
PARTNERI:
Ďakujeme partnerom 15. ročníka kongresu Samoška:

ZLATÍ PARTNERI: 

BRONZOVÍ PARTNERI:

OZVENY

ORGANIZÁTOR:MEDIÁLNI PARTNERI:ODBORNÍ PARTNERI: ZÁŠTITA:

STRIEBORNÍ PARTNERI:

SPOLUPRACUJÚCI 
PROGRAM:

ŠPECIÁLNI PARTNERI:

PARTNER VÍNA:

Ľudia sú zahltení množstvom správ o zdravej 
strave a vyznať sa v nich je čoraz ťažšie. 
Ako ich triediť a správať sa k svoju zdraviu 
zodpovedne, radil účastníkom pätnásteho 
kongresu Samoška známy lekár a odborník 
na zdravú výživu Igor Bukovský.

TRNAVA
2019

POZERAJME SA 
NA INFORMÁCIE 
KRITICKY!

PARTNER KÁVY:



NÁJDITE SÚHVEZDIE PRASIATKA

1. Pozrite sa na nebo.
2. Nájdite Veľký voz.
3. Už vidíte chvostík prasiatka?

Vianočná 

 limitovaná 
edícia

Vianočná 

limitovaná 
edícia



3

ÚVODNÍK OZVENY

OBCHOD S EKOLÓGIOU
Široká ponuka čerstvého ovocia a zeleniny, bezlepkové či celozrnné pečivo aj samostatný regál na 
produkty zdravej výživy. Ekologickejšie varianty nákupných tašiek i plastových vrecúšok na pečivo, 
viac nebalených produktov, prípadne pult s čapovanou drogériou. To je základná výbava moderného 
obchodníka, ktorý reaguje na najnovšie trendy i želania dnešného zákazníka. 

Spotrebitelia a ich životný štýl sa mení. Snáď nikdy sa ešte tak silno nezaoberali svojim zdravím 
i zdravím životného prostredia. Čoraz častejšie sa zamýšľajú nad tým, aký vplyv má ich správanie na 
planétu. A to isté vyžadujú aj od svojej predajne potravín. 

Napriek tomu, že cena pre väčšinu zákazníkov ostáva na prvom mieste, dobrá ekonomická situácia 
im umožňuje dovoliť si kvalitu. Vidieť to na rastúcich tržbách zdravých potravín. Produkty zdravej 
stravy či tie, ktoré majú nižší vplyv na životné prostredie, zvyčajne stoja viac. A to je príležitosť pre 
obchodníkov, ktorí sa môžu stať „trendsettermi“. Teda prinášať zákazníkom inovácie, ktoré prinie-
sol aj 15. kongres Samoška v Trnave.
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P.V.A. systems s.r.o. – dodavatel obchodně 
skladového a pokladního SW pro český 
a slovenský trh s 20letou tradicí

Specializovaný systém pro řízení 
obchodních řetězců a velkoobchodů

 centrální číselníky zboží, oborů, 
partnerů

 řízení centrální cenotvorby
 speciální ceníky, akce
 zákaznické věrnostní programy
 online přehled o každé transakci 
a skladovém pohybu

 elektronická komunikace se systémy 
dodavatelů a odběratelů (EDI a další)

 Bezpečný systém pro jednotlivé prodejny

 všechna centrální data uložena ve Smart 
Cloudu PVA a bezpečně zálohována

 minimální pořizovací náklady
 široká funkcionalita pokladního modulu (POS)
 zabezpečený internetový přístup odkudkoli
 splňuje veškeré požadavky legislativy včetně 
certifi kace ČMI pro komunikaci 
s obchodní váhou

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

Inzerat Samoska 135x115mm 1_2018.indd   1 23.01.18   15:04

15. kongres

2 dni

42 partnerov

282 účastníkov

69 % 
 respondentov z radov 
maloobchodníkov v dotazníku 
uviedlo, že plánuje alebo 
niekedy urobilo zmenu 
v predajni na základe 
informácií získaných 
z kongresu Samoška.

�Záštitu nad kongresom prevzal Zväz obchodu SR. 
Úvodné slovo odborného programu patrilo jeho  
prezidentovi Martinovi Katriakovi.

�Večerný program využili návštevníci 
na neformálne stretnutia a diskusie.

�V predvečer kongresu sa účastníci mohli zabaviť 
počas vystúpenia skupiny Peace Please.

�Igor Bukovský sa po svojom vystúpení 
podpisoval záujemcom do kníh.



5

Tu si pozrite kompletnú 
fotogalériu z kongresu.

Staňte sa súčasťou komunity 
Samoška na Facebooku 
a zdieľajte s nami zaujímavé 
správy z tradičného trhu aj 
samotného kongresu Samoška.

inzercia

�Prestávky v odbornom programe využili účastníci 
na prezeranie noviniek v stánkoch partnerov. 

�Spoločnosti si pre 
návštevníkov pripravili 
zaujímavé prezentácie.

�Partneri Samošky využili kongres na 
nadväzovanie kontaktov s obchodníkmi.

Už tradičnou súčasťou  
programu bola 

tombola s množstvom  
hodnotných cien.

�Stanislav Kračmer z Plzeňského Prazdroja 
Slovensko (vľavo) a Rastislav Kráľ zo spoločnos-
ti Kofola ČeskoSlovensko sa ako zlatí partneri 
kongresu prihovorili publiku.
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Špičkové riešenia pre váženie 
v maloobchode 

Váhové technológie a aplikácie od spoločnosti METTLER TOLEDO sú navrhnuté 
pre náročné prostredie. Prinášajú maximálny komfort zákazníkom aj Vám.

www.mt.com/retail

Elena Nováková,
majiteľka, 
Potraviny Santos

Akciu si nikdy nenecháme 
ujsť, chodíme každý rok. 
Veľmi sa nám tu páči, vždy 
sa dozvieme niečo nové. Je 
to pre nás obrovská výzva, 
lebo sú tu noví dodávatelia, 
nové výrobky, prezentujú 
sa tu veci, o ktorých sme, 
napríklad, doteraz ani 
nepočuli. Najviac zo všetké
ho sa nám páčia prednášky, 
tento rok sa týkali hlavne 
odpadov. Rovnako nás 
 za ujal Igor Bukovský, ktorý 
sa venoval zdravej výžive.

Miroslava Jozeková,
marketingová pracovníčka, AV Gast

Kongresu Samoška sa zúčastňujeme pravidelne dvakrát 
ročne. Vďaka nemu sme sa dostali do povedomia rôz
nych firiem, nadviazali sme opätovnú spoluprácu s via
cerými zákazníkmi, ktorých sme už poznali, a zároveň 
uzatvárame po kongrese s mnohými ďalšie obchody. 
Kongres Samoška by sme preto určite odporučili. Je to 
veľká príležitosť, ale aj potenciál získať nových zákazní
kov a vytvoriť si nové partnerstvá.

Andrea Chochulová,
správkyňa reťazca, 
Coop Jednota 
Slovensko 

Na tento kongres som prišla 
prvýkrát, dozvedela som sa 
o ňom od kolegov v práci. 
Prišla som najmä kvôli téme 
plastov, plastových obalov 
a plánovanému výkupu 
fliaš. Toto je totiž téma, 
ktorá sa nás veľmi dotýka. 
Okrem programu sa mi však 
veľmi páčila celá organi
zácia, stánky, dodávatelia. 
Jedným z dôvodov, prečo 
som prišla, bola aj pred
náška Igora Bukovského, 
keďže sledujem jeho tvorbu 
a chcela som ho stretnúť aj 
osobne, čo sa mi aj podari
lo. Kongres Samoška určite 
odporúčam a prídem rada aj 
na budúci rok.

Dušan Černý,
majiteľ, Potraviny Dušan Černý Duo 

O kongrese Samoška som sa dozvedel z časopisu Tovar&Predaj asi 
pred štyrmi rokmi a odvtedy chodíme pravidelne. Našiel som tu nových 
partnerov, spoznal nové výrobky a dozvedel som sa veľmi veľa nových 
vecí ohľadom samotného obchodu. Najviac ma tento rok zaujali infor
mácie o zdravej výžive. Do budúcna by bolo podľa mňa dobré, keby 
na Samošku prišiel niekto z vlády, aby konečne politici pochopili, ako 
obchod funguje, a aby sa rozprávali o tom s ľuďmi, ktorí ho reálne robia.

SAMOŠKA 
NÁS INŠPIROVALA
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Timea Baranyai,
konateľka, Potraviny 
Baranyai

Samošky sa zúčastňujem po druhýkrát 
a veľmi som sa potešila samotnej téme 
plastov a obalov. Práve to ma najviac 
zaujalo aj v programe. Aký to bude mať 
dopad na maloobchod? Vo všeobec
nosti sú témy vždy veľmi atraktívne, 
teraz to okrem plastov bola aj zdravá 
výživa. Zároveň sme tu videli rôzne 
novinky, ktoré by sme chceli v budúc
nosti pridať do sortimentu.

Rita Bohonyová, 
channel and category development specialist confectionary SK, 
Nestlé Slovensko 

Kongres nám prináša väčšiu viditeľnosť nielen medzi obchodníkmi z tradičného trhu, ale 
aj nezávislými zákazníkmi. Umožňuje nám propagovať novinky, ktoré uvádzame na trh, 
a súčasne predstaviť odbornej verejnosti aktuálne projekty, ako napríklad projekt pokladnič
ných zón. V programe nás tento rok zaujala prednáška venovaná ekológii a recyklácii, ktorá 
nám okrem iného priblížila i problematiku recyklácie nákupných tašiek a ich náhradu vhod
nými materiálmi. Na kongrese oceňujeme najmä rozmanitosť zákazníkov a možnosť stretnúť 
sa a porozprávať v menej formálnej atmosfére. Kongres Samoška by som určite odporučila.

Juraj Kuska,
vedúci úseku prevádzky 
maloobchodu, CBA Verex 

Na kongresy chodíme pravidelne, väčšinou do 
Košíc aj do Trnavy, tento rok som tu už siedmy
krát. S mnohými partnermi sme sa spojili práve 
vďaka kongresu Samoška, ktorý si udržiava svoj 
štandard a kde sa vždy dozvieme veľa nových 
vecí. Rovnako chválim výber tém, ktoré sú 
skutočne veľmi aktuálne. Obzvlášť ma zaujala 
prezentácia Igora Bukovského a Pavla Alexyho. 
Sme spokojní a veľmi radi sa sem vraciame.

Dušan Hraňo,
trade marketing 
a event manažér, 
Alfa Bio 

Na kongres Samoška sme 
prišli po dlhšej dobe, ale 
sme veľmi radi, že sme 
tu boli. Tento rok sa nám 
dokonca podarilo stať sa 
bronzovými partnermi, 
čo nás naozaj veľmi teší. 
Prioritne sme prezentovali 
náš nový produktový rad 
„Lunter Krémová“, ktorý 
zatiaľ nie je v žiadnom 
reťazci, no tu vidíme, že je 
oň veľký záujem. Kongres 
bol zorganizovaný na sto 
percent, organizátori nám 
vo všetkom vyšli v ústrety, 
takže sme skutočne veľmi 
spokojní. Funguje tu vyni
kajúca komunikácia, čo je 
podľa mňa základ každého 
dobrého partnerstva.

inzercia
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ZDRAVÉ POTRAVINY

O dôležitosti zdravej výživy začal hovoriť už pred tridsiatimi rokmi, teda dávno predtým, 

než to bolo moderné. Dnes prízvukuje, že výživa je dôležitá, ale nie tak, aby sa človek 

z toho zbláznil. V súčasnosti je totiž dostupné kvantum informácií o tom, čo by mal človek 

jesť a čo nie. Problémom sa však stáva ich neodbornosť. Preto je podstatné informácie 

selektovať a spoľahnúť sa na ozajstných odborníkov. „Chceli by sme párky, ktoré budú 

chutiť ako párky, ale budú mať antioxidačné účinky, budú zlepšovať zdravie nášho mozgu 

a budú nás chrániť pred rakovinou hrubého čreva. Môžu vyzerať ako brokolica, ale nech sú 

to párky,“ uviedol na 15. ročníku kongresu Samoška v Trnave lekár a odborník na zdravú 

výživu Igor Bukovský.

inzercia

IGOR BUKOVSKÝ: 
MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ 
JE PARADOXOM POZNANIA

Keď prichádzal Igor Bukovský na Sa 
moške do kongresovej sály, veľmi sa 
neobzeral naokolo. Ako povedal, aby si 
nikto nemyslel, že prišiel na inšpekciu. 
„Neprišiel som na to, aby som vám pove
dal, čo je zlé jesť. Veď vy viete, že jeme 
málo ovocia a zeleniny, jeme veľa bielej 
a málo celozrnnej múky. Jeme príliš veľa 
mäsa a údenín, veľa soli, cukru. Aj to viete. 
A viete aj to, že to škodí,“ začal na úvod 
svojej prednášky doktor Igor Bukovský.

Zdravej výžive sa začal venovať už pred 
tridsiatimi rokmi. „Vtedy som začal hovo
riť, že výživa v našom živote je dôležitá. 
Každá bunka v našom tele je len z toho, 
čo zjeme. A dnes mám pocit, že už ove
ľa častejšie hovorím, nebláznite, výživa 
je dôležitá, ale nie tak, aby ste sa z toho 
zbláznili,“ uviedol. Narážal pri tom na 
pretlak informácií, ktoré sa na zákazníkov 
každý deň valia. „Problém veľkého množ
stva informácií označujem za paradox 
poznania, tzv. Boniniho paradox. V jednej 
oblasti medicíny sa dnes za rok vypro
dukuje toľko informácií, ako predstavu
je obdobie až 8000 rokov z celej našej 
zaznamenanej histórie. Toto je ne uveri
teľné, nemáme kapacitu to všetko prečí
tať a porozumieť tomu. Na druhej strane 
stále existujú bludy, klamstvá a podvody,“ 
hovorí odborník.

Dôvodom je, že nový vedecký objav 
vyvolá ďalšie množstvo otázok. Pravda 
a fakty neexistujú osamote tiež preto, že 
mýty a klamstvá sú niekedy lákavejšie ako 
pravda. „Nechceli by sme, aby existovali 
párky, ktoré budú chrániť pred rakovinou 
hrubého čreva? Neželali by sme si, aby 
náš zložitý svet mal také jednoduché rie

SLOVÁCI SÚ KULTÚRA, 
KTORÁ SA ODJAKŽIVA UČÍ, 
ŽE EMÓCIA SA PREŽÍVA 
ALKOHOLOM A JEDLOM.
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Podľa Igora Bukovského všetci ľudia vedia, že jedia málo ovocia i zeleniny a veľa bielej múky.

inzercia

šenia? Spravím si detox, kúpim si kokoso
vý tuk alebo nejakú inú „zázračnú“ potra
vinu a všetko sa vyrieši,“ konštatuje Igor 
Bukovský a pokračuje, že je prirodzené, 
ak v zložitom svete ľudia hľadajú jedno
duché riešenia. A preto sú náchylní veriť 
klamstvám.

Mýty podľa neho existujú aj preto, že to 
niekomu vyhovuje. „Na tom nie je nič 
konšpiračné. Včera vyšlo niekoľko štúdií, 
v ktorých sa tvrdí, že konzumácia mäsa 
neškodí ľudskému zdraviu, a preto nie je 
dôvod znížiť konzumáciu mäsa. Doteraz 
nahromadené údaje za desaťročia hovo

ria opak, a čím horšie sa má črevo, tým 
horšie sa má imunita. Ak bude človek jesť 
ráno salámu, na obed rezeň a na večeru 
cestoviny z bielej múky s mletým mäsom, 
tak je zle. Mýty a klamstvá vyhovujú pre
davačom zázrakov,“ upozorňuje. Takými 
zázrakmi sú napríklad nápoje a tabletky 
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ovocnej
šťavybez pridaných farieb

bez palmového oleja

bez konzervantov

na chudnutie. Kto by nechcel schudnúť 
osem kíl za mesiac iba hltaním tabletiek? 
„Tu sa spája naša zraniteľnosť a  túžba 
po jednoduchých riešeniach so šírením 
klamstiev a podvodov.“

Informačný chaos podľa Igora Bukovského 
vyhovuje predavačom nezdravých potra
vín. Protichodné informácie o tom, či je 
dobré alebo zlé obmedziť konzumáciu 
bravčového masa, ľudí frustruje a prichá
dza rezignácia. Povedia si, že tí vedci aj 
tak nevedia, čo je pravda, dajte mi praže
nicu zo šiestich vajec s klobásou a slani
nou na bravčovej masti. Takáto reakcia na 
informačný chaos je charakteristická skôr 
pre mužov. Ženy si zas častejšie myslia, 
že čím budú mať viac informácií, lepšie 
sa rozhodnú. „Sedelo u  mňa už toľko 
dezorientovaných ľudí, o  ktorých mám 
podozrenie, že možno prečítali viac ako 
ja, ale nevedeli, čo majú robiť. To je zrad
ná ilúzia, že čím viac informácií o zdravej 
výžive budem mať, tým lepšie sa budem 
stravovať,“ hovorí.

To všetko vytvára priestor pre bludy 
a výmysly. V poslednom čase sa objavilo 
aj mnoho výživových poradcov. „Kdekto 
absolvuje víkendový kurz alebo ročný 
inštitút zdravia a je oprávnený ovplyvňo
vať stravovanie v materských školách a za 
150 eur robiť jedálny lístok cez internet,“ 

upozorňuje Igor Bukovský. Ale stále verí, 
že zdravý rozum prežije.

Ako sa môžeme pred informačným cha
osom chrániť? „V  prvom rade sa naň 
nesmieme vyhovárať. Je to pohodlné, ale 
veľmi rizikové. Netreba pripisovať všet

kým názorom rovnakú váhu. Na interne
te môžete nájsť rozhovor s profesorom 
Walterom Willettom z Harvardovej univer
zity, ktorý 45 rokov robí kariérny výskum 
výživy človeka, ale nájdete tam aj blog od 
nejakej slovenskej blogerky, ktorá pred 
pol rokom blogovala o kočíkoch, pred tým 
ešte o káve, a teraz je expertka na výživu,“ 
vysvetľuje.

Na internete vyzerajú tieto dve informá
cie rovnocenne, ale nie sú. Igor Bukovský 
radí, pozerať sa na informácie kriticky, 

ZDRAVÉ POTRAVINY

Informačný chaos podľa Igora Bukovského vyhovuje predavačom nezdravých potravín.

ODPORÚČANIA IGORA 
BUKOVSKÉHO PUBLIKU
NÁHRADY SLADKÉHO
„Päť top sladidiel, ktoré by som odporučil, 
sú trstinová melasa, trstinový cukor, med 
od včelára, javorový, karobový alebo datľový 
sirup a stévia,“ radí odborník.

DOPLNKOVÉ VITAMÍNY
„Užívam probiotiká, pretože si myslím, že je 
to lepšie, než sa spoliehať na žinčice a iné 
probiotické potraviny. Užívam selén a zinok, 
lebo toho máme všetci málo. Dávam si koen-
zým Q10, lebo som zistil, že mi to prospieva 
a dávam si občas aj horčík. Nevravím, že to 
musia robiť všetci, ale sú situácie, keď to 
považujem za opodstatnené,“ hovorí.
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najmä na tie, ktoré sú spojené s  rekla
mou a predajom. Ako môže byť pravdivá 
informácia o  zázračnom prostriedku na 
liečenie plesní na nechtoch, keď je spoje
ná s dlhým článkom o tom, ako pani cho
dila po ambulanciách, trápila sa a nič jej 
nepomohlo. „Šialený príbeh, zrozumiteľný 
slovenskému publiku, zacielený na zrani
teľnejšiu skupinu starších ľudí, ktorí si pod 
vplyvom toho kúpia totálnu hlúposť za 20 
eur, ktorá nemôže za žiadnych okolností 
nič liečiť, mykózu nechtov určite nie,“ tvrdí.

Ďalej sa pýta, či by bolo normálne, ak by 
elektrikár robil plastickú operáciu tváre. 
„Dali by ste si operovať ďasná nieko
mu, kto si minulý týždeň nalepil na dve
re tabuľku, že robí dentálne chirurgické 
zákroky, pričom bol ITčkár? Ako je mož
né, že v otázkach zdravia uveríme nieko
mu, kto na to nemá kvalifikáciu?“

ZDRAVÁ STRAVA SI VYŽADUJE 
SPRÁVNE ROZHODNUTIA
Človek robí každý deň okolo 300 rozhod
nutí, ktoré sa týkajú jedenia. Do toho sú 
zahrnuté aj otázky ako: Budem už jesť? 
Ešte nie. Som hladný? Nie som hladný. 

Informačný chaos podľa Igora Bukovského vyhovuje predavačom nezdravých potravín.

inzercia

Ale mám na niečo chuť. Dám si horalku. 
Koľko jej zjem? Jem ryžu, je málo slaná. 
Posolím si ju? Ešte si naberiem. Dám si 
mäso, šalát? „Robte rozhodnutia lepšie. 
Keď z  nich bude 290 zlých, jednotýž
dňový detox za rok neurobí nič. Ak z 300 
rozhodnutí bude 200 dobrých, vektor 

zdravia sa natočí iným smerom,“ hovorí 
odborník.

Igor Bukovský pokračuje, že sú v podstate 
dva dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú nie
čo zjesť. Buď sú hladní, alebo majú na nie
čo chuť. Slováci sú však kultúra, ktorá sa 

KAŽDÁ BUNKA V TELE MÁ 
SVOJE HODINY. KEĎ SA 
HODINY ROZLADIA, 
TELO MÁ PROBLÉM.
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odjakživa učí, že emócia sa prežíva alko
holom a jedlom. Veľká hostina je na Veľkú 
noc, Vianoce, svadbu, narodeniny, všetky 
oslavy a dokonca aj na kare. „A preto aj 
v dospelých hlavách vzniká taká absurd
ná veta, že mám na niečo chuť. Nie som 
hladný, ale mám chuť na palacinky! Je veľ
mi zvláštne, že stres, smútok, osamelosť, 
pocit zrady, riešime palacinkami, lango
šom alebo zmrzlinou,“ konštatuje.

Jedlo totiž navodzuje príjemné pocity, ale 
vzniká začarovaný kruh. Človek sa cíti zle, 
tak si dá niečo, čo má veľmi rád. Chvíľu 
sa cíti lepšie, lebo si dal niečo, čo v ňom 
vyvolalo príjemné pocity z detstva spoje
né s láskou. Ale keď v tom bude pokra
čovať, dobré pocity sa začnú strácať. 
„A nastávajú blbé pocity z toho, že som 
zjedol tri čokoládové tyčinky, z ktorých 
ma začína bolieť brucho. Necítim sa dob
re a objavia sa výčitky, čo som to spáchal. 
O desať minút sa z pocitov, čo som to 
spáchal, stávajú pocity horšie, ako boli na 
začiatku. Cítim sa trápne, bolí ma brucho, 
viem, že by som teraz mal odbehnúť asi 
27 kilometrov, aby som tri tyčinky spálil, 
prosto zle. Cítim sa zle. A keď sa cítim zle, 
je to dôvod dať si ďalšiu tyčinku,“ hovorí 
Igor Bukovský. Keď je človek hladný, rieši 
biologické potreby svojho organizmu, keď 
má však na niečo iba chuť, rieši vlastne 
svoje emócie.

ČLOVEK JE TO, ČO JE
Jedlo a  svetlo sú pre ľudský organiz
mus informáciou. Striedanie svetla 
a tmy spúšťa v mozgu hodiny tela. Keď 
sa narúšajú ponocovaním alebo nočnou 
prácou, človek si vedome narúša spán

kový cyklus a narúša aj časovanie všet
kého v tele. Každá bunka v tele má svoje 
hodiny. Keď sa hodiny rozladia, telo má 
problém. „Preto človek, ktorý sa večer 

ODPORÚČANIA IGORA 
BUKOVSKÉHO PUBLIKU
IDEÁLNE RAŇAJKY
„Každý deň raňajkujem špaldové vločky, mám 
tam aspoň šálku ovocia, kivi, nektarinku, 
čučoriedky, hrsť vlašských orechov, mletú 
škoricu, tri lyžice chia semienok, sójový jogurt 
a javorový sirup,“ vymenúva Igor Bukovský.

KOKOSOVÝ CUKOR
„Podľa mňa sú to vyhodené peniaze. Má viac 
fruktózy ako glukózy, čo mnohým ľuďom spô-
sobuje tráviace ťažkosti alebo nafukovanie. 
Nie je pravda, že má nižší glykemický index 
a že je to lepší cukor, čo sa týka kalórií,“ 
objasňuje.

KETO DIÉTA
„Stručná odpoveď znie, nie. Diéta založená 
na tom, že človek prijíma veľa tuku a málo 
sacharidov, je tu 170 rokov, len sa to inak 
volá. A prečo to stále nevyriešilo problémy? 
Lebo to nemá schopnosť vyriešiť problémy,“ 
dodáva.

Odborník tvrdí, že každý obchodník by si mal sám vyriešiť, či bude predávať potraviny, ktoré sú práve v móde.
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natrieska, priberá. Dáva svojmu telu zlý 
signál. Nielenže je to veľa kalórií, ale ešte 
aj v zlom čase. Z hľadiska kontroly hmot
nosti sú dôležité veľké raňajky a  ľahká 
večera,“ uvádza odborník.

Jedlo je aj informácia, ktorá ovplyvňu
je črevo a každú jednu molekulu. „Keď 
budete nabudúce jesť údené koleno, 
môžete sa na to pozerať ako na hmotu, 
z ktorej má váš organizmus zregenerovať 
pečeň alebo bunky očnej sietnice, alebo 
bunky srdca. To, čo jeme, je stavebnou 
hmotou, s ktorou musí náš organizmus 
narábať pri regenerácii tkanív.“

Črevo je pre človeka bariérou medzi živo
tom a  smrťou. Svojou stavbou dokáže 
z toho, čo človek zjedol, dostať z čreva 
do krvi a krvou do celého tela to, čo potre
buje. Naopak, to, čo by mu mohlo škodiť, 
vylúči stolicou z tela. „Keby sme dnešný 
obed rozmixovali a podali ho v infúzii do 
žily, tak tu mám prázdnu sálu. Zabilo by 
vás to,“ upozorňuje.

Táto bariéra je však krehká a nevhodnou 
stravou sa narúša. Človek si to môže 
spôsobiť zlou stravou, mnohými liekmi, 
antibiotikami, steroidmi, hormonálnou 
antikoncepciou, častou konzumáciou 
alkoholu, nezvládnutým stresom či nízkou 
hygienou v kuchyni. „Ak tieto a podobné 
veci vo vašom živote dlhodobo pôso
bia, bunky sliznice, ktoré predstavujú 
nepriestupnú bariéru, sa rozpájajú a do 

krvi sa z čreva dostávajú veci, ktoré by 
mali skončiť v toaletnej mise. Volá sa to 
syndróm presakujúceho čreva a máme ho 
všetci. Niektorí tak málo, že im to nevadí, 
ale niektorí ho majú taký, že majú z toho 
chronický zápal, bolesti kĺbov, hlavy, 

migrény, aterosklerózu, cukrovku, auto
imunitné ochorenia, až rakovinu. Tu je 
koreň mnohých problémov,“ hovorí Igor 
Bukovský.

Odborník tvrdí, že každý obchodník by si 
mal sám vyriešiť, či bude predávať potra
viny, ktoré sú práve v móde, ako napríklad 
kokosový cukor, goji, acai. V obchodoch 
by však podľa neho mohla byť pre zákaz
níkov nápomocná navigácia, čo je kvalitná 
potravina. „Pomohlo by, keby boli potra
viny označené napríklad štítkami zelenej, 
žltej a červenej farby. Potravina by na zák
lade nejakých kritérií mohla mať značku, 
ktorá by spotrebiteľom jasne povedala, že 
toto je potravina vhodná na častú konzu
máciu,“ dodáva Igor Bukovský.

Tatiana Kapitánová       

inzercia

NOVÝ VAPORIZÉR
AIRWICK
ESSENTIAL MIST

Mení éterické oleje
na jemnú, voňavú hmlu.

Odborník tvrdí, že každý obchodník by si mal sám vyriešiť, či bude predávať potraviny, ktoré sú práve v móde.

AKO JE MOŽNÉ, 
ŽE V OTÁZKACH ZDRAVIA 
UVERÍME NIEKOMU,
KTO NA TO NEMÁ 
KVALIFIKÁCIU?
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OBAL MÁ VÝZNAM
Spotrebitelia čoraz častejšie odmietajú 

obaly na potravinách. Na nákup si nosia 

vlastné vrecúška, ktoré sa dajú použiť 

opakovane a nemusia si tak domov odnášať 

množstvo mikroténových sáčkov, z ktorých 

sa veľmi rýchlo stáva odpad. Navštevujú 

bezobalové predajne a menej obalov 

vyžadujú aj od klasických supermarketov. 

Aj obal má však v mnohých prípadoch svoje 

opodstatnenie a okrem hygieny pomáha 

znižovať plytvanie potravinami.

Symbolom boja proti obalom na potra
vinách sa stala balená uhorka. V Česku 
dokonca aktivisti chodili po predajniach 
a lepili na nich nálepky „Toto je zbytočný 
obal“. Prečo potrebujeme baliť uhorku do 
plastového obalu? Táto otázka má však 
viacero rovín. „Pokiaľ my, ako spotre
bitelia, budeme akceptovať, že uhorku 
budeme mať čerstvú iba dva – tri mesiace 
z  lokálnej produkcie, prečo nie, obal na 
nej nemusí byť. Ale pokiaľ chceme uhorku 
čerstvú a plnú vody 12 mesiacov, musí
me ju dovážať, napríklad z Afriky. A keď 
ju dovážame, musíme ju baliť,“ vysvetľuje 
konateľ spoločnosti Greiner Packaging 
Slušovice Ivo Benda. S tým súvisí aj jej 
trvácnosť. Balená uhorka vydrží trikrát 
dlhšie ako nebalená. Kým tá v obale stratí 
1‚5 % vody za 14 dní, nebalená 3‚5 % za 
tri dni. „Či potrebujeme obal, je na voľbe 
spotrebiteľov,“ pokračuje.

Podľa Iva Bendu má obal niekoľko úloh. 
Obal by mal potraviny chrániť, umožňo
vať ich distribúciu a mal by tiež uľahčo
vať spotrebu. V  neposlednom rade by 
mal predísť plytvaniu potravinami. Ročne 
sa totiž vyhodí 1‚3 miliardy ton potravín 

určených na ľudskú spotrebu, čo pred
stavuje viac ako tretinu celosvetovej 
produkcie potravín. Výroba vyhodených 
potravín uvoľnila do ovzdušia 3‚3 giga
ton oxidu uhličitého. Ak by bolo plytva
nie potravinami svetovou ekonomikou, 
tak sa v  produkcii skleníkových plynov 
zaradí v rebríčku na tretie miesto, hneď 
za Čínou a Spojenými štátmi. Okrem toho, 
na vypestovanie vyhodených potravín 
bolo potrebné 1‚4 miliardy hektárov ornej 
pôdy, čo je viac ako štvrtina svetovej ornej 
pôdy. Spotreba nebalenej potraviny sa 
skracuje, a  teda je pravdepodobnejšie, 
že skončí v koši.

Ekológia momentálne plní stránky novín 
a  stala sa z  nej v  podstate reklama. 
Mnohé ekologické varianty vôbec nie sú 
také ekologické, ako sa môžu na prvý 
pohľad zdať. Napríklad bambusové hrn
čeky. Na jednej strane sú z obnoviteľných 
zdrojov a mnohí ich považujú za úžasné 
riešenie. „Na druhej strane tieto bambu
sové hrnčeky dopadli v testoch tragicky, 
lebo obsahujú množstvo chemikálií, kto
ré sú pre zdravie ľudí škodlivé. Pred pár 
rokmi bol boom okolo prvých rozložiteľ
ných plastov. Neskôr sa však ukázalo, že 
oxodegradovateľné plasty nie sú dobré, 
pretože sa rozkladajú iba na mikroplasty 
a najnovšie ich smernica EÚ zakázala,“ 
hovorí Ivo Benda.

Dnes sa ako alternatíva plastov javia bio
plasty. Pod týmto označením sa však skrý
va množstvo nástrah, ktoré nie sú ekolo
gické. Pozitívnym ekologickým príkladom 
však môžu byť aj obyčajné plasty. „Vo 
Veľkej Británii vznikol startup, ktorý pro
paguje na fľaškovanie vína plastové fľaše 
namiesto sklenených. Na jednu paletu sú 
vďaka nim schopní uložiť zhruba 2‚5krát 
viac fliaš, váha je o 90 percent nižšia, a to 
znamená, že aj uhlíková stopa je výrazne 
nižšia. Je PET fľaša lepšia ako sklenená? 
Neviem, je množstvo názorov,“ konštatuje.

NA ČO SLÚŽI OBAL?
•Chráni potraviny.
•Umožňuje ich dopravu a distribúciu.
•Uľahčuje spotrebu.
•Znižuje plytvanie potravinami.
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Predstavujeme nového člena rodiny 
LUNTER – Krémovú. Jej zloženie 
a vyváženosť chutí sú revolúciou 
v oblasti krémových nátierok. 
Obsahuje tie najkvalitnejšie suroviny: 
prispieva tak k zdraviu ľudí aj našej 
planéty, pre ktorú rastlinné výrobky 
predstavujú menšiu záťaž. 

Spotrebitelia si ju môžu 
vychutnať v 4 príchutiach: 
naturálna, s cesnakom, 
kapiou a kôprom.

ZOZNÁMTE SA:
LUNTER KRÉMOVÁ
Jedinečná rastlinná alternatíva  
  bez konzervantov    bez laktózy
  bez cholesterolu    bez lepku

Nová LUNTER Krémová: 
v nátierkach sme doma.

ALFA BIO s.r.o. | Kremnička 71  
974 05 Banská Bystrica | www.lunter.com

objednavky@alfabio.com | +421 48 416 20 30

va k  znižovaniu plytvania potravinami. 
Priemerný obal zaťaží ovzdušie približne 
70 g uhlíka, na druhej strane vďaka predĺ
ženiu života syra ušetrí 350 g uhlíka. Jeho 
konečný vplyv je pozitívny,“ uvádza.

Udržateľný obal podľa neho chráni potra
vinu a zabraňuje plytvaniu, mal by mať 
nízku uhlíkovú stopu v rámci celého život

Ivo Benda sa na obaly pozrel skrz 17 
cieľov udržateľnosti, ktoré si vytýčila 
Organizácia Spojených národov. Mnohé 
z nich podľa neho obaly spĺňajú. „Tým, 
že robíme obaly, pomáhame znižovať 
chudobu a hlad, pretože takto dokážeme 
potraviny distribuovať. Keď sa nebudú 
potraviny kaziť, dostanú sa k zákazníko
vi. Obal potravinu chráni, takže sa nepo
kazí a neohrozuje zdravie ľudí. Som pre
svedčený, že vďaka obalom dokážeme 
znižovať uhlíkovú stopu a teda znižujeme 
vplyv na klimatické zmeny. Na druhej stra
ne, plasty v oceánoch spôsobujú veľký 
problém,“ vyratúva Ivo Benda.

Cirkulárna ekonomika vraví, že to, čo už 
raz bolo vyrobené, by sa malo vrátiť späť 
do výroby. Nie všetko cirkulárne je však 
udržateľné. „Rakúska firma robila ana
lýzu, v  ktorej zmapovala, akú uhlíkovú 
stopu bude mať 1000 litrov v skenených 
fľašiach, ktoré budú na 80 percent recyk
lované a akú bude mať 1000 litrov v PET 
fľašiach zrecyklovaných na 40 percent. 
Na výrobu sklenených fliaš je potrebných 
7800 megajoulov a  na PET fľaše 2400 
megajoulov,“ uvádza.

Obal podľa jeho slov vždy zanechá uhlí
kovú stopu, otázkou však je akú a akú má 
pridanú hodnotu. „Pozrime sa na vplyv 
obalu na uhlíkovú stopu konkrétneho 
produktu, napríklad syra. Pri jeho výrobe 
vzniká zhruba 79 % celej uhlíkovej sto
py. Vyrába sa z mlieka, ktoré produkujú 
kravy, ktoré sú jednými z najväčších pro
ducentov skleníkových plynov. Obal má 
na emisiách zhruba 5 % podiel a prispie

ného cyklu. Nemal by končiť v prírode, 
mal by byť recyklovateľný. Používať by sa 
mal vtedy, keď má pridanú hodnotu. Tam, 
kde nie je potrebný, nemá čo robiť. „Bez 
obalu neznamená automaticky aj bez 
odpadu. Udržateľnosť a recyklovateľnosť 
taktiež nejdú automaticky ruka v  ruke,“ 
dodáva Ivo Benda.                               

Tatiana Kapitánová
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Extra rukavice  
100 ks, M, L

NO
VI
NK

A

Catch & Clean
•  Na všetky povrchy  

a nečistoty.
•  Ohýbateľná hlava  

na dokonalé upratovanie.
•  Hlavu jednoducho 

opláchnite vodou.

Microfibre Window
2x účinnejší pri stieraní 
vody a mastnoty než 
utierka zo 100% bavlny.Magic Effect

4x odolnejší proti opotrebeniu, 
povrchy čistí účinnejšie  
a vysuší ich až 4x rýchlejšie.

Spojenec pre menšiu námahu

Plastová hystéria nie je na mieste a nie 
všetky plasty by sa mali zrušiť. Ekologické 
problémy totiž nespôsobujú plasty ako 
také, ale zlý prístup človeka k nim. „Keby 
sme plasty vymenili za kov a budeme ich 
tak isto zahadzovať, namiesto obrázkov 
pláži znečistených plastmi, by to boli pláže 
zasypané kovom alebo sklom,“ vysvetľuje 

Pavol Alexy, vedúci oddelenia plastov, kau
čuku a vlákien ústavu prírodných a synte
tických polymérov a  vedúci výskumné
ho tímu bioplastov Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Druhým 
problémom materiálov, ktoré sú vyrobené 
z fosílnych zdrojov, je, že zaťažujú planétu 

ZLÝ JE PRÍSTUP, 
NIE MATERIÁL

oxidom uhličitým. „Nemáme zelené ener
gie. Preto aj samotný chlieb má obrovskú 
uhlíkovú stopu už len preto, že musí vyjsť 
traktor na pole,“ pokračuje.

Keďže vzdať sa plastov nie je možné, ako 
by mal vyzerať ideálny produkt z plastu? 
Podľa Pavla Alexyho by mal byť vyro
bený z  obnoviteľných zdrojov surovín 
a s použitím obnoviteľných zdrojov ener
gie. Dôležité je aj viacnásobné použitie. 
Ideálny plast by mal byť ľahký. „Často 
počúvame, že mlieko bolo kedysi v skle
nených fľašiach. Áno, ale tá mliekareň 
bola zásobovaná mliekom z  družstva, 
ktoré bolo desať kilometrov za mesteč
kom. Dnes prevážame mlieko na oveľa 
väčšie vzdialenosti. Keď vymeníme plast 
za sklo, na doprave urobíme obrovskú 
uhlíkovú stopu,“ vysvetľuje. Plasty by 
mali byť recyklovateľné. S  recykláciou, 
je to ako s demokraciou. Všetci hovoria, 
že demokracia nie je dobrá, ale nič lepšie 
ľudstvo zatiaľ nevymyslelo. „Recyklácia 
pri plastoch nie je trvalo udržateľné rieše
nie, ale nič lepšie momentálne nemáme. 
Ideálny plast by mal byť biologicky rozlo
žiteľný. Ak je niečo z biologicky rozložiteľ
ných zdrojov, muselo to narásť na pôde, 
z ktorej to zobralo živiny a ak chceme, aby 
tam niečo vyrástlo aj nabudúce, musíme 
tieto živiny vrátiť späť do zeme,“ hovorí.

Snaha Európskej únie o elimináciu plas
tového odpadu začala pri plastových 
taškách. Od začiatku minulého roka museli 
obchodníci spoplatniť tenké plastové tašky 
a zároveň zákazníkom ponúknuť ekologic

Pri hodnotení plastov je potrebné pozerať i na to, či ich nahradenie inými materiálmi 

nebude znamenať aj vyššiu uhlíkovú stopu. Plast má totiž výborné vlastnosti. Je ľahký 

a jeho výroba spotrebúva menej energie, než je to pri iných materiáloch. Problémom 

plastov je v mnohých prípadoch prístup spoločnosti a spotrebiteľov k nim. I plasty sa však 

dajú vyrobiť tak, aby neostávali v prírode stovky rokov. Dôkazom sú bioplasty, ktoré sú 

vyrobené z obnoviteľných zdrojov a dokážu sa biologicky rozložiť.
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ho bioplastu uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý 
prispieva k skleníkovému efektu. Bioplast 
z obnoviteľných zdrojov, ktorý je v príro
de nerozložiteľný, má vlastnosti ako bež
ný plast, takže v  prírode vydrží stovky 
rokov. Ak sa spáli, uvoľní sa síce zelený 
oxid uhličitý, ale živiny, ktoré jeho výroba 
vzala z pôdy, sa do nej už nikdy nevrátia.

kejšie varianty. Avšak, čo je tá najekologic
kejšia cesta? Klasické polyetylénové tašky 
sa môžu nahradiť syntetickým textilom, 
bavlnou, papierom alebo bioplastom.

Polyetylénová taška pochádza z fosílnych 
palív, ak je tenká, slúži zvyčajne iba na 
jedno použitie a v prírode sa nerozloží. Jej 
plusom je, že je ľahká na dopravu a dá 
sa recyklovať. Syntetický textil pochádza 
z fosílnych zdrojov a v prírode sa neroz
loží. Na druhej strane sa však dá viacná
sobne použiť, je ľahký a recyklovateľný. 
Bavlnená taška je z obnoviteľného zdro
ja, dá sa používať opakovane, je ľahká, 
biologicky rozložiteľná, ale jej výroba má 
vysokú uhlíkovú stopu. Papierová taška 
je vyrobená z obnoviteľného zdroja, rela
tívne ľahká a biologicky rozložiteľná. Na 
druhej strane však jej výroba má vysokú 
uhlíkovú stopu, je recyklovateľná iba do 
určitej miery a zvyčajne slúži iba na jedno 
použitie, pretože sa ľahko roztrhne.

Taška z bioplastu môže mať tri podoby. 
Syntetický bioplast pochádza z  fosíl
nych zdrojov, taška z neho slúži iba na 
jedno použitie a je nerecyklovateľná. Síce 
je ľahká a biologicky rozložiteľná, avšak 
bolo by lepšie, keby sa nerozložila, pre
tože pri tomto procese sa zo syntetické

A napokon existuje bioplast, ktorý pochá
dza z obnoviteľných zdrojov a dokáže sa 
v prírode rozložiť. Taktiež slúži zvyčajne 
na jedno použitie, ale je recyklovateľný 
v priemyselnom komposte a dokáže sa 
rozložiť aj v prírode, teda živiny sa vrátia 
tam, odkiaľ si ich bioplast požičal. A to je 
podľa Pavla Alexyho cesta. „Znižovanie 
uhlíkovej stopy je len znižovanie, nie rie
šenie. Predstavte si to na príklade 200lit
rovej vane, na ktorej zatvoríte odtok. Ak ju 
budete plniť 10litrovými vedrami každú 
minútu, na to, aby ste ju naplnili a vaňa 
začala pretekať, budete potrebovať 20 
minút. Poviete si, dobre, nebudem ju plniť 
vedrom, zoberiem si decový pohár. Koľko 
vám to bude trvať? Možno tri hodiny, ale 
vaňa tak či tak pretečie. Ak budeme brz
diť vplyv nášho konania, tak my sa síce 
nedožijeme tej katastrofy, ktorá nás čaká, 
ale naše deti áno,“ hovorí. 

Ideálna nákupná taška by mala byť vyro
bená z  obnoviteľných surovín, viacná
sobne použiteľná, ľahká, recyklovateľná 
a  recyklovaná, biologicky rozložiteľná. 
„Myslel som si to pred 20 rokmi, myslím 
si to aj dnes. Tieto požiadavky môžu splniť 
špeciálne typy plastov za pomoci zelenej 
energie. Že to ide, ukazujú naše labora
tórne a poloprevádzkové vzorky, ktoré sa 
stanú na budúci rok realitou,“ dodáva.

Tatiana Kapitánová

SAMOTNÝ CHLIEB 
MÁ OBROVSKÚ 
UHLÍKOVÚ STOPU.
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FĽAŠE SA VRÁTIA 
DO OBCHODOV

Slovensko čaká zavedenie systému zálohovania PET fliaš a plechoviek. Pre maloobchod to znamená veľké zmeny, ktoré si 

vyžadujú reorganizácie predajní i práce v nich. Všetky náklady, ktoré obchodníkom vzniknú, sú však na pleciach správcu 

systému. Je v jeho záujme, aby bol systém zálohovania nastavený efektívne. Ministerstvo životného prostredia si od 

tohto kroku sľubuje čistejšiu krajinu i splnenie európskych cieľov.

Slovensko dokáže pri aktuálnom systé
me triedenia odpadu vyzbierať 62 per
cent plastových fliaš uvedených na trh. 
Európska únia však žiada, aby o desať 
rokov bolo toto číslo na úrovni 90 percent. 
Aj preto pristúpilo ministerstvo životného 
prostredia k  systému zálohovania PET 
fliaš a plechoviek. Samotný zákon začal 
vznikať minulý rok. Analýza Inštitútu 
environmentálnej politiky zhodnotila jeho 
výhody i  nevýhody a  vyčíslila, že nový 
systém bude stáť približne 80 miliónov 
eur. Všetko však závisí od toho, ako ho 
nastavia výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh 
nápoje v zálohovaných obaloch. Tí vytvo
ria správcu systému, ktorému budú odvá
dzať poplatky. Tie sa použijú na financo
vanie zálohovania. Parlament prijal zákon 
a  hoci začne platiť od budúceho roka, 
reálne sa prvá zálohovaná plastová fľaša 
vráti do systému až v roku 2022.

NÁKLADY ZAPLATÍ SPRÁVCA
Výkup zálohovaných fliaš bude povinný 
pre prevádzky s predajnou plochou nad 
300 metrov štvorcových. Tie menšie sa 
sami rozhodnú, či sa zapoja. „Zákon 
nepovedal, či sa má vykupovať automa
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nedosiahne, dostane pokutu. Tá má byť 
odradzujúca a slúži na to, aby ste s ním 
vyjednávali. Správca si musí spočítať, či sa 
mu oplatí ušetriť 2 tisíc eur na kompenzácii 
pre jednu predajňu alebo platiť obrovskú 
pokutu za to, že nedosiahne cieľ,“ vysvet
ľuje obchodníkom Peter Šimurka.

Ministerstvo čelí kritike, že napríklad 
v Nemecku sa podobný systém zálohova
nia zrútil. „Je potrebné povedať, že v tom 
čase Nemci menili štatistiku a masívne 
investovali do energetického zhodnoco
vania,“ oponuje Peter Šimurka. A pripo
mína, že toto je pravdepodobne najlepšia 
cesta, ako prísne európske ciele splniť. 
Napríklad pri recyklácii skla s tým môže 

ticky alebo ručne. To je na obchodníko
vi. Na začiatku bolo našou víziou urobiť 
ešte liberálnejší zákon, aký je dnes. Nech 
si trh nastaví celý systém. Prišla však 
vlna kritiky, ktorá žiadala, aby sme prís
nejšie definovali možnosti a podmienky. 
Upravili sme preto zákon a niektoré veci 
sme uviedli detailnejšie,“ uvádza Peter 
Šimurka, riaditeľ odboru odpadového 
hospodárstva a  integrovanej preven
cie ministerstva životného prostredia. 
Správca systému tiež určí výšku zálohy za 
obal. Zákon však ustanovuje minimálnu 
hodnotu, a to 0‚12 eura za plastovú fľašu 
a 0‚10 eura za plechovku. 

S  novým systémom vzniknú obchodní
kom náklady. Keď sú oprávnené, môžu si 
ich nárokovať u správcu. Ten má totiž cez 
poplatky svojich členov všetko financovať. 
Či už sú to stavebné úpravy predajne, kom
penzácia za zmenšenú predajnú plochu, 
nákup automatov na výkup alebo náklady 
na ručný výber fliaš, ktorý má byť 3‚1 centa 
za fľašu. „Správca systému je zodpovedný 
za dosiahnutie nastavených cieľov. Ak ich 

mať Slovensko problém, pretože mnoho 
ľudí si zakúpené zaváraninové poháre 
necháva. Z  hľadiska cirkulárnej ekono
miky je to super, ale recyklačné ciele sa 
takto vzďaľujú. „Nastavenie zákonov je 
spôsobené tým, ako sa správame. Keby 
sa ľudia správali environmentálne, tak 
by nebolo treba ani zákony, ktoré by tak 
prísne regulovali správanie občanov. Ak 
by každý vedel a dodržiaval, že PET fľaša 
patrí do žltého nie komunálneho kontaj
nera a ešte v horšom prípade do voľnej 
prírody (lesov, vodných tokov a podobne), 
zákon o  zálohovaní by nebol potrebný 
a nemuseli by sme investovať do systé
mu,“ dodáva Peter Šimurka. 

Tatiana Kapitánová

PRÍBEH FĽAŠE
Výrobca uvádza na trh fľašu nápoja a súčasne ju registruje do centrálneho systému, kde za ňu platí 
zálohu. Fľašu predá maloobchodníkovi, ktorý za ňu platí zálohu. V tomto momente sa výrobcovi vrátili 
všetky zálohy, ktoré zaplatil centrálnemu systému. Maloobchodník predáva fľašu spotrebiteľovi, 
ktorý za ňu zaplatí zálohu, čím sa maloobchodníkovi vracajú zálohy, ktoré predtým zaplatil výrobcovi. 
Spotrebiteľ vypije nápoj, a ak chce získať zaplatenú zálohu, fľašu vracia do obchodu. Maloobchodník 
je v tomto momente v mínuse, lebo musel vyplatiť zálohu a prevziať prázdnu fľašu. Maloobchodník 
posiela fľašu centrálnemu systému, ktorý uhradí maloobchodníkovi zálohy vyplatené spotrebiteľovi. 
V tomto momente sa maloobchodníkovi vrátili všetky zálohy, ktoré zaplatil spotrebiteľovi. Prázdne 
fľaše centrálny systém predáva recyklačnému zariadeniu. Recyklačné zariadenie fľaše spracuje 
a časť materiálu sa dostane späť k výrobcovi v podobe novej fľaše. Zdroj: Skutočná cena zálohy, IEP
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Z plastových obalov sa v poslednom čase stal obrovský strašiak. Mnoho ľudí sa chce 

správať zodpovedne k prírode a snaží sa redukovať svoj vplyv na životné prostredie. 

Nie všetci si však uvedomujú dôsledky svojho konania, ktoré je potom potrebné korigovať príkazmi. Príkladom je zákaz používania 

jednorazových plastov i zálohovanie PET fliaš, ktoré by malo zvýšiť percento vytriedených a následne zrecyklovaných plastových fliaš. 

Aj o týchto témach hovorili diskutujúci v panelovej diskusii na 15. kongrese Samoška.

OBCHOD SA VYZLIEKA  
Z PLASTU

Fotografie z  pláží či riek zasypaných 
plastovým odpadom menia spotrebiteľ
ské správanie. Čoraz viac zákazníkov sa 
zamýšľa nad tým, aký vplyv na prírodu 
má ich konanie v obchode. Do ich rozho
dovania však vstupuje aj Európska únia, 
ktorá sa snaží redukovať plastový odpad. 
Od roku 2021 zakazuje používanie vybra
ných druhov jednorazových plastových 
výrobkov.

K rozhodnutiu došlo po tom, ako si Brusel 
nechal vypracovať štúdiu o tom, čím sú 
znečistené európske pláže. Dobrovoľníci 
na nich zbierali plastový odpad a celkom 
logicky sa ukázalo, že problémom na 
plážach sú slamky. Tie sa napokon stali 

symbolom boja proti plastom. „Smernica 
vznikla narýchlo a zakazuje výrobky, ktoré 
sú okom viditeľné. Problém je však oveľa 
širší a skrytý,“ uviedol Peter Šimurka, ria
diteľ odboru odpadového hospodárstva 
a  integrovanej prevencie ministerstva 
životného prostredia. Všetci diskutujúci sa 
zhodli, že na problém plastového odpadu 
je potrebné pozerať sa v širšom kontexte.

„Jednorazové použitie čohokoľvek, ak to 
nemusí byť jednorazové, je trestuhodné. 
Ale ak plasty nahradíme niečím iným 
jednorazovým, sme tam, kde sme boli. 
Problém sme ponížili na vatové tyčinky 
a slamky. Obalový priemysel však produ
kuje takmer polovicu odpadu z plastov,“ 

pripomína vedúci výskumu bioplastov 
Fakulty chemickej a potravinárskej tech
nológie Slovenskej technickej univerzity 
Pavol Alexy. Podľa neho by sa spoloč
nosť mala skôr ako na minoritné problé
my zaoberať tými majoritnými, pred kto
rými si dlhodobo zakrýva oči. Plastové 
tašky sa síce spoplatnili, ale nikto nevy
riešil, že spotrebitelia si do nich kladú 
jogurt v tégliku, mlieko v tetrapaku, vodu 
v PET fľaši.

ZMENA JE VO VZDUCHU
Návyky sa však postupne menia. „Ne dáv
no som bol v  obchode, kde som videl 
kečup, na ktorom bolo veľkými písme
nami napísané, že výrobca znížil hmot
nosť plastového obalu o 25 percent. Aj 
obchodníci pochopili, že to na ľudí fungu
je, a spotrebiteľ sa už možno nepozrie iba 
na cenu, ale kúpi si to, lebo je to ecofrien
dly produkt,“ myslí si Peter Šimurka.

Mnohí výrobcovia sa dnes skutočne 
snažia hľadať také riešenia, ktoré budú 
mať menší vplyv na životné prostredie. 
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OOCCHHHUUTTTNAJTTE NNOVVÚÚÚ RRAAADU HLINÍKOVÝCH 
KKKAAAPPPSÚL LL̓ OOORRR ORRIGGGINNS COLLECTION

*Ochranná známka tretej osoby, nie je v spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS. 
Podrobný zoznam kompatibilných strojov nájdete na: www.lorespresso.com

KOMPATIBILNÉ S NESPRESSO®* KÁVOVARMI

Július Mazán,
manažér inovácií, 
Smurfit Kappa

„PAPIER AKO JABLKO.“
Čo sa rozloží v prírode skôr, papierová 
škatuľa alebo ohryzok z jablka? Pravda je 
taká, že papier i ohryzok sa rozložia zhruba 
v rovnakom čase, čo je výborné.
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„V  posledných rokoch rastie dopyt zo 
strany našich klientov, ktorí sa pýtajú na 
možnosti, ako nahradiť plasty, ako vyrobiť 
obaly tak, aby boli udržateľné alebo obno
viteľné. Venujeme tomu naozaj veľa ener
gie a  práce,“ uvádza manažér inovácií 
spoločnosti Smurfit Kappa Július Mazán.

Plastový alebo papierový obal nie je vo 
svojej podstate ani dobrý, ani zlý. Ide 
o to, ako sa s nim dá naložiť a naloží po 
skončení jeho životnosti. „Obal musí plniť 
nejakú úlohu. Chrániť potravinu, umož
niť transport, zvýšiť trvanlivosť,“ hovorí 
konateľ spoločnosti Greiner Packaging 
Slušovice Ivo Benda a pokračuje, že je 
potrebné si uvedomiť, že nové ekologic
kejšie materiály obalov budú na začiatku 
znamenať vyššie náklady. Ak sa systém 
zabehne, investície sa vrátia spať.

Ekológia totiž nie je zadarmo. „Životné 
prostredie sme si pokazili tak kvalitne, že 
teraz ho musíme napraviť a bude to stáť 
peniaze. Mnohé technické riešenia sú na 
svete. A teraz máme dve možnosti. Buď 

za drahé peniaze ľudstvo prežije, alebo 
za lacné zahynie. Tak si môžeme vybrať,“ 
potvrdzuje Pavol Alexy. Podľa jeho slov je 
však zlé, ak sa táto „investícia“ prenáša na 
ten najspodnejší článok, čiže obyčajných 

inzercia

ČO ZMIZNE Z PREDAJA?
Jednorazové plastové taniere, príbory, mie-
šadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, 
vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny 
vyrobené z expandovaného polystyrénu, 
nápojové obaly a poháre z expandovaného 
polystyrénu, oxodegradovateľné plasty.  
Zdroj: novela Zákona o odpadoch, 
od 1. 1. 2021
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ľudí. Vyzbierané dane by sa zo štátneho 
i európskeho rozpočtu mali prerozdeľo
vať tak, aby podstatne väčší balík peňazí 
smeroval na ekológiu. „Ekologické rieše
nia sú výrazne drahšie a nikdy nebudú 
lacnejšie napríklad v plastoch, ako polye
tylén. A to bude musieť niekto zaplatiť,“ 
tvrdí Pavol Alexy.

PLASTOVÉ FĽAŠE SA VRÁTIA 
DO OBCHODOV
Keď je obal recyklovateľný, je potrebné, 
aby sa dostal do správneho koša trie
deného zberu. „Množstvo vytriedeného 
odpadu rastie, hoci sme stále v  horšej 
polovici Európskej únie. Aktuálne je to 29 
percent, avšak cieľ, ktorý máme dosiah
nuť do roku 2025 je 50 percent vytriede
ného komunálneho odpadu,“ pripomína 
riaditeľ organizácie zodpovednosti výrob
cov NaturPack Michal Sebíň.

Ďalším dôležitým číslom, ktoré potrebu
je Slovensko dosiahnuť o  desať rokov, 
je 90 percent vyzbieraných PET fliaš. 
Aktuálne sa na Slovensku vytriedi okolo 
62 percent. Aj preto minister životného 
prostredia László Sólymos pripravil zákon 
o zálohovaní PET fliaš a plechoviek, ktorý 
začne platiť od budúceho roka, no prvú 
fľašu bude možné do zálohového systému 
vrátiť až o dva roky nato.

Zväz obchodu SR systém zálohovania 
dlhodobo odmieta. Vyčíta mu legisla
tívnu nepripravenosť i  vysoké náklady, 
ktoré by sa mali podľa prepočtov ana
lytikov z Inštitútu environmentálnej poli
tiky pohybovať na úrovni 80 miliónov 
eur. „Separovaný zber PET fliaš sa na 
Slovensku robí od roku 1995 a zozbiera 
sa 62 percent. Podľa našej analýzy je to 
dokonca až 69 percent. K splneniu cieľa 

nám teda chýba 21 percent. To, čo robíme 
teraz, stojí asi 20 miliónov eur, a to, čo ide
me robiť, má stáť od 80 až do 105 miliónov 
eur,“ tvrdí prezident Zväzu obchodu SR 
Martin Katriak. Ako problém vidí aj samot
ný výkup fliaš. Jeho zavedenie si vyžiada 
stavebné úpravy. Tam, kde sa automat 
nezmestí, ručný výkup si vyžiada pra
covnú silu. A to bude znamenať zvýšené 
náklady.

Tie by mal znášať správca systému, kto
rého si vytvoria spoločnosti, ktoré uvá
dzajú na trh nápoje balené v PET fľašiach 
či plechovkách a cez poplatky ho budú 
financovať. „Akékoľvek stavebné úpra
vy, automaty, náklady na ručný výkup či 
prípadnú stratu zo zisku platí správca,“ 
vysvetľuje Peter Šimurka. Zálohované fľa
še musia byť označené nezameniteľným 
kódom. Automat naskenuje okrem čiaro
vého kódu aj tvar fľaše, ktorý má uložený 
vo svojej pamäti. Pri manuálnom zbere sa 
skenuje čiarový kód a následne ide fľaša 
do sčítacieho centra, kde prejde samot
ným automatom.

O  zálohovaní uvažovalo aj Česko, ale 
napokon od tohto plánu upustilo. „Padali 
rôzne argumenty, napríklad, že maloob
chod bude menej konkurencieschopný, 
lebo zálohovacie automaty budú vo veľ
kých obchodoch, a tak budú diskrimino
vať tie malé na dedinách. Česká republika 
je však už teraz na špici v rámci triedenia 
a cieľ 90 percent vyzbieraných PET fliaš 
takmer spĺňame. Tak načo by sme zavá
dzali zálohový systém?“ vysvetľuje Ivo 
Benda.

Ako protiargument zálohovania sa často 
uvádza obava, že ľudia prestanú triediť 
ďalší plastový odpad. Triedený zber je 
dnes krížovo dotovaný zo zberu a preda
ja PET fliaš a plechoviek. Tie sú z celého 
žltého koša najhodnotnejšie a pri záloho
vaní z neho vypadnú. „Výrobcovia ťažko 
recyklovateľných plastov, ktoré v košoch 
zostanú, budú platiť viac. Pomerne veľký 
objem odpadov z triedeného zberu zmiz
ne, preto budeme okresávať infraštruktú
ru. V súčasnosti analyzujeme, či vývozy 
žltých košov budú menej časté, alebo nie
ktoré miesta úplne zrušíme. To bude mať 
v konečnom dôsledku aj vplyv na to, či 
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HUSAC IA
PAŠTÉTA

SYSTÉM ZÁLOHOVANIA 
PLASTOVÝCH FLIAŠ JE 
DRAHŠÍ, AKO TRIEDENIE.

„ĽUDIA VEDIA, AKO MAJÚ 
TRIEDIŤ ODPAD.“
Infraštruktúra triedeného zberu je dostatoč-
ne vybudovaná, vzdelávacie a osvetové akti-
vity fungujú. Niekedy mám pocit, že diskusie 
sú už trochu zbytočné. Ľudia nám počas nich 
hovoria, že už nám to nevysvetľujte, vieme, 
čo kde patrí. Triedenie je dobre zabehnuté.

Michal Sebíň,
riaditeľ,  

Natur-Pack
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ľudia budú ďalej separovať ostatné plas
tové odpady,“ hovorí Michal Sebíň.

ČASŤ RECYKLÁTU SA DÁ POUŽIŤ
Vytriedenie odpadov predchádza ich 
recyklácii. No materiály sa nedajú doneko
nečna recyklovať. „Ak bude plastová fľaša 
recyklovaná tri, štyri, päťkrát, už nebude 
taká, ako na začiatku. A to nie je len o tom, 
že bude zakalená, nebude pekná číra, ale 
bude mať aj iné vlastnosti. Polyméry sú 
organický materiál, každou spracova
teľskou záťažou menia svoje vlastnosti 
a degradujú,“ uvádza Pavol Alexy.

Július Mazán pripomína štatistiku, kto
rá hovorí, že od roku 1950 do roku 2000 
bolo vyrobeného toľko plastu, ako od 
roku 2000 do roku 2017. Pritom za celé 
obdobie bolo zrecyklovaných len 9 per
cent tohto objemu plastov. Zvyšok leží 
medzi nami, buď na skládkach, alebo 
voľne v prírode. „Trend nepoľavuje a  je 
rapídny. Musíme veľmi rýchlo urobiť nie
čo, aby sme to zmenili. Negeneralizujem 
len na plasty. Dôležitý je iný prístup pri 
všetkých materiáloch,“ uvádza.

Európska komisia od výrobcov vyžadu
je, aby v nových obaloch používali určité 

percento recyklátu, teda zrecyklovaného 
plastu. PET fľaša je jediný obal v potra
vinách, kde sa môže recyklát pridávať. 
Napríklad pri jogurtových téglikoch to 
z hygienických dôvodov nie je možné. „Na 
jednej strane nás legislatíva núti a dáva 
nám ciele, že do roku 2030 budeme 
musieť vracať aspoň 30 percent recyklá
tov do obalov mimo PET fliaš, na druhej 
strane zatiaľ na to nie sú vytvorené pod
mienky,“ konštatuje Ivo Benda.

Papier má o čosi viac životných cyklov 
ako plast. „Papier je možné otočiť a vyro
biť z neho obal asi 10krát. Po desiatom 
použití, keď už vlákna buničiny, ktoré držia 
papier pokope, sú potrhané, je možné 
túto masu použiť opätovne, a to na výrobu 
obalov na vajíčka a podobne,“ tvrdí Július 
Mazán. Životný cyklus papiera v  tomto 
kroku končí a papier je biorozložiteľný, po 
tomto použití sa rozloží v prírode.

Veľkú zodpovednosť voči životnému pro
strediu majú zákonodarcovia, výrobco

via, vedci, ale aj ľudia. „Je to o správaní 
ľudí a  ich návykoch. V zákone môžeme 
nastaviť čokoľvek, ale pokiaľ sa budeme 
správať tak, ako doteraz, nič sa nezme
ní,“ uvádza Peter Šimurka. Podľa Pavla 
Alexyho sa v súčasnosti z pohľadu eko
lógie nachádzame v  prechodnej dobe. 
„Neexistuje jedno univerzálne riešenie 
na všetko. Ani bioplast všetko nevyrieši, 
ani recyklácia všetko nevyrieši. Pred 20 
rokmi by sme zbytočne niekomu povedali, 
že 30 percent recyklátu pôjde znova do 
fliaš, lebo táto technológia tu ešte nebola. 
Dnes ju máme. Používajme ju a vymýšľaj
me niečo, čo bude potrebné o 20 rokov,“ 
konštatuje.

JE POTREBNÉ MYSLIEŤ 
NA BUDÚCNOSŤ
Ivo Benda hovorí, že potrebujeme celo
spoločenskú diskusiu naprieč všetkými 
oblasťami, či už to bude na akademickej 
pôde, medzi výrobcami, distribútormi či 
potravinármi. „Som optimista. Verím, že 
odpad je zdroj, či už je to papier, sklo, hli
ník, plast. Poďme sa baviť o  tom, čo je 
udržateľný zdroj, ako ho vieme recyklo
vať, alebo či bude lepšie ho nepoužívať. 
Až potom sa posunieme ďalej,“ uzatvára.

               Tatiana Kapitánová

KEBY SA ĽUDIA SPRÁVALI 
ZODPOVEDNEJŠIE, ZÁKONY 
NETREBA.

„OBCHODNÍCI 
 PONÚKAJÚ TO, ČO SI 
 SPOTREBITEĽ ŽIADA.“
Prvý plast som zažil, keď som išiel v roku 
1968 do Rakúska a kúpil si Coca Colu. 
Doniesol som ju domov a všetci sme ju obdivo-
vali. Zákazníci a výrobcovia nás, obchodníkov, 
doviedli k tomu, že chcú plasty, lebo nebudú 
domov vláčiť ťažké fľaše. Tak ich ponúkame. 
A teraz nám hovoria, že to nie je dobré a treba 
ich nahradiť. Chápem, že situácia sa zmenila 
aj u nás. U slovenských obchodníkoch má prio-
rita ochrany životného prostredia mimoriadnu 
pozornosť a prednosť.

Martin Katriak,
prezident, 

Zväz obchodu SR
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Zdravý životný štýl je všade naokolo. Spo
trebitelia sa o  ňom dozvedajú z  médií, 
sami vyhľadávajú informácie na interne
te, počúvajú rady známych ľudí. „Veľkú 
zásluhu na tom majú aj sociálne médiá. 
Heslo #health patrí medzi najvyhľadá
vanejšie výrazy na Instagrame,“ hovorí 
group account manažérka spoločnosti 
Nielsen Jana Magicová.

Podľa jej slov sa niet čomu čudovať, preto
že sedavé zamestnania i množstvo potra
vín na jedálničku vedú práve k nadváhe. 
Na Slovensku má 58  % populácie BMI 
(index telesnej hmotnosti) vyšší ako 25, 
čo znamená, že trpia ľahšou alebo ťažšou 
formou nadváhy. „V  negatívnom slova 
zmysle sa vyrovnávame Európe. Z roka na 
rok toto číslo narastá. K ďalším obéznym 
národom patria Turci a Gréci,“ hodnotí.

Aj preto sa ľudia nechávajú zlákať rých
lymi spaľovačmi tukov. „Našťastie, aj 
Slováci si uvedomujú, že tieto zázračné 

prípravky úplne nefungujú alebo ne exis
tujú. Podľa našich prieskumov sa 49 
percent Slovákov snaží schudnúť. Je to 
deklarácia. To, či naozaj chudnú, alebo si 
kúpia krémeš, keď nezoženú karimatku, je 
otázne, ale na druhej strane zo 49 percent 
až 80 percent sa snaží stravovať zdravo 
a 64 percent sa snaží cvičiť,“ pokračuje.

To je zároveň impulzom pre predajne 
potravín, aby na svojich pultoch ponúkali 
zdravý sortiment. Ak chce niekto schud
núť, okrem pohybu by pre neho malo 
byť samozrejmosťou zmeniť aj stravo
vacie návyky. Podľa údajov spoločnosti 
Nielsen Slováci deklarujú, že je pre nich 
relatívne jednoduché vzdať sa cukru. Až 
67 % ľudí tvrdí, že sa vzdá cukru a bude 
jesť menej sladkých výrobkov. Ďalšou 
pozitívnou správou je, že rovnako vysoké 
percento chce jesť viac čerstvého ovocia 
alebo jedlo, ktoré si sami pripravia, teda 
nie polotovary. „Problém máme s tým, že 
sa nechceme vzdať tuku. Slováci lipnú na 
slanine a rezňoch a nechcú sa ich vzdať,“ 
vysvetľuje Jana Magicová.

Nielsen sa pozrel na zdravé a  nezdra
vé potraviny v  klasických predajniach 
potravín, teda nie v bioobchodoch či na 
trhoviskách. V  oboch kategóriách skú
mal produkty s EAN kódmi, teda tie, kto
ré majú pevnú váhu. Na to, čo sú zdravé 
potraviny, sa názory rôznia, okrem toho 
sa tieto názory vyvíjajú. Ale za zdra
vé potraviny možno považovať mliečne 
výrobky, ovocné džúsy, strukoviny či 
mrazené ryby a  výrobky z  nich. Medzi 
nezdravé patria čipsy, zmrzlina, cukrí

Ak je niečo súčasným trendom, tak je to 

určite zdravý životný štýl. Mnoho sa o ňom 

hovorí a píše. Výrobcovia sa snažia zlepšovať 

svoje receptúry tak, aby ich produkty 

mali lepší vplyv na organizmus a obchodníci 

prehodnocujú svoj sortiment, aby vyhoveli 

požiadavkám spotrebiteľov žiť a stravovať 

sa zdravšie. Takéto výrobky síce tvoria 

v tržbách stále malé percento, ale dôležitý je 

trend, ktorý povzbudzuje ich rast.

TRŽBY ZDRAVÝCH POTRAVÍN 
RASTÚ NAJRÝCHLEJŠIE

OVOCIE A ZELENINA 
S NAJRÝCHLEJŠIE 
RASTÚCIMI TRŽBAMI
• Čučoriedky
• Maliny
• Marhule
• Tekvica
• Čerešne

• Petržlen
• Jahody
• Šalát
• Cuketa
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ky, alkohol a podobne. „Za posledných 
šesť rokov narástli tržby v maloobchode 
za zdravé potraviny o 37 percent. Je to 
rýchlejší rast než zaznamenali nezdravé 
kategórie aj predaj potravín celkovo  ten 
narástol o 20 percent. Takže zdravé potra
viny rastú rýchlejšie. V košíku však tvoria 
len okolo 17 percent. Nezdravé potraviny 
naďalej tvoria gro nákupov a gro tovaru 
v potravinách,“ uvádza Jana Magicová. 
Slováci sa teda snažia nakupovať zdravé 
potraviny najrýchlejším tempom.

V  tradičných predajniach s  predajnou 
plochou do 400 metrov štvorcových bol 
nárast zdravej kategórie pomalší a dosia
hol 27 %. Na druhej strane to bol trikrát 
rýchlejší rast než mali nezdravé potraviny. 
„Čo je ešte pozitívnejšie, celkový nárast 
tržieb pri zdravých potravinách je 37 milió
nov eur a pri nezdravých 47 miliónov eur, 
čo je menší rozdiel ako pri väčších formá
toch predajní. Zákazníci začínajú hľadať 
zdravé potraviny aj pri impulzívnejších 
nákupoch v malých potravinách,“ hovorí.

Až 68 % tržieb zo zdravých potravín pre
chádza hypermarketmi a supermarketmi, 
v  potravinách s  predajnou plochou do 
400 metrov štvorcových je to teda 32 %. 
Významnosť pre nezdravé potraviny je väč
šia pri menších potravinách. A to aj z toho 
dôvodu, že hypermarkety majú na väčšej 
ploche viac možností na zdravú ponuku.

Jana Magicová radí, čo zo zdravých 
potravín ponúknuť. Ide o kategórie, ktoré 
rastú podstatne rýchlejšie ako ostatné na 
trhu. Sú to chladené nátierky, syry, trvan
livé rastlinné mlieka, kefír, potom müsli 
tyčinky, ale aj džúsy.

Z nezdravých potravín tržby za čipsy za 
posledné dva roky narástli o 16 %, pizza 

o 7 %. Naopak, klesla tabuľková čokolá
da. Nie je to spôsobené tým, že by spotre
bitelia prestali jesť čokoládu, ale nahradili 
ju čokoládovými cukrovinkami. „Z ďalších 
nezdravých kategórií rastie prémiový 
alkohol ako whisky, potom zmrzlina ale
bo perlivé vínne nápoje. Zároveň klesajú 
tržby za sirupy, cukrovinky, lacný alkohol 
a liehoviny,“ vyratúva.

Medzi zdravé potraviny sa radí aj ovocie 
a zelenina. V roku 2018 oproti roku 2016 
narástli tržby za ovocie o 2 % a za zeleninu 
o 7 %. „Môže to súvisieť s tým, že stúpla 

ich cena, ale dá sa povedať, že konzu
menti vyhľadávajú viac ovocia a zeleniny. 
Najrýchlejšie narástli čučoriedky a maliny. 
Pri čučoriedkach je nárast o 100 percent, 
pri ríbezliach je to ešte rýchlejšie, ale tie 
majú celkovo nízke tržby. Čučoriedky 
a maliny rastú rýchlo, ale súvisí to s tým, 
že sú k dispozícii nielen počas sezóny, 
ale už počas celého roka,“ hovorí Jana 
Magicová. 

Do povedomia i košíkov spotrebiteľov sa 
viac dostávajú aj produkty s označením 
bio. Vlani bio výrobky tvorili na sloven
skom trhu 0‚8  % podiel na celkových 
maloobchodných tržbách. V Spojených 
štátoch je to 8 %, vo Veľkej Británii 1‚5 %. 
„Toto percento sa vám môže zdať malé, 
ale dôležitý je trend. Tržby za biopotraviny 
rástli za posledné dva roky o 22 percent 
a  rastie aj množstvo značiek, ktoré sa 
v týchto kategóriách dostávajú na pulty. 
Čo sa týka predajní do 400 metrov štvor
cových, v tých rastú predaje bio výrob
kov rýchlejšie ako v hyper a supermar
ketoch,“ konštatuje.

Ak sa obchodník rozhodne rozšíriť ponu
ku o viac biopotravín, najdynamickejšie 
rastú kategórie detská výživa, trvanlivé 
rastlinné mlieka a detské sušené mlieka, 
alebo káva zrnková mletá v bio kvalite.

Tatiana Kapitánová

Jana Magicová hovorí, že za posledných šesť rokov narástli tržby v maloobchode za zdravé potraviny o viac ako tretinu.
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Svoj sortiment vyberajú dôsledne a prihliadajú pri tom na špecifi cké požiadavky 

zákazníkov. Tí totiž čoraz častejšie vyhľadávajú v predajniach osobný prístup, domáce 

a regionálne potraviny, či dokonca také, ktoré si môžu odniesť vo vlastných nádobách. 

Traja obchodníci sa s účastníkmi kongresu Samoška podelili o svoje inšpiratívne príbehy.

PREDÁVAJÚ KVALITNÉ 
A LOKÁLNE POTRAVINY

Zuzana Knollová chcela predávať jedno
duché potraviny, ktoré nie sú spracované, 
sú zdravé a nestoja veľa peňazí. Sama sa 
o zdravé potraviny začala zaujímať počas 
prvej materskej dovolenky. Na tej druhej 
zas riešila efektivitu a  množstvo vecí, 
ktoré človek dokáže v živote odmietnuť. 
S tým ide ruka v ruke ekológia a znižo
vanie množstva odpadu, keďže mnoho 
plastových obalov je zbytočných. To boli 
dôvody, pre ktoré sa napokon v lete minu
lého roka rozhodla otvoriť prvý bezoba
lový obchod v Nitre, ktorý nesie názov 
Špajza.

Inšpiráciu našla v Prahe, kde bezobalové 
predajne vznikli skôr ako na Slovensku 
a majú s takýmto predajom viac skúse
ností. „Myšlienka, predávať jednoduché 
potraviny ako orechy alebo mak v dózach, 
mi dávala zmysel, lebo je vhodné pri
zerať sa pri nakupovaní na ekologické 
hľadisko,“ vysvetľuje majiteľka obchodu 
Špajza Zuzana Knollová.

ŠPAJZA PONÚKA RYŽU, 
CESTOVINY I DŽEMY
Priestory pre predajňu našla na nitrianskej 
pešej zóne a postupne rozširuje aj jej sor

timent. Zákazníci si v regáloch Špajzy náj
du vo veľkých zaváraninových pohároch 
strukoviny, šošovicu, cícer i fazuľu mun
go. Zuzana Knollová priznáva, že s kla
sickou slovenskou fazuľou mala problém, 
pretože zohnať ju je prakticky nemožné. 
Napokon sa dohodla s miestnym farmá
rom, ktorý jej fazuľu vypestoval.

Do jej sortimentu patria aj semená či rôzne 
druhy ryže. Špajza začínala s bielou guľa
tozrnnou naturálnou ryžou, ale zákazníci 
si postupne vyžiadali aj divokú, basmati, 
jasmínovú ryžu. „Keď máme šesť druhov 
ryže, prídu si vypýtať červenú a potom 
čiernu ryžu, takže tovar sa snažím rozšíriť 
aj podľa toho, čo zákazníci chcú,“ smeje 
sa majiteľka.

Nechýbajú ani rôzne druhy cestovín. „Toto 
je produkt, s ktorým som spokojná, lebo 
cestovinárov je na Slovensku veľa. Máme 
aj takého, ktorý je zameraný na bezlep
kové cestoviny,“ uvádza. Zuzana Knollová 
hovorí, že pri výbere dodávateľov hľadí aj 
na to, aby ich sortiment neprešiel cez celú 
planétu. Ale priznáva, že majú aj produk
ty z Číny, napríklad goji, lebo tá sa inde 
dopestovať nedá.

Zákazníci si tiež radi vyberajú z rôznych 
druhov sušeného ovocia a orechov a robia 
vlastné mixy. Ušetrí sa tak veľké množ
stvo malých balíčkov, v ktorých by inak 
makadamové či pekanové orechy museli 
byť zabalené. Pred časom Špajza pridala 
do sortimentu aj tovar v skle, pretože je 

Celú videoreportáž z predajne Zuzany Knollovej si 
môžete pozrieť po načítaní QR kódu alebo na: 
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.
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stopercentne recyklovateľné. Sú to naprí
klad džemy, nitrianska značka Slovtella či 
oleje. Od slovenských dodávateľov ponú
ka rastlinné mlieka, bio kravské mlieko 
a jogurty i pečivo. „Slovenských výrobcov 
sa snažíme podporovať aj v eko drogérii. 
Je to napríklad firma Ponio, ktorá má ruč
ne robené deodoranty a mydlá,“ vyratúva.

Majiteľke obchodu však nejde o to, aby 
predala čo najviac. Jej filozofiou je, aby 
zákazníci v predajni spomalili a premýš
ľali nad tým, čo si vkladajú do košíka. 
„Myšlienka, ktorú sa snažíme prinášať, je, 
aby si zákazníci kupovali všetkého menej, 
ale aby to boli zdravé veci, ktoré človeka 
zasýtia a nie je to nejaký balast. V takom 
prípade si budú môcť dopriať aj vyššiu 
kvalitu,“ vysvetľuje.

Aj v Špajze chránia potraviny obaly. Tie sú 
však zo skla a rozdiel je v tom, že obaly sa 
už nedostávajú k zákazníkom. „Zvyčajne 
je medzi producentom a  obchodom 
baliar. Kúpi si desať 25kilových vriec 
a tovar nabalí do menších vreciek. Ja tiež 
kúpim veľké vrece, ale od nás si tovar 
zákazníci odnášajú vo viackrát použiteľ
ných obaloch.“

Návštevníci si zo sebou do Špajzy zvyčaj
ne nosia vlastné nádoby či vlastnoručne 
ušité plátenné vrecúška. Ak ich náhodou 
nemajú, tovar dostanú do papierových 
vrecúšok. „Do týchto obalov im dáme 
také množstvo, ktoré zákazníci potrebujú. 
Výhodou je teda, že sa neplytvá, lebo člo
vek si nemusí kúpiť toľko, koľko je v kla
sických baleniach.“

Medzi typických zákazníkov bezobalovej 
predajne Špajza patria matky s malými 
deťmi či mladí ľudia, ktorí potom vyví
jajú pozitívny tlak na svoje okolie. Víziou 
Zuzany Knollovej je do budúcnosti robiť 
aj viac osvety, aby ľudia dobrovoľne zni

žovali svoju spotrebu a neplytvali. To jej 
umožňuje aj rozloha obchodu. Tá je spolu 
so skladom okolo 70 štvorcových metrov, 
kde majiteľka ponúka zákazníkom sorti
ment, ale zároveň pre nich usporadúva 
prednášky či literárnu noc.

V COOP JEDNOTE SENICA SÚ DOMÁCE 
POTRAVINY NA PRVOM MIESTE
V centre Senice sa v  rámci obchodné
ho domu Cieľ nachádza supermarket 
Coop Jednoty Senica. Napriek tomu, že 
na tomto mieste funguje už takmer 50 
rokov, je vybavený mnohými modernými 
technológiami. „Minulý rok sme prevádz
ku modernizovali a  zavádzali sme nové 

technológie,“ vysvetľuje vedúca odde
lenia prevádzky a  riadenia siete Lenka 
Hečková.

Patria medzi ne samoobslužné pokladne, 
ktoré urýchľujú zákazníkom zaplatenie 
nákupu. Pri výrobkoch sú na regáloch 
umiestnené elektronické cenovky, ktoré 
už nemusia zamestnanci manuálne dokla
dať. „Chceli sme uľahčiť prácu personálu. 
Popri dopĺňaní tovaru je náročné sledo
vať aktuálnu cenu či akciu a jej označenie. 
Preto sme zaviedli elektronické cenovky. 
Išlo aj o to, aby bola vždy správna cena 
pri správnom výrobku,“ hovorí.
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Bella Panty Intima
Bella Panty Intima Plus

Ultratenké slipové 
vložky pokryté 100% 
bavlnou.

Prirodzená ochrana 
aj tej najcitlivejšej 
pokožky 
v intímnych partiách.

D
E
R
M

ATO
LOGICALLY

TESTED

www.bella-sk.sk

V  oddelení pečiva je prístroj, ktorý po 
priložení ruky nafúkne zákazníkom ruka
vicu, aby do nej ľahko vložili ruku a mohli 
si hygienicky nabrať pečivo. Tam sa 
nachádza aj piecka na dopekanie peči
va. „V  tomto i  ďalších supermarketoch 
máme LED monitory, ktoré slúžia na 
ukážku akciových cien pri ovocí a zele
nine. Postupne ich budeme zavádzať aj 
do ďalších prevádzok,“ uvádza Lenka 
Hečková. Tých má spotrebné družstvo 
Coop Jednota Senica dovedna 100, 
z čoho je 22 supermarketov, 49 mix pre
vádzok a 29 malých formátov na vidieku.

Predajňa v  centre Senice má predajnú 
plochu 700 metrov štvorcových. Na nej 
ponúka široký sortiment prevažne sloven
ských výrobkov, ako napríklad od firmy 
Biomila, Apimed či čaje Herbex. Šaláty 
a mäsové výrobky pochádzajú z ich vlast
nej výroby z neďalekej obce Jablonica. 
Spoločnosť vyhradila v predajni špeciál
ny regál produktom zdravej výživy. Z roka 
na rok totiž ich predaj narastá. „Zákazníci 
vyhľadávajú tento tovar, aj preto im ho 
ponúkame a  dbáme, aby ho mali vždy 
k  dispozícii. Postupne tento sortiment 
rozširujeme.“

Produkty vlastnej značky nedávno Coop 
Jednota zabalila do obalov, ktoré sú 
vydané k  20.  výročiu privátnej značky 
reťazca. Celá Coop Jednota Slovensko si 

tento rok pripomína 150 rokov spotreb
ných družstiev na Slovensku a tomu pod
riaďuje aj marketingové aktivity. O to, aby 
bol sortiment v senickom supermarkete 
vždy dostupný v potrebnom množstve, 
sa stará automatický návrh objednávok.

Súčasťou predajne je aj nájomca, firma 
Makovec, ktorý zákazníkom ponúka sor
timent mäsa a mäsových výrobkov. Podľa 
Lenky Hečkovej ide o spoluprácu, pretože 
sa neboja obchodovať aj s inými firmami 
na ich pôde.

Coop Jednota Senica pristupuje zod
povedne aj k  environmentálnej politi
ke, odstránila plastové taniere, tyčinky 
i  ďalšie jednorazové plastové výrobky 
a nahradila ich bambusovými. Aj ekológia 
má však svoje hranice v podobe potravi
novej legislatívy.

Podľa Lenky Hečkovej je dobré napredo
vať a o to sa snaží spoločnosť aj techno
logickými novinkami. „Do supermarketov 
najnovšie zavádzame kiosk. Je to malá 
obrazovka, kde si zákazník môže prečítať 
alergény, zloženie výrobkov alebo stav 
nákupnej karty. Nemusí teda využívať 
lupu alebo okuliare, všetko je napísané 
veľkým písmom. Ak bude niečo nové, 
budeme sa snažiť zavádzať to do našich 
prevádzok,“ dodáva.

Najčastejšími zákazníkmi predajne sú 
ľudia, ktorí v  jej blízkosti pracujú alebo 
bývajú. Prevádzka sa môže pochváliť aj 
ocenením Galéria kvality, ktorú dostala 
za profesionálny prístup k  zákazníkovi 

INŠPIRÁCIA

Celú videoreportáž z predajne Coop Jednoty Senica 
si môžete pozrieť po načítaní QR kódu alebo na: 
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.
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a za kvalitu výrobkov. Tú jej udelila nezá
vislá mystery shoppingová spoločnosť 
Elevatio.

JOŽKO FARMÁRIK PRINÁŠA TRADIČNÉ 
VÝROBKY
Jozef Šiška mal už od detstva blízko 
k  potravinám a  ich výrobe. Viedol ho 
k tomu otec, keďže doma chovali dobytok. 
V dospelosti sa však vydal do zahraničia. 
Keď sa vrátil naspať domov, hľadal príleži
tosť venovať sa niečomu, čo na Slovensku 
chýba. „Videl som, že väčšinou sa tu pre
dávajú zahraničné produkty a napríklad 
ovčiarstvo vymiera. Tak som sa rozhodol 
budovať takéto predajne,“ spomína na 
začiatky majiteľ siete Jožko Farmárik.

Jožko Farmárik ponúka tradičné sloven
ské výrobky, ako sú nite, korbáče, ovčí syr, 
bryndza, žinčica a ďalší syrový sortiment. 
Ako aj mäsové výrobky tradične robené 
na dreve, či už sú to masti, škvarky, klo
básy s cesnakom, údené mäsá a  rôzne 
ďalšie výrobky. Približne 95  % produk
tov pochádza od slovenských dodávate
ľov. Drobný sortiment je aj zo zahraničia. 
„Spolupracujeme s rôznymi výrobcami po 
Slovensku. Bol to však dlhý proces niekoľ
kých rokov, kým sme vyselektovali výrob
cov, ktorí vedia splniť naše požiadavky 
kvality a kvantity. Niečo si vyrábame aj 
sami a chceli by sme do budúcna vyrábať 
viac,“ hovorí Jozef Šiška. Nedávno spus
tili predaj ručne ťahaných nití či kravskej 
hrudky s medvedím cesnakom.

Podľa majiteľa je veľkým problémom to, 
že ovce už na Slovensku nemá kto cho
vať. Mnohí sa chcú svojich stád zbaviť. 
„Myslím si, že by tu mal zakročiť štát. 
Keď nebudú bačovia, nebudú ovce, 
nebude mlieko, nebude syr a  ja nebu
dem mať, čo predávať. To je to posledné, 
ale ľudia nebudú mať, kde tieto výrobky 
kúpiť,“ hovorí. Nejde pritom iba o ovčie 
mlieko, ktoré sa na Slovensko dováža 
z Francúzska, ale problém je s kravským, 
kozím mliekom i celkovo s mäsom. „My 
predávame výrobky z nášho mlieka, ale čo 
bude v budúcnosti?“ pýta sa Jozef Šiška.

Prvá prevádzka Jožka Farmárika vznikla 
pred štyrmi rokmi, dnes ich je viac ako 30. 
Majiteľ už od začiatku vedel, že chce uro
biť niečo veľké. Pustil sa teda aj do fran
šízingového systému. Je to vhodná alter
natíva pre niekoho, kto chce podnikať, ale 
nemá nápad. „My mu ho dáme, pomôže
me mu, zaškolíme ho a on bude predávať 
vo svojom obchode pod naším logom. 
Máme dve takéto prevádzky, otvárame 
ďalšie štyri a chceli by sme expandovať 
a rozvíjať sa už len v tomto smere,“ uvá

dza. Takýmto systémom by chceli expan
dovať aj do Česka. Budúci rok by mala 
vzniknúť prvá predajňa v Brne. Jozef Šiška 
však vraví, že nepozná strop. „Ak budú mať 
ľudia záujem s nami spolupracovať a kupo
vať naše výrobky, Jožko Farmárik môže byť 
pokojne aj v celej Európe. Prečo by nemo
hol byť v Španielsku ako José Farmárik? 
Boli by tam naše výrobky, ale aj ďalšie 
z danej krajiny.“

Majiteľ verí, že neustále sa rozrastajúcu 
sieť budú zvládať zásobovať aj výrob
covia. Dôležité je ísť ďalej postupne. 
„Dúfam, že do budúcna by sa podarila 
postaviť výroba, ktorá by pokryla česko
slovenský trh. Keď som začínal, bol som 

na všetko sám. Dnes máme 80 zamest
nancov, výkonného riaditeľa, marketingo
vú riaditeľku, účtovníčku. Všetko ide, ale 
nie hneď,“ vysvetľuje.

Podľa jeho slov sa ich cenová politika 
drží zlatej strednej cesty. „Niekedy príde 
zákazník a zhrozí sa, aké je to drahé, nie
komu inému sa to zase zdá lacné. Naše 
nite sú ručne ťahané zo 100percentnej 
hrudy. Nezávidím ženám, ktoré to robia, 
lebo máčajú ruky v 90stupňovej vode. 
Zákazníci to chcú, tak im to dávame, snáď 
si to aj cenia a dokážu zaplatiť,“ hovorí.

Prevádzky siete sa nachádzajú hlav
ne v  obchodných centrách, ale Jožko 
Farmárik plánuje mať obchody aj v dre
veničkách pri cestách. Franšízant si svoju 
lokalitu vyberie sám, spoločnosť ju však 
dôkladne preskúma a  rozhodne, či je 
vhodná a či má potenciál uspieť.

Jozef Šiška však hovorí, že Jožko Farmárik 
nie je iba o predajniach. „Má hlbšiu myš
lienku. Podarilo sa mi založiť občianske 
združenie Jožka Farmárika, ktoré má 
slúžiť na podporu poľnohospodárov, detí 
a  dôchodcov. Pripravujeme výchovné 
rozprávky pre deti, aby z nich boli dobrí 
ľudia. Chceme robiť knižky, ale aj hračky,“ 
dodáva na záver Jozef Šiška.

Tatiana Kapitánová                               

Celú videoreportáž z predajne Jožko Farmárik si 
môžete pozrieť po načítaní QR kódu alebo na: 
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.



3030

inzercia

www.samoskaweb.sk

PROJEKT
NA PODPORU SLOVENSKÉHO OBCHODU

Projekt skupiny:

CELOROČNÁ 360° 
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SO SLOVENSKÝMI 
OBCHODNÍKMI 
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PARTNERI 16. KONGRESU SAMOŠKA V KOŠICIACH: 

ZÚČASTNITE SA AJ V ROKU 
2020 NA KONGRESE SAMOŠKA,  
KTORÝ BRÁNI ZÁUJMY 
SLOVENSKÉHO OBCHODU!

VEČERNÁ 
PÁRTY
Neformálna párty je ideálnym 
miestom na utuženie 
existujúcich a nadviazanie 
nových obchodných kontaktov. 
Súčasťou párty je raut, živá 
hudba, ochutnávky, prezentácie 
a súťaže pri stánkoch partnerov.

PREZENTÁCIA 
PARTNEROV
Súčasťou akcie je tiež 
prezentácia partnerov kongresu 
pri stánkoch. V priebehu 
večernej párty, ale aj celého 
odborného programu majú 
možnosť predstaviť účastníkom 
kongresu svoje nové produkty 
a služby, pripraviť súťaž, anketu, 
ochutnávku alebo sampling.

ODBORNÝ 
PROGRAM
Odborný program prebieha po celý 
deň konania akcie. Prináša aktuálne 
informácie o dianí a trendoch 
na maloobchodnom trhu, ale aj 
inšpiratívne trendy zo zahraničia.

OZVENY 
SAMOŠKY
Po každom kongrese vychádza 
v časopise Tovar&Predaj príloha 
venovaná tejto akcii, ktorá 
sumarizuje najzaujímavejšie 
momenty a prezentované príspevky.

300 ÚČASTNÍKOV
Celodenný kongres na podporu domáceho 
maloobchodného trhu umožňuje stretnutie 
členov maloobchodných aliancií, 
družstiev, jednotlivých maloobchodníkov, 
veľkoobchodov, dodávateľov i zástupcov 
štátnych a profesijných organizácií.

18. – 19. 3. 2020
DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE

1. 10. 2020
DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA

CHCETE DOSTÁVAŤ POZVÁNKY 
NA KONGRES SAMOŠKA? STAČÍ 
ZADAŤ E-MAIL NA 
WWW.ATOZREGISTRACIA.SK/
SAMOSKA 

ZLATÝ 
PARTNER: 

BRONZOVÍ 
PARTNERI:

STRIEBORNÝ 
PARTNER:

ORGANIZÁTOR:ZÁŠTITA:

ŠPECIÁLNI 
PARTNERI: 
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PARTNERI:
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