Keď reťazec viazne
 Jedna vec je potraviny vyrobiť, druhá vec je 
dopraviť ich k spotrebiteľom. O tom, aké to doká-
že byť aj v dnešnej dobe ťažké, sa už nejaký čas 
presviedčajú vo Veľkej Británii. Denník The Guar-
dian dokonca píše o tom, že ich čakajú brexmas, 
teda brexitom ovplyvnené Christmas. Vlani ešte 
platili prechodné ustanovenia vzájomného obcho-
du krajiny s Európskou úniou, avšak tento rok už 
nie. Dodávateľský reťazec sa musí vyrovnať s byro-
kraciou, colnými kontrolami i sťaženým zamestná-
vaním cudzincov, z ktorých mnohí z Británie odišli 
aj pre pandémiu. Vianoce ohrozuje nedostatok 
vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov fariem, 
ale napríklad aj drevorubačov, pretože na plantá-
žach nemá kto zoťať vianočné stromčeky. Británia 
je zvyčajne najväčším odberateľom tradičného 
cyperského syra halloumi. Ten sa však na rodnom 
ostrove kopí v skladoch v obrovských zásobách. 
Pandémia zapríčinila, že vo svete klesol po ňom 
dopyt. Cyperská vláda mobilizuje svoje veľvysla-
nectvá v zahraničí, aby s vyrobeným syrom po-

mohli a dostali ho na trhy. Preferujú mimoeuróp-
ske krajiny, pretože ak by poslali väčšie zásoby 
stálym odberateľom, museli by znížiť aj cenu. 

Orwell na dne
 Britský autor George Orwell je známy najmä 
svojimi antiutopickými románmi 1984 a Zvieracia 
farma, ktoré sú naozaj úžasné a značne nadčaso-
vé. Jeho prvé dielo sa volá Na dne v Paríži a Lon-
dýne a opisuje v ňom vlastné zážitky, ktoré má zo 
života na úplnom okraji týchto dvoch miest. V Pa-
ríži celé dni doslova drel ako umývač riadu hotela, 
v Londýne žil istý čas ako tulák a musel denne 
prejsť desiatky kilometrov, aby si zaobstaral nejakú 
stravu a nocľah. Zobrazuje odvrátenú tvár veľko-
miest a zaznamenáva životy tých najbiednejších, 
ktorých si človek na ulici často ani nevšimne. Na-
ozaj silné a zaujímavé čítanie. 

Mobilná 
závislosť
 Ešte si spomínate 
na svoje prvé mobily? 
Aj vďaka ich „počet-
ným“ funkciám sa 
s nimi nedalo poriad-
ne nič robiť. Teda 

okrem telefonovania, 
ale keďže kedysi nemalo 

telefón veľa ľudí, aj táto 
možnosť mala svoje obme-

dzenia. Teraz je to presný opak. 
Mobil s internetom ponúka mož-

ností neúrekom a nie je žiadnym prekva-
pením, že mnohí ľudia ho z ruky v podstate ani 
nepustia. Samsung nedávno zverejnil prieskum 
medzi tisíckou slovenských respondentov, z ktoré-
ho vyplynulo, že až 79 % ľudí vo veku od 18 do 
26 rokov trávi s mobilom viac času, než by si pria-
lo. Nie je preto od veci dať si aspoň počas sviatkov 
digitálny detox a vrátiť sa do doby, keď sme čas 
trávili s knihou či spoločenskou hrou. 

Vtip mesiaca
 Príde chlapík do potravín a sťažuje sa preda-
vačke: „Minule ste mi predali desať vajec, 
ale v dvoch z nich boli kurčatá.“ Predavačka celá 
zhrozená odpovedá: „Prepánajána, tak to mi ešte 
osem eur doplatíte.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Televízor 
či Netflix?
 Streamovacie služby sa sta-
li veľkou konkurenciou pre kla-
sické televízne stanice. Vyskúšala 
som to aj to, ale musím povedať, 
že pre mňa sa v zásade nelíšia. 
Ak si človek nedá pozor, ľahko 
skĺzne do toho, že stráca čas ne-
kvalitným obsahom. 
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 Neuveriteľne silný film, 
ktorý získal ako prvá snímka 
z Československa v roku 
1966 Oscara, vznikol 
podľa novely spisova-
teľa Ladislava Gros-
mana. Nedávno ho 
vysielala verejnopráv-
na televízia a vyni-

kajúce herecké 
výkony Idy Kamińskej a Jo-
zefa Kronera z neho robia 
výnimočné dielo. Pre mňa jed-
nou z najsilnejších scén bolo, keď 
židovskej majiteľke galantérie, starej pani 
Lautmannovej, vysvetľuje Tóno Brtko, čo je to ari-
zácia. A ona mu na otázku, či rozumie, odpovedá 
jednoduché a úprimné: „Nerozumiem.“ Ak ste 
tento film už dlhšie nevideli, určite odporúčam. 

Keď reťazec viazne
 Jedna vec je potraviny vyrobiť, druhá vec je 
dopraviť ich k spotrebiteľom. O tom, aké to doká-
že byť aj v dnešnej dobe ťažké, sa už nejaký čas 
presviedčajú vo Veľkej Británii. Denník The Guar-
dian dokonca píše o tom, že ich čakajú brexmas, 
teda brexitom ovplyvnené Christmas. Vlani ešte 
platili prechodné ustanovenia vzájomného obcho-
du krajiny s Európskou úniou, avšak tento rok už 
nie. Dodávateľský reťazec sa musí vyrovnať s byro-
kraciou, colnými kontrolami i sťaženým zamestná-
vaním cudzincov, z ktorých mnohí z Británie odišli 
aj pre pandémiu. Vianoce ohrozuje nedostatok 
vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov fariem, 
ale napríklad aj drevorubačov, pretože na plantá-
žach nemá kto zoťať vianočné stromčeky. Británia 
je zvyčajne najväčším odberateľom tradičného 
cyperského syra halloumi. Ten sa však na rodnom 
ostrove kopí v skladoch v obrovských zásobách. 
Pandémia zapríčinila, že vo svete klesol po ňom 
dopyt. Cyperská vláda mobilizuje svoje veľvysla-
nectvá v zahraničí, aby s vyrobeným syrom po-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Peter:
 „Berú nám prácu!“ Automatizácia dorazila aj do upratovacích 
služieb a umývacie auto nepotrebuje šoféra.

Terri:
 Mínus 99 % (a v skutočnosti ešte viac) sa v klasickom reťazci 
len tak nevidí. No nekúpte to! 

Veronika:
 Toto vyzerá ako obchod špecializovaný na kompóty.

Martin:
 Darca napísal návod, čo so starou skrinkou. Ešte to mohol 
urobiť aj sám. 
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Poznámky
z Táninho
     blogu

Obchody sa opäť zavreli
 Takto si nepotravinoví obchodníci predvia-
nočné obdobie zrejme nepredstavovali. Lock-
down a reštrikčné opatrenia, ktoré vláda zavied-
la koncom novembra, opäť obmedzili ich 
prevádzku. Prejavilo sa to aj tak, že mnoho slo-
venských spotrebiteľov vyrazilo na prvú adventnú 
nedeľu za nákupmi do susedných krajín, či už do 
Zakopaného, Miškovca, alebo Brna. Ako upozor-
ňovala Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, 
zákaz vychádzania umožnil vycestovať za hranice 
bez ohľadu na dôvod. Takže kým prevádzky za 
hranicami vítali návštevníkov, tie slovenské žiada-
li vládu o pomoc. Tá napokon obchody opäť v ob-
medzenom režime otvorila. Spotrebiteľ musí mať 
poriadny hokej v tom, čo a za akých podmienok 
sa smie. 

Obchod na korze
 Neuveriteľne silný film, 
ktorý získal ako prvá snímka 
z Československa v roku 
1966 Oscara, vznikol 
podľa novely spisova-
teľa Ladislava Gros-
mana. Nedávno ho 
vysielala verejnopráv-
na televízia a vyni-

kajúce herecké 
výkony Idy Kamińskej a Jo-
zefa Kronera z neho robia 
výnimočné dielo. Pre mňa jed-
nou z najsilnejších scén bolo, keď 
židovskej majiteľke galantérie, starej pani 
Lautmannovej, vysvetľuje Tóno Brtko, čo je to ari-
zácia. A ona mu na otázku, či rozumie, odpovedá 
jednoduché a úprimné: „Nerozumiem.“ Ak ste 
tento film už dlhšie nevideli, určite odporúčam. 

Keď reťazec viazne
 Jedna vec je potraviny vyrobiť, druhá vec je 
dopraviť ich k spotrebiteľom. O tom, aké to doká-
že byť aj v dnešnej dobe ťažké, sa už nejaký čas 
presviedčajú vo Veľkej Británii. Denník The Guar-
dian dokonca píše o tom, že ich čakajú brexmas, 
teda brexitom ovplyvnené Christmas. Vlani ešte 
platili prechodné ustanovenia vzájomného obcho-
du krajiny s Európskou úniou, avšak tento rok už 
nie. Dodávateľský reťazec sa musí vyrovnať s byro-
kraciou, colnými kontrolami i sťaženým zamestná-
vaním cudzincov, z ktorých mnohí z Británie odišli 
aj pre pandémiu. Vianoce ohrozuje nedostatok 
vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov fariem, 
ale napríklad aj drevorubačov, pretože na plantá-
žach nemá kto zoťať vianočné stromčeky. Británia 
je zvyčajne najväčším odberateľom tradičného 
cyperského syra halloumi. Ten sa však na rodnom 
ostrove kopí v skladoch v obrovských zásobách. 
Pandémia zapríčinila, že vo svete klesol po ňom 
dopyt. Cyperská vláda mobilizuje svoje veľvysla-
nectvá v zahraničí, aby s vyrobeným syrom po-

mohli a dostali ho na trhy. Preferujú mimoeuróp-
ske krajiny, pretože ak by poslali väčšie zásoby 
stálym odberateľom, museli by znížiť aj cenu. 

Orwell na dne
 Britský autor George Orwell je známy najmä 
svojimi antiutopickými románmi 1984 a Zvieracia 
farma, ktoré sú naozaj úžasné a značne nadčaso-
vé. Jeho prvé dielo sa volá Na dne v Paríži a Lon-
dýne a opisuje v ňom vlastné zážitky, ktoré má zo 
života na úplnom okraji týchto dvoch miest. V Pa-
ríži celé dni doslova drel ako umývač riadu hotela, 
v Londýne žil istý čas ako tulák a musel denne 
prejsť desiatky kilometrov, aby si zaobstaral nejakú 
stravu a nocľah. Zobrazuje odvrátenú tvár veľko-
miest a zaznamenáva životy tých najbiednejších, 
ktorých si človek na ulici často ani nevšimne. Na-
ozaj silné a zaujímavé čítanie. 

Mobilná 
závislosť
 Ešte si spomínate 
na svoje prvé mobily? 
Aj vďaka ich „počet-
ným“ funkciám sa 
s nimi nedalo poriad-
ne nič robiť. Teda 

okrem telefonovania, 
ale keďže kedysi nemalo 

telefón veľa ľudí, aj táto 
možnosť mala svoje obme-

dzenia. Teraz je to presný opak. 
Mobil s internetom ponúka mož-

ností neúrekom a nie je žiadnym prekva-
pením, že mnohí ľudia ho z ruky v podstate ani 
nepustia. Samsung nedávno zverejnil prieskum 
medzi tisíckou slovenských respondentov, z ktoré-
ho vyplynulo, že až 79 % ľudí vo veku od 18 do 
26 rokov trávi s mobilom viac času, než by si pria-
lo. Nie je preto od veci dať si aspoň počas sviatkov 
digitálny detox a vrátiť sa do doby, keď sme čas 
trávili s knihou či spoločenskou hrou. 

Vtip mesiaca
 Príde chlapík do potravín a sťažuje sa preda-
vačke: „Minule ste mi predali desať vajec, 
ale v dvoch z nich boli kurčatá.“ Predavačka celá 
zhrozená odpovedá: „Prepánajána, tak to mi ešte 
osem eur doplatíte.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Televízor 
či Netflix?
 Streamovacie služby sa sta-
li veľkou konkurenciou pre kla-
sické televízne stanice. Vyskúšala 
som to aj to, ale musím povedať, 
že pre mňa sa v zásade nelíšia. 
Ak si človek nedá pozor, ľahko 
skĺzne do toho, že stráca čas ne-
kvalitným obsahom. 
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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

cenovky

Potraviny
dramaticky

prepisujú

Pandémia, klimatická kríza, drahšia 
práca i pohonné hmoty. Keď sa spojí 
viacero rozhodujúcich faktorov 
v rovnakom čase, je z toho celosvetové 
zdražovanie potravín, ktorému sa 
nevyhne ani slovenský trh. Obchodníci 
hlásia, že o zvyšovanie nákupných cien 
žiadajú všetci dodávatelia. Ak sa ich 
požiadavku rozhodnú akceptovať, majú 
na výber dve možnosti. Buď rast cien 
pohltia sami cez svoju maržu, alebo 
zvýšia spotrebiteľské ceny. Keďže 
náklady stúpajú aj im, zákazníci sa 
musia pripraviť na zdražovanie.



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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O veľa kratšie by trvalo vymeno-
vať, čo všetko nedražie. Aj me-
nej pozorní spotrebitelia si môžu 
všimnúť, že za porovnateľný 
nákup, aký urobili na jar, platia 

v súčasnosti výrazne viac. Zatiaľ čo začiatkom roka 
boli potraviny medziročne lacnejšie približne o jed-
no percento, od leta sa ich ceny výrazne zvyšujú. 
Októbrová inflácia dosiahla trinásťročné maximum 
na úrovni 5‚1 %, pričom ceny potravín a nealkoho-
lických nápojov medziročne vzrástli o 3‚9 %.

Na to, aké cenovky visia na pultoch predajní, pritom 
vplýva nespočetne veľa faktorov. Pre komplexný 
obraz je potrebné sa na ne pozrieť z globálneho 
hľadiska. So zvyšovaním nákladov sa totiž boria vša-
de vo svete, čo sa zákonite premieta do rastu cien 
aj na Slovensku. Organizácia pre výživu a poľnohos-
podárstvo OSN uviedla, že svetové ceny potravín 
v októbri medziročne narástli až o tretinu. Podpísa-
li sa pod to hlavne vyššie ceny obilnín a rastlinných 
olejov, čo tvrdo pociťujú aj slovenskí potravinári.

Ako pripomína hovorkyňa Slovenskej potravinár-
skej a poľnohospodárskej komory Jana Holéciová, 

mlynský priemysel je závislý predovšetkým od su-
roviny, pretože 70 až 80 % nákladov na výrobu 
múky tvorí obilie. Jeho cena však od začiatku roka 
neobvykle rýchlo rastie. Kým na konci septembra 
sa na parížskej burze tona potravinárskej pšenice 
predávala za 257‚50 eur, začiatkom novembra to 
bolo 294‚50 eur za tonu, čo predstavuje mesačný 
nárast ceny 14‚3 %. „V sektore hydiny pociťujú 
naši chovatelia a spracovatelia najmä vysoký nárast 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

nákupných cien kŕmnych zmesí, ktoré sú medzi-
ročne vyššie až o pätinu. Náklady na krmivá pritom 
predstavujú 59 percent všetkých nákladov spoje-
ných s výkrmom hydiny a 45 percent všetkých ná-
kladov pri produkcii vajec,“ uvádza Jana Holéciová. 

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
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inzercia

„Odbytové ceny závisia 
od indivi duálnych dohôd.“

Ak ktokoľvek na trhu hovorí o zvyšovaní odbytových cien, tak to automaticky 
neznamená, že sa aj pretavia do reality. Objektívne treba povedať, že cena 
vstupov do výroby a tiež predaja rastie na európskych a svetových trhoch, 
čo výrazne ovplyvňuje aj Slovensko. Na druhej strane však treba pripomenúť 

i to, že obchodníci zastupujú pri rokovaniach aj svojich zákazníkov a chcú pre nich zabezpečiť čo 
najkvalitnejšie produkty za čo najlepšie ceny.

Martin Krajčovič, predseda, Slovenská aliancia moderného obchodu
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cenovky

Potraviny

Pandémia, klimatická kríza, drahšia 
práca i pohonné hmoty. Keď sa spojí 
viacero rozhodujúcich faktorov 
v rovnakom čase, je z toho celosvetové 
zdražovanie potravín, ktorému sa 
nevyhne ani slovenský trh. Obchodníci 
hlásia, že o zvyšovanie nákupných cien 
žiadajú všetci dodávatelia. Ak sa ich 
požiadavku rozhodnú akceptovať, majú 
na výber dve možnosti. Buď rast cien 
pohltia sami cez svoju maržu, alebo 
zvýšia spotrebiteľské ceny. Keďže 
náklady stúpajú aj im, zákazníci sa 
musia pripraviť na zdražovanie.
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Potraviny dramaticky 
prepisujú cenovky

Cukrovary v Seredi a Trenčianskej Teplej sú zas 
v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku 
najväčšími spotrebiteľmi zemného plynu, preto ich 
postihne najmä jeho zvyšujúca sa cena.

Potraviny je potrebné 
vyrobiť aj dopraviť

Takto sa dá pokračovať naprieč všetkými odvetvia-
mi, pretože vyskočili ceny mnohých vstupov. Vý-
razne sa navýšili ceny agrárnych komodít, zdraželi 
hnojivá, obalové materiály, papier, fólie a techno-
lógie. Stúpli ceny energií a pohonných hmôt, ako 
aj náklady na prácu. „Pri cenách potravín je vždy 
dôležité počasie a jeho vplyv na úrodu – najmä 
rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na 
živočíšnu výrobu, t. j. na chov zvierat, pretože je 
ich potrebné nakŕmiť,“ hovorí analytička Wood & 
Company Eva Sadovská. Ako pokračuje, stav úrody 
sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na 
burzách a skôr či neskôr sa to ukáže aj na cenov-
kách v obchodoch u nás. Ďalším dôvodom je rastú-
ca cena ropy a pohonných látok. Potraviny je po-
trebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. 
V prípade mäsa svoju rolu trvalo zohrávajú mory, 
ktoré postihujú chovy zvierat.

Výrobcovia i obchodníci znášajú vyššie náklady na 
hygienické a bezpečnostné opatrenia spojené 
s pandémiou covidu-19, ale aj trendom ekológie 
a udržateľného podnikania. „Rastu cien takpove-
diac praje aj pretrvávajúci dopyt spotrebiteľov po 
potravinách. Ľudia ich majú kde nakupovať (rovna-
ko to bolo aj počas každej vlny pandémie) a uka-
zuje sa, že ich majú aj za čo nakupovať (výrazný 
nárast úspor v bankách),“ vysvetľuje Eva Sadovská. 
Podľa analytičky možno celoročnú infláciu na ten-
to rok očakávať na úrovni okolo troch percent. 
Predpokladá, že tempo zdražovania sa do konca 
roka ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholic-
kých nápojov, pričom na prelome rokov si za ne 
spotrebitelia budú priplácať navyše približne 5 %. 

V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potra-
vín mohla atakovať úroveň 6 %.

„Momentálne dochádza k zdražovaniu takmer vo 
všetkých tovarových skupinách. Najviac však rastú 
ceny v čerstvých a mliečnych kategóriách,“ uvádza 
konateľ siete Delia potraviny Jozef Berko. Zároveň 
pripomína, že pre nedostatočné zásoby základ-
ných surovín na výrobu sa dokonca očakávajú vý-
padky niektorých tovarov. Podľa údajov Štatistic-
kého úradu si zákazníci v októbri medziročne 
priplatili za oleje a tuky (11‚9 %), zeleninu (10‚3 %), 
ovocie (5‚5 %), mlieko a syry (4 %), chlieb a obil-
niny (3‚6 %) a mäso (2‚7 %). Pre vyššiu spotrebnú 
daň boli drahšie tabakové výrobky (15 %) a viac 
stál aj alkohol a víno.

Zdražovaniu 
sa nedá vyhnúť

Spoločnosť Nestlé ohlásila, že pre vyššie náklady 
a rastúce ceny vstupných surovín musí zvýšiť ceny 
svojich výrobkov naprieč hlavnými kategóriami, 
pretože je len čiastočne schopná ich kompenzovať 
z rastu a vnútorných rezerv. Upravené ceny podľa 
výrobcu zabezpečia stabilitu výroby a dodávok na 
pulty slovenských obchodov pri zachovaní kvality 
produktov. „Nárast cien komodít najviac ovplyvnil 
segment kávy, pričom cena arabiky a robusty 
vzrástla o desiatky percent v dôsledku sucha 
a mrazov v Brazílii a vyšších nákladov na dopravu. 
Klimatické zmeny viedli tiež k zvýšenému dopytu 
a následnému nárastu cien pšenice a kukurice, kto-
ré sú hlavnými zložkami najmä cereálií,“ uvádza 
hovorca Nestlé Česko a Slovensko Róbert Kičina. 
Zároveň pokračuje, že výrazne vzrástla cena olejov, 
ktoré sa používajú pri výrobe širokej škály potravín. 
Nedostatok cukru zas ovplyvnil výrobu čokolády 
a cukroviniek. „Horšia dostupnosť a nárast cien 
obalových materiálov sa dotkli výrobkov vo všet-
kých kategóriách. Súčasná ekonomická situácia 
nás núti zvyšovať ceny vybraných kategórií výrob-

kov o 4 až 13 percent,“ konštatuje. Slovenskí vý-
robcovia potravín, ktorí zastupujú viaceré odvet-
via, už v týchto dňoch rokujú so svojimi 
odberateľmi o možnej úprave odbytových cien za 
svoje výrobky. Ako hovorí Jana Holéciová, snažia 
sa im odbornými argumentmi vysvetliť, prečo mu-
sia pristúpiť k úprave odbytových cien. Zároveň 
veria, že tieto rokovania budú mať riešenie a skon-
čia sa pre výrobcov potravín pozitívne. „Niektorí 
potravinári pritom už v predchádzajúcom období 
potvrdili, že sa im už o niečo podarilo navýšiť od-
bytové ceny za svoje potraviny,“ konštatuje.

Odbytové ceny závisia od vzájomnej dohody do-
dávateľa a odberateľa. Obchodníci však deklarujú, 
že s požiadavkami výrobcov väčšinou súhlasia. 
„Zvyšovanie cien sme akceptovali vo väčšej miere, 
lebo je to objektívna situácia na trhu. Neakcepto-
vanie by malo za následok nedodania zo strany 
dodávateľov z objektívnych ekonomických dôvo-
dov a znamenalo by to následný výpadok na na-
šich pultoch pre zákazníkov,“ vysvetľuje Pavol Mi-
kušiak, generálny riaditeľ siete CBA Verex 
a predseda predstavenstva skupiny CBA SK. Ako 
pokračuje, takúto situáciu so zdražovaním si za 
svoje pôsobenie v obchode nepamätá.

Konateľ siete dm drogerie markt Martin Podhradský 
hovorí, že s dodávateľmi veľmi intenzívne rokujú 
o adekvátnom zdražení. Zvyšovanie cien sa snažia 
do konca roka oddialiť, po Novom roku sa mu však 
pravdepodobne nevyhnú. Oprieť sa zatiaľ môžu 
o silnú privátnu značku, avšak na úkor časti svojej 
marže. Zdražovanie vo výške 3 až 10 % však pre-
chádza cez celý drogistický sortiment. Sieť Delia 
potraviny nie je iniciátorom zdražovania, ale sleduje 
cenovú politiku väčších nadnárodných sietí. „Aktu-
álne sa riadime predajnými cenami na trhu, ktorým 
sa prispôsobujeme,“ vysvetľuje Jozef Berko.

Podľa predsedu Slovenskej aliancie moderného 
obchodu Martina Krajčoviča bude v tejto situácii 
dôležité nielen rokovanie o cenách s dodávateľmi, 
ale aj schopnosť jednotlivých obchodníkov pohltiť 
cenové zvýšenia. „Aj tento rok je inflácia pri potra-
vinách nižšia ako priemerná inflácia na Slovensku. 
Je to práve preto, že obchodníci už tento rok ab-
sorbujú časť stúpajúcich nákladov a nepremietajú 
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to do pultových cien,“ hovorí. Navýšiť odbytové 
ceny chcú podľa jeho slov dodávatelia v každom 
segmente výroby potravín. „Treba však pre objek-
tivitu povedať, že slovenskí producenti žiadajú 
v priemere vyššie navýšenia cien ako ich konkuren-
cia zo zahraničia. To len potvrdzuje naše slová 
o slabej podpore domácich producentov, a preto 
môžu mať do budúcna ešte väčšie problémy s kon-
kurencieschopnosťou,“ myslí si.

Boj potravinárov sa zostrí

To môže znamenať, že sa zhorší pozícia sloven-
ských potravín na pultoch predajní. Ak dokážu 
zahraniční výrobcovia absorbovať vyššie náklady 
lepšie ako domáci producenti, rastie riziko väčšie-
ho dovozu. „Faktom je, že slovenské poľnohospo-
dárstvo a potravinárstvo je roky poddimenzované 
a cesta k stabilnému odvetviu výroby potravín aj 
v časoch zvyšujúcich sa cien vedie jedine cez pod-
poru štátu smerom k tomuto odvetviu a k akcep-
tovaniu vyšších odbytových cien samotnými ob-
chodníkmi,“ uvádza Jana Holéciová.

Štát však dlhodobo nepodporuje domácich potra-
vinárov, tak ako napríklad Česko, Poľsko alebo 
Maďarsko. Slovensko má najvyššiu DPH na potra-
viny v porovnaní s okolitými štátmi a vysoké odvo-
dové zaťaženie. „Toto sú problémy, ktoré spôso-
bujú, že slovenskí potravinári sú menej 
konkurencieschopní v porovnaní s kolegami zo 
susedných krajín, ktorí aj v súčasnosti dostávajú 
oveľa väčšiu podporu. Ak štát nevytvorí rovnakú 
štartovaciu čiaru pre domácich producentov, tak 
sa tieto problémy budú ďalej prehlbovať a cyklicky 
sa vracať s príchodom každej krízy,“ vysvetľuje 
Martin Krajčovič. Ako pokračuje, obchodníci pô-
sobia na spoločnom voľnom európskom trhu, kto-
rý prináša veľké benefity. Slovenské agropotravi-
nárstvo sa však nevie dostatočne etablovať na 
tomto trhu a prepadá oproti konkurencii napríklad 
v porovnaní s Českom, odkiaľ prichádza na Sloven-
sko najväčší import potravín.

Skupina CBA SK sa bude podľa Pavla Mikušiaka 
snažiť pomôcť slovenským producentom tak, ako 

to robí dlhé roky – uprednostniť ich výrobky na 
svojich pultoch a dúfa, že to ocenia aj zákazníci. 
„Naďalej budeme spolupracovať so slovenskými 
producentmi a podporovať ich. Prípadný zvýšený 
dovoz zo zahraničia môžu využiť väčšie nadnárod-
né reťazce,“ tvrdí Jozef Berko.

Vyššie cenovky na potravinách môžu viesť spotre-
biteľov k tomu, že si budú do svojich košíkov vkla-
dať lacnejšie potraviny. Slovenské domácnosti sú 
citlivé na ceny potravín aj preto, že im z rodinných 
rozpočtov ukrajujú až pätinu, zatiaľ čo priemerom 
v Európskej únii je 13 %. „Už koronakríza spôso-
bila, že spotrebitelia sa síce neobmedzujú v množ-
stve, ale siahajú po produktoch s nižšou pridanou 

hodnotou. Cena potraviny je v regióne strednej 
Európy veľmi určujúci faktor pri predaji a inflácia 
väčšinou tento trend iba potvrdí. Dlhodobo upo-
zorňujeme na vysokú DPH na potraviny a uvítali by 
sme jej plošné zníženie, čím by sa vytvoril priestor 
na lepšiu absorpciu inflácie v celom potravinár-
skom reťazci,“ uvádza Martin Krajčovič. Jozef Ber-
ko očakáva, že spotrebitelia začnú po Vianociach 
viac šetriť. „Zákazník sa bude správať podľa mož-
ností svojej peňaženky. Dúfam však, že to nebude 
na úkor kvality a uprednostňovania produkcie 
z dovozu pre nižšiu cenu,“ dodáva Pavol Mikušiak.

Ochutnaj
ľadové umenie

www.muchasekt.sk
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Slovenské potraviny prešli testovaním najlepšie

Slovensko každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu 
o reziduálnej kontaminácii potravín pesticídmi. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených 
hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu. Zo správy, ktorú za 
rok 2020 spracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spolu s Výskumným 
ústavom potravinárskym, vyplýva, že slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie v porovna-
ní s členskými štátmi EÚ a krajinami tretieho sveta. Odborníci analyzovali 468 vzoriek čerstvého, 
mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochu-
tín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy.

V 264 vzorkách potravín (56‚4 %) bol zistený jeden alebo viac druhov zvyškov pesticídov. V 59‚6 % 
vzoriek potravín slovenského pôvodu neboli zistené žiadne zvyšky pesticídov. Našli sa však vo 
vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sliviek a papriky. Ako 
nevyhovujúca bola vyhodnotená jedna vzorka raže. V potravinách pôvodom z krajín EÚ sa zvyšky 
pesticídov nachádzali vo viac ako polovici vzoriek potravín (52‚7 %) a päť vzoriek (2‚1 %) bolo 
vyhodnotených ako nevyhovujúce. Najvyšší počet analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzal 
z Poľska, Španielska, Talianska a Česka.
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Potraviny dramaticky 
prepisujú cenovky

Cukrovary v Seredi a Trenčianskej Teplej sú zas 
v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku 
najväčšími spotrebiteľmi zemného plynu, preto ich 
postihne najmä jeho zvyšujúca sa cena.

Potraviny je potrebné 
vyrobiť aj dopraviť

Takto sa dá pokračovať naprieč všetkými odvetvia-
mi, pretože vyskočili ceny mnohých vstupov. Vý-
razne sa navýšili ceny agrárnych komodít, zdraželi 
hnojivá, obalové materiály, papier, fólie a techno-
lógie. Stúpli ceny energií a pohonných hmôt, ako 
aj náklady na prácu. „Pri cenách potravín je vždy 
dôležité počasie a jeho vplyv na úrodu – najmä 
rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na 
živočíšnu výrobu, t. j. na chov zvierat, pretože je 
ich potrebné nakŕmiť,“ hovorí analytička Wood & 
Company Eva Sadovská. Ako pokračuje, stav úrody 
sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na 
burzách a skôr či neskôr sa to ukáže aj na cenov-
kách v obchodoch u nás. Ďalším dôvodom je rastú-
ca cena ropy a pohonných látok. Potraviny je po-
trebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. 
V prípade mäsa svoju rolu trvalo zohrávajú mory, 
ktoré postihujú chovy zvierat.

Výrobcovia i obchodníci znášajú vyššie náklady na 
hygienické a bezpečnostné opatrenia spojené 
s pandémiou covidu-19, ale aj trendom ekológie 
a udržateľného podnikania. „Rastu cien takpove-
diac praje aj pretrvávajúci dopyt spotrebiteľov po 
potravinách. Ľudia ich majú kde nakupovať (rovna-
ko to bolo aj počas každej vlny pandémie) a uka-
zuje sa, že ich majú aj za čo nakupovať (výrazný 
nárast úspor v bankách),“ vysvetľuje Eva Sadovská. 
Podľa analytičky možno celoročnú infláciu na ten-
to rok očakávať na úrovni okolo troch percent. 
Predpokladá, že tempo zdražovania sa do konca 
roka ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholic-
kých nápojov, pričom na prelome rokov si za ne 
spotrebitelia budú priplácať navyše približne 5 %. 

V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potra-
vín mohla atakovať úroveň 6 %.

„Momentálne dochádza k zdražovaniu takmer vo 
všetkých tovarových skupinách. Najviac však rastú 
ceny v čerstvých a mliečnych kategóriách,“ uvádza 
konateľ siete Delia potraviny Jozef Berko. Zároveň 
pripomína, že pre nedostatočné zásoby základ-
ných surovín na výrobu sa dokonca očakávajú vý-
padky niektorých tovarov. Podľa údajov Štatistic-
kého úradu si zákazníci v októbri medziročne 
priplatili za oleje a tuky (11‚9 %), zeleninu (10‚3 %), 
ovocie (5‚5 %), mlieko a syry (4 %), chlieb a obil-
niny (3‚6 %) a mäso (2‚7 %). Pre vyššiu spotrebnú 
daň boli drahšie tabakové výrobky (15 %) a viac 
stál aj alkohol a víno.

Zdražovaniu 
sa nedá vyhnúť

Spoločnosť Nestlé ohlásila, že pre vyššie náklady 
a rastúce ceny vstupných surovín musí zvýšiť ceny 
svojich výrobkov naprieč hlavnými kategóriami, 
pretože je len čiastočne schopná ich kompenzovať 
z rastu a vnútorných rezerv. Upravené ceny podľa 
výrobcu zabezpečia stabilitu výroby a dodávok na 
pulty slovenských obchodov pri zachovaní kvality 
produktov. „Nárast cien komodít najviac ovplyvnil 
segment kávy, pričom cena arabiky a robusty 
vzrástla o desiatky percent v dôsledku sucha 
a mrazov v Brazílii a vyšších nákladov na dopravu. 
Klimatické zmeny viedli tiež k zvýšenému dopytu 
a následnému nárastu cien pšenice a kukurice, kto-
ré sú hlavnými zložkami najmä cereálií,“ uvádza 
hovorca Nestlé Česko a Slovensko Róbert Kičina. 
Zároveň pokračuje, že výrazne vzrástla cena olejov, 
ktoré sa používajú pri výrobe širokej škály potravín. 
Nedostatok cukru zas ovplyvnil výrobu čokolády 
a cukroviniek. „Horšia dostupnosť a nárast cien 
obalových materiálov sa dotkli výrobkov vo všet-
kých kategóriách. Súčasná ekonomická situácia 
nás núti zvyšovať ceny vybraných kategórií výrob-

kov o 4 až 13 percent,“ konštatuje. Slovenskí vý-
robcovia potravín, ktorí zastupujú viaceré odvet-
via, už v týchto dňoch rokujú so svojimi 
odberateľmi o možnej úprave odbytových cien za 
svoje výrobky. Ako hovorí Jana Holéciová, snažia 
sa im odbornými argumentmi vysvetliť, prečo mu-
sia pristúpiť k úprave odbytových cien. Zároveň 
veria, že tieto rokovania budú mať riešenie a skon-
čia sa pre výrobcov potravín pozitívne. „Niektorí 
potravinári pritom už v predchádzajúcom období 
potvrdili, že sa im už o niečo podarilo navýšiť od-
bytové ceny za svoje potraviny,“ konštatuje.

Odbytové ceny závisia od vzájomnej dohody do-
dávateľa a odberateľa. Obchodníci však deklarujú, 
že s požiadavkami výrobcov väčšinou súhlasia. 
„Zvyšovanie cien sme akceptovali vo väčšej miere, 
lebo je to objektívna situácia na trhu. Neakcepto-
vanie by malo za následok nedodania zo strany 
dodávateľov z objektívnych ekonomických dôvo-
dov a znamenalo by to následný výpadok na na-
šich pultoch pre zákazníkov,“ vysvetľuje Pavol Mi-
kušiak, generálny riaditeľ siete CBA Verex 
a predseda predstavenstva skupiny CBA SK. Ako 
pokračuje, takúto situáciu so zdražovaním si za 
svoje pôsobenie v obchode nepamätá.

Konateľ siete dm drogerie markt Martin Podhradský 
hovorí, že s dodávateľmi veľmi intenzívne rokujú 
o adekvátnom zdražení. Zvyšovanie cien sa snažia 
do konca roka oddialiť, po Novom roku sa mu však 
pravdepodobne nevyhnú. Oprieť sa zatiaľ môžu 
o silnú privátnu značku, avšak na úkor časti svojej 
marže. Zdražovanie vo výške 3 až 10 % však pre-
chádza cez celý drogistický sortiment. Sieť Delia 
potraviny nie je iniciátorom zdražovania, ale sleduje 
cenovú politiku väčších nadnárodných sietí. „Aktu-
álne sa riadime predajnými cenami na trhu, ktorým 
sa prispôsobujeme,“ vysvetľuje Jozef Berko.

Podľa predsedu Slovenskej aliancie moderného 
obchodu Martina Krajčoviča bude v tejto situácii 
dôležité nielen rokovanie o cenách s dodávateľmi, 
ale aj schopnosť jednotlivých obchodníkov pohltiť 
cenové zvýšenia. „Aj tento rok je inflácia pri potra-
vinách nižšia ako priemerná inflácia na Slovensku. 
Je to práve preto, že obchodníci už tento rok ab-
sorbujú časť stúpajúcich nákladov a nepremietajú 
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STRETNUTIE

Milan 
Surovec

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Vyštudoval odbor ekonomika vnútorného obchodu na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave a jeho kariérne kroky viedli prirodzene do 
maloobchodu. Keď v roku 1994 vznikla z torza štátneho podniku 
Západoslovenský zdroj – OZ Nitra zamestnanecká akciovka, 
bol medzi jej zakladateľmi. Dnes je to už vyše štvrťstoročie, 
čo stojí na čele regionálnej siete Nitrazdroj.

Surovec
Vyštudoval odbor ekonomika vnútorného obchodu na Ekonomickej 

generálny riaditeľ, Nitrazdroj
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

S ieť Nitrazdroj pôsobí v sied-
mich mestách Nitrianskeho 
a Trnavského kraja, kde pre-
vádzkuje 21 predajní potra-

vín, tri mäsiarstva, štyri darčekové predajne 
a šesť diskontov, ktoré sú určené hlavne pre 
živnostníkov. Nedávno sa rozhodla spustiť 
internetový predaj potravín.

Čoskoro sa končí druhý pandemický rok. 
Ako by ste ho zhodnotili?

Pandémia je témou nie dennej, ale prakticky hodi-
novej komunikácie, ktorá sa bezprostredne dotýka 
obchodu s potravinami, aj keď to občania nevní-
majú do takej miery ako napríklad problémy 
v zdravotníctve či školstve. Obchod s potravinami 
musí byť k dispozícii bez ohľadu na to, či je zákaz-
ník covid pozitívny, alebo negatívny. Tento fakt 
zvyšuje náročnosť na prácu našich zamestnancov, 
ale aj nás ako zamestnávateľov, ktorí musia zabez-
pečovať opatrenia podľa covid automatu. Ideme 
do tretej vlny a dostávame sa do podobnej situácie 
ako vlani. V čiernych okresoch sme museli obme-
dziť počet osôb na metre štvorcové predajnej plo-
chy. Konzumáciu v priestoroch našich cukrární sme 
radšej zakázali vzhľadom na praktickú nemožnosť 
kontrolovať zákazníkov podľa režimu OTP. Jediné, 
čo sa op                                                                roti minulému roku zmenilo, je, že sa zru-
šili seniorské hodiny.

Bude tento rok pre vás z hľadiska tržieb 
úspešný?

Ekonomika sa v tejto situácii stáva druhoradou a je 
priamo závislá od pandemickej situácie v okresoch, 
kde pôsobíme. Všetky štatistiky, ktoré sme použí-
vali do roku 2019, môžeme zahodiť, pretože sa 
zmenila štruktúra nákupov, priemerná hodnota 
košíka i počet zákazníkov. Začíname od nuly, kto-
rú nám stanovila červená čiara minulého roka.

Platí aj vo vašej sieti, že spotrebitelia chodia 
do predajní menej často a nakupujú viac?

Zákazníci v našich predajniach vždy nakupovali pro-
dukty dennej spotreby, to znamená, že si kúpili 
jogurt, pol chleba a sýtený nápoj a o deň-dva prišli 
opäť nakúpiť. Počet zákazníkov sa počas pandémie 
znížil a priemerný nákup zvýšil, ale neplatí, že by 
u nás zrazu začali realizovať týždenné nákupy.

Niektorí zákazníci sa rozhodli protestovať 
proti pravidlám tak, že chodia do predajní 
bez rúšok. Dá sa to nejako riešiť?

Neviem si predstaviť, ako riešiť situácie, keď zákaz-
ník alebo skupina zákazníkov vstúpi do predajne 
bez prekrytia horných dýchacích ciest a formou 
protestu obmedzujú iných zákazníkov pri nákupe 
a pri účtovaní nákupov pri pokladniciach. Právo je 
bezzubé a je náročné vyžadovať od našich zamest-
nancov precízne kontroly zákazníkov. Náklady, kto-
ré sa vyžadujú na zabezpečenie strážnej služby 
v menších prevádzkach, sú príliš vysoké a neakcep-
tovateľné vzhľadom na ekonomiku týchto predajní.

Stávajú sa takéto incidenty často?

Sťažnosti nám pribúdajú na dennej báze. Zákazní-
ci vojdú do predajne bez rúška a odmietajú si ho 
nasadiť alebo vedome vytvárajú konflikty s naším 
personálom. Sú to situácie, ktoré nevieme vyriešiť, 
keďže ľudia vidia odmietanie rúšok napríklad aj 
u niektorých poslancov. Tento stav vyvoláva zvýše-
ný tlak na psychiku zamestnancov. A práve preto 
by sme sa im chceli poďakovať.

Pôsobíte v regióne, kde sú viacerí silní 
zamestnávatelia. Je ťažké nájsť kvalitných 
zamestnancov?

Musíme zvyšovať mzdový štandard, aby vôbec mal 
kto v predajniach pracovať. Nitriansky región ne-

patrí k regiónom s vysokou nezamestnanosťou, 
naopak, pracovných možností pribúda, čo vytvára 
tlak na rast miezd, ktoré tvoria rozhodujúcu časť 
našich nákladov.

Bolo by pre vás riešením zamestnávať 
cudzincov?

Zamestnancov zo zahraničia zatiaľ nezamestnáva-
me, uprednostňujeme slovenských občanov vzhľa-
dom na znalosť prísnych hygienických predpisov 
a ľahkú komunikáciu so zákazníkmi. Duálne vzde-
lávanie sme zrušili, pretože nedosahovalo predpo-
kladané ciele v stabilizácii budúcich zamestnancov. 
Podmienky prijatia na vysoké školy sú v súčasnosti 
ľahko dosiahnuteľné a mladí ľudia, samozrejme, 
uprednostnia skôr túto možnosť. Praktických častí 
duálneho vzdelávania sa často žiaci ani nezúčast-
ňovali.

Nedávno ste v rámci Nitry spustili internetový 
predaj. Ako sa mu darí?

Sme ešte len na začiatku. Snažíme sa konkurovať 
hlavne rýchlosťou. Nie sme cenoví lídri, ale chceme 
sa presadiť práve rýchlosťou dodávky, ktorá je pre 
určitú skupinu zákazníkov kľúčová. Keď si kupujú-
ci objedná nákup na 18. hodinu, tak mu ho 
o 18. hodine plus-mínus desať minút vieme dodať. 

V online 
chceme 

konkurovať 
rýchlosťou

Musíme zvyšovať 
mzdový štandard, 
aby mal kto 
v predajniach 
pracovať.

... /...
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STRETNUTIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Vyštudoval odbor ekonomika vnútorného obchodu na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave a jeho kariérne kroky viedli prirodzene do 
maloobchodu. Keď v roku 1994 vznikla z torza štátneho podniku 
Západoslovenský zdroj – OZ Nitra zamestnanecká akciovka, 
bol medzi jej zakladateľmi. Dnes je to už vyše štvrťstoročie, 
čo stojí na čele regionálnej siete Nitrazdroj.

generálny riaditeľ, Nitrazdroj



generálny riaditeľ, Nitrazdroj
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Situácia v súčasnosti počas tretej vlny korony na-
hráva predaju potravín cez e-shop. Prirodzenou 
snahou zákazníkov je vyhnúť sa frekventovaným 
nákupným centrám a radšej zvoliť formu online 
nákupu prostredníctvom telefonickej objednávky 
alebo e-shopu.

Objednávky chystáte v predajniach či
v sklade?

Zadefinovali sme si predajne, ktoré sú na to urče-
né. Zákazník urobí objednávku, náš zamestnanec 
povyberá tovar z regálov do košíka, nablokuje na 
pokladnici, odovzdá kuriérovi a ten nákup dovezie 
zákazníkovi, ktorý zaň môže zaplatiť v hotovosti 
alebo kartou.

Ako vidíte budúcnosť e-shopov 
s potravinami?

Online predaj sa uplatní najmä vo veľkých a väčších 
mestách, a to vzhľadom na koncentráciu a krátke 
vzdialenosti medzi odbernými miestami. Dnes ne-
stojí otázka online verzus kamenné obchody, skôr 
výhody spojenia týchto formátov. Z nedávnej náv-
števy USA mám dojem, že kamenné obchody tam 
fungujú stále na veľmi dobrej úrovni a nikto ich 
nezatvára pre online nákupy. Nezanedbateľná však 
zostáva uhlíková stopa, ktorú e-shopy spôsobujú. 
V rámci globalizácie sa rozhodne zvyšuje, keď kaž-
dý objednaný balík je doručený inou logistickou 
spoločnosťou. Jedným z vplyvov tejto formy doru-
čovania je aj neúmerne vysoký dopyt po vodičoch, 
čo spôsobuje ich nedostatok na trhu práce.

Slovensko od budúceho roka spúšťa zálohový 
systém plastových fliaš a plechoviek. 
Je dostatočne pripravený?

Zákon o zálohovaní priniesol problém v tom, že 
separovaný zber, ktorý je pod gesciou ZMOS, sa 
bude paralelne realizovať so zálohovým systémom 
v obchode, výlučne s potravinami, a to nie dobro-
voľne, ale povinne. Je pochopiteľná obava zo zvý-
šenia cien tovaru o výšku zálohy v súčasnom ob-
dobí, keď ceny potravín už aj tak neúmerne rastú. 
Ide o negatívny signál pre zákazníka. Zvýšenie cien 
o zálohu bude predstavovať pri tovaroch z najlac-
nejších kategórií nárast cien o 30 až 40 percent. 
Niekto môže namietať – veď peniaze budú vrátené 
pri výkupe. Čas od nákupu po vrátenie zálohy 
môže byť rôzne dlhý. Okrem toho hrozí nebezpe-
čenstvo, že do priestorov predajní, kde platia 
 zvýšené hygienické opatrenia, sa budú donášať 
znečistené obaly spolu so zvyškami obsahu. Dodá-
vatelia výkupových automatov už dnes hlásia 
omeškania plánovaných inštalácií.



O tom, ako Nitrazdroj rieši 
výpadok personálu z dôvodu 
pandémie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Čo ma na 
nakupovaní najviac 

baví/nebaví:
V obchode pracujem takmer 

celý život. Rád si pozriem novinky 
u konkurencie a zvažujem, či 

ich zavádzať. Slovensko je však 
mentálne inak nastavené ako 

vyspelá Európa. Už moja 
mama pracovala za pultom 

v lahôdkach. Obchod je 
môj život.

Čo mi v obchode 
chýba:

Tolerancia vo vzťahu 
zákazník – personál, ale aj 

personál – dodávateľ. Celková 
atmosféra v spoločnosti 
sa prejavuje v obchode. 

Nepamätám si, kedy boli 
tieto vzťahy také napäté.

S kým 
najradšej/

najčastejšie 
nakupujem: 

Prevažne sám. Veľké 
týždenné nákupy realizujem 

s manželkou. Stáva sa 
tradíciou, že posedíme pri 
káve so skupinou stálych 
priateľov. Výlučne však 

len v sobotu.

Môj obľúbený 
obchod:

Ten, v ktorom je milý 
a ochotný personál. Stále 
platí, že o obchode a jeho 
úrovni rozhodujú ľudia – 

personál. Obchod je v prvom 
rade o ľuďoch a až druhý 

v poradí je tovar.

Aký som zákazník: 
Som lojálny zákazník 

k predajniam, v ktorých 
pravidelne nakupujem. Som 

opatrný pri zmenách obchodnej 
značky, pri zmene obvyklej 

predajne, v ktorej som doteraz 
nakupoval. Vo vlastnej sieti však 
často treba riešiť aj nepopulárne 

veci. Je to náš údel.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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Martin Labaš,
obchodný riaditeľ spoločnosti Labaš

Vyštudoval manažment a marketing na Prešovskej univerzite v Prešove a neskôr tiež 
strategický manažment na Business Institut v Prahe. Vo firme Labaš brigádoval už 
počas stredoškolských prázdnin, zvyčajne v sklade. Ako vysokoškolský študent pracoval 
v spoločnosti počas celého roka na rôznych pozíciách a po ukončení štúdia nastúpil ako 
nákupca tovaru. Teraz, po takmer deviatich rokoch od skončenia univerzity, pracuje 
na pozícii obchodného riaditeľa. Vo voľnom čase sa venuje hlavne rodine a rád športuje.

Vízia 
Mojou víziou je dotiahnuť spoločnosť Labaš 
minimálne o jeden stupienok vyššie v rebríčku TOP 
obchodníkov s potravinami na Slovensku. V tomto 
rebríčku už pred nami nie je veľa spoločností, no aby 
sme sa posunuli vyššie, je pred nami ešte veľa práce. 
Ideme však dobrým smerom, čo ma teší.

Kniha a film
Preferujem skôr audioknihy na témy 
osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov, 
psychológie. Zvyknem ich počúvať hlavne v aute 
na dlhých cestách, je to výborná forma relaxu. 
Naposledy som si vypočul audioknihu Klíčem 

je klid od Ryana Holidaya. Namiesto filmov 
sme doma skôr verní seriálom na Netflixe. 
Jedna krátka časť seriálu pred spaním je tak 
akurát. Z novších sérií určite odporúčam 
Money Heist alebo The Good Doctor.

Čo ma 
v poslednom 
čase rozosmialo 
Najviac ma rozosmievajú naše deti. Je to nekonečný zdroj 
zábavy, takže si to celkom užívam. 

Peniaze
Peniaze sú pre mňa nástroj, ako si zabezpečiť 
životné radosti pre seba a svojich blízkych, 
dávajú do určitej miery pocit slobody 
a nezávislosti. Snažím sa na peniaze pozerať 
racionálne, nedávať ich na životný piedestál 
a používať ich s rozumom.

Hobby
Momentálne sú mojím najväčším hobby naše 
dve malé deti, ktorým venujem takmer všetok 
voľný čas na spoločné aktivity. Popritom mám 
veľmi rád športové aktivity každého druhu, 
ktoré striedam pravidelne niekoľkokrát do 
týždňa – bicykel, beh, fitnes, basketbal, zimné 
športy a podobne.

Životný cieľ
Mať zdravú a šťastnú rodinu, byť 
spokojný v práci, neustále sa zdokonaľovať 

a pozitívne ovplyvňovať ľudí okolo seba. 
Všetko ostatné už príde samo.

Šťastné 
číslo 
Konkrétne šťastné číslo nemám. 
Namiesto šťastného čísla sa 
skôr snažím spoliehať na svoj 
vlastný úsudok. Myslím, že je 
lepšie na sebe popracovať a byť 
na rôzne životné alebo pracovné 
situácie čo najlepšie pripravený. 
Takto sa nemusíme spoliehať na 
šťastie vo veľmi veľkej miere.

Úspech 
Za najväčší úspech vo svojom živote považujem určite 

svoju rodinu, ktorá so mnou aktívne zdieľa všetky 
osobné či pracovné úspechy, ale aj neúspechy. Aktuálne 
z profesijného hľadiska je pre mňa najväčším úspechom 
súčasný hospodársky výsledok, ktorý sme spoločnými 

silami v spoločnosti dosiahli aj v tomto neľahkom 
a turbulentnom období. Tento úspech však nie 

je len môj osobný, ale je to úspech všetkých 
zamestnancov a kolegov, ktorí nás svojou 
vzájomnou spoluprácou nielen udržali, ale 
aj posilnili v poste najväčšieho slovenského 
veľkoobchodu s potravinami.

Motto
Veľmi sa mi páči heslo: „Kto chce, hľadá spôsoby, 
kto nechce, hľadá dôvody.“ Netreba sa báť riešiť 
komplikované a zložité úlohy. V drvivej väčšine prípadov 
vieme nájsť riešenie, len nie vždy sa nám do toho 
chce. Vyžaduje si to trochu viac energie a vnútornej 
motivácie, no výsledok je oveľa uspokojujúcejší ako pri 
vyhováraní sa, prečo niečo nefunguje.

Kľúčové dáta a pracovné 
skúsenosti Martina Labaša 

nájdete na www.tovarapredaj.sk

generálny riaditeľ, Nitrazdroj
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Situácia v súčasnosti počas tretej vlny korony na-
hráva predaju potravín cez e-shop. Prirodzenou 
snahou zákazníkov je vyhnúť sa frekventovaným 
nákupným centrám a radšej zvoliť formu online 
nákupu prostredníctvom telefonickej objednávky 
alebo e-shopu.

Objednávky chystáte v predajniach či
v sklade?

Zadefinovali sme si predajne, ktoré sú na to urče-
né. Zákazník urobí objednávku, náš zamestnanec 
povyberá tovar z regálov do košíka, nablokuje na 
pokladnici, odovzdá kuriérovi a ten nákup dovezie 
zákazníkovi, ktorý zaň môže zaplatiť v hotovosti 
alebo kartou.

Ako vidíte budúcnosť e-shopov 
s potravinami?

Online predaj sa uplatní najmä vo veľkých a väčších 
mestách, a to vzhľadom na koncentráciu a krátke 
vzdialenosti medzi odbernými miestami. Dnes ne-
stojí otázka online verzus kamenné obchody, skôr 
výhody spojenia týchto formátov. Z nedávnej náv-
števy USA mám dojem, že kamenné obchody tam 
fungujú stále na veľmi dobrej úrovni a nikto ich 
nezatvára pre online nákupy. Nezanedbateľná však 
zostáva uhlíková stopa, ktorú e-shopy spôsobujú. 
V rámci globalizácie sa rozhodne zvyšuje, keď kaž-
dý objednaný balík je doručený inou logistickou 
spoločnosťou. Jedným z vplyvov tejto formy doru-
čovania je aj neúmerne vysoký dopyt po vodičoch, 
čo spôsobuje ich nedostatok na trhu práce.

Slovensko od budúceho roka spúšťa zálohový 
systém plastových fliaš a plechoviek. 
Je dostatočne pripravený?

Zákon o zálohovaní priniesol problém v tom, že 
separovaný zber, ktorý je pod gesciou ZMOS, sa 
bude paralelne realizovať so zálohovým systémom 
v obchode, výlučne s potravinami, a to nie dobro-
voľne, ale povinne. Je pochopiteľná obava zo zvý-
šenia cien tovaru o výšku zálohy v súčasnom ob-
dobí, keď ceny potravín už aj tak neúmerne rastú. 
Ide o negatívny signál pre zákazníka. Zvýšenie cien 
o zálohu bude predstavovať pri tovaroch z najlac-
nejších kategórií nárast cien o 30 až 40 percent. 
Niekto môže namietať – veď peniaze budú vrátené 
pri výkupe. Čas od nákupu po vrátenie zálohy 
môže byť rôzne dlhý. Okrem toho hrozí nebezpe-
čenstvo, že do priestorov predajní, kde platia 
 zvýšené hygienické opatrenia, sa budú donášať 
znečistené obaly spolu so zvyškami obsahu. Dodá-
vatelia výkupových automatov už dnes hlásia 
omeškania plánovaných inštalácií.



O tom, ako Nitrazdroj rieši 
výpadok personálu z dôvodu 
pandémie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Čo ma na 
nakupovaní najviac 

baví/nebaví:
V obchode pracujem takmer 

celý život. Rád si pozriem novinky 
u konkurencie a zvažujem, či 

ich zavádzať. Slovensko je však 
mentálne inak nastavené ako 

vyspelá Európa. Už moja 
mama pracovala za pultom 

v lahôdkach. Obchod je 
môj život.

Čo mi v obchode 
chýba:

Tolerancia vo vzťahu 
zákazník – personál, ale aj 

personál – dodávateľ. Celková 
atmosféra v spoločnosti 
sa prejavuje v obchode. 

Nepamätám si, kedy boli 
tieto vzťahy také napäté.

S kým 
najradšej/

najčastejšie 
nakupujem: 

Prevažne sám. Veľké 
týždenné nákupy realizujem 

s manželkou. Stáva sa 
tradíciou, že posedíme pri 
káve so skupinou stálych 
priateľov. Výlučne však 

len v sobotu.

Môj obľúbený 
obchod:

Ten, v ktorom je milý 
a ochotný personál. Stále 
platí, že o obchode a jeho 
úrovni rozhodujú ľudia – 

personál. Obchod je v prvom 
rade o ľuďoch a až druhý 

v poradí je tovar.

Aký som zákazník: 
Som lojálny zákazník 

k predajniam, v ktorých 
pravidelne nakupujem. Som 

opatrný pri zmenách obchodnej 
značky, pri zmene obvyklej 

predajne, v ktorej som doteraz 
nakupoval. Vo vlastnej sieti však 
často treba riešiť aj nepopulárne 

veci. Je to náš údel.
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   Riadenie in-store 
projektov zefektívni 

    softvér

Š 

peciálna forma odborného seminá-
ra asociácie POPAI CE prináša infor-
mácie o vybraných témach, ktoré 
riešia maloobchodníci, značkoví 
výrobcovia a ďalšie subjekty zame-

rané na shopper marketing a komunikáciu v re-
taile. Andrea Vozníková, riaditeľka výskumu spo-
ločnosti InsightLab a členka rady a garantka sekcie 
vzdelávania, po novom prezidentka POPAI CE, na 
úvod účastníkov zoznámila s vybranými výsledka-
mi skupinovej diskusie o zmenách v in-store ko-
munikácii pod vplyvom pandémie. „Respondenti 
prieskumu sa zhodli na tom, že uplynulý rok bol 
v tomto ohľade extrémne turbulentný. Veľa vecí 
sa odrazu muselo odohrávať online a na to nebol 
nikto pripravený. Mnoho záležitostí sa začalo riešiť 
digitálne, čo v trade marketingu nebolo doposiaľ 
obvyklé,“ hovorí a dodáva, že táto situácia pretr-
váva i naďalej. Napriek tomu, že bolo nutné ihneď 
sa prispôsobiť, všetko sa podľa odpovedí podarilo 
zvládať veľmi rýchlo, a to aj v rámci exekúcie.

Pandémia zasiahla súťaže

Z prieskumu ďalej vyplýva, že sa toho nielen v re-
taile, ale i v ľudských životoch vplyvom pandémie 
zmenilo veľa. Všetci trávili viac času doma, návštevy 
obchodov obmedzovali na nevyhnutný čas, robili 
väčšie nákupy, pre rúška a respirátory sa ženy toľko 
nekrášlili, a, naopak, spotrebitelia boli nútení doma 
viac variť. „Len čo nejaká nová situácia trvá dlhšie 
než tri mesiace, stane sa z nej zvyk. Preto to, čo sme 
pred viac než rokom poznali pod pojmom normál, 
dnes neplatí. Máme tu nový normál a to, čo bolo 
kedysi, sa už nevráti,“ komentuje Andrea Vozníko-
vá. Aj preto sa väčšina kampaní musela prispôsobiť 
novému modelu, a to na strane reťazcov i agentúr. 
Kampane sa zmenšovali, posúvali či dokonca rušili, 
čo bol prípad Veľkej noci. Na druhej strane iné ka-
tegórie rástli, napríklad potraviny, a to práve pre 
domáce varenie. Vládne obmedzenia výrazne ob-
medzili spotrebiteľské súťaže. Ich organizátori preto 
hľadali nové spôsoby, ako tento problém riešiť. 
Okrem iného to znamenalo navýšenie nákladov na 
ich realizáciu. A tento rok to nebude inak.

Asociácia POPAI CE pred časom pripravila seminár Retail Trouble Shaker. Jeho náplňou 
bola osveta k aktuálnemu trendu digitalizácie procesov vo firmách, konkrétne 
k efektívnemu využitiu softvérových systémov a programov, ktoré pomáhajú riadiť  
in-store kampane, in-store aplikácie a ďalšie riešenia v retaile. Proces realizácie 
týchto projektov zjednodušujú.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

ordináciu všetkých svojich projektov a bezeň by si 
už prácu ani nedokázala predstaviť. „Vhodný soft-
vér by mal vedieť zrealizovať zákazku svojmu pro-
ducentovi, a to vrátane možnosti spolupráce ďal-
ších subjektov. Teda možnosti zapojiť ich do nej. 
V prípade priamej reklamy neexistuje veľa podob-
ných riešení. V Dago používame dve, jedno pre 
riadenie interných procesov a druhé pre inštaláciu 
kampaní v obchodoch,“ hovorí Marek Končitík, 
obchodný riaditeľ firmy Dago.

Oba programy pomáhajú spoločnosti dodávať 
kampane hoci aj do dvoch dní od zadania. Ob-
zvlášť v tejto dobe, keď zadávatelia kampaní po-
trebujú rýchlo reagovať a nemajú čas na stretáva-
nie sa s výrobcom kampane. Preto je nutné projekt 
správne špecifikovať a poskytnúť k nemu prístup 
zadávateľom. Tí potom môžu v reálnom čase na-
vrhovať zmeny a vyhodnocovať výsledky. Práve to 
dokáže softvér lsdago.cz. Odhalí celý proces vrá-
tane monitoringu, v akom stave sa aktuálne na-
chádza, a nikto si nemusí nič pamätať. Pomocou 
takýchto zostáv priamo v programe je možné fle-
xibilne meniť rôzne parametre a vďaka priloženým 
fotografiám sa dajú aj dodatočne robiť zmeny. 
Všetko je možné urobiť do dvoch minút – každú 
predajňu. Vďaka tomuto riešeniu je možné elimi-
novať chybovosť, ktorá pri inštaláciách vzniká. 
„Jadro tohto softvéru je unikátne. Pracujeme na 
ňom už viac ako tri roky a dnes ho používa vyše 
150 našich zákazníkov,“ uvádza Marek Končitík.

Merchandisingový systém 
pomáha riadiť obsah

Softvérovým riešením sa dajú sledovať aj reklamné 
materiály, ktoré sa distribuujú do predajných 
miest. Dohliada na to, aby na všetkých miestach, 

kde má byť vybraná kampaň dostupná, bolo všet-
ko v poriadku. Dokonca aj to, či sa na predajnej 
ploche nenachádza POS materiál ešte z minulého 
roka. „Bez tohto systému, ktorý vyvíjame od roku 
2004, si našu prácu nedokážeme predstaviť. Je to 
totiž nielen pomôcka pre nás, aby sme mali nad 
všetkým väčšiu kontrolu, ale slúži aj ako spätná 
väzba od predajných miest formou notifikácií,“ 
odhaľuje Libor Chvojka, produkčný riaditeľ spoloč-
nosti Wellen. V systéme sú uvedené informácie 
o predajniach s detailnými údajmi, kde nechýba ani 
ich schéma. Každý používateľ má priradenú svoju 
úlohu. K dispozícii sú údaje o reklamných nosičoch 
vrátane ich obsahu, popisu, platnosti a tak ďalej.

„Platforma sa využíva aj na spravovanie obsahu 
v digital signage. Opäť na základe zadaných digi-
tálnych nosičov je možné vytvoriť obsah tak, aby 
mal správne rozmery pre konkrétne zariadenie, na 
ktorom bude prezentovaný. Platforma vzdialene 
cez internet distribuuje príslušný obsah na daný 
nosič,“ hovorí Libor Chvojka. Pre kompletné ovlá-
danie – teda aj s možnosťou automatického vzdia-
leného nasadenia – spoločnosť Wellen používa 
svoj ďalší softvér. „Volá sa eMA a vie obsluhovať 
nielen digital signage, ale aj vyvolávací systém, 
elektronické cenovky a vie aj spravovať interaktív-
ne prvky. Všetko sa deje v online priestore a k dis-
pozícii sú aj rôzne štatistiky,“ dopĺňa Ladislav Ma-
rek, COO spoločnosti Wellen.

Aplikácie sú vítané

Na riadenie in-store kampaní sa v mnohých prípa-
doch využívajú špeciálne programy. Majú na sta-
rosti vybavovanie objednávok či logistiku. Čo sa 
týka marketingových a trade marketingových akti-
vít, väčšina spoločností stavia na excelové tabuľky 
a neexistuje jednotné riešenie. „Z nášho prieskumu 
ohľadom tejto témy však vyplynulo, že existujú aj 
výnimky. Niektoré firmy používajú vybrané platfor-
my alebo aplikácie a s ich pomocou všetko plánujú. 
Ide však len o niekoľko prípadov,“ odhaduje An-
drea Vozníková. Málokto si to uvedomuje, ale pri 
realizáciách je potrebné spracovať nemalé množ-
stvo dát – od plánovania po tlač, vyhodnotenie 
a podobne. Absencia nástrojov, ktoré by riadenie 
tohto procesu uľahčovali, znamená komplikácie. 
Uvedomuje si to väčšina spoločností, a tak by ich 
implementáciu uvítala, pretože by im pomohla po-
zvať a prepojiť všetky agentúry zapojené do kam-
pane. Čo sa týka digital signage, v tomto prípade 
majú firmy väčšinou najatú väčšiu digitálnu agen-
túru alebo majú vytvorené špeciálne oddelenie, 
ktoré sa tým zaoberá.

„Respondenti prieskumu sa zhodli na tom, že soft-
vér, ktorý by im výrazne pomohol, by mal štartovať 
už na začiatku kampane. To znamená, že po prvý 
raz by sa použil už pri tendri. Konkrétne by bolo 
skvelé, aby softvér umožňoval do tendra pozvať 
spolupracujúce agentúry. V okamihu, ako niekto 
vyhrá, by mohol v tomto prostredí hneď nadviazať 
na jej kompletnú realizáciu,“ vyzdvihuje Andrea 
Vozníková. Systém by taktiež mal vedieť spravovať 
predajne, kontakty a marketingové POS materiály 
vrátane popisov alebo súpisov detailov každej pre-
dajne. Takáto aplikácia by bola schopná predpokla-
dať aj náklady potrebné na realizáciu kampane. 
Potenciál takéhoto druhu softvéru je vysoký.

Marketingové projekty 
sa dajú spravovať 
komplexne

O softvéri sa diskutuje dlhodobo. Spoločnosť Dago 
s ním má dlhoročné skúsenosti. Využíva ho na ko-

Niekdajší normál 
sa už nevráti.
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   Riadenie in-store 
projektov zefektívni 

    softvér

Š 

peciálna forma odborného seminá-
ra asociácie POPAI CE prináša infor-
mácie o vybraných témach, ktoré 
riešia maloobchodníci, značkoví 
výrobcovia a ďalšie subjekty zame-

rané na shopper marketing a komunikáciu v re-
taile. Andrea Vozníková, riaditeľka výskumu spo-
ločnosti InsightLab a členka rady a garantka sekcie 
vzdelávania, po novom prezidentka POPAI CE, na 
úvod účastníkov zoznámila s vybranými výsledka-
mi skupinovej diskusie o zmenách v in-store ko-
munikácii pod vplyvom pandémie. „Respondenti 
prieskumu sa zhodli na tom, že uplynulý rok bol 
v tomto ohľade extrémne turbulentný. Veľa vecí 
sa odrazu muselo odohrávať online a na to nebol 
nikto pripravený. Mnoho záležitostí sa začalo riešiť 
digitálne, čo v trade marketingu nebolo doposiaľ 
obvyklé,“ hovorí a dodáva, že táto situácia pretr-
váva i naďalej. Napriek tomu, že bolo nutné ihneď 
sa prispôsobiť, všetko sa podľa odpovedí podarilo 
zvládať veľmi rýchlo, a to aj v rámci exekúcie.

Pandémia zasiahla súťaže

Z prieskumu ďalej vyplýva, že sa toho nielen v re-
taile, ale i v ľudských životoch vplyvom pandémie 
zmenilo veľa. Všetci trávili viac času doma, návštevy 
obchodov obmedzovali na nevyhnutný čas, robili 
väčšie nákupy, pre rúška a respirátory sa ženy toľko 
nekrášlili, a, naopak, spotrebitelia boli nútení doma 
viac variť. „Len čo nejaká nová situácia trvá dlhšie 
než tri mesiace, stane sa z nej zvyk. Preto to, čo sme 
pred viac než rokom poznali pod pojmom normál, 
dnes neplatí. Máme tu nový normál a to, čo bolo 
kedysi, sa už nevráti,“ komentuje Andrea Vozníko-
vá. Aj preto sa väčšina kampaní musela prispôsobiť 
novému modelu, a to na strane reťazcov i agentúr. 
Kampane sa zmenšovali, posúvali či dokonca rušili, 
čo bol prípad Veľkej noci. Na druhej strane iné ka-
tegórie rástli, napríklad potraviny, a to práve pre 
domáce varenie. Vládne obmedzenia výrazne ob-
medzili spotrebiteľské súťaže. Ich organizátori preto 
hľadali nové spôsoby, ako tento problém riešiť. 
Okrem iného to znamenalo navýšenie nákladov na 
ich realizáciu. A tento rok to nebude inak.

Asociácia POPAI CE pred časom pripravila seminár Retail Trouble Shaker. Jeho náplňou 
bola osveta k aktuálnemu trendu digitalizácie procesov vo firmách, konkrétne 
k efektívnemu využitiu softvérových systémov a programov, ktoré pomáhajú riadiť  
in-store kampane, in-store aplikácie a ďalšie riešenia v retaile. Proces realizácie 
týchto projektov zjednodušujú.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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NA SLOVENSKÝCH 
STOLOCH 
DOMINUJE KURA

CS #1

Hoci sa na Slovensku po prvý raz objavil africký mor ošípaných už v lete 2019, vážne 
rozhodnutie padlo až v lete tohto roka. Kvôli ochrane domácich chovov sa začne 
s masovým lovom diviačej zveri, má ísť až o stotisíc kusov. Mäso z diviny z okresov, 
kde sa zatiaľ choroba nezjavila, sa má vo veľkom začať objavovať na pultoch 
maloobchodných predajní. Zásob diviačieho mäsa tak možno bude dosť, no otázka je, 
či sa nájde aj dostatok spotrebiteľov, ktorí ho budú nakupovať.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

A
k chce zákazník dnes nájsť na 
pultoch maloobchodných pre-
vádzok diviačie mäso, musí sa 
poriadne snažiť. Buď si musí 
vybrať malú špecializovanú 

predajňu, alebo hypermarket, kde však tomuto 
druhu mäsa nebýva venovaná extra veľká po-
zornosť. Dôvod je jasný. Spot-
rebitelia na Slovensku síce 
na jednej strane sú mäso-
žravci, keď si podľa dát 
agentúry GfK každá 

domácnosť aspoň raz za rok kúpi nejaký mä-
sový výrobok, no na druhej strane sú aj veľmi 
konzervatívni a málokedy siahnu po niečom 
inom ako hydine či klasickom bravčovom mäse.

Podľa údajov agentúry Median SK totiž zverinu 
vôbec nekonzumuje takmer 40 % spotrebiteľov 

a častejšie ako raz za mesiac si ju 

dopraje len 17‚5 % respondentov. Podobne je 
na tom aj teľacie mäso, ktoré vôbec nekonzu-
muje 43‚4 % opýtaných a jahňacie podľa 
prieskumu neje takmer 55 % spotrebiteľov. 
Údaje prieskumných agentúr a jasné preferencie 
zákazníkov na Slovensku potvrdzujú aj výrobco-
via a spracovatelia mäsa a mäsových výrobkov.

„Z naš ich skú seností, ale aj z nezá vislý ch 
prieskumov vyplý va, ž e Slovensko je krajinou 

bravč ové ho a hydinové ho mä sa. Hovä dzie 
mä so tvorí  v spotrebe iba desať per-

cent,“ hovorí obchodný riaditeľ Tau-
ris Group Mojmír Klešč. Vysvetľuje, 
že nové trendy sa na Slovensku viac 
prejavujú v teoretickej rovine ako 

v nákupnom správaní. V súčas-
nosti síce firma na trh uvá-

dza produktový rad zo 
slovenskej zveriny, no 
prejavuje sa pri ňom 
nedôvera konzerva-
tívneho spotrebiteľa. 

rebitelia na Slovensku síce 
na jednej strane sú mäso-
žravci, keď si podľa dát 
agentúry GfK každá 

„Z naš ich skú seností, ale aj z nezá vislý ch 
prieskumov vyplý va, ž e Slovensko je krajinou 

bravč ové ho a hydinové ho mä sa. Hovä dzie 
mä so tvorí  v spotrebe iba desať per-

cent,“ hovorí obchodný riaditeľ Tau-
ris Group Mojmír Klešč. Vysvetľuje, 
že nové trendy sa na Slovensku viac 
prejavujú v teoretickej rovine ako 

v nákupnom správaní. V súčas-
nosti síce firma na trh uvá-

31,1%,1%
spotrebiteľov uvádza, 
že šunku konzumujú 
dva až tri razy do týždňa.

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

nás na 
sociálnych 
sieťach:

... /...

„V podpore predaja musí me rá tať  s eduká ciou 
a zí skaní m dô very a preferencií  k tý mto druhom 
vý robkov,“ hovorí Mojmír Klešč.

Rovnako situáciu na trhu vidí marketingový ma-
nažér spoločnosti Krásno Michal Tkadlec. Za 
najpopulárnejší druh považuje bravčové mäso, 
jednak pre jeho rozmanitosť, ale aj pre dostup-
nosť. Pridáva sa k nemu aj retail manažér spo-
ločnosti Vijofel trade Jozef Džubakovský mladší: 
„Ako š pecialitu sme naš u ponuku rozš í rili 
o jahň acie mä so z naš ej vlastnej farmy. Najviac 
sa u nás predáva hydinové  mä so, predpokla-
dá m, ž e hlavne pre jednoduchosť prí pravy 
a v neposlednom rade aj pre jeho obľ ubu 
u mladý ch aktí vnych ľ udí , ktorí preferujú zdravý  
ž ivotný  š tý l.“

Aj spomenuté jahňacie mäso však považuje za 
experiment, na ktorý si musí zákazník zvyknúť. 
„Nepredpokladá m, ž e sa jahň acie mä so stane 
ná kupný m headlinerom mainstreamové ho 
zá kazníka. Skô r si myslí m, ž e ostane verný  zaru-
č enej klasike, teda hydinové mu, bravč ové mu 
a hovä dziemu mä su. Napriek tomu v ň om vidí me 
potenciá l,“ tvrdí Jozef Džubakovský mladší.

Krízy 
(ne)komplikujú život

Jahňacina už zo svojej podstaty musí patriť 
 medzi produkty, ktoré sa radia medzi prémiový 
tovar. A hoci by logika veci navrávala, že v krí-
zových časoch, akými bez pochýb je aj prebie-
hajúca pandémia ochorenia covid-19, by sa 
malo spotrebiteľské správanie zmeniť a pre-

orientovať na čo najlacnejšie produkty, výrob-
covia hovoria, že v tomto smere si pandémiu 
takmer vôbec nevšimli. „Zákazníci aj naďalej 
preferujú výrobky s vyšším obsahom mäsa 
a uvažujú aj o zdravšom a vyváženejšom jedál-
ničku. Tomu zodpovedá aj rast záujmu predo-
všetkým o šunky najvyššej akosti,“ hovorí Mi-
chal Tkadlec.

Hoci sa o pandémii hovorí ako o kríze, napríklad 
v porovnaní s finančnou je v nich predsa len roz-
diel. Kým zvyčajne sú krízy sprevádzané prud-
kým prepadom kúpyschopnosti obyvateľstva, 
v tomto prípade k razantnej zmene nedošlo. 
Sčasti je za to zodpovedný fakt, že v 21. storočí 
sa už množstvo práce dá vykonávať na diaľku 
z domu a sčasti je príčinou aj to, že trh práce bol 
v skutočnosti v posledných rokoch poddimen-
zovaný. A tak, ak aj ľudia pre krízu prišli o prácu, 
rýchlo si našli inú.

„Koronakrí za neovplyvnila myslenie spotrebite-
ľ ov smerom k niž š ej kvalite, prá ve naopak. Spo-
loč nosť  Tauris na kvalite neš etrí  a ná š  spotrebi-
teľ  je za to vď ač ný , dô veruje ná m a je ochotný  
za kvalitu zaplatiť . A, naopak, my si vá ž ime 
dô veru naš ich zá kazní kov a kvalitu naš ich vý rob-
kov a neobchodujeme s ň ou,“ uvádza Mojmír 
Klešč. Aj Jozef Džubakovský mladší uznáva, že 
produkty s primárne nízkou cenou síce stále 
majú svojich zákazníkov, no je ich čím ďalej tým 
menej. Na druhej strane však kríza neznamená 
len potenciálny prepad kúpyschopnosti obyva-
teľstva, dosah má aj na samotných producen-
tov. „Zač iatok pandé mie vyhnal cenu suroviny 
nahor, a to hlavne pre nestá losť, nevyspytateľ -
nosť trhu poč as š tá tneho lockdownu a obme-
dzenia na hraniciach,“ dopĺňa.

Okrem ľudskej pandémie si svojou prechádzajú 
aj ošípané, čo v mäsospracujúcom priemysle 
výrazne cítiť. „V priebehu roka 2021 sa prehĺbi-
la aj pandé mia africké ho moru oš ípaný ch, kde 
sa v rá mci Slovenska muselo pristú piť  k ruš eniu 
chovov, aj veľ kokapacitný ch, č o spô sobilo prob-
lé m s dodá vkami. Obdobná  situá cia pokrač ova-
la aj v Nemecku, kde bol trend ruš enia chovov 
ešte vý raznejš í ,“ hodnotí uplynulý rok Mojmír 
Klešč a dodáva, že napriek tomu sa im nateraz 
darí zabezpečiť dostatočné množstvo bravčové-
ho mäsa z overených zdrojov.

Pandémia koronavírusu znamenala rastúce ná-
klady pre výrobcov, čo je taktiež jedným z fak-
torov, pre ktoré spotrebitelia zažívajú jedno 
z najvýraznejších zdražovaní v obchodoch za 
posledné roky. Producenti museli výrazne zvýšiť 
hygienické opatrenia, zhoršila sa logistika a zvý-
šili sa aj výpadky pracovníkov z dôvodu ochore-
nia. A aj keď situácia na globálnom trhu s brav-
čovým mäsom necháva množstvo európskej 
produkcie na domácom trhu, čo tlačí na znižo-
vanie ceny, rast nákladov na pracovnú silu, ener-
gie či niektoré ďalšie položky tento trend s naj-
väčšou pravdepodobnosťou zvráti.

„Chuť experimentovať nevidíme.“

Rastúci záujem napríklad o králičie či jahňacie mäso sme zatiaľ 
nespozorovali. V sezónnych ponukách akurát registrujeme 
záujem o výrobky, ktoré obsahujú mäso z diviny, čo určite 
spestrí ponuku.

Michal Tkadlec, marketingový manažér, Krásno

58 %58 %58 slovenských 
domácností si aspoň 
raz za rok zakúpi 
hovädzie mäso.

Zdroj: GfK, 09/20 – 08/21 Zdroj: Euromonitor International, 2020

Ako často konzumujete hydinu?

1-krát denne a viac 0‚8 %
4- až 6-krát týždenne 7‚2 %

2- až 3-krát týždenne 33‚3 %
1-krát týždenne 23‚4 %

2- až 3-krát mesačne 13‚6 %
1-krát mesačne 13‚3 %

menej často ako raz mesačne 3‚3 %
nekonzumujem 2‚1 %

neuvedené 3‚0 %

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

1. Mecom Group

2. Tauris

3. Hyza

4. Orkla Group

5. Tatrakon

Top 5 firiem z hľadiska tržieb

Na nové druhy 
mias si musí 
spotrebiteľ 
zvyknúť.
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skúsenosť spoločnosti Tauris, ktorá niektoré 
bezéčkové potraviny musela pre slabý záujem 
spotrebiteľov vyradiť zo svojho portfólia. Na-
priek tomu dopyt po zdravších výrobkoch regis-
trujú a prispôsobujú sa mu, rovnako ako takzva-
nému krátkemu dodávateľskému reťazcu.

„Trend z farmy na stôl je skôr regionálny, no 
našimi dodávateľmi mäsa sú farmy, ktoré máme 
overené, používame tradičné receptúry a mo-
derné technológie chladenia. Máme vlastnú sieť 
Mäsiarstiev u býka, kde môže spotrebiteľ nájsť 
čerstvý tovar priamo z rozrábky a výrobnej linky 
s distribúciou do 24 hodín. Pokojne tomu ho-
vorme aj trend z farmy na stôl v celoslovenskej 
a technologicky špičkovej podobe,“ hovorí Moj-
mír Klešč.

Ako však ukazuje príklad najväčšieho sloven-
ského producenta mäsa a mäsových výrobkov, 
spoločnosti Mecom, zdravé trendy sa nemusia 
nevyhnutne prejavovať len v samotných výrob-
koch. Po tom, ako firma v lete zmenila majiteľa, 
keď po finančnej skupine Penta prevzala kon-
trolu nad firmou americká skupina Smithfield 
Foods, spoločnosť vyhlásila, že sa chce správať 
viac spoločensky zodpovedne. „Smithfield 
 Foods je už viac ako dve desaťročia priekopní-
kom v oblasti trvalej udržateľnosti vrátane mno-
hých priemyselných prvenstiev. Spoločnosť má 
ambiciózny záväzok znížiť svoju uhlíkovú stopu 
o 25 percent do roku 2025,“ uvádza firma vo 
svojej tlačovej správe.

Mäso stále rastie

Jedným zo základných pravidiel úspešného pod-
nikania je výrok, že každá kríza so sebou priná-
ša príležitosti. Ani v tomto prípade to nie je inak. 
Podľa údajov Euromonitora International v prie-
behu minulého roka narástla domáca spotreba 
spracovaného mäsa v objeme aj v tržbách. „Na-
rástol aj dopyt po nespracovanom mäse, keďže 
spotrebitelia strávili viac času varením doma. 
Napriek rastúcemu trendu pohodlnejšieho živo-
ta je domáce varenie na Slovensku stále veľmi 
populárne,“ uvádza Lina Sidorenke, hovorkyňa 
Euromonitora International pre strednú a vý-
chodnú Európu.

Posledné údaje agentúry GfK zo Spotrebiteľské-
ho panelu, ktorý zhromaždil dáta za september 
2020 až august 2021, potvrdzujú trendy, o kto-
rých hovoria aj výrobcovia a spracovatelia mäsa. 
„Spomedzi čerstvého mäsa v počte kupujúcich 
dominuje hydina, ktorú si aspoň raz zakúpilo 94 
percent domácností. Celkovo na ňu kupujúce 
domácnosti v sledovanom období minuli v prie-
mere 105 eur,“ uvádza konzultantka Spotrebi-
teľského panelu GfK Lucia Pientková.

Tesne za hydinou nasleduje v popularite brav-
čové mäso, ktoré si aspoň raz počas sledované-
ho obdobia kúpilo 91 % domácností. Na rozdiel 
od hydiny však spotrebitelia na bravčové mäso 
minú viac, v priemere 116 eur. Tretie v poradí, 
hovädzie mäso, nakupuje výrazne menej spot-
rebiteľov. Aspoň raz v sledovanom období si ho 
zakúpilo 58 % slovenských domácností a z ob-
chodu si ho v priemere odniesli sedemkrát.

„Niektorý zo širokej ponuky mäsových výrob-
kov si zakúpili všetky slovenské domácnosti. 
V podiele vo výdavkoch dominujú šunky, ktoré 
tvoria 24 percent výdavkov na mäsové produk-
ty a aspoň raz si nejaký druh šunky zakúpili 
takmer všetky slovenské domácnosti. Na dru-
hom mieste v podiele vo výdavkoch sú párky. 
Tie si aspoň raz zakúpilo 94 percent domácnos-
tí a tvoria približne 15 percent výdavkov na 

mäsové produkty v sledovanom období,“ do-
pĺňa Lucia Pientková.

Zdravé trendy  
na tanieroch

Práve mäsové výrobky sú jednou z oblastí, v kto-
rých ich výrobcovia cítia ďalší výrazný trend – 
dopyt spotrebiteľov po zdravších a kvalitnejších 
potravinách. Znižovanie obsahu soli či konzer-
vantov, čo bol hit posledných rokov, ešte viac 
posilnila pandémia a dôraz spotrebiteľov na 
zdravie a zdravú výživu. „Spotrebitelia sa viac 
zaujímajú o zloženie a my sa tomu prispôsobu-
jeme. Vysoký obsah mäsa, minimum prídavných 
látok, znižovanie obsahu soli či výrobky bez aler-
génov. To sú naše priority, na ktoré reflektujeme 
nielen pri novinkách, ale aj pri stabilnom sorti-
mente,“ hovorí Michal Tkadlec.

Záujem o takzvané bezéčkové potraviny dlhší čas 
vidia v spoločnosti Vijofel trade. „Naše výrobky 
sú tradične údené na bukovom dreve, to zname-
ná, že sú bez pridaných aróm,“ hovorí Jozef Džu-
bakovský mladší. So záujmom o zdravé stravova-
nie súvisí aj produkcia jahňacieho mäsa, ktorá 
spĺňa jednu z najmodernejších požiadaviek – 
z farmy na stôl. „Vnímame to ako niečo, čo nás 
ešte viac priblíži k nášmu zákazníkovi,“ dodáva.

Aj pri zdravých potravinách a mäsových výrob-
koch sa však dá šliapnuť vedľa, o čom hovorí 

minie za rok priemerná 
slovenská domácnosť na 
nákupy mäsových výrobkov.

336 eur 116 eur
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minie za rok priemerná 
slovenská domácnosť na 
nákupy bravčového mäsa.

Záujem je  
o bezéčkové 

výrobky.
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Svetovými veľmocami v pestovaní kakaových bôbov 
sú Pobrežie Slonoviny a Ghana. A hoci slovo veľmoc 
implikuje bohatstvo, pri čokoláde to neplatí. Podľa 
BBC vlani pracoval priemerný farmár na kakaových 
plantážach za menej než jedno euro na deň. Aj preto 
výrobcovia cukroviniek zdôrazňujú „fairtrade“, férový 
prístup k obchodu od farmára až po spotrebiteľa.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

P
ojem fairtrade sa vo verejnom 
priestore síce objavil už dáv-
nejšie, no napriek tomu ani na 
konci roka 2021 nestráca na 
aktuálnosti. Dosiahnutie spra-

vodlivého prístupu ku všetkým článkom dodá-
vateľského reťazca je totiž dlhodobá záležitosť. 
Hoci sa tento pojem často vyskytuje pri káve či 
pri banánoch, práve kakao a čokoláda je jednou 
z oblastí, kde je celosvetový problém najvypuk-
lejší. „Priemerná farmárka na kakaovej plantá-
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férového podnikania. „Každý náš obchod bol 
založený na férovom podnikaní. Nie však fair-
trade, my sa s touto značkou nestotožňujeme. 
Keď ž e sme osobne prí tomní  na plantá ž ach 
a sme v kontakte s farmá rmi, ponú kame im re-
á lnu podporu, nie len finanč nú. Považ ujeme 
fé rové  podnikanie za nieč o ú plne kľ ú č ové  bez 
ohľadu na to, č i ná m to zvyš uje predaje, alebo 
nie. Mož no v urč itý ch chví ľ ach to mô ž e byť  naš a 
konkurenč ná  nevý hoda, keď ž e má me vyš š ie ná -
klady ako naš a konkurencia č i iní  spracovatelia. 
V koneč nom dô sledku to vš ak priná š a aj iné  
ovocie, ako je to finanč né  krá tkodobé ,“ hovorí 
Karol Stýblo, spolumajiteľ spoločnosti Lyra.

Pandémia sa neprejavila

Sladkosti patria medzi veľmi časté položky, kto-
ré sa zjavujú v košíku spotrebiteľov. Na ich odbyt 
nemala zásadný vplyv ani pandémia, hoci niek-
torí výrobcovia zaznamenali zmenu v štruktúre 
predaných tovarov. Attila Virág hovorí, že si 
v spoločnosti Chocoland všimli prepad prémio-
vých sladkostí, no na druhej strane v kategórii 
tradičných výrobkov či výrobkov pod privátnymi 
značkami zaznamenali zvýšený dopyt.

„Hoci bol minulý pandemický rok pre mnohých 
náročný, predajnosť kategórie sušienok a oblá-
tok to veľmi neovplyvnilo. Napriek 6-percentné-
mu rastu tržieb spred dvoch rokov kategória za 
posledných 12 mesiacov zostala stabilná a tržby 
dosiahli úroveň viac ako 189 miliónov eur, čo 

predstavuje 30‚2 milióna spotrebovaných ki-
logramov sušienok a oplátok,“ hovorí konzul-
tantka spoločnosti NielsenIQ Miriam Brynzová.

Segment oblátok tvorí podľa spoločnosti 
Nielsen IQ 56 % všetkých tržieb z kategórie ob-
látok a sušienok. „Zároveň je jediný, ktorý spo-
medzi ostatných medziročne rastie, a to o dve 
percentá. Druhým v poradí je segment sušienok, 
ktorý si ukrajuje takmer tretinu všetkých preda-
jov. Trojicu uzatvára segment piškóty/trubičky, 
ktorého tržby za posledných 12 mesiacov klesa-
jú o tri percentá a dosiahli úroveň 28‚6 milióna 
eur,“ hovorí Miriam Brynzová.

Oblátky a sušienky si podľa údajov agentúry GfK 
zákazníci kupujú v priemere raz za osem dní, čo 
z nich robí najfrekventovanejšiu kategóriu slad-
kostí. Jedna domácnosť minie na ich nákup 
v priemere 79 eur ročne a takmer každé druhé 
euro smeruje na nákupy v akciovej cene. „Naj-
viac na sušienky a oblátky míňajú domácnosti 
s tínedžermi,“ dodáva Nina Páleníková, konzul-
tantka Spotrebiteľského panelu GfK.

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že akýkoľ-
vek typ cukroviniek má medzi spotrebiteľmi 
svojich priaznivcov. Z dát agentúry GfK vyplýva, 
že čokoládové tyčinky si aspoň raz za rok kúpi 
každá domácnosť, cukríky, bonboniéry a pralin-
ky si aspoň raz ročne kúpi deväť z desiatich do-
mácností. „Cukrovinkám sa darí najmä koncom 
roka. V minulom roku si cukrovinku s vianočnou 
tematikou zakúpilo takmer osem z desiatich 
slovenských domácností. V nákupoch dominujú 
rôzne čokoládové figúrky, adventné kalendáre 
či salónky, ale vianočný motív nájdeme aj medzi 
bonboniérami, oblátkami, perníčkami alebo na 
tabuľkovej čokoláde,“ uvádza Nina Páleníková.

Menej cukru 
a viac ovocia
Hoci dáta z prieskumných agentúr ukazujú, že 
spotrebitelia na Slovensku maškrtia veľmi radi, 
výrobcovia cukroviniek potvrdzujú, že si všímajú 
jeden zásadný trend. Tým je postupné znižovanie 
obsahu cukru v ich výrobkoch. „V naš om č oko-
lá dovom biznise sme si už pred troma rokmi sta-
novili, ž e zredukujeme obsah cukru v naš ich pro-
duktoch na maximálne 30 percent. A na tom 
systematicky pracujeme. Je to momentá lne trend 
aj v zá padnej Euró pe. Rovnako v naš ich produk-

NAŠE UMENIE ČOKOLÁDY
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vIAnoce s

NOVINKA
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ži za deň zarobí 30 centov, čo ešte zvýrazňuje 
rozdiely medzi mužmi a ženami v celosveto-
vom čokoládovom priemysle,“ uvádza britský 
portál BBC. Ani lepšie platení farmári zďaleka 
nepresiahnu úroveň 1‚65 eura za deň, ktorá 
predstavuje hranicu extrémnej chudoby. Tieto 
čísla a informácie dlhodobo vytvárajú tlak na 
výrobcov či distribútorov čokoládových výrob-
kov, ktorí by mali robiť všetko pre to, aby sa 
vykorisťovanie farmárov vytratilo.

„Je to mimoriadne dô lež itá  té ma. Nestlé  spolu-
pracuje s organizáciou Rainforest Alliance, ktorá  
certifikuje udrž ateľ nosť  pestovania a zí skavania 
kakaa. Naš e č okolá dy Orion už  dnes obsahujú  
certifikované , udrž ateľ ný m spô sobom zí skavané  
kakao a postupne pribudnú  aj ď alš ie vý robky. 
Do konca roku 2025 chce Nestlé  dokonč iť  pre-
chod na udrž ateľ né  kakao pre vš etky vý robky 
v portfó liu,“ odkazuje hovorca spoločnosti 
 Nestlé Česko Robert Kičina.

Okrem samotného zlepšovania postavenia pes-
tovateľov kakaových bôbov je fairtrade aj nálep-
ka, ktorá priťahuje pozornosť spotrebiteľov. 
Veľmi dobre tak môže fungovať aj ako marke-
tingový ťahák, čo pripúšťa aj obchodný riaditeľ 
spoločnosti Chocoland Attila Virág. „Spotrebi-
teľ  to urč ite vní ma pozití vne. Hlavne mladš ia 
generá cia, ktorá  už  sleduje zlož enie a pô vod 
suroví n. Je to pre ňu zá roveň  jedno z rozhodu-
jú cich krité rií  pri ná kupe,“ hovorí.

Na druhej strane sú však aj producenti, ktorí 
nesúhlasia s marketingovým nánosom okolo 
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21%
spotrebiteľov hovorí, že čokoládové
tyčinky si dopraje 
dva- až trikrát za mesiac.

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

klad v tyč inke Margot a Só jových rezoch,“ ho-
vorí Robert Kičina za spoločnosť Nestlé Česko.

Hoci pri cukre sa snažia spotrebitelia čoraz čas-
tejšie obmedzovať, vo všeobecnosti to pri čo-
koládovej hmote ani zďaleka neplatí. Za všetko 
hovoria údaje spoločnosti Mondelez, ktorá 
v Bratislave prevádzkuje čokoládovňu spojenú 
najmä so značkou Figaro. Ročne fabrika vypro-
dukuje až 50-tisíc ton čokoládovej hmoty a čo-
koládových výrobkov. „Celkovo Mondelez In-
ternational v Bratislave investoval do rozvoja 
výroby a inovácií viac ako 100 miliónov eur. 
Okrem sortimentu, strojov či výrobných postu-
pov sa najviac zmenil prístup k výrobe z pohľa-
du šetrnosti k životnému prostrediu, kvalite 
a bezpečnosti,“ uvádza riaditeľ továrne Miro-
slav Lörincz.

Okrem samotnej čokoládovej hmoty sú pre 
spotrebiteľov však dôležité aj ďalšie zložky, kto-
ré sa v nej nachádzajú. „Vidíme trend vo zvyšo-
vaní podielu ovocných zložiek,“ hovorí Attila 
Virág zo spoločnosti Chocoland. Podobne aj vo 

firme Nestlé vnímajú zvýšený dopyt spotrebite-
ľov po pridaných kúskoch ovocia, ale napríklad 
aj kakaových bôbov.

Experimenty fungujú, 
no nie ružové
Vo všeobecnosti platí, že spotrebitelia radi ob-
javujú nové chute inšpirované aktuálnymi trend-
mi. Radi ochutnajú aj menej tradičné kombiná-
cie, a tak každú sezónu nie je na poli cukroviniek 
o nevídané novinky núdza. „Stále je potrebné 
ponúkať spotrebiteľom novinky alebo limitova-
né edície. Aj preto sme pripravili špeciál ne edície 
– Toffifee Cocoa Intense a Merci Black&White,“ 
hovorí marketingový manažér spoločnosti 
 Storck Pavel Vojta.

... /...

toch použ í vame trstinový  alebo kokosový  cukor, 
a tak sa snaž í me robiť  produkty č o najzdravš ie,“ 
vysvetľuje Karol Stýblo zo spoločnosti Lyra.

Zásadnou výzvou pre výrobcov však v tomto 
prípade je fakt, že zákazníci pri znižovaní obsa-
hu citlivo vnímaných zložiek – cukrov, tukov 
a soli – očakávajú zachovanie rovnakej chuti. 
„Ide o komplikovaný  a dlhotrvajú ci proces, pre-
tož e chceme minimalizovať  vplyv zmeny recep-
tú ry na vý slednú  chuť  vý robku. Nedá vno sme 
zní ž ili obsah cukru v Lentilká ch, predtý m naprí-

Aké sú nové trendy 
v cukrovinkách, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 
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férového podnikania. „Každý náš obchod bol 
založený na férovom podnikaní. Nie však fair-
trade, my sa s touto značkou nestotožňujeme. 
Keď ž e sme osobne prí tomní  na plantá ž ach 
a sme v kontakte s farmá rmi, ponú kame im re-
á lnu podporu, nie len finanč nú. Považ ujeme 
fé rové  podnikanie za nieč o ú plne kľ ú č ové  bez 
ohľadu na to, č i ná m to zvyš uje predaje, alebo 
nie. Mož no v urč itý ch chví ľ ach to mô ž e byť  naš a 
konkurenč ná  nevý hoda, keď ž e má me vyš š ie ná -
klady ako naš a konkurencia č i iní  spracovatelia. 
V koneč nom dô sledku to vš ak priná š a aj iné  
ovocie, ako je to finanč né  krá tkodobé ,“ hovorí 
Karol Stýblo, spolumajiteľ spoločnosti Lyra.

Pandémia sa neprejavila

Sladkosti patria medzi veľmi časté položky, kto-
ré sa zjavujú v košíku spotrebiteľov. Na ich odbyt 
nemala zásadný vplyv ani pandémia, hoci niek-
torí výrobcovia zaznamenali zmenu v štruktúre 
predaných tovarov. Attila Virág hovorí, že si 
v spoločnosti Chocoland všimli prepad prémio-
vých sladkostí, no na druhej strane v kategórii 
tradičných výrobkov či výrobkov pod privátnymi 
značkami zaznamenali zvýšený dopyt.

„Hoci bol minulý pandemický rok pre mnohých 
náročný, predajnosť kategórie sušienok a oblá-
tok to veľmi neovplyvnilo. Napriek 6-percentné-
mu rastu tržieb spred dvoch rokov kategória za 
posledných 12 mesiacov zostala stabilná a tržby 
dosiahli úroveň viac ako 189 miliónov eur, čo 

predstavuje 30‚2 milióna spotrebovaných ki-
logramov sušienok a oplátok,“ hovorí konzul-
tantka spoločnosti NielsenIQ Miriam Brynzová.

Segment oblátok tvorí podľa spoločnosti 
Nielsen IQ 56 % všetkých tržieb z kategórie ob-
látok a sušienok. „Zároveň je jediný, ktorý spo-
medzi ostatných medziročne rastie, a to o dve 
percentá. Druhým v poradí je segment sušienok, 
ktorý si ukrajuje takmer tretinu všetkých preda-
jov. Trojicu uzatvára segment piškóty/trubičky, 
ktorého tržby za posledných 12 mesiacov klesa-
jú o tri percentá a dosiahli úroveň 28‚6 milióna 
eur,“ hovorí Miriam Brynzová.

Oblátky a sušienky si podľa údajov agentúry GfK 
zákazníci kupujú v priemere raz za osem dní, čo 
z nich robí najfrekventovanejšiu kategóriu slad-
kostí. Jedna domácnosť minie na ich nákup 
v priemere 79 eur ročne a takmer každé druhé 
euro smeruje na nákupy v akciovej cene. „Naj-
viac na sušienky a oblátky míňajú domácnosti 
s tínedžermi,“ dodáva Nina Páleníková, konzul-
tantka Spotrebiteľského panelu GfK.

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že akýkoľ-
vek typ cukroviniek má medzi spotrebiteľmi 
svojich priaznivcov. Z dát agentúry GfK vyplýva, 
že čokoládové tyčinky si aspoň raz za rok kúpi 
každá domácnosť, cukríky, bonboniéry a pralin-
ky si aspoň raz ročne kúpi deväť z desiatich do-
mácností. „Cukrovinkám sa darí najmä koncom 
roka. V minulom roku si cukrovinku s vianočnou 
tematikou zakúpilo takmer osem z desiatich 
slovenských domácností. V nákupoch dominujú 
rôzne čokoládové figúrky, adventné kalendáre 
či salónky, ale vianočný motív nájdeme aj medzi 
bonboniérami, oblátkami, perníčkami alebo na 
tabuľkovej čokoláde,“ uvádza Nina Páleníková.

Menej cukru 
a viac ovocia
Hoci dáta z prieskumných agentúr ukazujú, že 
spotrebitelia na Slovensku maškrtia veľmi radi, 
výrobcovia cukroviniek potvrdzujú, že si všímajú 
jeden zásadný trend. Tým je postupné znižovanie 
obsahu cukru v ich výrobkoch. „V naš om č oko-
lá dovom biznise sme si už pred troma rokmi sta-
novili, ž e zredukujeme obsah cukru v naš ich pro-
duktoch na maximálne 30 percent. A na tom 
systematicky pracujeme. Je to momentá lne trend 
aj v zá padnej Euró pe. Rovnako v naš ich produk-
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ži za deň zarobí 30 centov, čo ešte zvýrazňuje 
rozdiely medzi mužmi a ženami v celosveto-
vom čokoládovom priemysle,“ uvádza britský 
portál BBC. Ani lepšie platení farmári zďaleka 
nepresiahnu úroveň 1‚65 eura za deň, ktorá 
predstavuje hranicu extrémnej chudoby. Tieto 
čísla a informácie dlhodobo vytvárajú tlak na 
výrobcov či distribútorov čokoládových výrob-
kov, ktorí by mali robiť všetko pre to, aby sa 
vykorisťovanie farmárov vytratilo.

„Je to mimoriadne dô lež itá  té ma. Nestlé  spolu-
pracuje s organizáciou Rainforest Alliance, ktorá  
certifikuje udrž ateľ nosť  pestovania a zí skavania 
kakaa. Naš e č okolá dy Orion už  dnes obsahujú  
certifikované , udrž ateľ ný m spô sobom zí skavané  
kakao a postupne pribudnú  aj ď alš ie vý robky. 
Do konca roku 2025 chce Nestlé  dokonč iť  pre-
chod na udrž ateľ né  kakao pre vš etky vý robky 
v portfó liu,“ odkazuje hovorca spoločnosti 
 Nestlé Česko Robert Kičina.

Okrem samotného zlepšovania postavenia pes-
tovateľov kakaových bôbov je fairtrade aj nálep-
ka, ktorá priťahuje pozornosť spotrebiteľov. 
Veľmi dobre tak môže fungovať aj ako marke-
tingový ťahák, čo pripúšťa aj obchodný riaditeľ 
spoločnosti Chocoland Attila Virág. „Spotrebi-
teľ  to urč ite vní ma pozití vne. Hlavne mladš ia 
generá cia, ktorá  už  sleduje zlož enie a pô vod 
suroví n. Je to pre ňu zá roveň  jedno z rozhodu-
jú cich krité rií  pri ná kupe,“ hovorí.

Na druhej strane sú však aj producenti, ktorí 
nesúhlasia s marketingovým nánosom okolo 
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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

ČAJE

Rad Slim sa rozširuje 
o ďalšiu zaujímavú 
príchuť
Nové trendy a výnimočné príchute. Novinka 
v podobe bylinného čaju v kombinácii so zeleným 
čajom. To je nový Detox & Slim Passionfruit. 
Obsahuje žihľavu, ktorá podporuje vylučovanie 
vody z organizmu. Rovnako ako zelený čaj 
(Camellia sinensis), ktorý podporuje metabolizmus 
tukov, a tým zároveň pomáha ku kontrole telesnej 
hmotnosti. A ako čerešnička na torte... celé to 
vonia po marakuji.

TEEKANNE, s. r. o.

Röntgenova 26

851 01  Bratislava V

+421 220 648 979

teekanne@teekanne.sk

www.teekanne.sk

Zatiaľ posledným veľkým okamihom v oblasti 
vývoja čokolády a čokoládových výrobkov bolo 
uvedenie nového druhu ruby čokolády, teda 
ružovej čokolády s jemne ovocnou chuťou. Tá 
sa získava len prirodzenou fermentáciou a nie 
pridávaním prísad. Nestlé krátko po uvedení tej-
to novinky na trh ponúklo spotrebiteľom ruby 
verziu tyčinky KitKat, no narazilo. „Mala vyš š iu 
cenu a predaje zaostali za oč aká vaní m. Momen-
tá lne vý robky s ruby č okolá dou nemá me na 
Slovensku v ponuke,“ hovorí Robert Kičina.

Podobne sa na to pozerá aj Attila Virág z firmy 
Chocoland, ktorý považuje slovenský trh za 
príliš konzervatívny na tento typ ružového ex-
perimentu. „Ruž ové  č okolá dy budú  patriť  skô r 
do portfó lia menš í ch vý robcov. Experimentovať  
sa urč ite oplatí , viac-menej si však treba zacho-
vať  chladnú  hlavu a experiment sprá vne kom-
binovať  s klasický m prí stupom k marketingu,“ 
hovorí.

Jeho slová potvrdzuje Karol Stýblo zo spoloč-
nosti Lyra. „Charakterizoval by som Lyra č oko-
lá dy ako konzervatí vne inovatí vnu firmu. Zna-
mená  to, ž e nepriná š ame experimenty za kaž dú  
cenu – ako napríklad č okolá du s oš kvarkami. 
Naš i zá kazní ci však od ná s oč aká vajú , ž e svetové  

„Prémiové cukrovinky padajú.“

V sú č asnej dobe sa prémiovým cukrovinkám nedarí najlepšie. Tento 
segment za posledné roky rástol, ale následky pandémie ho poznačili 
najviac. Dopyt po nich má  klesajú cu tendenciu, zrejme z dô vodu š etre-
nia zá kazní kov, ktorí ž ijú  v neistých časoch.

Attila Virág, 
obchodný riaditeľ, Chocoland

trendy prinesieme ako prví , a tak sme aj boli prví  
na Slovensku, ktorí  ponú kali, spracová vali a pre-
dá vali produkt s ruby kakaový mi bô bmi, č iž e 
ruž ovú  č okolá du, hoci si nemyslím, že by z ko-
merčného hľadiska mohla ohroziť mliečnu alebo 
horkú čokoládu,“ uzatvára Karol Stýblo.

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

MÄSO A ÚDENINY

Valašská šunka najvyššej kvality
Valašskú šunku najvyššej kvality zdobí na povrchu tenké tukové krytie
a spoločne s jemným zaúdením dodáva táto kombinácia 
šunke veľmi lahodnú chuť. Väčší zaoblený tvar odráža 
prémiovosť tohto produktu, ale zároveň je na spodnej strane 
rovná plocha, ktorá je praktická do nárezových strojov.

Šunka je vyrábaná ručne z celých svalov bravčového stehna 
a obsah mäsa je 94 %.

CUKROVINKY

Popcorn Chocolate
Popcorn Chocolate bonbóny s kúskami pukancov 
celomáčané v čokoláde 213 g

TOL, s. r. o., predstavuje ďalšiu jedinečnú novinku v segmente 
čokoládových bonbónov v trendy kombinácii horkej čokolády a slanej 
chuti. Skvelá kakaová náplň s pridanými slanými kúskami praženej 
kukurice a to celé poliate kvalitnou horkou čokoládou. Sladké a slané 
zároveň. Nezvyčajné spojenie intenzívnych ingrediencií robí z týchto 
bonbónov zábavnú a nekonvenčnú maškrtu pre všetkých 
milovníkov avantgardných chutí! 

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

0800 004 216  

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz

Krásno Slovakia, s. r. o. 

Streženická 1697/45 

020 01  Púchov 
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Ceny, objemy, predaje

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

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTREBNÉHO TOVARU

Mnoho ďalších noviniek 
nájdete na:

www.tapnovinky.sk

Trendy, 
vývoj, 

štatistiky

Každý mesiac všetky 
zaujímavé novinky 
v regáloch

CUKROVINKY

Ozdobte si Vianoce 
s ORION Ateliér pralinkami
Objavte ORION Ateliér pralinky slaný karamel, našu novinku v prémiovom 
segmente bonboniér. Každú pralinku vyrábame zo starostlivo vybraných 
ingrediencií. Prekvapí vás intenzívna chuť horkej čokolády v spojení 
s karamelizovanými mandľami a jemným slaným karamelom.

Nečakaná kombinácia chutí v našej majstrovskej receptúre 
tak robí z každej pralinky malé umelecké dielo.

Kancelária v Bratislave:

ROSUM

Bajkalská 19B

821 01  Bratislava www.orioncokolada.sk

Nestlé Slovensko, s. r. o.

Sídlo firmy: 

Košovská cesta 11

971 27  Prievidza

MLIEČNE VÝROBKY

Nový nápoj plný vitamínov
pre vašu imunitu!
Značka Zvolenský uvádza na trh novú značku Probiotic Milk Care, pod 
ktorou môžete nájsť probiotický nápoj v dvoch príchutiach citrón – 
baza a zázvor – rakytník, ktorý vám dodá potrebnú imunitu v tomto 
období. Obsahuje vitamíny C a D. A tiež 4 miliardy probiotických kultúr 
potrebných pre trávenie. Pomáha zvýšiť obranyschopnosť organizmu 
a podporuje jeho imunitnú reakciu! 
Na vašom zdraví nám záleží.

Zvolenská mliekareň, s. r. o.

T. G. Masaryka 8580

960 01  Zvolen

CUKROVINKY

Party Kids
Party Kids bonbóny s jahodovou príchuťou a ryžovými chrumkami 
celomáčané v čokoláde, obohatené o horčík a vápnik 220 g

Spoločnosť TOL prináša exkluzívnu trendy novinku v segmente čokoládo-
vých bonbónov určených nielen pre detských spotrebiteľov. Jemné a na-
dýchané vnútro s pridanými mrazom sušenými kúskami jahôd a ryžovými 
chrumkami, poliate zamatovou čokoládou. A to všetko obohatené o cenné 
a prospešné minerály – horčík a vápnik. Bonusom navyše je, že ide 
o bezgluténový výrobok bez konzervačných látok. 
Sladkosť, ktorá nesmie chýbať na žiadnej detskej oslave!

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

CUKROVINKY

New Berry Fruit plnené ovocné želé 300 g 
V tomto elegantnom balení sa skrýva bohatý výber plneného 
ovocného želé, populárneho u všetkých vekových kategórií. 
Jedinečná chuť a šťavnatá konzistencia je výsledkom použitých 
ingrediencií. Obľúbené ovocné koncentráty štiav z ananásov, 
pomarančov, citrónov a malín a pridaných rastlinných výťažkov 
z papriky, žihľavy, špenátu, kurkumy a čiernej mrkvy. Bonusom 
je, že neobsahujú konzervačné látky ani syntetické farbivá. 

Rozjasnite svoj deň o zdravú pochúťku, ktorá vás zaručene 
uspokojí, keď vás prepadne chuť na niečo sladké! 

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

PEČIVO

MINIT Home  
spotrebiteľské 
balenia 500 g
Novinkou v portfóliu MINIT sú spotrebiteľské 
balenia MINIT Home kusových výrobkov po 
4 alebo 6 kusov. Výhodné balenia vhodné na 
prípravu chrumkavých raňajok, rýchlu večeru alebo 
pohostenie pre nečakanú návštevu. Pripravené za 
pár minút u vás doma. V ponuke sú: čokoládová 
rolka – v balení po 6 ks, hotdog s bravčovým 
párkom – v balení po 4 ks, mini pizza slaninová 
– v balení po 4 ks alebo mini pizza šunková 
s kukuricou – v balení po 4 ks.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1

929 01  Dunajská Streda

+421 905 358 528

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk

+421 (0) 45 53 11 174

info@zvolenskamliekaren.sk

www.zvolensky.com, www.ferovaznacka.sk

a prospešné minerály – horčík a vápnik. Bonusom navyše je, že ide 
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ČAJE

Rad Slim sa rozširuje 
o ďalšiu zaujímavú 
príchuť
Nové trendy a výnimočné príchute. Novinka 
v podobe bylinného čaju v kombinácii so zeleným 
čajom. To je nový Detox & Slim Passionfruit. 
Obsahuje žihľavu, ktorá podporuje vylučovanie 
vody z organizmu. Rovnako ako zelený čaj 
(Camellia sinensis), ktorý podporuje metabolizmus 
tukov, a tým zároveň pomáha ku kontrole telesnej 
hmotnosti. A ako čerešnička na torte... celé to 
vonia po marakuji.

TEEKANNE, s. r. o.

Röntgenova 26

851 01  Bratislava V

+421 220 648 979

teekanne@teekanne.sk

www.teekanne.sk

Zatiaľ posledným veľkým okamihom v oblasti 
vývoja čokolády a čokoládových výrobkov bolo 
uvedenie nového druhu ruby čokolády, teda 
ružovej čokolády s jemne ovocnou chuťou. Tá 
sa získava len prirodzenou fermentáciou a nie 
pridávaním prísad. Nestlé krátko po uvedení tej-
to novinky na trh ponúklo spotrebiteľom ruby 
verziu tyčinky KitKat, no narazilo. „Mala vyš š iu 
cenu a predaje zaostali za oč aká vaní m. Momen-
tá lne vý robky s ruby č okolá dou nemá me na 
Slovensku v ponuke,“ hovorí Robert Kičina.

Podobne sa na to pozerá aj Attila Virág z firmy 
Chocoland, ktorý považuje slovenský trh za 
príliš konzervatívny na tento typ ružového ex-
perimentu. „Ruž ové  č okolá dy budú  patriť  skô r 
do portfó lia menš í ch vý robcov. Experimentovať  
sa urč ite oplatí , viac-menej si však treba zacho-
vať  chladnú  hlavu a experiment sprá vne kom-
binovať  s klasický m prí stupom k marketingu,“ 
hovorí.

Jeho slová potvrdzuje Karol Stýblo zo spoloč-
nosti Lyra. „Charakterizoval by som Lyra č oko-
lá dy ako konzervatí vne inovatí vnu firmu. Zna-
mená  to, ž e nepriná š ame experimenty za kaž dú  
cenu – ako napríklad č okolá du s oš kvarkami. 
Naš i zá kazní ci však od ná s oč aká vajú , ž e svetové  

„Prémiové cukrovinky padajú.“

V sú č asnej dobe sa prémiovým cukrovinkám nedarí najlepšie. Tento 
segment za posledné roky rástol, ale následky pandémie ho poznačili 
najviac. Dopyt po nich má  klesajú cu tendenciu, zrejme z dô vodu š etre-
nia zá kazní kov, ktorí ž ijú  v neistých časoch.

Attila Virág, 
obchodný riaditeľ, Chocoland

trendy prinesieme ako prví , a tak sme aj boli prví  
na Slovensku, ktorí  ponú kali, spracová vali a pre-
dá vali produkt s ruby kakaový mi bô bmi, č iž e 
ruž ovú  č okolá du, hoci si nemyslím, že by z ko-
merčného hľadiska mohla ohroziť mliečnu alebo 
horkú čokoládu,“ uzatvára Karol Stýblo.

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

MÄSO A ÚDENINY

Valašská šunka najvyššej kvality
Valašskú šunku najvyššej kvality zdobí na povrchu tenké tukové krytie
a spoločne s jemným zaúdením dodáva táto kombinácia 
šunke veľmi lahodnú chuť. Väčší zaoblený tvar odráža 
prémiovosť tohto produktu, ale zároveň je na spodnej strane 
rovná plocha, ktorá je praktická do nárezových strojov.

Šunka je vyrábaná ručne z celých svalov bravčového stehna 
a obsah mäsa je 94 %.

CUKROVINKY

Popcorn Chocolate
Popcorn Chocolate bonbóny s kúskami pukancov 
celomáčané v čokoláde 213 g

TOL, s. r. o., predstavuje ďalšiu jedinečnú novinku v segmente 
čokoládových bonbónov v trendy kombinácii horkej čokolády a slanej 
chuti. Skvelá kakaová náplň s pridanými slanými kúskami praženej 
kukurice a to celé poliate kvalitnou horkou čokoládou. Sladké a slané 
zároveň. Nezvyčajné spojenie intenzívnych ingrediencií robí z týchto 
bonbónov zábavnú a nekonvenčnú maškrtu pre všetkých 
milovníkov avantgardných chutí! 

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

0800 004 216  

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz

Krásno Slovakia, s. r. o. 

Streženická 1697/45 

020 01  Púchov 
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Na prvé počutie si spotrebiteľ pod pojmom konzervované a sterilizované potraviny 
predstaví pivnicu plnú nekonečných zásob zaváranín či džemov. Sedemdecové poháre, 
často už také zaprášené, že sa len s ťažkosťami dalo identifikovať, čo sa v nich 
nachádza, sa nepochybne spájajú s detskými zážitkami mnohých ľudí. Doba sa však 
zmenila a neustály zhon, tlak a pracovný stres upravujú i spotrebiteľské návyky. 
Všímajú si to aj výrobcovia a distribútori konzervovaných a sterilizovaných potravín.

RÝCHLA
DOBA PRAJE 
KONZERVÁM

R
obenie zásob pred časom 
takmer úplne vyšlo z módy. Na 
jednej strane by v dnešných mo-
derných novostavbách človek 
len veľmi ťažko hľadal niečo 

také ako komoru či pivnicu a na druhej strane 
si už spotrebiteľ zvykol, že má na dosah ruky 
takmer čokoľvek a v podstate kedykoľvek. Dra-
matická zmena v spotrebiteľskom správaní však 
nastala na jar roku 2020. Pandémia ochorenia 
covid-19 vyvolala záchvat nákupov trvanlivých 
potravín, pretože nikto poriadne nevedel, čo sa 
bude diať.

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„Zhruba od marca 2020 začali naši partneri 
a zákazníci objednávať zvýšené množstvá tova-
rov, čo súviselo s počiatočnou panikou ohľadom 
pandémie, pretože sa ľudia báli, že sa zatvoria 
aj potraviny a nastal by tak problém so zásobo-
vaním,“ komentuje situáciu spred takmer dvoch 
rokov spoločnosť Goral, ktorá je distribútorom 
výrobkov značiek Giana a Franz Josef. Zvýšený 
dopyt po trvanlivých výrobkoch, ako paštéty 
v hliníkových vaničkách a plechovkových kon-

zervách, zazname-
nala v prvom 

polroku 2020 aj spoločnosť Orkla, ktorá má vo 
svojom portfóliu značku Hamé.

Petr Chlupáč, senior brand manažér pre Česko 
a Slovensko zo spoločnosti Bonduelle, pripomí-
na, že si určite všetci dobre spomínajú na prázd-
ne regály v obchodoch. „Neboli sme síce schop-
ní pokrývať všetky objednávky od našich 
obchodných partnerov, ktorí sa snažili nasklad-
niť čo najviac tovaru, ale prázdne regály spôso-
bila predovšetkým chýbajúca pružnosť v záso-
bovaní a viaznutie dodávok medzi skladmi 
reťazcov a predajňami,“ vysvetľuje. Narýchlo 
nakúpené zásoby sa začali postupne predávať 
až v neskorších mesiacoch.

Nový normál

Ani príliš veľa naskladneného tovaru však nezna-
menalo, že by výrobcovia a distribútori konzer-
vovaných a sterilizovaných potravín zaznamena-
li po opadnutí prvej vlny pandémie zásadný 
prepad v predajoch. Výhodou tohto typu výrob-
kov je totiž v prvom rade ich dlhá trvanlivosť, 
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také ako komoru či pivnicu a na druhej strane 
si už spotrebiteľ zvykol, že má na dosah ruky 
takmer čokoľvek a v podstate kedykoľvek. Dra-
matická zmena v spotrebiteľskom správaní však 
nastala na jar roku 2020. Pandémia ochorenia 
covid-19 vyvolala záchvat nákupov trvanlivých 
potravín, pretože nikto poriadne nevedel, čo sa 
bude diať.

vaním,“ komentuje situáciu spred takmer dvoch 
rokov spoločnosť Goral, ktorá je distribútorom 
výrobkov značiek Giana a Franz Josef. Zvýšený 
dopyt po trvanlivých výrobkoch, ako paštéty 
v hliníkových vaničkách a plechovkových kon-

zervách, zazname-
nala v prvom 

na, že si určite všetci dobre spomínajú na prázd-
ne regály v obchodoch. „Neboli sme síce schop-
ní pokrývať všetky objednávky od našich 
obchodných partnerov, ktorí sa snažili nasklad-
niť čo najviac tovaru, ale prázdne regály spôso-
bila predovšetkým chýbajúca pružnosť v záso-
bovaní a viaznutie dodávok medzi skladmi 
reťazcov a predajňami,“ vysvetľuje. Narýchlo 
nakúpené zásoby sa začali postupne predávať 
až v neskorších mesiacoch.

Nový normál

Ani príliš veľa naskladneného tovaru však nezna-
menalo, že by výrobcovia a distribútori konzer-
vovaných a sterilizovaných potravín zaznamena-
li po opadnutí prvej vlny pandémie zásadný 
prepad v predajoch. Výhodou tohto typu výrob-
kov je totiž v prvom rade ich dlhá trvanlivosť, 

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

20 %
spotrebiteľov hovorí, 
že v domácnosti 
konzumujú 
sterilizovanú zeleninu 
jedenkrát mesačne.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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vďaka ktorej nie sú extrémne náchylné na prí-
padné sezónne výkyvy. „S konzervovanými vý-
robkami sa spotrebiteľom ľahko manipuluje, 
jednoducho sa skladujú a existuje mnoho mož-
ností, ako ich spracovať, či už sa dajú použiť na 
cestoviny, do ryže, na šaláty, alebo nátierky,“ 
uvádza vo svojom stanovisku spoločnosť Goral.

Pandemické nákupy sa pri tejto kategórii výrob-
kov prirodzene preklopili do takzvaného nového 
normálu. Ľudia totiž museli viac variť doma, čo 
potvrdzujú informácie aj z iných kategórií, no 
zároveň si radi varenie uľahčia a skrátia čas prí-
pravy domácich jedál. „Práve tu dokážeme po-
môcť a ponúknuť vhodné výrobky, ktoré domá-
ce varenie výrazne uľahčia,“ hovorí Petr 
Chlupáč. Jednou z možností pre spotrebiteľa je 
dať si napríklad na cestoviny tuniaka z konzervy, 
no producenti konzervovaných potravín sa ne-
uspokojili len s touto možnosťou.

Hoci v zahraničí je táto kategória omnoho roz-
šírenejšia a bohatšia, aj na pulty predajní na 
Slovensku stále viac prenikajú takzvané rea-
dy-to-eat výrobky, teda balenia, v ktorých je už 
pripravený pokrm, ktorý stačí dať na minútu až 
dve ohriať v mikrovlnke či na panvici, no dá sa 
konzumovať aj priamo. „Snažíme sa zákazní-
kom ponúkať zdravé výrobky, v tomto prípade 
ide o vyváženú zmes strukovín, zeleniny a obil-
nín s kvapkou olivového oleja a trochou korenín, 
bez konzervantov či umelých dochucovadiel,“ 
vysvetľuje Petr Chlupáč.

Práve rôzne šaláty a kombinácie mäsa so zeleni-
nou sa čoraz častejšie stávajú voľbou pre spot-
rebiteľov, ktorí z rôznych príčin nemajú čas ale-
bo chuť či už variť, alebo si ísť niečo vybrať do 
klasickej „táckarne“. Kategóriou samou osebe 
sú určite aj paštéty, ktoré zostávajú neoddeliteľ-
nou súčasťou rýchleho jedálnička mnohých 
spotrebiteľov.

„Dlhodobo je naš í m bestsellerom Má jka, ale aj 
iné  ná tierky s bravč ový m zá kladom. Z iný ch dru-
hov mias vý razne rastie segment rybí ch ná tierok, 
ktoré mu dominuje tuniaková  a lososová . Obľ ú -
bené  sú  i hydinové  ná tierky s husacou č i kač acou 
peč eň ou, hoci popularitu Hamé  Má jky nedosa-
hujú ,“ hovorí Monika Jurčová, produktová ma-
nažérka spoločnosti Orkla Foods Slovensko.

Zdravé aj originálne

Trend zdravého stravovania a vyhýbania sa rôz-
nym neprirodzeným konzervantom, pridaným 
látkam či farbivám neobišiel ani segment zavá-
raných a sterilizovaných potravín. Ak chce vý-
robca či distribútor na trhu so svojím produktom 
uspieť, musí nové chute spotrebiteľov bezpod-
mienečne rešpektovať. „Tým, že výrobky sú 
sterilizované, použitie rôznych aditív vieme mi-
nimalizovať, respektíve vylúčiť. Ak náš výrobok 
v minulosti takéto látky obsahoval, snažíme sa 
im do maximálnej možnej miery vyhnúť,“ uvá-
dza v stanovisku spoločnosť Goral.

Napríklad konzerva sardiniek vo vlastnej šťave 
dnes obsahuje len sardinky, vodu a soľ a sterili-
zované ovocie zase pozostáva z ovocia, vody, 
nevyhnutného množstva cukru a regulátora kys-
losti. „Rozhodujúca je vždy chuť, no spotrebite-
lia oceňujú aj benefity ako bezlepkovosť či ob-
sah omega-3 mastných kyselín. Atraktívne sú 
pre nich aj rôzne zaujímavé chuťové varianty 
ako napríklad lososová nátierka s údenou prí-
chuťou a podobne,“ dodáva Monika Jurčová.

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že pre-
dovšetkým pri výrobkoch z jednej suroviny už 
nie je priestor na žiadne inovácie, nie je to tak. 
Ako uvádza Petr Chlupáč zo spoločnosti Bondu-
elle, je tu stále priestor predovšetkým v kategó-
rii super foods, ako je quinoa, ale aj rôzne iné 
druhy strukovín. Pripomína však, že je taktiež 
priestor aj pre miešané varianty, ktoré riešia po-
treby spotrebiteľa komplexne. „Chcete si naprí-
klad urobiť zeleninový šalát, no namiesto toho, 
aby ste museli otvoriť tri – štyri balenia jednod-
ruhovej zeleniny alebo strukovín, zvolíte si 
správny mix v jednej plechovke. Ušetrí to priestor 
v poličkách, spotrebujete celé balenie a nezo-
stanú vám žiadne zvyšky, pri ktorých neviete, čo 
s nimi máte robiť,“ vysvetľuje.

Konzervované a sterilizované potraviny si v do-
mácnostiach na Slovensku dlhodobo držia pevné 
miesto. Z dát Spotrebiteľského panelu GfK vy-
plýva, že nakladanú alebo zaváranú zeleninu si 
od augusta 2020 do júla 2021 aspoň raz zakú-
pilo až 96 % domácností. V priemere si tieto 

potraviny zákazníci domov doniesli 19-krát a ku-
pujúca domácnosť na ne minula takmer 30 eur. 
„Z hľadiska podielu na výdavkoch je na prvom 
mieste v tejto kategórii biela kapusta, za ňou 
nasleduje kukurica a na treťom mieste sú uhor-
ky. Tieto tri druhy zeleniny spolu reprezentujú 
takmer polovicu výdavkov na nakladanú alebo 
zaváranú zeleninu. Z hľadiska počtu kupujúcich 
sa do top 3 dostali olivy, ktoré na treťom mieste 
nahradili uhorky,“ uvádza konzultantka Spotre-
biteľského panelu GfK Lucia Pientková.

Kompóty v akcii

Viac ako tri štvrtiny všetkých domácností si po-
čas sledovaného obdobia aspoň raz do košíka 
vložili aj konzervované paradajky a paradajkové 
či iné zeleninové pretlaky a minuli na ne v prie-
mere osem eur. „Z hľadiska výdavkov aj počtu 
kupujúcich dominuje paradajkový pretlak, ktorý 
si aspoň raz kúpilo 67 percent domácností. Dr-
vené paradajky (respektíve pretlak obsahujúci aj 
väčšie kúsky paradajok) si zakúpili štyri z desia-
tich domácností. Celé krájané alebo lúpané 
 paradajky si zakúpilo 30 percent slovenských 
domácností,“ konštatuje Lucia Pientková. Kom-
póty si do nákupného košíka od augusta 2020 
do júla 2021 vložilo 67 % domácností, najčas-
tejšie si spotrebitelia domov z obchodu odniesli 
broskyňový kompót. Viac ako polovica spotre-
biteľov využila pri nákupe kompótov spotrebi-
teľské akcie.

Z údajov spoločnosti NielsenIQ vyplýva, že hod-
nota predanej konzervovanej zeleniny v období 
od septembra 2020 do augusta 2021 vzrástla 
o 4‚5 %, pričom za ňu spotrebitelia utratili 
takmer 65‚9 milióna eur. Najväčší nárast preda-
jov konzervovaná zelenina zaznamenáva v ob-
dobí Vianoc. „Spotrebitelia ju kupujú predo-
všetkým do zemiakových šalátov, no vyššie 
predaje sme zaznamenali aj v marci 2020 počas 
prvého lockdownu,“ hovorí konzultantka spo-
ločnosti Barbora Chmelařová. Najpopulárnejšie 
spotrebiteľské balenia sú balenia do 500 gra-
mov, pričom polkilových balení sa predá 
45,8 %.

„Ľudia chcú dať priestor 
rastlinnej strave.“

 Vidíme snahu a otvorenosť spotrebiteľov jesť lepšie a dávať aj väčší 
priestor rastlinnej strave. Na druhej strane však ľudia často nevedia, ako 
začať alebo nemajú dostatok času, aby prišli na to, ako naplniť toto 
prianie. Na trh sme preto uviedli produkty, ktoré sú pre ľudí ideálnym 
riešením, a to v troch rôznych príchutiach, kde nájdu quinou, špaldu, šo-
šovicu beluga či cícer. Chceme ľuďom ukázať, že rastlinná strava poskytu-
je širokú škálu chutí, farieb a textúr.

Petr Chlupáč, senior brand manažér pre Česko a Slovensko, Bonduelle

Zdroj: GfK, 08/20 – 07/21

96 %
domácností si aspoň raz za rok kúpi nakladanú 
alebo zaváranú zeleninu v konzerve, skle či 
plastovom vrecku.
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Na prvé počutie si spotrebiteľ pod pojmom konzervované a sterilizované potraviny 
predstaví pivnicu plnú nekonečných zásob zaváranín či džemov. Sedemdecové poháre, 
často už také zaprášené, že sa len s ťažkosťami dalo identifikovať, čo sa v nich 
nachádza, sa nepochybne spájajú s detskými zážitkami mnohých ľudí. Doba sa však 
zmenila a neustály zhon, tlak a pracovný stres upravujú i spotrebiteľské návyky. 
Všímajú si to aj výrobcovia a distribútori konzervovaných a sterilizovaných potravín.

RÝCHLA
DOBA PRAJE 
KONZERVÁM

R
obenie zásob pred časom 
takmer úplne vyšlo z módy. Na 
jednej strane by v dnešných mo-
derných novostavbách človek 
len veľmi ťažko hľadal niečo 

také ako komoru či pivnicu a na druhej strane 
si už spotrebiteľ zvykol, že má na dosah ruky 
takmer čokoľvek a v podstate kedykoľvek. Dra-
matická zmena v spotrebiteľskom správaní však 
nastala na jar roku 2020. Pandémia ochorenia 
covid-19 vyvolala záchvat nákupov trvanlivých 
potravín, pretože nikto poriadne nevedel, čo sa 
bude diať.

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„Zhruba od marca 2020 začali naši partneri 
a zákazníci objednávať zvýšené množstvá tova-
rov, čo súviselo s počiatočnou panikou ohľadom 
pandémie, pretože sa ľudia báli, že sa zatvoria 
aj potraviny a nastal by tak problém so zásobo-
vaním,“ komentuje situáciu spred takmer dvoch 
rokov spoločnosť Goral, ktorá je distribútorom 
výrobkov značiek Giana a Franz Josef. Zvýšený 
dopyt po trvanlivých výrobkoch, ako paštéty 
v hliníkových vaničkách a plechovkových kon-

zervách, zazname-
nala v prvom 

polroku 2020 aj spoločnosť Orkla, ktorá má vo 
svojom portfóliu značku Hamé.

Petr Chlupáč, senior brand manažér pre Česko 
a Slovensko zo spoločnosti Bonduelle, pripomí-
na, že si určite všetci dobre spomínajú na prázd-
ne regály v obchodoch. „Neboli sme síce schop-
ní pokrývať všetky objednávky od našich 
obchodných partnerov, ktorí sa snažili nasklad-
niť čo najviac tovaru, ale prázdne regály spôso-
bila predovšetkým chýbajúca pružnosť v záso-
bovaní a viaznutie dodávok medzi skladmi 
reťazcov a predajňami,“ vysvetľuje. Narýchlo 
nakúpené zásoby sa začali postupne predávať 
až v neskorších mesiacoch.

Nový normál

Ani príliš veľa naskladneného tovaru však nezna-
menalo, že by výrobcovia a distribútori konzer-
vovaných a sterilizovaných potravín zaznamena-
li po opadnutí prvej vlny pandémie zásadný 
prepad v predajoch. Výhodou tohto typu výrob-
kov je totiž v prvom rade ich dlhá trvanlivosť, 

CS #3

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

20 %
spotrebiteľov hovorí, 
že v domácnosti 
konzumujú 
sterilizovanú zeleninu 
jedenkrát mesačne.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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VLHČENÝ PAPIER 
NABERÁ NA SILE

CS #4

Toaletný papier či kuchynské utierky spotrebitelia nezvyknú kupovať po jednom 
kuse a radšej volia väčšie balenia. Pandémia ochorenia covid-19 ešte posilnila 
trend zásobovania sa týmito produktmi. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že na 
papierovom či vatovom programe sa nedá vymyslieť až tak veľa nového, opak je 
pravdou. Výrobcovia rozširujú svoje portfólio o novinky a uberajú sa smerom k väčšej 
udržateľnosti svojich produktov.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

E 

šte pred dvoma rokmi by zrejme 
nikto nepredpokladal, že z toalet-
ného papiera sa stane bestseller 
a vysoký dopyt po ňom bude do-
konca viesť k dočasným výpadkom 

tovaru na pultoch predajní. Pandémia ochorenia 
covid-19 však priniesla aj takéto prekvapenia. 

Jana Rázgová, marketin gová špecialistka spo-
ločnosti Moracell, ktorá vyrába toaletný papier 
Big Soft a Velvet, uvádza, že 60 % zákazníkov 
preferuje nakupovanie papierových hygienic-
kých produktov vo veľkom, aby sa priebežne 
zásobovali a nemuseli myslieť na to, či niečo 
v domácnosti nedochádza. „Napriek tomu situ-
ácia s príchodom pandémie viedla k ešte masív-
nejšiemu predzásobeniu,“ vysvetľuje s tým, že 
najväčšie predaje kategórie zaznamenali v marci 
minulého roka a v ďalších mesiacoch sa situácia 
na trhu stabilizovala.

Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti Euromonitor 
International, podľa ktorých sa na slovenskom 
trhu pandémia vlani podpísala pod medziročný 
zvýšený rast hodnoty kategórie papierových a hy-
gienických potrieb. Spotrebitelia si z obavy vytvá-
rali zásoby dámskej hygieny či plienok, ale zmena 
nákupného správania najvýraznejšie ovplyvnila 
papierové produkty. „Špeciálne to bol prípad 

toaletného papiera, ktorým sa zásobovala celá 
krajina,“ vysvetľuje Lina Sidorenke, zod-

povedná za komunikáciu. Ako 
pokračuje, napríklad ku-

chynské utierky re-
kordne rástli 

vďaka 

tomu, že spotrebitelia doma viac varili, ale kládli 
aj väčší dôraz na hygienu. „Výrazne klesol dopyt 
po hygienických vreckovkách, pretože ľudia viac 
pracovali z domu, reštrikcie im bránili v cestovaní 
a mnoho zariadení bolo zavretých,“ približuje 
Lina Sidorenke.

Viaceré produkty 
výrazne rástli

Toaletný papier je najdôležitejšou zložkou papie-
rových produktov, pretože tvorí 44 % hodnoty 
predajov celej kategórie. Podľa údajov spoloč-
nosti RetailZoom, ktorá monitorovala vybrané 
predajne sietí Teta, dm drogerie markt a 101Dro-
gerie, za posledných 12 mesiacov od októbra 
2020 do septembra 2021 predaj toaletného 
papiera medziročne narástol o 12 %. „Najdyna-
mickejšie rastúcim segmentom v sledovanom 
období bol jednoznačne vlhčený toaletný papier, 
ktorého predaje rástli o 26 percent. Výrazne tiež 
rástli predaje kuchynských roliek (15 %) a tváro-
vých utierok (12 %). Prepad predajov sme pozo-
rovali u vlhčených utierok (−31 %) a hygienic-
kých vreckoviek (−11 %),“ vysvetľuje konzul -
tantka spoločnosti Viviana Kučerová.

Spoločnosť GfK uvádza, že typická domácnosť 
nakupuje papierové a hygienické potre-

by raz za desať dní a za jeden rok 
na ich kúpu minie 102 eur. 

„Kupujúca domác-
nosť minie 

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

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

kupujúcich spotrebuje za mesiac 
priemerne tri balenia papierových 
vreckoviek.

21,2%
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na www.tovarapredaj.sk 

portfóliu dámsku hygienu Bella, kozmetické 
tampóny Bella Cotton či detské plienky Happy, 
potvrdzuje, že privátne značky sú veľmi silnou 
konkurenciou, hlavne pre zlepšujúcu sa kvalitu 
a nízku cenu.

Podľa údajov GfK si dámske hygienické potreby 
domov z obchodu prináša šesť z desiatich do-
mácností. V podiele na celkových výdavkoch na 
dámske hygienické potreby sú na prvých dvoch 
miestach drogérie a hypermarkety. Najviac ku-
pujúcich majú klasické hygienické vložky. Tam-
póny v tomto segmente nakupujú tri z desiatich 
domácností. Vatu a výrobky z vaty si domov 
z obchodu prinášajú tri štvrtiny domácností. 
V nákupoch dominujú vatové tyčinky a odličova-
cie tampóny. Podľa Jarmily Roškovej bol tento 
rok po ich produktoch nižší dopyt ako na začiat-
ku pandémie. „Avšak zaznamenali sme zvýšenú 
predajnosť ekologickejších a väčších ekonomic-
kých balení,“ vysvetľuje s tým, že zákazníci na-
kupujú viac cez internetové obchody než v ka-
menných prevádzkach.

Ekológii nikto neujde

Snaha o udržateľnú výrobu a nižší vplyv na ži-
votné prostredie sa dotýka aj kategórie papiero-
vých a hygienických produktov. TZMO Slovakia 
napríklad uvádza na trh „bio-based“ výrobky, 
vatové tyčinky do uší s papierovou paličkou či 
kompresnejšie balenia produktov.

„Staviame na udržateľný spôsob výroby. Spot-
rebitelia veľmi pozitívne vnímajú naše inovácie, 
či už ide o znižovanie plastov v obaloch, nižšiu 

spotrebu vody vo výrobnom procese, alebo 
ochranu lesov,“ hovorí Jana Rázgová. Vyjadrené 
číslami, v priebehu výroby produktov značky 
Velvet zredukovali spotrebu čistej vody o 40 %, 
znížili emisie o 32 % a využitie plastov o 32 %. 
Moracell práve uvádza na trh toaletné papiere 
Velvet v obaloch s 30 % recyklátu.

Spoločnosť Metsä Tissue, ktorá na Slovensku vy-
rába vo svojom žilinskom závode produkty pod 
značkou Tento, venuje pozornosť primárnej su-
rovine, teda stromom a udržateľnej celulóze. Ako 
pripomína, vo svete bolo najprv v obľube použí-
vať recyklovaný papier. Záleží však na tom, ako 
sa spracováva, pretože jeho ekologickými nevý-
hodami sú výrazné používanie chemických pro-
striedkov, spotreba vody i nižšia kvalita papiera.

Značka nedávno predstavila na slovenskom trhu 
nový rad toaletných papierov vyrobených zo 
100 % celulózy, ktorá pochádza z udržateľne 
obhospodarovaných lesov, vo veľkej miere z Fín-
ska. Tú získava asi od 100-tisíc drobných vlast-
níkov lesov, ktorí ťažia drevo podľa prísnych 
ekologických certifikovaných pravidiel. Ich pod-
statou je, že pôvod a spracovanie každého zo-
ťatého stromu sú stopercentne vystopovateľné. 
Výroba jednej rolky toaletného papiera z celuló-
zy si podľa spoločnosti vyžaduje o 40 % menej 
surovín ako napríklad jej ekvivalent z recyklova-
ných vlákien.

Prehľadnosť 
a ľahký výber

Napriek tomu, že papierové a hygienické pro-
dukty nakupujú všetky domácnosti, aj ich predaj 
sa dá podporiť a získať z nich viac. Podľa Jany 
Rázgovej je dôležité zaujať zákazníka už pri vstu-
pe do predajne. Hlavne pri malých predajniach 
platí, že zaujímavý výklad sprostredkuje prvý 
kontakt s produktom. Pre všetkých obchodní-
kov by mal byť zase samozrejmosťou prehľadný 
a usporiadaný regál s efektívne vystaveným sor-
timentom. „Regály s veľkým množstvom výrob-
kov sú skôr na škodu. Nakupujúci, ktorý dlho 
stojí pred regálom a nemôže sa rozhodnúť, väč-
šinou nekúpi nič z obavy, aby nekúpil zle,“ do-
dáva s tým, že druhotné vystavenie je overený 
spôsob zvýšenia predajov. Podobne ako cena. 
Pravidelné zľavy v spolupráci s dodávateľmi sú 
generátorom rastu tržieb. 

na kúpu toaletného papiera 36 eur za rok. Do-
mácnosti míňajú najviac na kúpu toaletného 
papiera v supermarketoch a hypermarketoch,“ 
vysvetľuje konzultantka Spotrebiteľského pane-
lu GfK Nina Páleníková.

Jana Rázgová hovorí, že spotrebitelia najčastej-
šie nakupujú balenia po osem roliek, ale rastie 
popularita balení 16 roliek. Balenia so štyrmi 
rolkami tvoria menej než desatinu trhu. Z hľa-
diska vrstiev sú podľa jej slov obľúbené trojvrst-
vové toaletné papiere, ktoré reprezentujú až 
70 % trhu. „Za zmienku stojí vlhčený toaletný 
papier. Záujem o tento produkt rastie a jeho 
používanie sa stáva hygienickým štandardom,“ 
pripomína. Podľa údajov GfK si vlhčený toaletný 
papier aspoň raz za rok kúpi 18 % domácností.

Papierové vreckovky si do nákupného košíka 
vkladá osem z desiatich domácností. Spoločnosť 
GfK uvádza, že typická domácnosť nakupuje 
vreckovky v priemere raz za šesť týždňov a ročne 
na ne minie 11 eur. „V sortimente papierových 
vreckoviek prevládajú nákupy privátnych zna-
čiek, ktoré sú zodpovedné za 80 percent výdav-
kov domácností,“ tvrdí Nina Páleníková. Pre 
celú kategóriu papierových a hygienických po-
trieb je charakteristické, že domácnosti upred-
nostňujú vlastné značky obchodných reťazcov 
pred značkovými produktmi, pretože takmer tri 
pätiny výdavkov na tento sortiment sú určené 
na nákup privátnych značiek.

Konkurencia 
v predajniach

Vlastné značky obchodných reťazcov majú svo-
jich lojálnych zákazníkov a pre značkových vý-
robcov nie je ľahkou úlohou získať ich na svoju 
stranu. „V poslednej dobe privátne značky ex-
pandujú aj do prémiového segmentu, ktorý bol 
doménou prevažne značkových výrobkov. Pré-
miové privátne značky rastú štyrikrát rýchlejšie 
než ostatné privátky, čo je pre značky jed-
noznačná výzva,“ priznáva Jana Rázgová. Jarmi-
la Rošková, marketingová špecialistka spoloč-
nosti TZMO Slovakia, ktorá má vo svojom 

Zákazníci 
často siahajú 
po privátnych 

značkách.

„Stabilné maloobchodné prostredie 
narušil vírus.“

Správanie nakupujúcich sa zmenilo takmer zo dňa na deň. Ľudia začali 
nakupovať menej často, zato veľkosť košíka a jeho hodnota sú väčšie. 
Dá sa tiež povedať, že ľudia utrácajú viac za lepšie plánované nákupy. 
Noví spotrebitelia pribudli aj do online kanála a z pohodlia a bezpečia 
domova nakupujú čím ďalej tým viac.

Jana Rázgová, brand manažérka, Moracell

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

opýtaných spotrebuje za mesiac 
priemerne desať až dvanásť 
kusov toaletného papiera.

20 %
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CATSCAN
V tomto vydaní:

VLHČENÝ PAPIER 
NABERÁ NA SILE

CS #4

Toaletný papier či kuchynské utierky spotrebitelia nezvyknú kupovať po jednom 
kuse a radšej volia väčšie balenia. Pandémia ochorenia covid-19 ešte posilnila 
trend zásobovania sa týmito produktmi. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že na 
papierovom či vatovom programe sa nedá vymyslieť až tak veľa nového, opak je 
pravdou. Výrobcovia rozširujú svoje portfólio o novinky a uberajú sa smerom k väčšej 
udržateľnosti svojich produktov.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

E 

šte pred dvoma rokmi by zrejme 
nikto nepredpokladal, že z toalet-
ného papiera sa stane bestseller 
a vysoký dopyt po ňom bude do-
konca viesť k dočasným výpadkom 

tovaru na pultoch predajní. Pandémia ochorenia 
covid-19 však priniesla aj takéto prekvapenia. 

Jana Rázgová, marketin gová špecialistka spo-
ločnosti Moracell, ktorá vyrába toaletný papier 
Big Soft a Velvet, uvádza, že 60 % zákazníkov 
preferuje nakupovanie papierových hygienic-
kých produktov vo veľkom, aby sa priebežne 
zásobovali a nemuseli myslieť na to, či niečo 
v domácnosti nedochádza. „Napriek tomu situ-
ácia s príchodom pandémie viedla k ešte masív-
nejšiemu predzásobeniu,“ vysvetľuje s tým, že 
najväčšie predaje kategórie zaznamenali v marci 
minulého roka a v ďalších mesiacoch sa situácia 
na trhu stabilizovala.

Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti Euromonitor 
International, podľa ktorých sa na slovenskom 
trhu pandémia vlani podpísala pod medziročný 
zvýšený rast hodnoty kategórie papierových a hy-
gienických potrieb. Spotrebitelia si z obavy vytvá-
rali zásoby dámskej hygieny či plienok, ale zmena 
nákupného správania najvýraznejšie ovplyvnila 
papierové produkty. „Špeciálne to bol prípad 

toaletného papiera, ktorým sa zásobovala celá 
krajina,“ vysvetľuje Lina Sidorenke, zod-

povedná za komunikáciu. Ako 
pokračuje, napríklad ku-

chynské utierky re-
kordne rástli 

vďaka 

tomu, že spotrebitelia doma viac varili, ale kládli 
aj väčší dôraz na hygienu. „Výrazne klesol dopyt 
po hygienických vreckovkách, pretože ľudia viac 
pracovali z domu, reštrikcie im bránili v cestovaní 
a mnoho zariadení bolo zavretých,“ približuje 
Lina Sidorenke.

Viaceré produkty 
výrazne rástli

Toaletný papier je najdôležitejšou zložkou papie-
rových produktov, pretože tvorí 44 % hodnoty 
predajov celej kategórie. Podľa údajov spoloč-
nosti RetailZoom, ktorá monitorovala vybrané 
predajne sietí Teta, dm drogerie markt a 101Dro-
gerie, za posledných 12 mesiacov od októbra 
2020 do septembra 2021 predaj toaletného 
papiera medziročne narástol o 12 %. „Najdyna-
mickejšie rastúcim segmentom v sledovanom 
období bol jednoznačne vlhčený toaletný papier, 
ktorého predaje rástli o 26 percent. Výrazne tiež 
rástli predaje kuchynských roliek (15 %) a tváro-
vých utierok (12 %). Prepad predajov sme pozo-
rovali u vlhčených utierok (−31 %) a hygienic-
kých vreckoviek (−11 %),“ vysvetľuje konzul -
tantka spoločnosti Viviana Kučerová.

Spoločnosť GfK uvádza, že typická domácnosť 
nakupuje papierové a hygienické potre-

by raz za desať dní a za jeden rok 
na ich kúpu minie 102 eur. 

„Kupujúca domác-
nosť minie 

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
CS #4: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

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

kupujúcich spotrebuje za mesiac 
priemerne tri balenia papierových 
vreckoviek.

21,2%
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Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Na začiatku pandémie sa 
priamy kontakt, nielen 
medzi ľuďmi, ale aj 
s tovarom a potravinami, 
stal jedným z najväčších 
strašiakov spoločnosti. 
Spotrebitelia nevedeli, 
ako sa majú správať, 
ani to, čo ich zaručene 
pred ochorením covid-19 
ochráni a čo sú len povery. 
Aj preto niektorí ľudia 
nechávali napríklad nákup, 
ktorý im domov doručil 
kuriér, preventívne tri – 
štyri hodiny vyvetrať na 
balkóne. Na prvotný strach 
doplatili aj obslužné úseky. 
No hoci je dnes pandemická 
situácia kritická, ľudia 
si zvykli a bezpečnosti 
potravín v obchodoch 
dôverujú.

Obslužný úsek
 je srdcom
         predajne

H 

ygienické štandardy v predaj-
niach potravín mohla pandé-
mia koronavírusu už len s ťaž-
kosťami navýšiť. Predavačom 
sa na tvárach zjavili rúška a na 

rukách jednorazové rukavice, v prevádzkach sa ob-
javili stojany s dezinfekciami. „Myslím si, že viac sa 
už urobiť nedá a v rámci nariadení urobili obchodníci 
maximum pre to, aby bolo nakupovanie bezpečné 
a čo najpríjemnejšie,“ hovorí Veronika Šataníková, 
majiteľka spoločnosti Intaplastic.

Podľa jej slov sa počas predchádzajúcej zimnej vlny 
pandémie načas oslabil záujem zákazníkov o ob-
služné úseky. Práve tie sú často vnímané ako kri-

tické, pretože na nich obsluha prichádza s potravi-
nami do priameho kontaktu. „Preto sa mnohí 
spotrebitelia do istej miery vyhýbali obsluhovaným 
úsekom. Na druhej strane však požadujú, aby pro-
dukty ako mäso, údeniny či syry boli čerstvo na-
krájané,“ hovorí pre časopis Zboží&Prodej Ján 
Bartík z oddelenia marketingu a rozvoja spoloč-
nosti Bizerba Czech & Slovakia.

Práve pre opatrnosť niektorých spotrebiteľov časť 
obchodníkov, aspoň v prvých fázach pandémie, 
pretvorila obslužné úseky na samoobslužné tým, 
že vybrala čelné sklo. Išlo však len o krátkodobé 
riešenie, ktoré sa neprejavilo na zmene požiada-
viek na dodávateľov. „My ako dodávatelia sme 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

nezaznamenali požiadavky na zvýšené zabezpeče-
nie hygienických štandardov, ktoré boli aj pred 
pandémiou nastavené celkom vysoko. Naši zákaz-
níci ani pre pandémiu nerušili obslužné úseky,“ 
hovorí majiteľ spoločnosti Reccom Peter Muzika.

Priama obsluha 
zákazníkov

Na začiatku storočia bolo v podstate nepredstavi-
teľné, aby si spotrebiteľ z obchodu zobral šunku 
alebo syr nejako inak ako priamo nakrájané od 
obsluhy. Obslužné úseky boli popri čerstvom peči-

ve a zelenine dominantou predajne, ktorú málo-
ktorý nakupujúci len tak obišiel. Predovšetkým 
s príchodom diskontných predajní na slovenský trh 
sa však zmenili aj spotrebiteľské preferencie a za-
hraničné reťazce ľudí naučili kupovať si údeniny či 
syry v porciovanej, vákuovo balenej podobe.

Napriek tomu však obslužné úseky z trhu nevy-
mizli, pretože pre mnoho spotrebiteľov aj naďalej 
hrajú nezastupiteľnú úlohu. A pochopili to aj veľké 
reťazce, ktoré sa pultovému predaju mäsa či syrov 
najskôr bránili. „Ide o to, ako máte nastavenú filo-
zofiu predaja. Máme zákazníkov, ktorí obslužný 
úsek vôbec nechcú a idú cestou vákuovo balených 
potravín, no sú aj takí, ktorí ho dodatočne dorá-
bali,“ hovorí Peter Muzika. Ak niekto totiž chce 
mať napríklad drobnú farmársku predajňu, priama 
obsluha zákazníkov je v podstate nevyhnutná.

Na druhej strane na to, aby obslužný úsek plnil 
svoju funkciu, je dôležité aj to, aby ho obchodník 
prevádzkoval správne. Veľkú úlohu hrá profesio-
nálny prístup personálu aj dostatočná a kvalitná 
ponuka. „Určite sa nedá za dominantu predajne 
považovať úsek, kde pulty zívajú prázdnotou a krčí 
sa tam nejaká osychajúca šunka,“ hovorí Veronika 
Šataníková a pridáva aj rady, ako by mal dobrý ob-
služný úsek vyzerať.

„Obchodník by mal zhodnotiť, či má na obslužný 
pult dostatočný priestor. Napchať dlhý chladený 
úsek do malého priestoru, kde sa zákazník s koší-
kom v ruke ani neotočí, určite nie je správne. Ďalej 
si treba dať pozor na technické vybavenie, spôsob 
chladenia, množstvo ponúkaného tovaru, od kto-
rého sa odvíja dĺžka úseku, vhodné chladiace vit-
ríny, kde môže byť časť obsluhovaná a časť samo-
obslužná a v neposlednom rade je dôležité mať 
dostatok dobre preškoleného personálu,“ hovorí.

Obsluha za pultom by totiž mala veľmi dobre ve-
dieť, čo vlastne predáva. Ako hovorí Peter Muzika, 
často o výkone obslužného pultu rozhoduje sa-
motná ponuka. „Práve na obslužnom pulte môže 
mať obchodník niečo, čo priláka spotrebiteľov a čo 

ho zároveň odlíši od konkurencie. Máme jedného 
zákazníka, ktorý vždy koncom týždňa nakúpi do-
máce sliepky a iné čerstvé mäso z neďalekých fa-
riem. Ich cena je síce vyššia, ale zodpovedá tomu 
aj kvalita. Je to niečo, na čo sa naučilo mnoho 
ďalších zákazníkov,“ vysvetľuje.

V móde sú hrany

Univerzálny návod na to, ako by mal obslužný úsek 
vyzerať alebo z čoho by mal byť vyrobený, neexis-
tuje. „Vždy bude záležať na profilácii obchodníka 
a jeho koncepte predaja. Spoločným prvkom pre 
akýkoľvek koncept by však mala byť kultúra pre-
daja, atraktivita prezentácie produktov, ich jedno-
duchá identifikácia a v neposlednom rade aj sta-
rostlivosť o produkt, teda ako s ním obsluha 
zaobchádza, ako sa krája a podobne,“ hovorí pre 
Zboží&Prodej Ján Bartík.

Najväčšou chybou, ktorú môže podľa neho ob-
chodník urobiť, je, ak chce mať na malom priesto-
re čo najviac rôznych položiek. Ak ide o malú pre-
dajňu, na každom z výrobkov veľmi skoro vidieť, 
že už nie sú celkom čerstvé, čo potom zvyšuje 
odpisy a náklady obchodníka. Riešením v tomto 
prípade môže byť, že má obchodník časť produk-
tov nakrájanú a vkusne zabalenú. Vo všeobecnos-
ti výrobcovia rovnako neodporúčajú vystavovať 
napríklad zákusky spolu s údeninami, pretože to 
nepôsobí lákavo.

Čo sa týka samotného dizajnu, jednou z posled-
ných noviniek na trhu s obslužnými pultmi sú vitrí-
ny, ktoré sú z lepeného skla, čiže bez konštrukcie 
či stĺpikov, ktoré by zákazníkovi bránili vo výhľade. 
„Dnes sa najviac predávajú hranaté vitríny, majú 
moderný dizajn. Nejde ani tak o ich praktickosť, 
ale o to, že jednoducho dobre vyzerajú,“ hovorí 
Peter Muzika.

Pre lepšie zviditeľnenie tovaru na pultoch dnes 
existuje množstvo pomocníkov. Čoraz častejšie sa 
napríklad na pultoch objavujú čierne misky a tác-
ky, ktoré podčiarkujú vzhľad predávaného produk-
tu omnoho viac ako antikorové. Vďaka širokej 
škále rozmerov a veľkostí je taktiež možné využiť 
celú výstavnú plochu pultu.

„Polovicou úspechu je správne nasvietenie. Dnes 
na trhu nájdeme spektrum pre každý druh tovaru 
(mäso, lahôdky, syr či pečivo) a klasické žiarovky 
striedajú LED technológie s dlhou životnosťou 
a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Navyše sú sve-
telné telesá aj dizajnovým prvkom, ktorý dokáže 
dotvoriť celkový vzhľad obslužného úseku,“ hovo-
rí Veronika Šataníková.

A podľa čoho by sa mal obchodník rozhodnúť, či 
je obslužný úsek pre neho správny krok? V prvom 
rade je dôležité, aby si dobre vyrátal, či sa mu ob-
služný úsek do predajne zmestí a nebude v nej na 
úkor priestoru pre zákazníkov. Dôležitý je taktiež 
dostatok kvalifikovaného personálu a odpoveď na 
otázku, či chce predávať len mäso a údeniny, alebo 
aj lahôdky a cukrárenské výrobky. „Obslužné úse-
ky samy osebe prinášajú, samozrejme, aj finančnú 
záťaž v podobe vstupných nákladov na technoló-
gie a vitríny a, pochopiteľne, aj mzdové náklady na 
personál,“ uzatvára Veronika Šataníková.

„Kupujúci 
ocení 

čerstvosť.“

Obslužné úseky v predajniach majú výhodu 
v tom, že ľudia ocenia, keď je pred nimi 
šunka či saláma priamo nakrájaná. Teda 
keď tam nie je len pripravená kopa, ale 
porciuje sa pred spotrebiteľom, lebo to je 
známkou čerstvosti a podstatou obslužné-
ho úseku. Síce možno v takomto prípade 
trvá obslúženie zákazníka o čosi dlhšie, ale 
na dobré veci ľudia čakajú radi.

Peter Muzika,
majiteľ, Reccom

Vlastný obal je riziko

Móda bezobalových predajní a šetrného 
prístupu k životnému prostrediu už dáv-
nejšie nastolila otázku, či môžu aj tradiční 
obchodníci dať zákazníkom tovar z obsluž-
ných pultov do ich vlastných obalov. Vo 
všeobecnosti neexistuje právny predpis, 
ktorý by obchodníkom zakazoval predaj 
potravín do vlastných obalov prinesených 
zákazníkom. Zároveň však zákon hovorí, že 
ten, kto predáva potraviny, zodpovedá za 
bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. 
Zároveň ich musí zabaliť do funkčného 
a vhodného obalu a pri manipulácii s nimi 
použiť čisté pomôcky a náradie. V praxi je 
teda na rozhodnutí obchodníka, či obal od 
zákazníka prijme, no ak tak urobí, vysta-
vuje sa tým riziku, že bude zodpovedný, 
ak obal od zákazníka nebude dokonale 
čistý a hygienický. Aj preto drvivá väčšina 
obchodov bezobalový predaj z obslužných 
pultov neumožňuje.
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Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Na začiatku pandémie sa 
priamy kontakt, nielen 
medzi ľuďmi, ale aj 
s tovarom a potravinami, 
stal jedným z najväčších 
strašiakov spoločnosti. 
Spotrebitelia nevedeli, 
ako sa majú správať, 
ani to, čo ich zaručene 
pred ochorením covid-19 
ochráni a čo sú len povery. 
Aj preto niektorí ľudia 
nechávali napríklad nákup, 
ktorý im domov doručil 
kuriér, preventívne tri – 
štyri hodiny vyvetrať na 
balkóne. Na prvotný strach 
doplatili aj obslužné úseky. 
No hoci je dnes pandemická 
situácia kritická, ľudia 
si zvykli a bezpečnosti 
potravín v obchodoch 
dôverujú.

Obslužný úsek
 je srdcom
         predajne

H 

ygienické štandardy v predaj-
niach potravín mohla pandé-
mia koronavírusu už len s ťaž-
kosťami navýšiť. Predavačom 
sa na tvárach zjavili rúška a na 

rukách jednorazové rukavice, v prevádzkach sa ob-
javili stojany s dezinfekciami. „Myslím si, že viac sa 
už urobiť nedá a v rámci nariadení urobili obchodníci 
maximum pre to, aby bolo nakupovanie bezpečné 
a čo najpríjemnejšie,“ hovorí Veronika Šataníková, 
majiteľka spoločnosti Intaplastic.

Podľa jej slov sa počas predchádzajúcej zimnej vlny 
pandémie načas oslabil záujem zákazníkov o ob-
služné úseky. Práve tie sú často vnímané ako kri-

tické, pretože na nich obsluha prichádza s potravi-
nami do priameho kontaktu. „Preto sa mnohí 
spotrebitelia do istej miery vyhýbali obsluhovaným 
úsekom. Na druhej strane však požadujú, aby pro-
dukty ako mäso, údeniny či syry boli čerstvo na-
krájané,“ hovorí pre časopis Zboží&Prodej Ján 
Bartík z oddelenia marketingu a rozvoja spoloč-
nosti Bizerba Czech & Slovakia.

Práve pre opatrnosť niektorých spotrebiteľov časť 
obchodníkov, aspoň v prvých fázach pandémie, 
pretvorila obslužné úseky na samoobslužné tým, 
že vybrala čelné sklo. Išlo však len o krátkodobé 
riešenie, ktoré sa neprejavilo na zmene požiada-
viek na dodávateľov. „My ako dodávatelia sme 
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eď na zákazníka začne počas 
chodenia pomedzi regály bučať 
krava, je viac než isté, že ho to 
vytrhne z nákupnej rutiny. Pre-
kvapiť, vyrušiť, šokovať, prilá-

kať a v konečnom dôsledku, samozrejme, predať. 
To je najdôležitejším cieľom POS a POP materiálov, 
ktoré pravidelne dopĺňajú interiéry maloobchod-
ných prevádzok. Či už je to inštalácia v podobe 
bučiacej fialovej kravy, ktorá ľudí láka na nákup 
čokolády, alebo napríklad kartónová loď plná 
rumu s pirátskym kapitánom navrchu.

„Najhlavnejším cieľom POS a POP materiálov je za-
ujať. To ideálne dosiahneme ‚vyrušením‘ zákazníka 
v ceste nákupu. Či už je to svetlom, neobvyklým 
tvarom, efektným 3D prvkom. To je niekoľko prv-
kov, pomocou ktorých vieme upútať jeho pozornosť 
a docieliť to, aby sa napríklad zastavil počas nákupu 
pri druhotnom vystavení,“ hovorí Ľuboš Plačko, se-
nior projektový manažér v spoločnosti Dago.

Hoci primárnym cieľom POS a POP prezentácie je 
predovšetkým zaujať, pri plánovaní takéhoto typu 
prezentácie výrobkov je potrebné dať si pozor, aby 
vystavenie nebolo zaujímavejšie ako samotný 
 produkt. V takom prípade by totiž hrozilo, že re-
klama síce zákazníka vyruší a poteší, ale produkt 
si do košíka nevloží. „Prezentácie by nemali dostať 
produkty do pozadia, ale skôr by ich mali na mies-
te predaja vyzdvihnúť, aby spolu tvorili dokonalý 
celok. Výrobok s pútačom sa dá veľmi ľahko zladiť 
pomocou digitálnej tlače, ktorá vhodným spôso-
bom podporí prezentáciu produktu,“ hovorí Leoš 
Máslo, projektový manažér pre POS a POP spoloč-
nosti Thimm pack’n’display.

Ako sa rozhodnúť

Útok na takzvanú prvú signálnu už v dnešných 
časoch nemusí stačiť. Spotrebiteľ je totiž stále ná-

Kombinácie pestrých farieb, rôznorodých materiálov 
a efektných prevedení pri reklamných pútačoch 
v prevádzkach patria do minulosti. Vývoj trhu 
za posledných päť rokov ukazuje, že spoločenská 
zodpovednosť naplno doľahla už aj na retail a obchodníci 
stále častejšie okrem efektívnych riešení vyhľadávajú 
také, ktoré majú čo najmenšiu záťaž na životné prostredie. 
Trendom je dnes eko, a tak sa aj pri POS a POP 
materiáloch stále častejšie ich výrobcovia stretávajú 
s požiadavkami na ekoplasty, ekofarby či ekotlač.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Marketing zasiahla 
  ekológia

ročnejší a okrem toho, že ho ktosi vyruší, zaujme 
či dobre pobaví, očakáva, že mu niekto pomôže aj 
v rozhodovaní. „Komunikácia na mieste predaja by 
mala zákazníkom pomáhať rozhodnúť sa, či už 
produkt alebo službu poznajú, alebo nie a je to pre 
nich novinka. V dnešnej džungli prebytku je po-
trebné hneď po upútaní poskytnúť viac relevant-
ných informácií,“ hovorí Petr Šimek, výkonný ria-
diteľ spoločnosti Wellen.

Dnes už nie je problém POS a POP materiály dopl-
niť napríklad o LED obrazovku, na ktorej sa nachá-
dzajú rôzne užitočné informácie. „Môže na nej byť 
napríklad rozhodovací strom pre navigovanie me-
dzi viacerými druhmi tovaru, čo môže pomôcť zá-
kazníkovi nájsť produkt určený pre neho,“ hovorí 
Ľuboš Plačko, no dodáva, že v tomto prípade je 
dôležité, aby bolo riešenie jednoduché a zákazní-
ka neodradilo alebo neobťažovalo.

Digitálna tlač dnes takisto poskytuje široké mož-
nosti na doplnenie rôznych informácií alebo na-
príklad aj na tlač QR kódov, ktoré môžu zákazní-
kovi poskytnúť viac informácií o kupovanom 
produkte. „Môžu ho taktiež preniesť do apliká-
cie, kde si výrobok môže vyskúšať priamo 
na mieste predaja,“ dopĺňa Leoš Máslo. „POS 
a POP materiály rozhodne ponúkajú pre zákazní-
ka pridanú hodnotu aj vo forme dôležitých a za-

ujímavých informácií, ktoré ho môžu priviesť ku 
kúpe produktu,“ súhlasí aj Marcel Lázók zo spo-
ločnosti Promoteri.eu.

Pri umiestňovaní a navrhovaní reklamných a pro-
pagačných materiálov treba taktiež myslieť na to, 
že menej niekedy môže byť viac. Ich cieľom je síce 
upútať pozornosť spotrebiteľa, no v prvom rade ho 
chce obchodník presvedčiť, aby sa pre propagova-
ný produkt rozhodol a kúpil si ho. Odborníci v tej-
to oblasti hovoria, že niekedy sa stáva, že kľúčový 
vizuál pre komunikáciu celej značky nie je vhodný 
aj na komunikáciu v retaile.

„Niekedy z produktu vytvoríme na vystavení do-
minantný 3D prvok a vtedy je produkt sám aj 
predávajúcim lákadlom vystavenia, ale aj celej 
komunikácie v retaile. Prípadne ho doplníme 
o svetelné efekty, jedinečné tvary. Určite by však 
informácií nemalo byť príliš veľa, aby sa v nich 
nakupujúci nestratil, a tým by sa pre neho stali 
nezaujímavými,“ upozorňuje Ľuboš Plačko. „Pro-
dukt a jeho komunikácia by mali byť vždy v syner-
gii. Je to rovnaké, ako keď chcem ‚zbaliť babu‘ – 

Za posledných 
päť rokov POS 

a POP materiály 
v predajniach 

prešli viditeľným 
vývojom.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

to, čo hovorím, ako vyzerám a ako sa obliekam, 
ma musí reprezentovať a všetko dokopy musí 
podporovať moju značku. Inak nemám šancu,“ 
dopĺňa Petr Šimek.

Smerom k udržateľnosti

Za posledných päť rokov POS a POP materiály 
v predajniach prešli viditeľným vývojom. Na jednej 
strane na trhu vidieť premiumizáciu materiálov, 
keď sa zo všeobecných katalógových riešení stále 
častejšie prechádza na riešenia na mieru – či už 
produktu, alebo reťazca, v ktorom majú byť mate-
riály umiestnené. Nemenej obľúbenými sa stávajú 
aj dlhodobejšie riešenia, ktoré je možné upravovať 
a rebrandovať, a tak ich opätovne využiť. Práve 
s týmto krokom sa spája aj ďalší trend, ktorý zasia-
hol široké vrstvy spoločnosti.

„Podobne ako je to pri obaloch aj POS a POP ma-
teriály v posledných rokoch odrážajú vzrastajúci 
záujem verejnosti o udržateľné riešenia. Výrobco-

via tovarov aj predajcovia idú cestou minimalizácie 
odpadov a využívajú materiály, ktoré sa ľahko re-
cyklujú a nezaťažujú životné prostredie,“ hovorí 
Leoš Máslo s tým, že si v posledných rokoch všíma 
narastajúci záujem o prezentácie vyrobené z udr-
žateľnej vlnitej lepenky. Zákazníci taktiež čoraz 
menej žiadajú zušľachťovanie materiálov laminá-
ciou, keďže sa potom ťažšie recyklujú.

Dopyt po ekologických riešeniach si všíma aj Ľuboš 
Plačko. Predovšetkým pri krátkodobých vystave-
niach je podľa jeho slov hlavnou požiadavkou eko, 
čo v tomto prípade znamená používanie plastov 
bez PVC a ekotlač, či už na plasty, alebo na kartón. 
„Postupne prestávajú fungovať bežné riešenia. 
Tie, bohužiaľ, strácajú na atraktivite, pretože sa 
stávajú častou súčasťou predajných plôch a naku-
pujúcemu splývajú,“ konštatuje.

Okrem zvýšeného záujmu o udržateľné riešenia si 
však marketéri všímajú aj postupné skultúrňovanie 
predajní, ktoré POS a POP materiály využívajú. 
„Mám pocit, že v minulosti sa len nekoordinovane 
zaplavovali predajné plochy rôznorodými materiá-

lovými riešeniami. Tie však nemajú zákazníkom 
brániť pri nakupovaní, ale skôr majú dotvárať pre-
dajňu, a tým aj nákupný zážitok. V minulosti som 
mal rovnako pocit, že sa technológie používali len 
preto, aby tam nejaké boli. Dnes už stále častejšie 
pomáhajú riešiť nejaký problém,“ komentuje vývoj 
na trhu Petr Šimek.

Ako merať efektivitu

V neposlednom rade je pri POS a POP materiáloch 
potrebné, aby neboli v predajni vystavené sa-
moúčelne, teda aby neboli vnímané ako prekážka 
pri nakupovaní, ale aby skutočne podporili predaj 
želaného produktu. Napríklad spoločnosť Wellen 
ponúka službu audit retailu, ktorý čiastočne doká-
že odmerať efektivitu spomenutých marketingo-
vých riešení. „Čiastočne spracúvame rôzne vý-
skumy ako argument na definíciu ďalšieho 
smerovania,“ vysvetľuje Petr Šimek.

Prieskum trhu a správania sa zákazníkov ponúka 
v rámci balíka služieb aj firma Thimm pack’n’display. 
V rámci svojej digitálnej platformy ponúka kom-
plexné riešenie služieb pre prezentáciu na mieste 
predaja, kde musia spolupracovať viacerí partneri 
– okrem agentúry, dizajnéra a výrobcu tam je za-
hrnutá aj agentúra, ktorá robí prieskum trhu.

„Máme vytvorený systém CIS (Complex In-store 
Solution), kde vyhodnocujeme asi 30 až 40 kritérií 
podľa druhu daného POS materiálu. Od predaj-
ných dát cez správanie sa zákazníka pri vystavení 
až po jeho spätnú väzbu po opustení predajnej 
plochy. Efektivitu POS materiálov meriame takisto 
pre naše vlastné interné účely, na prípravu ďalších 
projektov, prípadne na požiadanie klienta po vzá-
jomnej dohode,“ uzatvára Ľuboš Plačko.

„Zákazníkovi 
treba podať 
informácie.“

Komunikácia na mieste predaja by mala po-
máhať zákazníkom lepšie sa rozhodnúť. Či 
už produkt alebo službu poznajú, alebo nie 
a je to pre nich novinka. V dnešnej džungli 
prebytkov je dôležité upútať a hneď nato 
poskytnúť viac relevantných informácií. Zá-
roveň môže komunikácia na mieste predaja 
budovať značku, príkladom môžu byť rôzne 
zážitkové centrá a podobne.

Petr Šimek,
výkonný riaditeľ, Wellen
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eď na zákazníka začne počas 
chodenia pomedzi regály bučať 
krava, je viac než isté, že ho to 
vytrhne z nákupnej rutiny. Pre-
kvapiť, vyrušiť, šokovať, prilá-

kať a v konečnom dôsledku, samozrejme, predať. 
To je najdôležitejším cieľom POS a POP materiálov, 
ktoré pravidelne dopĺňajú interiéry maloobchod-
ných prevádzok. Či už je to inštalácia v podobe 
bučiacej fialovej kravy, ktorá ľudí láka na nákup 
čokolády, alebo napríklad kartónová loď plná 
rumu s pirátskym kapitánom navrchu.

„Najhlavnejším cieľom POS a POP materiálov je za-
ujať. To ideálne dosiahneme ‚vyrušením‘ zákazníka 
v ceste nákupu. Či už je to svetlom, neobvyklým 
tvarom, efektným 3D prvkom. To je niekoľko prv-
kov, pomocou ktorých vieme upútať jeho pozornosť 
a docieliť to, aby sa napríklad zastavil počas nákupu 
pri druhotnom vystavení,“ hovorí Ľuboš Plačko, se-
nior projektový manažér v spoločnosti Dago.

Hoci primárnym cieľom POS a POP prezentácie je 
predovšetkým zaujať, pri plánovaní takéhoto typu 
prezentácie výrobkov je potrebné dať si pozor, aby 
vystavenie nebolo zaujímavejšie ako samotný 
 produkt. V takom prípade by totiž hrozilo, že re-
klama síce zákazníka vyruší a poteší, ale produkt 
si do košíka nevloží. „Prezentácie by nemali dostať 
produkty do pozadia, ale skôr by ich mali na mies-
te predaja vyzdvihnúť, aby spolu tvorili dokonalý 
celok. Výrobok s pútačom sa dá veľmi ľahko zladiť 
pomocou digitálnej tlače, ktorá vhodným spôso-
bom podporí prezentáciu produktu,“ hovorí Leoš 
Máslo, projektový manažér pre POS a POP spoloč-
nosti Thimm pack’n’display.

Ako sa rozhodnúť

Útok na takzvanú prvú signálnu už v dnešných 
časoch nemusí stačiť. Spotrebiteľ je totiž stále ná-

Kombinácie pestrých farieb, rôznorodých materiálov 
a efektných prevedení pri reklamných pútačoch 
v prevádzkach patria do minulosti. Vývoj trhu 
za posledných päť rokov ukazuje, že spoločenská 
zodpovednosť naplno doľahla už aj na retail a obchodníci 
stále častejšie okrem efektívnych riešení vyhľadávajú 
také, ktoré majú čo najmenšiu záťaž na životné prostredie. 
Trendom je dnes eko, a tak sa aj pri POS a POP 
materiáloch stále častejšie ich výrobcovia stretávajú 
s požiadavkami na ekoplasty, ekofarby či ekotlač.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Marketing zasiahla 
  ekológia

ročnejší a okrem toho, že ho ktosi vyruší, zaujme 
či dobre pobaví, očakáva, že mu niekto pomôže aj 
v rozhodovaní. „Komunikácia na mieste predaja by 
mala zákazníkom pomáhať rozhodnúť sa, či už 
produkt alebo službu poznajú, alebo nie a je to pre 
nich novinka. V dnešnej džungli prebytku je po-
trebné hneď po upútaní poskytnúť viac relevant-
ných informácií,“ hovorí Petr Šimek, výkonný ria-
diteľ spoločnosti Wellen.

Dnes už nie je problém POS a POP materiály dopl-
niť napríklad o LED obrazovku, na ktorej sa nachá-
dzajú rôzne užitočné informácie. „Môže na nej byť 
napríklad rozhodovací strom pre navigovanie me-
dzi viacerými druhmi tovaru, čo môže pomôcť zá-
kazníkovi nájsť produkt určený pre neho,“ hovorí 
Ľuboš Plačko, no dodáva, že v tomto prípade je 
dôležité, aby bolo riešenie jednoduché a zákazní-
ka neodradilo alebo neobťažovalo.

Digitálna tlač dnes takisto poskytuje široké mož-
nosti na doplnenie rôznych informácií alebo na-
príklad aj na tlač QR kódov, ktoré môžu zákazní-
kovi poskytnúť viac informácií o kupovanom 
produkte. „Môžu ho taktiež preniesť do apliká-
cie, kde si výrobok môže vyskúšať priamo 
na mieste predaja,“ dopĺňa Leoš Máslo. „POS 
a POP materiály rozhodne ponúkajú pre zákazní-
ka pridanú hodnotu aj vo forme dôležitých a za-

ujímavých informácií, ktoré ho môžu priviesť ku 
kúpe produktu,“ súhlasí aj Marcel Lázók zo spo-
ločnosti Promoteri.eu.

Pri umiestňovaní a navrhovaní reklamných a pro-
pagačných materiálov treba taktiež myslieť na to, 
že menej niekedy môže byť viac. Ich cieľom je síce 
upútať pozornosť spotrebiteľa, no v prvom rade ho 
chce obchodník presvedčiť, aby sa pre propagova-
ný produkt rozhodol a kúpil si ho. Odborníci v tej-
to oblasti hovoria, že niekedy sa stáva, že kľúčový 
vizuál pre komunikáciu celej značky nie je vhodný 
aj na komunikáciu v retaile.

„Niekedy z produktu vytvoríme na vystavení do-
minantný 3D prvok a vtedy je produkt sám aj 
predávajúcim lákadlom vystavenia, ale aj celej 
komunikácie v retaile. Prípadne ho doplníme 
o svetelné efekty, jedinečné tvary. Určite by však 
informácií nemalo byť príliš veľa, aby sa v nich 
nakupujúci nestratil, a tým by sa pre neho stali 
nezaujímavými,“ upozorňuje Ľuboš Plačko. „Pro-
dukt a jeho komunikácia by mali byť vždy v syner-
gii. Je to rovnaké, ako keď chcem ‚zbaliť babu‘ – 

Za posledných 
päť rokov POS 

a POP materiály 
v predajniach 

prešli viditeľným 
vývojom.
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VEĽKÁ NOC je časom hojnosti, keď si zákazníci chcú 
dopriať prémiové a výnimočné produkty. 

VERNOSTNÉ SYSTÉMY A MOBILNÉ 
APLIKÁCIE poskytujú dôležité údaje o spotrebiteľoch.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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



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

VYDAVATEĽ:
Christian Beraud-Letz

GENERÁLNY RIADITEĽ:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTORKA:
Tatiana Kapitánová

REDAKCIA:
Katarína Bobáková, Peter Kapitán

KOREKTÚRY:
Terézia Kubizniaková

LAYOUT:
Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
archív

OBCHOD:
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.

CHLADIACE 
ZARIADENIA 
prechádzajú 
vývojom a dokážu 
ušetriť energiu.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:
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ENERGETICKÉ A PROTEÍNOVÉ VÝROBKY sa 
dostávajú do jedálnička širšej skupiny zákazníkov.

STRETNUTIE 
S MILANOM 
SUROVCOM, 
generálnym riaditeľom 
spoločnosti Nitrazdroj.

MÄSO má na pultoch 
tradičné chute.  

V našom  ďalšom čísle:

MARTIN LABAŠ je 
obchodným riaditeľom 
firmy Labaš. 

ZDRAŽOVANIE sa 
dotklo všetkých kategórií. 



OCHUTNAJTE
VŠETKY  FARBY 

SLOVENSKA

Najviac slovenských 
výrobkov  nájdete 
v Kaufl ande*
*  Podľa prieskumu GfK Slovakia o podiele vystavenia   

slovenských výrobkov v maloobchode v júli 2021.
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NA VALAŠSKU JE KRÁSNO

U NÁS SI RADI 
VÁĽAME ŠUNKY


