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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

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

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

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

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

N edávno som čítala 
pamäti muža, ktorý 
prežil koncentrač-
ný tábor a stal sa 
z neho najznámejší 
zákazkový krajčír 

v Spojených štátoch. Martin Greenfield 
v knihe Šaty robia človeka opisuje svoju 
cestu a hovorí, že za jej šťastný koniec 
vďačí obyčajnej košeli. 

Keď vo väzenskej práčovni roztrhol golier 
na nacistickej košeli, vyslúžil si za to 
bitku. Košeľu si však schoval, zašil a nosil 
pod pruhovanou väzenskou uniformou. 
Uvedomil si, že košeľa čosi znamená 
a keď ju má na sebe, aj dozorcovia sa 
k nemu správajú lepšie. Neskôr sa mu 
v Amerike podarilo vybudovať módne 
impérium a šil obleky pre hollywoodske 
hviezdy i amerických prezidentov. Nie 
všetci jeho zákazníci spočiatku chápali 
význam kvalitného oblečenia, ale Martin 
im prízvukoval, aké dôležité je ob-
liekať sa náležite k svojej funkcii či 
udalosti. 

Spomenula som si na to, keď som 
videla vychádzať z úradu pána, ktorý 
držal v ruke nejaké ofi ciálne dokumenty 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Nedávno jsem vyslechl vzpomínky na profeso-
ra Josefa Kouteckého, který se v Českosloven-
sku zasloužil o vznik kliniky dětské onkologie. 
Kromě jiného byl pedant, měl rád řád. Proto-
že když někde chybí řád, tak podle něho vzni-
ká neřád. A za největší problém současného 
světa považoval ztrátu mravnosti. Podle něho 
nám chybí mravnost v tom, jak se chováme 
k sobě, jak se chovají politici, podnikatelé, jak 
se k sobě chovají manželé, jak se chová někdo 
k dětem. A může to jednotlivec změnit? Řekl, 
že celé ne. Ale může změnit sebe, lidi kolem 
sebe a ti mohou změnit další a další...

a mal na sebe tepláky. To by som ne-
nazvala náležitým odevom. Podobne 
ako rifl e v divadle či cyklistický úbor na 
pracovnom rokovaní. Ale dnes je člo-
vek často svedkom nedodržiavania 
spoločenských pravidiel. Načo dvih-
núť pohľad od telefónu, keď sa s niekým 
rozprávam. Načo písať v maile pozdrav 
či veľké písmeno na začiatku slova Vám. 
Načo rešpektovať dopravné značenie. 
Psičkárovi sa predsa najlepšie venčí na 
bežeckom okruhu, chodcovi kráča po 
cyklistickom chodníku a autu parkuje na 
chodníku. K tomu patria aj výhovorky 
typu: „Veď je to jedno.“ „Veď nikomu 
nezavadziam.“„Veď to robia všetci.“ 

Kde sa však ignorácia zásad končí? 
 Človek s takýmto prístupom nemô-
že  čakať, že svet bude spravodlivý. 
Bez pravidiel si každý môže robiť, 
čo chce. A nie vždy je takáto ľudová 
 kreativita na úžitok.

 Hranice
 Dodržiavanie
 Chaos

Pravidlá slušnosti
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šetriť neoplatí  46
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predajne

Služby pre 
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Keď narazíte na tento kód, 
bez váhania ho využite! 
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• Do chrumkava pečené, Dokonale tenké

• Dostupné v štyroch lákavých 
príchutiach

Doprajte svojim zákazníkom
lahodný snack!
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Ceny dvíhali všetci
  Priemerná hodnota spotrebného koša 

meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období august –  september 2022 zvýšila na 
86,31 eur, čo v porovnaní s minulou periódou 
jún – júl 2022 predstavuje nárast o 3,55 %, 
keď sa priemerná hodnota pohybovala na 
úrovni 83,36 eur.

K navýšeniu cien došlo vo všetkých deviatich sle-
dovaných obchodných reťazcoch. V porovnaní 
s predchádzajúcou periódou si zákazníci najviac 
priplatili za vybrané výrobky zo spotrebného koša 
v predajniach Tesco HM, kde došlo k výraznému 
navýšeniu cien v priemere o 6 %.

V období august – september 2022 došlo k ná-
rastu cien vo všetkých sledovaných kategóriách. 
Najvyššie navýšenie bolo v kategórii čerstvých vý-
robkov, kde došlo k nárastu o 4,32 %. Podobný 
nárast bol zaznamenaný pri kozmetickom a dro-
gistickom tovare, ktorý sa v sledovanom období 
predával drahšie v priemere o 4,06 %. Koloniálne 
výrobky spomedzi sledovaných kategórií zdraželi 
najmenej, a to o 2,16 %. 

Okrem Metra, kde sa priemerná cena spotrebné-
ho koša pohybovala na úrovni 65,21 eur, mohli 
zákazníci najlacnejšie nakúpiť v Lidli za priemernú 
cenu 86,95 eur. 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (07/2022 vs. 07/2021, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (07/2022 vs. 07/2021, v %)

3,55 %
  Priemerná hodnota spotrebného koša počas 

mesiacov august a september stúpla o 3,55 %.

86,31 eur

  Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období august – 
september bola 86,31 eur.

Vodku najviac propaguje St. Nicolaus
  Najpropagovanejšou značkou v kategórii víno je na slovenskom trhu značka Chateau 

Topoľčianky (Vinárske závody Topoľčianky, 13 %) nasledovaná značkami Villa Víno Rača 
(8 %) a Vitis Pezinok (7 %) rovnomenných producentov. V propagácii sektov hrá prím značka 
Hubert (Hubert J.E., 61 %) s odstupom nasledovaná značkami Chateau Topoľčianky (Vinár-
ske závody Topoľčianky, 4 %) a Zolotoe Bolšoe (Soare Sekt Slovakia, 3 %). Najpropagova-
nejšími značkami šampanského sú G.H.Mumm (Pernod Richard, 21%), Moët (Koft, 19 %) 
a Piper Heidsieck (Mast-Jägermeister, 18 %).

Najpropagovanejšou značkou v kategórii destilá-
tov je značka R. Jelínek (Rudolf Jelínek, 18 %) na-
sledovaná značkami Herold Destilát Classic (Old 
Herold, 14 %) a Tri stromy (Stock, 10 %). V ka-
tegórii liehovín najviac propaguje trojica značiek 

Golden (Stock, 19 %), St. Nicolaus (14 %) a Party 
Fruit (12 %), obe z koncernu St. Nicolaus. Naj-
vyšší reklamný výkon v kategórii likérov dosiahli 
značky Baileys (Italmarket, 18 %), Demänovka 
(10 %) a Party Likér (8 %), obe z koncernu St. 
Nicolaus. Najpropagovanejšími značkami whisky 
v uplynulých 12 mesiacoch boli Tullamore Dew 
(Mast-Jägermeister, 17 %), Jameson (Pernod Ri-
chard, 15 %) a Nestville Whisky (Nestville, 12 %). 
Medzi koňakmi to boli značky Martell (Pernod 
Richard, 38 %), Hennessy (Koft, 22 %) a Remy 
Martin (Mast-Jägermeister, 12 %).

Za takmer štvrtinou celkového reklamného vý-
konu kategórie gin stojí značka Beefeater (Per-
nod Ricard, 24 %), za desatinou značka Jan II 
(Gas Familia, 10 %) a trojlístok dopĺňa značka 
Gibson’s (St. Nicolaus, 6 %). Propagačným lídrom 
hnedého rumu je značka Božkov (Stock, 21 %), 
bielemu rumu propagačne vládne značka Bacardi 
Carta (Koft, 45 %). Najpropagovanejšou značkou 
vodky je značka St. Nicolaus (28 %) rovnomenné-
ho producenta, ktorá propagačne víťazí aj v ka-
tegórii ovocnej vodky (40 %). Za viac než tretinou 
celkového reklamného výkonu v kategórii tequila 
stojí značka Olmeca (Pernod Richard, 35 %). 

Beefeater 24 %
Jan II 10 %
Gibson’s 6 %
Silver Kensington 5 %
St. Nicolaus 5 %
Gordon’s  4 %
Bombay Sapphire 4 %
Hendrick’s 3 %
Riders 3 %
Ostatné 36 %

Najpropagovanejšie značky ginov
(Reklamný výkon v období 08/2021 – 07/2022)

V júli sa medziročne darilo slaným pochutinám 

 Pivo 4,4 %

 Liehoviny 2,8 %

 Syr 4,8 %

 Zmrzliny −1,6 %

 Balená voda −4,9 %

 Čokoládové cukrovinky −4,2 %

 Sušienky a oblátky 3,6 %

 Slané pochutiny 11,3 %

 Víno* 1,2 %

 Káva −3,2 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 5,8 %

 Krmivo pre zvieratá 11,7 %

 Starostlivosť o vlasy 7,1 %

 Pracie prostriedky  1,8 %

 Čistiace prostriedky −5,9 %

 Ústna hygiena 6,7 %

 Osobná hygiena −5,0 %

 Starostlivosť o pleť 16,3 %

 Starostlivosť o dieťa 2,9 %

 Dekoratívna kozmetika  25,6 %

minit_Oskar_240x170B_TaP67_4mm_spad.qxp_Layout 1  10/11/22  11:28  Page 1

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

31. 34. 37. 39.

Kraj 85,21 87,71 92,30 92,59
Coop Jednota 
Supermarket 88,68 87,44 85,54 86,44

Kaufland 86,93 81,29 82,99 90,07

Lidl 84,86 88,71 86,91 85,29

Metro 63,31 65,21 66,34 68,23
Coop Jednota 
Tempo 87,43 91,32 86,36 86,72

Terno Plus 85,90 89,91 89,29 90,41

Tesco Expres 92,55 93,43 94,61 94,20

Tesco HM 89,14 89,82 89,79 91,21

Vývoj cien v období 1. 8. 2022 – 2. 10. 2022
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inzercia

Cigaretové alternatívy 
vyhrávajú 

  Zahrievaný tabak, inhalácia či nikotí-
nové vrecúška. To sú výrobky, ktoré podľa 
Euromonitora International stále výraznej-
šie útočia na pozície tradičných fajčiarskych 
produktov. Alternatívne produkty v roku 2021 
zaznamenali dvojciferný nárast, najvyšší si pri-
písali nikotínové vrecúška. Mnoho ľudí sa sme-
rom k tejto alternatíve obrátilo aj pre pandémiu 
a povinnosť nosiť rúška. Navyše, tieto produkty 
profi tujú zo slabšej regulácie a daňových výni-
miek. Tradičné fajčiarske produkty ako cigare-
ty boli výrazne podporované rôznymi kampa-
ňami, napríklad „za kúpu dvoch balíčkov pivo 
grátis“. 

Spotrebitelia pri alkohole vyhľadávajú akcie
  Spotreba alkoholických nápojov na Slo-

vensku bola v roku 2021 ovplyvnená množ-
stvom negatívnych faktorov, vyplýva z dát 
Euromonitora International. Za jeden z nich 
agentúra považuje nízku mieru zaočkova-
nosti, z čoho vyplývali reštrikcie v podobe 
zákazov vychádzania či zatvorených obcho-
dov, čo negatívne ovplyvnilo celkovú spot-
rebu. Napriek tomu sa však hodnota pre-
daného alkoholu nezmenila, čo zapríčinili 
rastúce priemerné ceny a silná letná sezóna. 

Rastúce ceny prinútili spotrebiteľov častejšie 
vyhľadávať akciové ponuky, predovšetkým pri 
lacnejších značkách. Tento trend bude podľa 
agentúry pokračovať aj naďalej, a to najmä pre 
rastúcu infl áciu a zmenšujúci sa reálny príjem do-
mácností. Na trhu prevláda premiumizácia a zá-
kazníci vo zvýšenej miere vyhľadávajú kvalitnejšie 
alkoholické nápoje s nižším obsahom alkoholu.  

Spotreba vína v roku 2021 mierne poklesla. Eu-
romonitor International upozorňuje, že väčšina 
obratu pochádza z maloobchodných prevádzok. 
Nižšia kúpna sila spotrebiteľov vyvolala zvýše-
ný dopyt po dostupnejších značkách a zároveň 
nútila prémiovejšie vína ponúkať za nižšie ceny. 
Tlak na znižovanie cien vytváral aj dovoz ceno-
vo dostupnejších vín z krajín, kde je výroba vína 
výrazne podporovaná, ako napríklad Taliansko, 

Francúzsko a Španielsko. Okrem iného v ka-
tegórii vín agentúra zaznamenala aj prvé vplyvy 
rastúcej infl ácie a očakáva, že tento trend bude 
pokračovať aj v roku 2022.  

BAROMETER

Vývoj tržieb tabakových výrobkov 
(v miliónoch eur) 

2019 2020 2021 

Tabakové výrobky 1 470,3 1 513,5 1 612,6 

Cigarety 1 207,3 1 198,0 1 231,8

Cigary, cigarily, 
sypaný tabak 

143,8 154,9 163,7

Bezdymové 
výrob ky, vaporizač-
né produkty, zahrie-
vaný tabak

119,2 160,6 217,1  

Vývoj spotreby alkoholických 
nápojov (v litroch na dospelú osobu) 

2019 2020 2021 

Alkoholické nápoje 127,7 120,4 119,2 

Pivo 99,9 93,6 92,5 

Sajdre 0,7 0,7 0,7 

„Ready-to-drink“ 0,1 0,1 0,1 

Liehoviny 10,3 9,9 9,9 

Víno 16,6 16,1 16,0 

Ďalšie dáta sledujte v dvoj-
týždennom newsletteri TaPnews 
a na www.tovarapredaj.sk
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Ceny dvíhali všetci
  Priemerná hodnota spotrebného koša 

meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období august –  september 2022 zvýšila na 
86,31 eur, čo v porovnaní s minulou periódou 
jún – júl 2022 predstavuje nárast o 3,55 %, 
keď sa priemerná hodnota pohybovala na 
úrovni 83,36 eur.

K navýšeniu cien došlo vo všetkých deviatich sle-
dovaných obchodných reťazcoch. V porovnaní 
s predchádzajúcou periódou si zákazníci najviac 
priplatili za vybrané výrobky zo spotrebného koša 
v predajniach Tesco HM, kde došlo k výraznému 
navýšeniu cien v priemere o 6 %.

V období august – september 2022 došlo k ná-
rastu cien vo všetkých sledovaných kategóriách. 
Najvyššie navýšenie bolo v kategórii čerstvých vý-
robkov, kde došlo k nárastu o 4,32 %. Podobný 
nárast bol zaznamenaný pri kozmetickom a dro-
gistickom tovare, ktorý sa v sledovanom období 
predával drahšie v priemere o 4,06 %. Koloniálne 
výrobky spomedzi sledovaných kategórií zdraželi 
najmenej, a to o 2,16 %. 

Okrem Metra, kde sa priemerná cena spotrebné-
ho koša pohybovala na úrovni 65,21 eur, mohli 
zákazníci najlacnejšie nakúpiť v Lidli za priemernú 
cenu 86,95 eur. 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (07/2022 vs. 07/2021, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (07/2022 vs. 07/2021, v %)

3,55 %
  Priemerná hodnota spotrebného koša počas 

mesiacov august a september stúpla o 3,55 %.

86,31 eur

  Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období august – 
september bola 86,31 eur.

Vodku najviac propaguje St. Nicolaus
  Najpropagovanejšou značkou v kategórii víno je na slovenskom trhu značka Chateau 

Topoľčianky (Vinárske závody Topoľčianky, 13 %) nasledovaná značkami Villa Víno Rača 
(8 %) a Vitis Pezinok (7 %) rovnomenných producentov. V propagácii sektov hrá prím značka 
Hubert (Hubert J.E., 61 %) s odstupom nasledovaná značkami Chateau Topoľčianky (Vinár-
ske závody Topoľčianky, 4 %) a Zolotoe Bolšoe (Soare Sekt Slovakia, 3 %). Najpropagova-
nejšími značkami šampanského sú G.H.Mumm (Pernod Richard, 21%), Moët (Koft, 19 %) 
a Piper Heidsieck (Mast-Jägermeister, 18 %).

Najpropagovanejšou značkou v kategórii destilá-
tov je značka R. Jelínek (Rudolf Jelínek, 18 %) na-
sledovaná značkami Herold Destilát Classic (Old 
Herold, 14 %) a Tri stromy (Stock, 10 %). V ka-
tegórii liehovín najviac propaguje trojica značiek 

Golden (Stock, 19 %), St. Nicolaus (14 %) a Party 
Fruit (12 %), obe z koncernu St. Nicolaus. Naj-
vyšší reklamný výkon v kategórii likérov dosiahli 
značky Baileys (Italmarket, 18 %), Demänovka 
(10 %) a Party Likér (8 %), obe z koncernu St. 
Nicolaus. Najpropagovanejšími značkami whisky 
v uplynulých 12 mesiacoch boli Tullamore Dew 
(Mast-Jägermeister, 17 %), Jameson (Pernod Ri-
chard, 15 %) a Nestville Whisky (Nestville, 12 %). 
Medzi koňakmi to boli značky Martell (Pernod 
Richard, 38 %), Hennessy (Koft, 22 %) a Remy 
Martin (Mast-Jägermeister, 12 %).

Za takmer štvrtinou celkového reklamného vý-
konu kategórie gin stojí značka Beefeater (Per-
nod Ricard, 24 %), za desatinou značka Jan II 
(Gas Familia, 10 %) a trojlístok dopĺňa značka 
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celkového reklamného výkonu v kategórii tequila 
stojí značka Olmeca (Pernod Richard, 35 %). 

Beefeater 24 %
Jan II 10 %
Gibson’s 6 %
Silver Kensington 5 %
St. Nicolaus 5 %
Gordon’s  4 %
Bombay Sapphire 4 %
Hendrick’s 3 %
Riders 3 %
Ostatné 36 %

Najpropagovanejšie značky ginov
(Reklamný výkon v období 08/2021 – 07/2022)

V júli sa medziročne darilo slaným pochutinám 

 Pivo 4,4 %

 Liehoviny 2,8 %

 Syr 4,8 %

 Zmrzliny −1,6 %

 Balená voda −4,9 %

 Čokoládové cukrovinky −4,2 %

 Sušienky a oblátky 3,6 %

 Slané pochutiny 11,3 %

 Víno* 1,2 %

 Káva −3,2 %

*Elektronické dáta moderného trhu

 Papierové produkty 5,8 %

 Krmivo pre zvieratá 11,7 %

 Starostlivosť o vlasy 7,1 %

 Pracie prostriedky  1,8 %

 Čistiace prostriedky −5,9 %

 Ústna hygiena 6,7 %

 Osobná hygiena −5,0 %

 Starostlivosť o pleť 16,3 %

 Starostlivosť o dieťa 2,9 %

 Dekoratívna kozmetika  25,6 %
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Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

31. 34. 37. 39.

Kraj 85,21 87,71 92,30 92,59
Coop Jednota 
Supermarket 88,68 87,44 85,54 86,44

Kaufland 86,93 81,29 82,99 90,07

Lidl 84,86 88,71 86,91 85,29

Metro 63,31 65,21 66,34 68,23
Coop Jednota 
Tempo 87,43 91,32 86,36 86,72

Terno Plus 85,90 89,91 89,29 90,41

Tesco Expres 92,55 93,43 94,61 94,20

Tesco HM 89,14 89,82 89,79 91,21

Vývoj cien v období 1. 8. 2022 – 2. 10. 2022
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Slováci čoraz viac 
kupujú privátne 
značky

  Výrobky privátnych značiek tvoria pravi-
delnú súčasť nákupov slovenských spotrebi-
teľov. Zákazníci vlastné značky reťazcov na-
kupujú častejšie ako v minulosti, pričom 
najhlavnejším dôvodom je pomer ceny a kva-
lity týchto výrobkov. Narastá aj počet ľudí, 
ktorí produkty vlastných značiek považujú za 
kvalitnejšie alebo rovnako kvalitné ako znač-
kové potraviny.

Slovenskí zákazníci obľubujú privátne značky po-
travinových reťazcov. Zistil to prieskum spoločnosti 
Billa, ktorý pre ňu na vzorke 607 respondentov 
realizovala agentúra 2muse. Ľudia podľa priesku-
mu registrujú jednotlivé privátne značky, pričom 
zväčša si názov reťazca spájajú s jeho vlastnými 
značkami. Z iných názvov privátnych značiek re-
zonuje Clever, na ktorý si ako na prvý spontánne 
spomenul zhruba každý desiaty opýtaný. Celkovo 
túto privátnu značku poznajú tri štvrtiny Slovákov 
(75 %) a štyri pätiny zákazníkov Billy (84 %).

Značka Clever je vôbec prvou vlastnou značkou 
spoločnosti, ktorú Billa uviedla na slovenský trh 
pred dvadsiatimi rokmi. V súčasnosti majú zá-
kazníci k dispozícii zhruba tristo produktov tejto 
značky, pričom tretina z nich je slovenského pôvo-
du. „Obrat od slovenských a českých dodávateľov 
predstavuje v rámci značky Clever až 66 percent. 
Spolupracujeme s desiatkami regionálnych dodá-
vateľov z celého Slovenska, ktorí nám zabezpečujú 
potravinový aj nepotravinový sortiment Clever – 
od mliečnych výrobkov cez ovocie a zeleninu až 
po hygienické produkty z papiera,“ uvádza Albe-
na Georgieva, prevádzková riaditeľka Billy. Medzi 
frekventované Clever výrobky patria u zákazníkov 
citróny, trvanlivé mlieko, zemiaky, ale aj slnečnico-
vý olej, vajcia a maslo.

Prieskum agentúry 2muse potvrdil, že výrobky 
vlastných značiek reťazcov sú u slovenských spot-
rebiteľov populárne. „V prieskume sme zistili, že 
viac ako dve tretiny opýtaných (67 percent) naku-
pujú privátne značky bežne, pričom 28 percent si 
ich do košíka vkladá pri každom nákupe. Oproti 
roku 2018, keď sme realizovali podobný prieskum, 
sa počet takýchto verných zákazníkov zvýšil o 10 
percent,“ tvrdí Albena Georgieva. Pre spotrebite-
ľov tiež vlastné značky zohrávajú úlohu pri rozho-
dovaní sa, do akého reťazca pôjdu nakúpiť – že 
privátne značky na to majú veľký alebo podstatný 
vplyv, odpovedala takmer tretina ľudí (32 %), teda 
o 9 % viac ako v prieskume pred štyrmi rokmi. 

Otvorené prevádzky vo formáte potraviny s roz-
lohou do 200 metrov štvorcových a supermarket 
s rozlohou od 200 metrov štvorcových do 1 000 
metrov štvorcových nájdu spotrebitelia v Krásne 
nad Kysucou, vo Vyhniach, v Ostraticiach, Podtur-
ni, Divine, Opoji, Starom Tekove a Rakovici. V no-
vých prevádzkach si zákazníci budú môcť vybrať 
z niekoľkých tisícok produktov. Tretím formátom 
predajnej siete je Tempo Supermarket s rozlohou 
viac ako tisíc metrov štvorcových, ktorý Coop Jed-
nota Galanta otvorila v auguste v Šali.

Najnovšia predajňa Tempo vznikla po moderni-
zácii už existujúceho supermarketu. Vnútorná 
plocha predajne prešla úplnou rekonštrukciou. 
Z pôvodných 400 metrov štvorcových vyrástla 
na 1 118 metrov štvorcových. „Našou snahou je 
posilnenie pozície Coop Jednoty ako lídra na trhu 
v predaji slovenských potravín a zároveň prehĺbe-
nie konkurenčnej odlišnosti a jedinečnosti systému 
Coop Jednota na maloobchodnom trhu. Blízkosť 
k spotrebiteľovi je pre nás veľmi dôležitá, preto 
prevádzkujeme predajne aj v lokalitách, ktoré pre 
našu konkurenciu nie sú ekonomicky zaujímavé. 
Maloobchodnú sieť neustále modernizujeme, čo 
pri počte viac ako dvetisíc predajní nie je jednodu-
ché,“ vysvetlil Ján Bilinský, predseda predstaven-
stva Coop Jednoty Slovensko.

Ako vníma Ján Bilinský podnikanie 
v  malých obciach, si prečítate v časopise 
 Tovar&Predaj 7 – 8/2019 na str. 22 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Rozhovory. 

Lidl otvoril 
novú predajňu 
v Púchove

  Najnovšia predajňa Lidl na Slovensku 
otvorila svoje brány pre zákazníkov koncom 
septembra v Púchove. Celkovo má diskont na 

Tesco umožňuje 
svojim zákazníkom 
šetriť

  Od septembra reťazec Tesco rozšíril 
 ponuku výhod vernostného programu Club-
card, ktoré zákazníkom pomôžu znížiť dosa-
hy inflácie. Spotrebitelia ušetria na základ-
ných potravinách. Získajú aj zľavu na benzín 
až do desiatich percent. Novinkou je tiež lac-
ná večera pre celú rodinu už od štyroch eur. 
Podľa interného prieskumu spoločnosti Tesco Slo-
váci pociťujú infláciu najviac v piatich oblastiach – 
pohonné hmoty, výdavky na bývanie, stravovanie 
v reštauráciách, donáška jedla a cestovanie. Viac 
ako polovica respondentov (62 %) obmedzuje vý-
davky na niektoré tovary a služby. Rovnako väčši-
na opýtaných (67 %) je, čo sa týka budúcnosti, 
skeptická. Očakávajú ďalší rast cenovej hladiny 
dvojciferným tempom. „Vnímame, že po nároč-
ných dvoch rokoch pandémie sa domácnosti mu-
sia vyrovnať s rastúcou infláciou. Aj preto rozširu-
jeme pre našich zákazníkov ponuku s ešte 
výhodnejšími cenami obľúbených produktov aj po-
honných hmôt, ktoré im pomôžu mesačne uspo-
riť pri nákupe desiatky eur,“ vysvetľuje Martin Ku-
ruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku. Podľa 

údajov Tesca ľudia už menia svoje spotrebiteľské 
správanie. Všeobecným trendom je väčšia disciplí-
na pri nakupovaní, mnoho zákazníkov nakupuje 
podľa zoznamu. V porovnaní s obdobím pandémie 
zákazníci plnia menšie košíky, no nakupujú častej-
šie. Zákazníci teraz viac ako kedykoľvek predtým 
vyhľadávajú zľavy, viac nakupujú výrobky vlastnej 
značky reťazca a lacnejšie produkty. S neustále zni-
žujúcou sa kúpyschopnosťou spotrebiteľov sa 
zväčšuje skupina orientujúca sa na cenu. Cena sa 
tým stáva rozhodujúcim faktorom pri nákupe, os-
tatné faktory sa stávajú doplnkovými, niektoré až 
zanedbateľnými. 

Coop Jednota 
preinvestuje viac ako 
tridsať miliónov eur

  Reťazec Coop Jednota pokračuje v in-
vestíciách. V uplynulých mesiacoch otvoril 
osem nových predajní a najnovšie zákazní-
kom sprístupnil 21. predajňu Tempo Super-
market patriacu pod spotrebné družstvo 
Coop Jednota Galanta. Coop Jednota v tomto 
roku otvorí celkovo jedenásť predajní a 137 prevá-
dzok zrekonštruuje. V predajniach pribudne 150 
pracovných miest. Celková výška investícií do pre-
dajnej siete je viac ako 30 miliónov eur.
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(75 %) a štyri pätiny zákazníkov Billy (84 %).
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spoločnosti, ktorú Billa uviedla na slovenský trh 
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potravinový aj nepotravinový sortiment Clever – 
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sa počet takýchto verných zákazníkov zvýšil o 10 
percent,“ tvrdí Albena Georgieva. Pre spotrebite-
ľov tiež vlastné značky zohrávajú úlohu pri rozho-
dovaní sa, do akého reťazca pôjdu nakúpiť – že 
privátne značky na to majú veľký alebo podstatný 
vplyv, odpovedala takmer tretina ľudí (32 %), teda 
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k spotrebiteľovi je pre nás veľmi dôležitá, preto 
prevádzkujeme predajne aj v lokalitách, ktoré pre 
našu konkurenciu nie sú ekonomicky zaujímavé. 
Maloobchodnú sieť neustále modernizujeme, čo 
pri počte viac ako dvetisíc predajní nie je jednodu-
ché,“ vysvetlil Ján Bilinský, predseda predstaven-
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Slovensku už 158 predajní, v roku 2022 ich 
pribudlo doteraz päť – vo februári dve v Bra-
tislave, v júli ďalšia v Nitre a v auguste v Tr-
nave. Nová predajňa Lidl sa nachádza na Nimnic-
kej ulici v Púchove. Rozloha predajnej plochy je viac 
ako 1 400 metrov štvorcových a pracuje v nej 28 
zamestnancov. „V Púchove máme odteraz už dve 
predajne, z čoho sa veľmi tešíme. Prvú sme otvo-
rili v prvom roku nášho fungovania na Slovensku, 
v lete 2005,“ hovorí vedúca predaja Lenka Petríko-
vá. Cieľom reťazca je mať do konca roka viac ako 
160 obchodov. „Ľudia chcú nakúpiť rýchlo a po-
hodlne. Krátko má trvať samotný nákup aj cesta 
do predajne a následne domov. Preto chceme na 
Slovensku aj naďalej expandovať, otvárať nové 
predajne a ešte viac sa priblížiť k zákazníkom. Po-
kračujeme aj v modernizácii už existujúcich predaj-
ní, aby sme ponúkli komfortný nákupný zážitok,“ 
uvádza Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská re-
publika zodpovedný za centrálne služby. 

Výrobcovia propagujú 
slovenské kuracie mäso

  V snahe zvýšiť povedomie spotrebiteľov 
o slovenskom hydinovom mäse, vajciach 
a hydinových výrobkoch, s dôrazom na ich 
pôvod a kvalitu, spustila Únia hydinárov Slo-
venska nový online magazín na stránke 
www.slovenskahydina.sk. Zastúpenie sloven-
skej hydiny a slepačích vajec v obchodnej sieti 
a stravovacích zariadeniach podľa hydinárov dlho-
dobo nezodpovedá možnostiam a schopnostiam 
domácich veľkovýrobcov. „Dováža sa to, čo naši 
hydinári dokážu vyprodukovať. Nehovoriac o vyš-
šej kvalite, zdravotnej spoľahlivosti a čerstvosti 
mäsa či vajec zo slovenských veľkochovov,“ tvrdí 
Únia hydinárov Slovenska. Cieľom magazínu je 
motivovať spotrebiteľov k nákupu produktov od 
slovenských hydinárov. Bude poukazovať na ich 
benefity, ktoré dajú spotrebiteľovi kvalitnú, čerstvú 
a zdravotne bezpečnú potravinu. Spotrebiteľom 
chce magazín zároveň dať odpovede na rôzne ne-
pravdy a fámy. 

Wolt na Slovensku 
buduje virtuálny 
obchodný dom

  Spoločnosť Wolt pri príležitosti tretieho 
výročia fungovania na slovenskom trhu ohlá-
sila, že rozširuje svoje pôsobenie v retailo-

vom segmente. Zákazníci stále viac inklinujú 
k okamžitej donáške a nechcú už na svoje objed-
návky dlho čakať. Práve v oblasti okamžitej do-
nášky chce byť jednotkou na slovenskom trhu.

Wolt pokrýva svojím servisom takmer tridsať per-
cent celkovej slovenskej populácie. Počas tohto 
roka sa rozšíril do dvadsiatich dvoch miest Sloven-
ska a do konca roka plánuje pridať ďalších pät-
násť miest. Pokračujúca expanzia Woltu zahŕňa aj 
nové segmenty, ktoré majú z platformy vytvoriť 
najväčší obchodný dom vo vrecku. „Dnes už Wolt 
dávno nie je len o donáške jedla. V aplikácii zá-
kazník nájde pätnásť percent partnerov z oblasti 
retailu a tento podiel sa bude zväčšovať. Virtuálny 
obchodný dom majú zákazníci vďaka platforme 
Wolt prakticky kedykoľvek po ruke a môžu si sami 
vybrať z pestrej ponuky tovaru, či už ide o nákup 
potravín, drogérie, kvetov, alebo napríklad aj elek-
troniky. Najväčší podiel po jedle tvoria objednávky 
potravín – na tento segment sa dnes Wolt najviac 
sústreďuje. Okrem sesterského Wolt Marketu spo-
lupracujeme aj s partnermi ako Tesco, Billa či Coop 
Jednota,“ uvádza Tomáš Beniak, generálny riaditeľ 
Wolt Slovensko.

Záujem o okamžitú donášku potravín, tzv. q-com-
merce, sa výraznejšie zvýšil počas pandémie ko-
ronavírusu a jej význam sa bude dlhodobo zvy-
šovať. Zákazníci očakávajú dovoz tovaru prakticky 
okamžite – vrátane potravín. Wolt Market, ktorý je 
novým konceptom online supermarketu s okam-

žitou donáškou potravín, reaguje práve na tieto 
potreby. Očakáva sa, že podiel q-commerce v pre-
daji potravín sa v niektorých krajinách Európy do 
roku 2030 zvýši na tridsať percent z celého objemu 
nákupov potravín. „Napriek tomu, že trh s okam-
žitou donáškou potravín prechádza na Slovensku 
aj v zahraničí racionalizáciou, Wolt Market plánu-
jeme naďalej rozširovať. Najbližšie otvárame ďal-
šiu prevádzku v Bratislave,“ uvádza Jana Trnovská, 
generálna riaditeľka Wolt Market Česko a Sloven-
sko. Keďže ekonomická situácia a stúpajúce ceny 
ovplyvňujú zákaznícke správanie, Wolt Market rea-
guje rozširovaním sortimentu do rôznych cenových 
kategórií.

Ako opisuje fungovanie virtuálneho super-
marketu Jana Trnovská, sa dočítate v časo-
pise Tovar&Predaj 3 – 4/2022 na str. 16 a na 
www.tovarapredaj.sk v sekcii Rozhovory. 

Coop Jednota 
dopĺňa na vidieku 
služby

  Coop Jednota poskytuje svojim zákazní-
kom možnosť s nákupom uhradiť i poštové 
poukážky, šeky, bankové zloženky a pri pla-
tení platobnou kartou aj výber hotovosti. Zá-
kazníci tieto možnosti vyhľadávajú, obzvlášť 
na vidieku a v situácii, keď banky pôsobiace 

Ehrm_GD_inz_155x130_TiramisuPannaCotta_TovarApredaj_SK.indd   1 05.10.2022   8:30:10
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na slovenskom trhu redukujú služby zákazní-
kom na pobočkách i počet bankomatov. Coop 
CashBack je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty 
umožňuje pri platbe kartou vybrať aj hotovosť. 
Služba je pre zákazníkov bezpečná, výber hotovosti 
je overený PIN kódom alebo podpisom.

„Zákazník ocení úsporu času, rýchlosť a pohodl-
nosť výberu. Nemusí nikam chodiť ani cestovať 
do najbližšieho mesta, kde by využil služby banky. 
Naším dlhodobým cieľom je neustále posilňova-
nie konkurenčnej výhody, ktorou je blízkosť k zá-
kazníkom. Služby Coop kasa a Coop CashBack 
predstavujú jedinečnú možnosť uľahčiť obyvate-
ľom odľahlých obcí život,“ vysvetľuje Ján Bilinský, 
predseda predstavenstva spoločnosti Coop Jedno-
ta Slovensko.

Podmienkou poskytnutia služby Coop CashBack 
je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umož-
ňuje. Platba za tovar musí byť v hodnote mini-
málne päť eur. Maximálna výška vyberanej sumy 
je 50 eur na jednu transakciu a započítava sa do 
denného limitu na výber hotovosti. V roku 2021 
využilo extra službu viac ako 250-tisíc zákazníkov. 
Za prvý polrok 2022 ich bolo približne 130-tisíc. 

Billa má papierové 
vrecká na pečivo

 Billa postupne vymieňa papierové 
vrecká na pečivo s plastovým oknom za ich 
celopapierový variant z celulózy. Nové 
vrecká nájdu zákazníci Billy v troch veľkos-
tiach na odnos chleba, bagiet, ale i menšieho 
pečiva. V súčasnosti sú celopapierové vrecká 
k dispozícii v 90 % predajní. Do konca roka už 
nimi bude disponovať celá sieť supermarketov 
Billa. V porovnaní s papierovo-plastovými vrec-
kami majú nové papierové vrecká rozmer, ktorý 
prihliada na veľkosť a tvar pečiva. „Priemerná 
ročná spotreba jedného reťazca je asi 4‚5 milióna 
kusov vreciek. Vďaka našim novým vreckám na 
pečivo z certifikovanej celulózy dokážeme ročne 
ušetriť až 6 698 kilogramov plastu. Opäť tak bu-

Packeta otvorila 
prvé Drive-In 
výdajné miesta
 Zákazníci spoločnosti Packeta môžu na 
vyzdvihnutie svojej zásielky najnovšie vy-
užívať prvé Drive-In výdajné miesta na Slo-
vensku. Nachádzajú sa v Bratislave a Trenčí-
ne. V dohľadnej dobe chce s nimi expandovať 
po celom Slovensku. Model Drive-In poznajú 
slovenskí zákazníci z oblasti rýchleho občerstve-
nia alebo pri vyzdvihnutí tovaru z niektorých veľ-
kých e-shopov. Pri prvých Drive-In výdajných 
miestach sa Packeta rozhodla spolupracovať 
s Flowers Drive by Laskykvet. Tá má aktuálne na 
Slovensku štyri prevádzky v Bratislave a jednu 
v Trenčíne. „Chceme zákazníkom ponúknuť všet-
ky možnosti doručovania a odosielania zásielok. 
Je len na nich, aká forma im vyhovuje. Pri tomto 
druhu výdajného miesta sa odbúra strata času pri 
hľadaní parkovacieho miesta a nutnosť vstupovať 
do kamennej pobočky. Zároveň týmto podporu-
jeme myšlienku bezpečných nákupov a bezpečné-
ho, bezkontaktného vyzdvihnutia zásielok z po-
hodlia vlastného automobilu,“ konštatuje Milan 
Golský, manažér siete výdajných a podacích miest 
Packeta na Slovensku. 

Lidl splnil cieľ plastovej 
stratégie s predstihom

 Spoločnosť Lidl v obaloch svojich privát-
nych značiek redukuje a nahrádza plasty, robí 
ich recyklovateľnými. Takto ušetrila viac ako 
20 percent plastov a svoj cieľ splnila o tri roky 
skôr, ako sa pôvodne plánovalo v rámci stra-
tégie REset Plastic. Do roku 2025 bude Lidl na 
Slovensku používať v obaloch svojich privát-
nych značiek priemerne 25 % recyklovaného 
materiálu.

deme o čosi bližšie k naplneniu nášho cieľa – do-
roku 2025 chceme znížiť spotrebu plastov o jednu 
pätinu,“ vraví generálny riaditeľ spoločnosti Billa 
Arnd Riehl. Keďže nové vrecká na pečivo sú iba 
z jedného druhu materiálu, výhodou pre zákazní-
kov je aj jednoduchšie triedenie a podpora recyk-
lácie. Vrecko stačí po použití umiestniť do triedia-
cej nádoby na papier. Nie je potrebné oddeľovať 
ani špeciálne separovať žiadnu jeho časť.

O nových trendoch v pečive si prečítate v ča-
sopise Tovar&Predaj 5 – 6/2022 na str. 36 a na
www.tovarapredaj.sk v sekcii Publicistika.

Tesco v Bratislave 
ponúka divinu
 Zákazníci si od septembra môžu v troch 
hypermarketoch reťazca Tesco kúpiť hlboko-
zmrazenú divinu z voľne žijúcich jeleňov, di-
viakov a danielov. Dodávateľom diviny do 
obchodov je štátny podnik Lesy SR. Ten spra-
cováva mäso pod stálym veterinárnym dohľa-
dom v odštepnom závode Topoľčianky. Lov 
voľne žijúcej diviny z našich lesov prebieha 
v súlade so zákonom o poľovníctve pri dodr-
žaní poľovníckej etiky a kultúry.

Priemerný Slovák skonzumuje ročne okolo 70 ki-
logramov mäsa, z toho divina predstavuje len pri-
bližne jeden kilogram. „Teší nás, že sa nám poda-
rilo nadviazať exkluzívnu spoluprácu s Lesmi SR 
a môžeme zákazníkom predstaviť novinku v po-
nuke – slovenskú divinu priamo z lesov. Vychá-
dzame tak v ústrety požiadavkám zákazníkov, 
ktorí si môžu už od septembra vybrať zatiaľ 
z ôsmich mrazených produktov najvyššej kvality. 
Ponuku slovenskej diviny plánujeme v budúcnosti 
rozšíriť aj podľa záujmu našich zákazníkov,“ ho-
vorí Martin Kuruc, riaditeľ spoločnosti Tesco na 
Slovensku. Štátne lesy prešli minulý rok organizač-
nou zmenou a reformou obchodnej politiky, 
vďaka ktorej už môžu stabilne a celoročne dodá-
vať divinové mäso na pulty obchodov. „Verím, že 
po Tescu si zákazníci budú môcť postupne kúpiť 
kvalitnú slovenskú divinu aj v ďalších reťazcoch, 
keďže ide o nutrične hodnotné mäso a spĺňa naj-
prísnejšie kritériá kvality,“ uvádza minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. 
V ponuke Tesca nájdu zákazníci osem mrazených 
produktov: tri diviačie mäsá (guláš, stehno bez 
kosti, chrbát bez kosti), štyri jelenie mäsá (guláš, 
stehno bez kosti, chrbát bez kosti, plece bez kosti) 
a danielie mäso na guláš. Exkluzívna ponuka slo-
venskej diviny je zatiaľ dostupná v bratislavských 
hypermarketoch Tesco v Lamači, na Zlatých 
pieskoch a v Petržalke. 
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Už teraz sa v sortimente Lidla nachádzajú výrobky, 
ktorých obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. 
Ide o nápoje značiek Saguaro a Siti či niektoré pro-
dukty z nepotravinového sortimentu ako vybrané 
odpadkové koše či koše na bielizeň. Reťazec má 
ambíciu dosiahnuť maximálnu recyklovateľnosť 
všetkých obalov privátnych značiek. Stovky ton 
plastov sa diskontu podarilo ušetriť vďaka úprave 
obalov fl iaš od nápojov, zmenou však prešli aj oba-
ly iných produktov – orechov a sušených plodov, 
plienok, pracích gélov, hranolčekov a ďalších. Už 
pred niekoľkými rokmi odstránil obchodný reťazec 
z predaja aj najtenšie igelitky. Úspora na týchto 
taškách, ktoré Lidl zákazníkom nikdy nerozdával 
zadarmo, bola 125 ton plastov ročne.

Pokles o ďalších 35 ton dosiahol diskont ukonče-
ním predaja jednorazového plastového riadu 
a jeho nahradením ekologickejšími alternatívami. 
Týmto sa úsilie spoločnosti Lidl v boji proti preby-
točným plastom nekončí. „Máme nastavenú jasnú 
a dlhodobú stratégiu REset Plastic, ktorá stojí na 
piatich pilieroch: redukcia, redizajn, recyklácia, od-
straňovanie a výskum. Spolu s našimi dodávateľmi 
uvažujeme, pri ktorých produktoch môžeme ob-
medziť či úplne odstrániť plastové obaly, prípadne 
ich nahradiť inými, ekologickejšími alternatívami. 
Napríklad pri ovocí a zelenine ponúkame stále viac 
nebalených produktov. O takýto postup sa sna-
žíme aj pri iných tovarových skupinách – pri nie-
ktorých druhoch oblečenia sme už dávnejšie úplne 
odstránili plastové fólie,“ hovorí Martin Nagy, ko-
nateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za re-
zort nákupu. 

Dodávatelia Tesca 
zverejňujú údaje 
o plytvaní
 Už 16 stredoeurópskych dodávateľov 
maloobchodného reťazca Tesco zverejňuje 
podľa jeho vzoru svoje údaje o plytvaní po-
travinami. Nedávno publikované údaje Svetové-
ho fondu na ochranu prírody (WWF) a globálny 
výskum spoločnosti Tesco Driven to Waste odha-
dujú, že takmer desať percent všetkých emisií skle-
níkových plynov vo svete je výsledkom plytvania 
potravinami. To je ekvivalent až šesťnásobku emi-
sií, ktoré vyprodukuje letecká doprava. „Nikto ne-
dokáže vyriešiť potravinový odpad sám. V roku 
2017 sme prvýkrát odmerali a zverejnili naše úda-
je o potravinovom odpade. V boji proti plytvaniu 
potravinami sa však zameriavame na celý dodáva-
teľský reťazec. Spolupracujeme s našimi dodáva-
teľmi, aby sme znížili potravinový odpad v celom 
reťazci na polovicu. Sme presvedčení, že to, čo sa 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

  www.mt.com/bTouch-vaha
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dá zmerať, sa dá aj lepšie manažovať. V minulom 
roku deviati stredoeurópski dodávatelia Tesca zve-
rejnili svoje údaje o potravinovom odpade. Teší 
nás, že tento rok ich je už šestnásť. Náš príklad na-
plno potvrdzuje význam zverejňovania potravino-
vých dát. Doposiaľ sa nám podarilo znížiť potravi-
nový odpad o 69 percent,“ uvádza generálny 
riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc. 

Datart otvára 
novú predajňu 
v Petržalke

 Do slovenskej siete predajcu elektroniky 
Datart pribudla v poradí 18. predajňa. Zákaz-
níci ju nájdu v bratislavskej mestskej časti 
Petržalka, konkrétne v OC Galéria Petržalka.
„Sme radi, že ďalšiu predajňu Datart otvárame 
práve v Petržalke. Veríme, že v našej širokej ponu-
ke si v rámci predajne nájde každý presne to, čo 

potrebuje. Obyvatelia Petržalky a okolia budú mať 
poruke tiež službu Rýchlart, vďaka ktorej si môžu 
vyzdvihnúť tovar do 30 minút od objednania,“ ho-
vorí marketingová riaditeľka Datartu Sabina Bou-
dová. V predajni s plochou 301 metrov štvorco-
vých sú zastúpené všetky hlavné kategórie 
elektrospotrebičov. Ide najmä o televízory, note-
booky, mobily či kuchynské spotrebiče a veľa iných 
elektrozariadení pre domácnosť. 
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na slovenskom trhu redukujú služby zákazní-
kom na pobočkách i počet bankomatov. Coop 
CashBack je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty 
umožňuje pri platbe kartou vybrať aj hotovosť. 
Služba je pre zákazníkov bezpečná, výber hotovosti 
je overený PIN kódom alebo podpisom.

„Zákazník ocení úsporu času, rýchlosť a pohodl-
nosť výberu. Nemusí nikam chodiť ani cestovať 
do najbližšieho mesta, kde by využil služby banky. 
Naším dlhodobým cieľom je neustále posilňova-
nie konkurenčnej výhody, ktorou je blízkosť k zá-
kazníkom. Služby Coop kasa a Coop CashBack 
predstavujú jedinečnú možnosť uľahčiť obyvate-
ľom odľahlých obcí život,“ vysvetľuje Ján Bilinský, 
predseda predstavenstva spoločnosti Coop Jedno-
ta Slovensko.

Podmienkou poskytnutia služby Coop CashBack 
je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umož-
ňuje. Platba za tovar musí byť v hodnote mini-
málne päť eur. Maximálna výška vyberanej sumy 
je 50 eur na jednu transakciu a započítava sa do 
denného limitu na výber hotovosti. V roku 2021 
využilo extra službu viac ako 250-tisíc zákazníkov. 
Za prvý polrok 2022 ich bolo približne 130-tisíc. 

Billa má papierové 
vrecká na pečivo

 Billa postupne vymieňa papierové 
vrecká na pečivo s plastovým oknom za ich 
celopapierový variant z celulózy. Nové 
vrecká nájdu zákazníci Billy v troch veľkos-
tiach na odnos chleba, bagiet, ale i menšieho 
pečiva. V súčasnosti sú celopapierové vrecká 
k dispozícii v 90 % predajní. Do konca roka už 
nimi bude disponovať celá sieť supermarketov 
Billa. V porovnaní s papierovo-plastovými vrec-
kami majú nové papierové vrecká rozmer, ktorý 
prihliada na veľkosť a tvar pečiva. „Priemerná 
ročná spotreba jedného reťazca je asi 4‚5 milióna 
kusov vreciek. Vďaka našim novým vreckám na 
pečivo z certifikovanej celulózy dokážeme ročne 
ušetriť až 6 698 kilogramov plastu. Opäť tak bu-

Packeta otvorila 
prvé Drive-In 
výdajné miesta
 Zákazníci spoločnosti Packeta môžu na 
vyzdvihnutie svojej zásielky najnovšie vy-
užívať prvé Drive-In výdajné miesta na Slo-
vensku. Nachádzajú sa v Bratislave a Trenčí-
ne. V dohľadnej dobe chce s nimi expandovať 
po celom Slovensku. Model Drive-In poznajú 
slovenskí zákazníci z oblasti rýchleho občerstve-
nia alebo pri vyzdvihnutí tovaru z niektorých veľ-
kých e-shopov. Pri prvých Drive-In výdajných 
miestach sa Packeta rozhodla spolupracovať 
s Flowers Drive by Laskykvet. Tá má aktuálne na 
Slovensku štyri prevádzky v Bratislave a jednu 
v Trenčíne. „Chceme zákazníkom ponúknuť všet-
ky možnosti doručovania a odosielania zásielok. 
Je len na nich, aká forma im vyhovuje. Pri tomto 
druhu výdajného miesta sa odbúra strata času pri 
hľadaní parkovacieho miesta a nutnosť vstupovať 
do kamennej pobočky. Zároveň týmto podporu-
jeme myšlienku bezpečných nákupov a bezpečné-
ho, bezkontaktného vyzdvihnutia zásielok z po-
hodlia vlastného automobilu,“ konštatuje Milan 
Golský, manažér siete výdajných a podacích miest 
Packeta na Slovensku. 

Lidl splnil cieľ plastovej 
stratégie s predstihom

 Spoločnosť Lidl v obaloch svojich privát-
nych značiek redukuje a nahrádza plasty, robí 
ich recyklovateľnými. Takto ušetrila viac ako 
20 percent plastov a svoj cieľ splnila o tri roky 
skôr, ako sa pôvodne plánovalo v rámci stra-
tégie REset Plastic. Do roku 2025 bude Lidl na 
Slovensku používať v obaloch svojich privát-
nych značiek priemerne 25 % recyklovaného 
materiálu.

deme o čosi bližšie k naplneniu nášho cieľa – do-
roku 2025 chceme znížiť spotrebu plastov o jednu 
pätinu,“ vraví generálny riaditeľ spoločnosti Billa 
Arnd Riehl. Keďže nové vrecká na pečivo sú iba 
z jedného druhu materiálu, výhodou pre zákazní-
kov je aj jednoduchšie triedenie a podpora recyk-
lácie. Vrecko stačí po použití umiestniť do triedia-
cej nádoby na papier. Nie je potrebné oddeľovať 
ani špeciálne separovať žiadnu jeho časť.

O nových trendoch v pečive si prečítate v ča-
sopise Tovar&Predaj 5 – 6/2022 na str. 36 a na
www.tovarapredaj.sk v sekcii Publicistika.

Tesco v Bratislave 
ponúka divinu
 Zákazníci si od septembra môžu v troch 
hypermarketoch reťazca Tesco kúpiť hlboko-
zmrazenú divinu z voľne žijúcich jeleňov, di-
viakov a danielov. Dodávateľom diviny do 
obchodov je štátny podnik Lesy SR. Ten spra-
cováva mäso pod stálym veterinárnym dohľa-
dom v odštepnom závode Topoľčianky. Lov 
voľne žijúcej diviny z našich lesov prebieha 
v súlade so zákonom o poľovníctve pri dodr-
žaní poľovníckej etiky a kultúry.

Priemerný Slovák skonzumuje ročne okolo 70 ki-
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rilo nadviazať exkluzívnu spoluprácu s Lesmi SR 
a môžeme zákazníkom predstaviť novinku v po-
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ktorí si môžu už od septembra vybrať zatiaľ 
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kvalitnú slovenskú divinu aj v ďalších reťazcoch, 
keďže ide o nutrične hodnotné mäso a spĺňa naj-
prísnejšie kritériá kvality,“ uvádza minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. 
V ponuke Tesca nájdu zákazníci osem mrazených 
produktov: tri diviačie mäsá (guláš, stehno bez 
kosti, chrbát bez kosti), štyri jelenie mäsá (guláš, 
stehno bez kosti, chrbát bez kosti, plece bez kosti) 
a danielie mäso na guláš. Exkluzívna ponuka slo-
venskej diviny je zatiaľ dostupná v bratislavských 
hypermarketoch Tesco v Lamači, na Zlatých 
pieskoch a v Petržalke. 
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Už teraz sa v sortimente Lidla nachádzajú výrobky, 
ktorých obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. 
Ide o nápoje značiek Saguaro a Siti či niektoré pro-
dukty z nepotravinového sortimentu ako vybrané 
odpadkové koše či koše na bielizeň. Reťazec má 
ambíciu dosiahnuť maximálnu recyklovateľnosť 
všetkých obalov privátnych značiek. Stovky ton 
plastov sa diskontu podarilo ušetriť vďaka úprave 
obalov fl iaš od nápojov, zmenou však prešli aj oba-
ly iných produktov – orechov a sušených plodov, 
plienok, pracích gélov, hranolčekov a ďalších. Už 
pred niekoľkými rokmi odstránil obchodný reťazec 
z predaja aj najtenšie igelitky. Úspora na týchto 
taškách, ktoré Lidl zákazníkom nikdy nerozdával 
zadarmo, bola 125 ton plastov ročne.

Pokles o ďalších 35 ton dosiahol diskont ukonče-
ním predaja jednorazového plastového riadu 
a jeho nahradením ekologickejšími alternatívami. 
Týmto sa úsilie spoločnosti Lidl v boji proti preby-
točným plastom nekončí. „Máme nastavenú jasnú 
a dlhodobú stratégiu REset Plastic, ktorá stojí na 
piatich pilieroch: redukcia, redizajn, recyklácia, od-
straňovanie a výskum. Spolu s našimi dodávateľmi 
uvažujeme, pri ktorých produktoch môžeme ob-
medziť či úplne odstrániť plastové obaly, prípadne 
ich nahradiť inými, ekologickejšími alternatívami. 
Napríklad pri ovocí a zelenine ponúkame stále viac 
nebalených produktov. O takýto postup sa sna-
žíme aj pri iných tovarových skupinách – pri nie-
ktorých druhoch oblečenia sme už dávnejšie úplne 
odstránili plastové fólie,“ hovorí Martin Nagy, ko-
nateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za re-
zort nákupu. 

Dodávatelia Tesca 
zverejňujú údaje 
o plytvaní
 Už 16 stredoeurópskych dodávateľov 
maloobchodného reťazca Tesco zverejňuje 
podľa jeho vzoru svoje údaje o plytvaní po-
travinami. Nedávno publikované údaje Svetové-
ho fondu na ochranu prírody (WWF) a globálny 
výskum spoločnosti Tesco Driven to Waste odha-
dujú, že takmer desať percent všetkých emisií skle-
níkových plynov vo svete je výsledkom plytvania 
potravinami. To je ekvivalent až šesťnásobku emi-
sií, ktoré vyprodukuje letecká doprava. „Nikto ne-
dokáže vyriešiť potravinový odpad sám. V roku 
2017 sme prvýkrát odmerali a zverejnili naše úda-
je o potravinovom odpade. V boji proti plytvaniu 
potravinami sa však zameriavame na celý dodáva-
teľský reťazec. Spolupracujeme s našimi dodáva-
teľmi, aby sme znížili potravinový odpad v celom 
reťazci na polovicu. Sme presvedčení, že to, čo sa 


Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

  www.mt.com/bTouch-vaha

inzercia

dá zmerať, sa dá aj lepšie manažovať. V minulom 
roku deviati stredoeurópski dodávatelia Tesca zve-
rejnili svoje údaje o potravinovom odpade. Teší 
nás, že tento rok ich je už šestnásť. Náš príklad na-
plno potvrdzuje význam zverejňovania potravino-
vých dát. Doposiaľ sa nám podarilo znížiť potravi-
nový odpad o 69 percent,“ uvádza generálny 
riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc. 

Datart otvára 
novú predajňu 
v Petržalke

 Do slovenskej siete predajcu elektroniky 
Datart pribudla v poradí 18. predajňa. Zákaz-
níci ju nájdu v bratislavskej mestskej časti 
Petržalka, konkrétne v OC Galéria Petržalka.
„Sme radi, že ďalšiu predajňu Datart otvárame 
práve v Petržalke. Veríme, že v našej širokej ponu-
ke si v rámci predajne nájde každý presne to, čo 

potrebuje. Obyvatelia Petržalky a okolia budú mať 
poruke tiež službu Rýchlart, vďaka ktorej si môžu 
vyzdvihnúť tovar do 30 minút od objednania,“ ho-
vorí marketingová riaditeľka Datartu Sabina Bou-
dová. V predajni s plochou 301 metrov štvorco-
vých sú zastúpené všetky hlavné kategórie 
elektrospotrebičov. Ide najmä o televízory, note-
booky, mobily či kuchynské spotrebiče a veľa iných 
elektrozariadení pre domácnosť. 
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

SVETOBEŽNÍCI RETAILU

Čo zaujalo
Josefa Pavlíka 
v Nórsku

Severská
inšpirácia

12

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Dáte si údeninu 
z losa, soba 
alebo veľryby? 

V klasickej predajni 
alkohol nekúpite. Po tento 
sortiment si musíte zájsť 
do siete Vinmonopolet 
a za fľaštičku si patrične 
priplatíte.

REGIONÁLNE 
PRODUKTY

VINMONOPOLET

SUPERMARKET AJ REGIÓN

PONUKA RÝB

Vľavo vstup do klasického 
supermarketu, vpravo v koncepte 
shop-in-shop predajňa zameraná 
na regionálnu produkciu. 

Nórsky losos je svetový 
fenomén a ponuka 
chladených rýb v tamojších 
predajniach tomu 
zodpovedá.

Hovorí sa, že každý 
tretí Nór je architekt. 
Je úžasné, ako 
prirodzene tvorený 
exteriér zapadá do 
krásnej prírody.

COOP EXTERIÉR 

V každej predajni je súčasťou pečivového 
regálu krájač na pečivo. Poteší každého, 
kto krája chlieb rovnako krivo ako ja.

PEČIVO + KRÁJAČ

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Milí čitatelia časopisu Tovar&Predaj 

a fanúšikovia retailu,

rád by som sa s vami podelil o pár 

zaujímavých fotografií zo svojich 

ciest, kde sa snažím nájsť inšpiráciu 

pre naše spoločné realizácie. V tomto 

roku som sa vydal do Nórska.

Josef Pavlík, 

RN servis EU

N°25
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



24. 11. 2022
PRAHA

POPAI DAY 2022
nová éra retailu – 
kamenný obchod sa 
vracia na výslnie

 Už 14. ročník konferencie o trendoch, per-
spektívach a zmenách v odbore marketingovej 
komunikácie v retaile bude tento rok opäť v omni-
channelovej forme: vystúpenia v prezenčnej forme 
a networking, ale takisto online prezentácie, re-
portážne vstupy, interakcia s účastníkmi. Súčasťou 
programu bude súťaž POPAI Awards o najlepšie 
komunikačné projekty v maloobchode. Táto súťaž 
je jedinečnou prehliadkou noviniek a efektívnych 
riešení v retaile. 

www.popai.cz
+420 775 989 853
dkrofianova@popai.cz

24. – 25. 11. 2022
BRATISLAVA

SLOVLOG 
logistika retailu a FMCG

 Už 15. ročník kongresu Slovlog, ktorý sa 
uskutoční v bratislavskom hoteli DoubleTree by 
Hilton, bude zahŕňať celodennú konferenciu 
s dvoma špecializovanými workshopmi: Retailog 
a Digilog, zameranými na logistiku pre sektor ma-
loobchodu a FMCG a podporu digitalizácie logis-
tických procesov. Sprievodným programom kon-
gresu budú Bizlog, speed-datingové schôdzky, 
Seelog, návštevy popredných logistických platfo-
riem, kde je možné vidieť logistiku v praxi; a Lo-
gistics Business Mixer, trva  lo populárny nefor-
málny večierok. 

www.slovlog.sk
+421 911 203 179
terezia.radkova@atoz.cz

1. 12. 2022
BRATISLAVA

NAJDÔVERYHODNEJŠIE 
ZNAČKY
ocenenie dôvery 
spotrebiteľov k značkám

 Slávnostný galavečer 7. ročníka marketingo-
vého programu Dôveryhodné značky 2022 sa usku-
toční v hoteli Radisson Blu Carlton Bratislava. Gala-
večerom bude hostí sprevádzať televízny moderátor 
Vlado Voštinár, vystúpia huslistka Victoria Linnen 
a klavirista Peter Zbranek. Objavte s nami značky, 
ktorým slovenskí spotrebitelia dôverujú! Vstup pre 
marketingových a retailových zástupcov zdarma! 

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

inzercia
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a úspešne dokončiť integráciu so skupinou Mall 
Group a kuriérskou službou WE|DO, ktorej kúpu 
spoločnosť Allegro formálne dokončila na jar tohto 
roku. Perticucci má viac ako 20 rokov skúseností 
s riadením maloobchodných a e-commerce ope-
rácií na medzinárodnej úrovni. Pracoval v spoloč-
nostiach Amazon, Ahold (Albert.nl), Dixon’s a Tesco 
v celej Európe. 

 Od septembra sa prevádzkovým riadite-
ľom spoločnosti FM Logistic pre Českú re-
publiku a Slovensko stal Tadeáš Kos. Povin-
nosti prevzal od Guilhema Vicaireho, ktorý sa 
bude venovať obchodným riešeniam. Tadeáš Kos 
bude mať ako prevádzkový riaditeľ na starosti 
všetky skladové aktivity FM Logistic v Českej 
a Slovenskej republike. Je zodpovedný i za rozvoj 
aktivít so starými aj novými zákazníkmi. V minu-
losti pôsobil napríklad v spoločnostiach Dachser, 
Alza či VCHD Cargo. 

 Brand marketing skupiny Heureka Group 
vedie Jiří Struk. V novej role sa bude snažiť 
o zjednotenie a upevnenie zverenej značky, ako aj 
o posilnenie pozície spoločnosti ako e-commerce 
lídra v regióne strednej Európy. Skúsenosti s koor-
dináciou brandových aktivít naprieč krajinami si 
prináša zo spoločnosti PepsiCo, predtým tiež pô-
sobil vo firmách Maxxium a Sony.  

 Novou obchodnou riaditeľkou spoloč-
nosti Orkla Foods Česko a Slovensko sa stala 
Romana Jourdren. Počas svojej kariéry pôsobila 
viac ako dvadsať rokov na rôznych manažérskych 
pozíciách v marketingových a obchodných odde-
leniach nadnárodných spoločností Danone, Kim-
berly-Clark a GSK. Od roku 2019 pracovala v spo-
ločnosti GSK ako generálna riaditeľka pre regióny 
Francúzska, Španielska, Portugalska a Afriky. Ro-
mana Jourdren je absolventkou Vysokej školy eko-
nomickej v Prahe a má titul MBA z Univerzity 
v Lausanne.

 Jan Rožek je novým riaditeľom spoloč-
nosti Electrolux pre Česko a Slovensko. Má 
dlhoročné skúsenosti z riadiacich pozícií najmä 
v oblasti FMCG firiem. Vyštudoval medzinárodný 
manažment na Vysokej škole ekonomickej v Prahe 
a na Fundação Getulio Vargas v São Paule. Svoju 
kariéru začal v spoločnosti L’Oréal. Neskôr pracoval 
vo firme Rémy Cointreau a do spoločnosti Electro-
lux prichádza z pozície generálneho riaditeľa pre 
český a slovenský trh v spoločnosti Sirowa. 

 Zbyněk Chládek je novým obchodným 
riaditeľom spoločnosti Savencia F&D, ktorá je 
dodávateľom značkových syrov na českom 
a slovenskom trhu. V oblasti FMCG sa pohybuje 
viac ako osemnásť rokov. Naposledy pracoval 
v spoločnosti Alza, kde pôsobil ako divízny riaditeľ 
a business unit manažér. Predtým takisto pracoval 
na obchodných pozíciách vo firmách Coca-Cola 
HBC či Procter & Gamble. 

 Generálnym riaditeľom a členom pred-
stavenstva spoločnosti Allegro sa stal Roy 
Perticucci. Jeho hlavnou úlohou je pokračovať 
v prebiehajúcej transformácii spoločnosti na eu-
rópskeho lídra v oblasti elektronického obchodu 

POVÝŠENIA

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

 Richard Lemerle sa stal riaditeľom supply 
chain pre južnú a strednú Európu spoločnosti 
Mars. Doposiaľ pracoval na tejto pozícii pre južnú 
Európu, povýšením sa jeho pole pôsobnosti rozšíri 
o Česko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Ri-
chard Lemerle má viac ako 25 rokov skúseností 
z regionálnych a globálnych pozícií; do spoločnosti 
Mars nastúpil v roku 2016. 

 Thomas Wieder je novým generálnym 
riaditeľom spoločnosti Ferrero Česká. Od sep-
tembra nahradil Alexa Keselja, ktorý teraz pracuje 
priamo pre Ferrero Group v Luxembursku. Tho-
mas Wieder má mnohoročné medzinárodné skú-
senosti v oblasti strategického manažmentu, ria-
denia predaja a inovácií. V spoločnosti Ferrero 
pôsobí už 15 rokov. 

 Prezidentom pre región Európy a členom 
predstavenstva spoločnosti Imperial Brands 
sa stal Aleš Struminský. Ten vo firme pôsobí viac 
ako 20 rokov. V roku 2002 začínal ako key account 
manažér v Prahe. Svoju medzinárodnú kariéru za-
čal v roku 2010 a postupne sa v rámci kariérneho 
vzostupu vypracoval až do pozície generálneho 
manažéra v rôznych regiónoch pôsobnosti Impe-
rial Brands. 

 Spoločnosť Mondelez International vy-
menovala do novovytvorenej funkcie ob-
chodného riaditeľa pre slovenský a český trh 
Tomáša Kautského. Ten je zároveň regionálnym 
riaditeľom pre Slovensko. Nový obchodný riaditeľ 
pôsobí v spoločnosti už od roku 1996. Vtedy na-
stúpil na pozíciu obchodného zástupcu pre Brno. 
V nasledujúcich rokoch sa presadil vo viacerých 
funkciách obchodného oddelenia na Slovensku 
a v Česku. 
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INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Potraviny na sekeru
 Sieť britských supermarketov Iceland Foods 
oznámila, že si jej zákazníci môžu na nákup potra-
vín vziať bezúročné mikropôžičky do 100 libier. 
Chce tak pomôcť najmä chudobným domácnos-
tiam, ktoré bojujú s rastúcimi životnými nákladmi. 
Vysoká inflácia sa totiž nevyhla ani Veľkej Británii 
a reťazec nazval svoje pôžičky etickou alternatívou 
ku komerčným poskytovateľom. Zákazníci budú 
mať k dispozícii vopred nabitú kartu a môžu po-
žiadať o šesť pôžičiek ročne. Následne musia pô-
žičku splácať raz týždenne po desiatich librách. 

Neostali si 
nič dlžní
 Keď spoločnosť 
Tauris pred časom ve-
rejne oznámila svoj 
odchod z Kauflandu, 
na slovenské pomery 
to bol dosť nezvyčaj-
ný jav. Ak sa niečo 
také prihodí, výrobca 
ani obchodník o tom 
nechcú veľmi hovoriť. 
Nech už má v tomto spore 
pravdu ktokoľvek, musím 
uznať, že jeho pokračovanie ma 
ako spotrebiteľa bavilo. Najprv Kauf-
land zverejnil bilbordy a reklamu v letákoch, 
kde ďakuje Taurisu, že uvoľnil priestor iným dodá-
vateľom. Tauris pripravil video, kde ako poďakova-
nie za takúto reklamu posiela do Kauflandu bon-
boniéru plnú mäsových výrobkov. Keď už 
dobiedzanie, tak aspoň vtipné a v tomto prípade 
sa dá povedať, že aj zlá reklama sa stala reklamou 
pre obe strany. 

Účtenky vo vrecku 
i mobile
 Kto si ukladá účtenky a potom nevie, kde ich 
založil, ruku hore. Ja si odkladám väčšinou tie 
s vyššou cenou, ale keď ich náhodou hľadám, 
pretože chcem tovar reklamovať, objavím iba 
také, ktoré sú staré viac ako dva roky. Prieskum 
Mastercard z júla 2022 skúmal vzťah Slovákov 
k papierovým a digitálnym účtenkám. Slovenskí 
spotrebitelia dostanú v priemere 22 účteniek kaž-
dý mesiac – 16 z nich si odnesú so sebou domov, 
zvyšných šesť v obchode nechajú. Väčšina končí 
v osobitnej zložke (30 %), dedikovanej zásuvke 
(38 %) alebo papierovej škatuli (31 %). V archi-
vácii však nie sme príliš dôslední – zhruba dve 
účtenky totiž so sebou nosíme aj niekoľko týž-
dňov po nákupe v peňaženke alebo taške. Viac 
ako polovica respondentov prieskumu má skúse-
nosť s tým, že potrebovali reklamovať tovar, ale 
účtenku nemohli nájsť. Polovica opýtaných 
účtenku síce našla, tá však bola pre zmenu vy-
blednutá. Aj preto 75 % opýtaných prejavilo zá-
ujem o digitálne účtenky ako súčasť aplikácie 
mobilného bankovníctva. Láka ich predovšetkým 
možnosť ich neskoršieho dohľadania, úspora pa-
piera alebo odpadajúca nutnosť archivovať 
účtenky doma. 

Film roka
 Asi po dvoch rokoch sa mi podarilo dostať sa 
do kina. To bol zážitok! Možno to bolo „kinovým 
pôstom“, ale tento kultúrny zážitok som si ozaj uži-
la. Videli sme Film roka. Neviem, či bude aj tak hod-
notený, ale nesie takýto názov. V španielskej snímke 
hrá Penélope Cruzová režisérku, ktorá má nakrútiť 
najlepší film všetkých čias. K dispozícii má dvoch 
najlepších hercov – jeden je „mainstreamový“ 
a druhý „umelecký“. Ako to dopadne, nebudem 
prezrádzať, ale táto bizarná komédia je hereckým 
koncertom, ktorý si strieľa zo seba i zo sveta. 

Skazené 
mäso
 Predstavte si situá-
ciu, že celý deň strávite 
v prírode, a keď sa prí-
jemne unavený vracia-
te domov, viete, že 
potrebujete rýchlo na-
variť. Cestou preto 

ešte zbehnete do su-
permarketu a kúpite na-

krájané bravčové mäso 
privátnej značky. Všetci sú 

už hladní, preto nakrájate ci-
buľu, hodíte do rozpáleného oleja 

a po chvíli pridáte aj mäso. A zrazu 
celý byt zamorí neznesiteľný smrad. Asi len 

raz v živote sa mi stalo, že som kúpila skazené 
mäso. Keď som ho rozrezala, vnútri bolo zelené 
a smrdelo „iba trochu“. Ale toto bol teda iný 
zážitok. Nejdem menovať, v ktorom reťazci sme 
mäso kúpili, pretože chcem veriť, že toto sa tam 
nedeje často a ide o zlyhanie konkrétneho per-
sonálu. Ale pre istotu tam už radšej žiadne mäso 
kupovať nebudem. 

Nočný rozhovor
 Znie to ako klišé, ale jesenné sychravé dni sú 
naozaj ako stvorené na čítanie. Po menšej čitateľ-
skej kríze v závere leta som sa opäť rozčítala. Ne-
dávno som v antikvariáte narazila na ošúchanú 
útlu knižku Nočný rozhovor od Ladislava Mňačka. 
Bolo to skvelé. Kniha nemusí mať päťsto strán, aby 
povedala veľa. Hlavný hrdina sa vracia po vojne do 
Drážďan, ktoré zažil počas ich bombardovania. 
Jednu noc strávi v rozhovore s mladou Nemkou, 
dcérou esesáka, ktorého popravili za vraždu voj-
nových zajatcov. Je to priestor nielen na spomí-
nanie vlastných zážitkov z vojny, ale aj na filozo-
fické otázky o úlohe dobra a zla. 

Vtip mesiaca
 V reštaurácii zastaví nervózny hosť čašníka: 
„Pán vrchný, na ten syr čakám už dve hodiny!“ 
„Nebojte sa. Otvorené máme až do rána.“ 

Auto či MHD?
 Pokiaľ hovoríme o transporte 
v meste, u mňa jednoznačne vyhráva 
MHD. Niekto by mohol namietať, že 
niekedy sú spoje komplikované, ale 
to nič nemení na tom, že je to ekolo-
gické, veľakrát rýchlejšie a bez potre-
by parkovacieho miesta. Pridala by 
som však ešte tretiu možnosť. Úplne 
najradšej chodím pešo. 
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 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk



STRETNUTIE

Martin Kozák

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Viac ako 27 rokov pracoval vo firme Mondelez, ale od leta minulého roka je výkonným 
riaditeľom spoločnosti Labaš. V dobe, keď nastupoval na novú pozíciu, odznievala 
pandémia a pomaly prichádzala inflácia. Avšak, ako vysvetľuje, v ťažkých časoch je 
dôležité sa nestiahnuť a dávať o sebe vedieť ešte viac ako za normálnych okolností.

výkonný riaditeľ, Labaš
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S poločnosť Labaš stojí za naj-
väčším veľkoobchodom na 
Slovensku, franšízovou sie-
ťou predajní Fresh i sieťou 

33 vlastných supermarketov Fresh Plus. Pan-
démia ani inflácia pre ňu nie sú dôvodom, 
aby zmenila svoje investičné plány, preto 
pripravuje expanziu v rámci celého východ-
ného Slovenska.

Dlhé roky ste pracovali v spoločnosti 
Mondelez. Prečo ste sa vlani rozhodli 
prejsť na druhú stranu, od výrobcu 
k obchodníkovi?

Túto spoločnosť som vďaka predchádzajúcej pozícii 
poznal. Nešiel som do neznáma, poznal som pána 
Labaša aj jeho vízie. On ako taký ma presvedčil 
a bol garanciou, že moje rozhodnutie je správne.

V čase, keď ste nastupovali, bola realitou 
pandémia, ale o inflácii sa ešte nehovorilo. 
S akými cieľmi ste preberali funkciu?

Riadim sa heslom, že suchý tovar vie predávať kaž-
dý reťazec. Avšak to, na čo zákazníci reagujú, sú 
čerstvé potraviny ako mäso, pečivo, zelenina 
a ovocie. Mojím cieľom preto bolo zlepšiť práve 
čerstvosť. Či už optimalizáciou sortimentu, jeho 
rozšírením, lepšími obchodno-dodávateľskými 
podmienkami. Ak sa robí prieskum medzi zákaz-
níkmi, do akej miery je pre nich pôvod potravín 
rozhodujúci, to, či je tovar zo Slovenska, hrá v ich 
rozhodovaní malú úlohu. Zamerali sme sa hlavne 
na kvalitu a taký sortiment, aby spĺňal všetky naše 
predstavy a bol rôznorodý pre všetkých zákazníkov 
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z dodávateľov, s ktorými spolupracujeme a obcho-
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svoj prospech?
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Nerozhodli ste sa teda šetriť 
na každom kroku.
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značiek, ktorých predaj nám extrémne narástol. 
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a tých, ktorí si chcú zachovať nejaký štandard a iba 
znížili frekvenciu nákupov. Vymyslím si príklad: 
kým doposiaľ si zákazník kupoval steak päťkrát do 
týždňa, tak teraz si ho kupuje štyrikrát.

Koľko znamená extrémny nárast predaja 
privátnej značky?

Viac ako štyridsať percent.

Zdražovali ste privátne značky?

Áno, aj tie zdraželi, ale medzi výrobkom privátnej 
značky a značkovým výrobkom je cenový rozdiel.

Na jednej strane sú zákazníci, ktorí viac 
premýšľajú nad nákupmi, a na druhej strane 
vyššie ceny. Ako sa vyvíjajú tržby?

Za minulý rok sme mali najlepší hospodársky výsle-
dok. Zisk nám medziročne narástol o 38 percent 

V kríze musíte 
byť ešte viac 

viditeľní

Privátne značky 
rastú extrémne.



výkonný riaditeľ, Labaš
Martin Kozák,

STRETNUTIE
S

PÁ
JA

, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

18

a tržby o osem percent. Napriek nastupujúcej kríze 
a obavám spotrebiteľov sme mali veľmi úspešný rok. 
Tržby sčasti ťahá inflácia, ale aj naša práca. Máme 
nové predajne, dvojciferne nám rastie počet zákaz-
níkov v našich vlastných predajniach Fresh Plus.

Oproti obdobiu spred pandémie?

Oproti minulému roku. V roku 2020 zákazníci na-
kupovali s nižšou frekvenciou, ale vlani boli už od 
mája pandemické opatrenia relatívne uvoľnené 
a zákazníci sa vracali k svojim zvyklostiam.

Čím si vysvetľujete nárast počtu zákazníkov?

Je za tým prestavba sortimentu čerstvých potravín. 
Máme vlastný sklad ovocia a zeleniny. Nie sme 
teda odkázaní na distribútorov, pretože pestovate-
lia vozia tovar priamo k nám a my ho potom dis-
tribuujeme do našich predajní, čím sa predlžuje 
čerstvosť o päť-šesť dní. Veľa zákazníkov k nám 
chodí tiež pre širokú ponuku biosortimentu.

Vraveli ste, že investície ste nestopli. 
Akú expanziu pripravujete?

Ak by nám úradníci dali pečiatky, tak od zajtra by 
sme vedeli stavať ďalších okolo 20 maloobchodov. 
Sme veľmi blízko k rozširovaniu skladových priesto-
rov v košickej centrále. Ideme rozširovať sklad ovo-
cia a zeleniny, expedičné brány, chladenú časť 
skladu. To všetko by sme chceli spustiť začiatkom 
budúceho roka.

To sú veľké investície.

Áno, ale rast je rýchly a potrebujeme mať naň 
priestor. Možno trošku predbehneme dobu a po-
stavíme niečo, čo momentálne nebudeme využí-
vať na sto percent, ale o tri-štyri roky sa nám to 
určite zíde.

V akých lokalitách chystáte nové predajne?

Hovoríme o lokalitách východného Slovenska, a to 
od severu až po juh vrátane tatranskej oblasti.

Vlastníte aj pozemok v Bratislave. Kedy by 
mohla vzniknúť predajňa v hlavnom meste?

Postaviť tam jednu predajňu by bolo ekonomické 
šialenstvo. Najideálnejšie by bolo, keby sme naraz 
vedeli otvoriť tri-štyri predajne. V takom prípade by 
sa dala nastaviť logistika, ktorá by sa nám oplatila. 
Som presvedčený, že s naším sortimentom, či už 
privátnych značiek, alebo najširšou ponukou 
biopotravín, by sme tam určite boli úspešní. Ale je 
ľahšie riadiť viac prevádzok vzdialených od centrá-
ly ako len jednu. Zatiaľ je to spiaci projekt a nerie-
šime ho. Niekde v podvedomí túto myšlienku 
máme, ale v blízkej dobe sa jej nebudeme venovať. Ako sa darí franšízovej sieti 

a internetovému predaju, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk

Čo ma na nakupovaní 
baví/nebaví: 

Vo všeobecnosti nerád 
nakupujem. Väčšinou sa o to 

stará moja manželka. Ale viem 
sa „zamotať“ v predajniach so 

športovými vecami a keďže 
bývam v rodinnom dome, tak aj 

v záhradkárskych obchodoch 
a hobbymarketoch.

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem: 

Bez toho, aby som si 
vypýtal zľavu. Bol by som 

zlý obchodník, keby 
som si ju nevypýtal.

Aký som 
zákazník: 

Som verný zákazník, ak 
mi obchod ponúka to, 

čo potrebujem, a kvalita 
jeho služieb je stabilná 

alebo sa zvyšuje.

Môj 
najobľúbenejší 

obchod: 
Nový supermarket, ktorý 

sme otvorili tento rok 
na Wuppertálskej ulici 

v Košiciach.

Akým spôsobom 
nakupujem: 

Offline, týka sa to 
potravín aj spotrebného 

tovaru.

S kým najčastejšie/
najradšej nakupujem: 
Podľa toho čo. Najradšej 

nakupujem sám, je to 
najrýchlejšie, a najčastejšie 

s mojou manželkou.



Ponúknite svojim zákazníkom
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TÉMA VYDANIA

Najprv ich životaschopnosť 
preverila pandémia, teraz si 
budú musieť poradiť s vysokými 
cenami energií a infláciou. 
Navyše, dlhodobým rivalom 
je pre ne internetový predaj, 
ktorý poskytuje nakupovanie 
z pohodlia domova. Obchodné 
centrá však svojou silou stále 
priťahujú množstvo zákazníkov. 
Ak chcú pre spotrebiteľov ostať 
atraktívne aj v budúcnosti, 
nevyhnú sa inováciám, ktoré 
menia nakupovanie na zážitok 
a prinášajú pridanú hodnotu.

EMAIL MARKETING

Intuitivní a rychlá tvorba kampaní

 Spolehlivé doručení všem příjemcům

 Automatizace šetřící Váš čas

EDIC
E R

ETA
IL

www.emailkampane.cz

Krízy testujú
obchodné
centrá
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IL

www.emailkampane.cz

Krízy testujú
obchodné
centrá

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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N a budúci rok v apríli otvorí 
najväčšie obchodné centrum 
na Slovensku. Bratislavská Eu-
rovea nedávno oznámila, že 
po dokončení svojho rozšíre-

nia ponúkne na predajnej ploche 85-tisíc metrov 
štvorcových 320 obchodov, reštaurácií a barov. 
Niektorí súčasní nájomcovia zväčšia svoje predaj-
ne a pribudnú aj nové značky. Koncom septembra 
bolo zazmluvnených viac ako 80 % nových plôch. 
Bezpochyby najväčším lákadlom druhej fázy ná-
kupného centra na brehu Dunaja bude írsky pre-
dajca fast fashion Primark, ktorý tu otvorí prvú 
prevádzku na Slovensku.

„Naším cieľom je posilniť pozíciu centra ako atrak-
tívnej destinácie pre každodenné nákupy, služby 
a zábavu. Staviame na tom, čo si zákazníci u nás 
obľúbili a to rozširujeme,“ hovorí lízing manažérka 
obchodného centra Eurovea Katarína Paule. Dvoj-
násobne sa nafúkne stravovacia zóna, ktorá bude 
mať po novom 3 700 metrov štvorcových a takmer 
1 200 miest na sedenie. Súčasné kino s deviatimi 
sálami sa zväčší o ďalších osem premietacích sál. 
„Veríme, že budúci rok otvorením druhej fázy sa 
Eurovea stane najväčšou komerčnou a oddycho-
vou zónou na Slovensku, kde sa budú návštevníci 
aj naďalej radi vracať,“ dodáva Katarína Paule.

Eurovea sa stane najväčším obchodným centrom 
počtom obchodov. Najväčšiu prenajímateľnú plo-
chu ponúka Avion Shopping Park, a to 101-tisíc 
metrov štvorcových. Jeho súčasťou je aj IKEA, kto-
rá má v Bratislave obchodný dom s rozlohou 
36 700 metrov štvorcových. Avion má dovedna 
178 predajní. „Návštevnosť Avionu tento rok opro-
ti pandemickému obdobiu výrazne vzrástla a je na 
podobnej úrovni ako pred pandémiou. Tržby rastú 
od začiatku roka kontinuálne a zatiaľ nevnímame 
výkyvy,“ uvádza Andrea Aujeská. 

Návrat do „shoppingov“

Ako pokračuje, ešte je predčasné hovoriť v súvis-
losti s infláciou o zmene zákazníckeho správania. 
Zrejme sa rastúce ceny prejavia na nákupnom sprá-
vaní zákazníkov až v nasledujúcich mesiacoch.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Počas prvých siedmich mesiacov tohto roka malo-
obchodné tržby v stálych cenách medziročne 
vzrástli o 9‚2 %. Tržby pritom narástli takmer všet-
kým oblastiam maloobchodu vrátane špecializova-
ných predajní s ostatným tovarom, ako napríklad 
s obuvou, oblečením či drogériou. „Bolo to ovplyv-
nené efektom odloženej spotreby, ktorý spočíva 
v úsporách. Tie spotrebiteľom vznikli počas pandé-
mie – v čase, keď boli zatvorené obchody a nefun-
govali služby. Tieto finančné prostriedky Slováci 
v tomto roku využívajú na väčšie nákupy, a to aj 
napriek vyšším cenám tovarov,“ vysvetľuje analy-
tička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.

Ako ďalej pokračuje, dôležitým faktorom sú tiež 
otvorené kamenné obchody. Vlani totiž až do 
19. apríla boli fyzické prevádzky zatvorené. Výnim-
ku vtedy tvorili iba predajne s potravinami, drogé-
riou či lekárne. Všetok ostatný tovar si museli zá-
kazníci objednávať z internetových obchodov. 
„Tohtoročné čísla maloobchodných tržieb ukazujú, 
že e-commerce nedokáže úplne nahradiť existen-
ciu fyzických prevádzok. Pochopiteľne, online na-
kupovanie má svoje dôležité miesto v schéme na-
kupovania. No skúsenosť z ostatného obdobia 

potvrdzuje, že z dlhodobého hľadiska je e-com-
merce ideálny v kombinácii s klasickým nakupova-
ním,“ vysvetľuje analytička.

Sieť dm drogerie markt potvrdzuje, že vníma ná-
vrat zákazníkov z iných lokalít do obchodných cen-
tier. V porovnaní s covidovým obdobím nakupujú 
menšie objemy, avšak výrazne častejšie. „Vo vše-
obecnosti môžeme konštatovať, že zákazníci sa 
vrátili k nákupnému správaniu z predcovidového 
obdobia. Z pohľadu sortimentu vnímame, že zá-
kazníci po odložení rúšok majú opäť záujem o sor-
timent z oblasti beauty. Naďalej pretrváva aj vyso-
ký záujem o sortiment zdravia a zdravej výživy,“ 
uvádza oblastná manažérka siete drogérií Simona 
Kukučková. Zároveň pokračuje, že aktuálne nevní-
majú negatívny vplyv inflácie na výkon predajní 
v obchodných centrách.

Andrea Aujeská potvrdzuje, že po pandémii silnie 
potreba ľudí stretávať sa osobne. V Avione vidia 
veľký záujem návštevníkov nielen o nakupovanie, 
ale aj o eventy, výstavy, zábavné či špeciálne ná-
kupné akcie so zľavami a súťažami. „Ľudia aj v bu-
dúcnosti budú vyhľadávať najmä také centrá, kde 
nielen pohodlne nakúpia, ale vybavia si naraz rôz-
ne služby ako poštu, kaderníka či banku a zároveň 
sa zabavia s priateľmi a rodinou,“ vysvetľuje.

Budúcnosť patrí 
pripraveným

O budúcnosti nákupných centier sa začalo oveľa 
hlasnejšie hovoriť práve počas pandémie. Spome-
dzi maloobchodu ich protipandemické opatrenia 
spolu s opatrnosťou ľudí zasiahli azda najtvrdšie. 
Zavreli sa detské kútiky, kiná, food courty, zrušili 
podujatia, obchody so spotrebným tovarom zatiah-
li mreže. Otvorené ostali iba potraviny, drogérie či 
lekárne. Zákazníci sa presunuli do online priestoru 
a mnohí si na pohodlný nákup z domova zvykli.

„Od vypuknutia pandémie obchodné centrá a ka-
menné prevádzky čelia najmä otázkam, či prežijú 
a či ešte dokážu konkurovať e-commerce. Realita 
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inzercia

„Zákazníci 
sa do 

nákupných 
centier 

vracajú.“

Počas covidu realizovali zákazníci menej 
nákupov, pričom objem nákupu bol väčší. 
Teraz sa zákazníci vracajú späť do nákup-
ných centier a nakupujú menšie objemy, 
avšak výrazne častejšie. To, aké trendy 
budú, závisí od toho, čo ešte príde v blízkej 
budúcnosti a aké opatrenia nastanú.

Simona Kukučková,
oblastná manažérka, 
dm drogerie markt
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TÉMA VYDANIA
Krízy testujú 
obchodné centrá

O tom, ako narástli obchodné 
centrá na Slovensku, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk



naznačuje, že dokážu. A to hlavne tie, ktoré sa 
orientujú na inovácie a zážitok,“ vysvetľuje Eva 
Sadovská. Ako pokračuje, v súvislosti s budúcnos-
ťou nákupných centier sa považuje za kľúčový po-
jem „destination footfall“. Zámerom je prilákať 
nielen okoloidúcich, ale aj návštevníkov, pre kto-
rých je samotné centrum cieľovou destináciou.

„Prieskumy navyše ukazujú, že dôveryhodnosť zna-
čiek je vyššia, ak majú aj svoje kamenné pobočky. 
Vo svete sa tak stále viac objavujú hybridné prevádz-
ky, ktoré kombinujú online a offline nakupovanie,“ 
hovorí s tým, že v online prostredí je veľmi náročné 
a drahé získať pozornosť zákazníka, a preto mnoho 
značiek zo sveta e-commerce otvára v nákupných 
centrách showroomy alebo výdajné miesta.

Nákupné centrá sú podľa Evy Sadovskej „mik-
rosvetom“ maloobchodu. Aj v nich je evidovaný 
návrat k normálnemu správaniu spotrebiteľov. Veci 
dennej spotreby, módu a zábavu ľudia stále chodia 

radšej kupovať do obchodných centier. Dokonca 
aj pri elektronike majú nákupné centrá odsledova-
né, že ak si zákazník objedná tovar napríklad onli-
ne, príde si poň radšej osobne do predajne. 
„V tomto roku tak nákupné centrá pocítili silný 
opätovný nárast počtu návštevníkov, ktorí v ná-
kupných centrách možnosť nakupovania, vybave-
nia viacerých služieb pod jednou strechou a tráve-
nia času so zážitkom doslova vyhľadávajú,“ 
hodnotí analytička.

Menšie náklady 
a väčšie plochy

O čosi odlišný príbeh píšu retailové parky. Počas 
pandémie boli oproti nákupným centrám v miernej 
výhode. V rámci uvoľňovania protipandemických 
opatrení mohli malé obchodné centrá do maximál-
ne 35 obchodov či služieb otvoriť skôr ako veľké 
obchodné centrá. Vďaka tomu, že prevádzky majú 
samostatný vchod, zákazníci nemuseli mať pri náv-
števe vybranej predajne obavy z koncentrácie ľudí 
na chodbách. Ani im sa však pokles záujmu zákaz-
níkov nevyhol.

Ako uvádza Erik Molčan, property manažér spo-
ločnosti MVGM Slovakia, pokles návštevnosti re-
tail parkov a „low mass“ obchodných centier osci-
luje približne od 20 do 25 % a obraty klientov 
v celoročnom priemere poklesli o 10 % v porov-
naní s predcovidovým rokom 2019. „Pozitívne 
trendy sledujeme u silných sieťových retailparko-
vých klientov a je možné predpokladať, že k do-
rovnaniu celoročného obratu z roku 2019 dôjde ku 
koncu roka 2022. Obchodné centrá a retail parky, 
v ktorých podstatnú časť plochy tvoria silní sieťoví 
hráči, s obsadenosťou väčší problém nemajú a je 
vysoký predpoklad, že aj napriek stúpajúcim ná-
kladom na energie a aktuálnej miere inflácie budú 
skokanmi retailového trhu,“ konštatuje.

Požiadavky jednotlivých nájomcov v retail parkoch 
sa menia, no podľa Erika Molčana u viacerých 
z nich zaznamenávajú snahu o zväčšenie predajnej 
plochy. Napríklad značka Tedi sa v posledných ro-
koch dokázala zväčšovať, sieť Pepco aktuálne pre-
vádzkuje omnoho väčšie predajne v porovnaní 
s plochami, ktoré si prenajímala v čase vstupu na 
trh a rovnako evidujú nové siete vstupujúce na trh 
s požiadavkou na 1 000 metrov štvorcových a viac.

Vzhľadom na vývoj súčasnej celosvetovej situácie 
Erik Molčan predpokladá príliv klientely do seg-
mentu retail parkov a nákupných centier oriento-
vaných na diskontné predajne a nízke ceny a, na-
opak, stagnáciu či pokles prémiových obchodných 
centier. „Väčšinu obyvateľstva tvorí nižšia až stred-
ná príjmová vrstva, odhadujeme, že predajcovia 
s nízkymi cenami budú na trhu stále dominantnej-
ší. Niektorí predajcovia taktiež menia stratégiu 
a začínajú expandovať do centier s nízkopríjmovou 
klientelou,“ uzatvára.

Koncept retail parkov je pre nájomcov z hľadiska 
nákladov navyše lákavejší. Nemusia sa podieľať na 
kúrení či osvetlení spoločných priestorov, keďže 
v retail parkoch absentujú, a aj náklady na marke-
ting sú nižšie než v prípade prémiových obchod-
ných centier. Zvyšovanie cien energií, ktoré budú 
mnohí prenajímatelia premietať do nájomných 
zmlúv, a rastúca inflácia spojená so šetrením zá-
kazníkov preveria ekonomickú silu nájomcov a roz-
hodnú aj o tom, pre akú lokalitu sa rozhodnú.

Ako budú vyzerať 
nákupné centrá 
budúcnosti podľa 
Wood & Company?

Viacúčelovosť. Obchodné centrá budú 
v budúcnosti prepájať ešte viac funkcií a po-
núkať široké spektrum voľnočasových aktivít 
a služieb (vrátane relaxu či kancelárií). Náv-
števník si do nich príde nielen nakúpiť, ale 
bude v nich môcť prepájať prácu, relax a so-
cializáciu.

Inovácie. Trendy zo sveta predpovedajú nie-
len inovácie v oblasti digitálnych technológií, 
napríklad pri vrátení tovaru, ale aj inovácie 
pri samotnom prezentovaní tovaru prostred-
níctvom virtuálnej reality.

Zážitok. Obchodné centrá budú aj v budúc-
nosti čeliť konkurencii z online prostredia 
a jeho pestrej ponuke tovarov. Konkurenč-
nou výhodou a zároveň nevyhnutnosťou 
nákupných centier bude predaj tovaru so 
zážitkom. Ak zákazník nebude mať možnosť 
nakupovať s pridanou hodnotou, uprednost-
ní online priestor.

Brand experience (zážitok so značkou). 
Cesta zákazníka sa neustále vyvíja. Dnes na-
kupovanie nie je len o návšteve obchodu. Ide 
o celkovú skúsenosť so značkou prostredníc-
tvom online aj offline platforiem. Zákazník 
sa často rozhodne v internetovom prostredí 
a následne nákup zrealizuje v kamennej pre-
vádzke.

Nové značky. Obchodné centrá aj naďalej 
budú slúžiť na objavovanie a prezentáciu no-
vých značiek.

Dôveryhodnosť. Prieskumy ukazujú, že 
dôveryhodnosť značiek je vyššia, ak majú aj 
svoje kamenné pobočky.

E-commerce a kamenný obchod. V digi-
tálnom svete je veľmi náročné a drahé získať 
si pozornosť zákazníka. Práve preto mnoho 
značiek napriek digitalizácii hľadá možnosti 
v kamenných predajniach, a to minimálne 
formou showroomu alebo výdajného mies-
ta. Trendom sa tak stáva mix e-commerce 
a kamennej prevádzky.
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arián Petrík sa k vlastnej 
značke mäsiarstiev dostal 
prakticky náhodou. Dlhé 
roky pôsobil ako manažér 
v IT sektore. Potom však priš-

la pracovná ponuka zo siete predajní s mäsom. „Pre-
kvapilo ma to, pretože som nebol žiaden kuchár, 
takže o mäse som vedel toľko, čo bežný konzument. 
Ale bola to manažérska funkcia a znamenala pre 
mňa profesionálnu výzvu. Tento sektor ma nadchol 
a dlhé roky som pôsobil v mäsiarskej branži,“ spomí-
na na zmenu svojho kariérneho smerovania. 

Po skúsenostiach, ktoré nadobudol, sa rozhodol, 
že to skúsi robiť po svojom a pod svojou vlastnou 
značkou. Tak vznikol Farm House, ktorý má dnes 

v Bratislave a Svätom Jure dokopy šesť obchodov. 
„V roku 2017 sme otvorili prvú predajňu vo Vajno-
roch, následne sme pridali ďalšie predajne, reštau-
ráciu a spojazdnili food truck, s ktorým chodieva-
me na rôzne akcie po západnom Slovensku,“ 
vyratúva majiteľ, ktorý sa nebojí postaviť za gril či 
pult a obsluhovať zákazníkov.

Klasika aj špeciality 

Farm House ponúka širokú paletu mias od sloven-
ských dodávateľov od kuracieho cez králičie a divi-
nu až po pštrosie mäso. Dokonca aj to pochádza 
z farmy na Záhorí. Výnimku zo slovenského 

Žiadne plastové vaničky s vopred naporciovaným 
mäsom či mäsovými výrobkami, ktoré si zákaz-
ník nemôže ani poriadne obzrieť.  Mäsiarstvo 
Farm House vystavuje na chladiacich pultoch 
čerstvé mäso, ktoré láka už na pohľad.  Pochádza 

zo slovenských fariem, ktoré pristupujú k chovu zvierat 
a výrobe mäsových výrobkov poctivo. „Všetkých našich 
dodávateľov sme navštívili, pretože chceme vedieť, odkiaľ 

pochádzajú ich produkty,“ uvádza majiteľ Marián Petrík.

Poctivé mäso 
zo Slovenska

Marián 
Petrík

Farm House
Sídlo: OC Retro, 

Nevädzová 6, 
821 01  Bratislava

Počet zamestnancov: 15

Otváracie hodiny:

Pondelok až sobota: 
8.00 – 19.00

Predajná plocha: 50 m2

Sieť: Farm House má 
dovedna šesť predajní, 
reštauráciu a food truck

Sortiment: cca 200 položiek

•  46 rokov
•  ženatý otec troch dcér
•  vyštudoval 

elektrotechniku 
a pred vstupom 
do potravinárstva 
a retailu pracoval 
v IT sektore

•  medzi jeho záľuby 
patrí hudba, rodina 
a priatelia

 Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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 rodokmeňa tvorí iba špeciálne japonské mäso 
wagyu. Okrem čerstvého mäsa si zákazníci môžu 
vyberať spomedzi množstva mäsových výrobkov. 
„Najviac sa predáva hovädzina. To je pozitívna 
správa, pretože sa vraciame k mäsu, ktoré bolo 
kedysi na výslní a považuje sa za jedno z najlepších 
mias,“ hovorí Marián Petrík. 

Ako pokračuje, vo firme boli prekvapení, ako si 
spotrebitelia obľúbili sušené výrobky, napríklad 
sušené jelenie stehno. „Dá sa povedať, že na trhu 
sme boli priekopníkmi dry-aged steakov. Ide o su-
ché zrenie, takže mäso neobsahuje žiadnu vodu. 
Zákazník si ukáže prstom a my mu odrežeme po-
žadovanú veľkosť steaku,“ uvádza. 

Špecialitou, ktorá si našla svojich zákazníkov, sú aj 
pštrosie vajcia. Jedno také vajce zodpovedá približ-
ne 40 slepačím vajciam. Má takú pevnú škrupinu, 
že vydrží, aj keď sa naň postaví dospelá žena. Preto 
sa nedá normálne rozbiť, ale je potrebné doň navŕt-
ať z oboch strán diery, aby mohlo vajíčko vytiecť.

Sieť má k dispozícii aj internetový obchod, ktorý 
spustili už pred pandémiou. Keď sa predajne počas 
reštrikčných opatrení zavreli a zákazníci boli opa-
trní, Farm House bol vybavený chladiacimi autami 
a mohol ihneď do    ručovať. Najväčší nápor zažil na 
začiatku koronakrízy, potom prišlo k stabilizácii 
záujmu, no aj teraz je e-shop u spotrebiteľov ob-
ľúbený. Spoločnosť doručuje nielen v Bratislave, ale 
aj v okolí. Zákazníci si však môžu zásielku objednať 
do predajne, a keďže odpadajú náklady na dopra-
vu, dostanú desaťpercentnú zľavu na svoj nákup.

Marián Petrík nesúhlasí s tým, že by sa ľudia báli 
objednávať si cez internet čerstvé potraviny. Mno-
hým vyhovuje nakupovanie z pohodlia domova, 
navyše, takto si môžu nakúpiť aj zákazníci z okolia, 
ktorí nebývajú v Bratislave. Dodávateľmi Farm Hou-
se sú malí farmári, ktorí nerobia závozy každý deň. 
Preto sa môže stať, že ak výrobca priviezol svoje 
produkty v pondelok a nabudúce príde až vo štvr-
tok, spotrebiteľ si na svoju internetovú objednávku 

Mäsiarstvo ponúka produkty iba od slovenských dodávateľov. 
Výnimku tvorí špeciálne mäso wagyu z Japonska.

Mariánove bestsellery

počká tri dni. „S nakupujúcimi komunikujeme, či 
im to vyhovuje. Takto majú záruku, že mäso je ozaj 
čerstvé,“ vysvetľuje.

Komunikovať so zákazníkmi a zvládnuť produkt 
nielen podať, ale skutočne predať dokážu iba za-
mestnanci, ktorí majú svoju prácu radi. Marián 
Petrík hovorí, že najväčšou devízou spoločnosti sú 
práve jeho kolegovia, ktorí sa v priebehu rokov 
stali aj jeho kamarátmi. S väčšinou z nich sa poznal 
ešte predtým, ako ich zamestnal. Keďže pochá-
dzajú z iných kútov Slovenska, zabezpečil im v Bra-
tislave ubytovanie, stará sa, aby boli spokojní 
a chodili do práce s radosťou. „Sám som zažil vše-
lijakých šéfov, preto sa snažím byť ľudským a ne-
hrať sa na funkcie,“ konštatuje. 

Vzťah mäsiara 
so zákazníkom

Ako pokračuje, mäso je citlivá komodita a vzťah 
zákazníka s mäsiarom by sa dal prirovnať aj 
ku vzťahu človeka k zubárovi či krajčírovi. Dokáže 
byť osobný a dlhodobý. Dôležitá je však dôvera, 
ktorá sa ťažko buduje a rýchlo stráca. „Náš zákaz-
ník sa k nám vracia a realizuje opätovné nákupy, 
pretože vidí rozdiel medzi mäsom zo supermarke-
tov a tým, ktoré predávame. To je pre nás veľmi 
podstatné,“ opisuje.

Keďže Farm House má v ponuke mäso z malých 
slovenských fariem, logicky, nedokáže ponúknuť 
také nízke ceny ako veľké reťazce. Marián Petrík 
hovorí, že cenovo sú niekde v strede. A ak si človek 
uvedomí, že s poctivým mäsom nekupuje vodu, 
ktorá je v niektorých produktoch prítomná, cena 
je vlastne porovnateľná. Ich zákazníkmi sú však 
ľudia zo strednej triedy, ktorí nejdú vyslovene po 
akciách, ale chcú kvalitu za prijateľnú cenu. Sú uve-
domelí a radšej si kúpia mäso či mäsové výrobky 
menej často, ale zaujíma ich kvalita. Marián Petrík 
spomína na príbeh zákazníčky, ktorá si u nich ku-

povala mäso a postupne si ho začali pýtať aj jej 
manžel a syn, ktorí neboli veľkými milovníkmi 
mäsa. „Potom sa nám priznala, že si dvadsať rokov 
myslela, aká je zlá kuchárka. Pritom stačilo zvoliť 
poctivé suroviny,“ hovorí s úsmevom.

Niekedy podľa neho stačí zapojiť sedliacky rozum. 
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stovky kg
steakov rôznych druhov mesačne.

desiatky kg12  000 kusov
kuracích pŕs mesačne. vajíčok z voľného výbehu mesačne.



Aký zákazník vyhľadáva takúto 
produkciu, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk



OCHUTNÁVKA Z KONFERENČNÉHO PROGRAMU

POSTRACH MENOM 
INFLÁCIA – VÝVOJ 
A HNACIE FAKTORY

Ako sa vyvíjajú inflačné 
očakávania? Ovplyvňujú 
správanie ľudí a firiem? 
Prezentácia poskytne 
aktuálny pohľad na 
nálady a očakávaný vývoj 
v ekonomike na Slovensku 
a vo svete. Preskúma 

detaily inflačného vývoja a rozoberie 
faktory, ktoré infláciu v poslednom 
období poháňajú.

MICHAL HORVÁTH, 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

PANELOVÁ DISKUSIA:  POSVIEŤME SI NA NÁKLADY
Do pandémie platilo, že náklady sa dali znižovať v mnohých 
oblastiach. Dnes sa táto úloha zdá byť v kategórii mission 
impossible. Od roku 2021 dramaticky rastú ceny energie 
a materiálových vstupov, prepravy, mzdy či výdavky 
potrebné na opravy alebo strategické investície. Množstvo peňazí v ekonomike 
roztáča inflačnú špirálu, ktorá ďalej povzbudzuje rast cien, resp. nákladov, a to 
aj v odboroch, pri produktoch a službách, kde by to už nutné nebolo. Čo sa dá 
v tejto situácii robiť? „Rezať“ náklady zrejme nepôjde, je však možné pristúpiť 
k „mitigačným opatreniam“, teda zmierňovať ich rýchle zvyšovanie.
SVETOZÁR ROHOŇ, CONTERA; VLADIMÍR VLHA, 108 AGENCY; PÉTER VÖRÖS, HOPI SK;
MARTIN URBAN, JUNGHEINRICH; LENKA BUCHLÁKOVÁ, TA3
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PANELOVÁ

DISKUSIA

24. – 25. 11. 
2022

DOUBLETREE 
BY HILTON 

BRATISLAVA

ČO VÁS ČAKÁ DOPOLUDNIA? 

ČO VÁM PONÚKNEME POPOLUDNÍ? 

DLHODOBÉ SKÚSENOSTI 
S PREVÁDZKOU AUTOMATICKÝCH 
VOZÍKOV AGV 

Štefan Buček zo spoločnosti IKEA 
Components a Marián Jančík 
zo spoločnosti Jungheinrich sa 
s vami podelia o dlhodobé skúse-
nosti s používaním automatických 
vozíkov AGV v praxi. Prevedú 
vás od zámeru, dôvodov, cez 

implementáciu a nasadenie až po benefity z osemročnej praxe. 
Kedy začať zvažovať nasadenie AGV? Akú prípravu očakávať na 
oboch stranách? Prečo je dôležitý silný a kvalitný partner a na 
čo sa zamerať? Akú úlohu hra servis pri užívaní AGV a ako čeliť 
meniacim sa podmienkam? Ako a prečo táto úspešná spolupráca 
podnietila implementáciu obdobného riešenia v ďalšom závode 
IKEA Components? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete 
v tejto exkluzívnej prípadovej štúdii.

ŠTEFAN BUČEK, IKEA COMPONENTS
MARIÁN JANČÍK, JUNGHEINRICH

CESTA PLZEŇSKÉHO PRAZDROJA 
K AUTOMATIZÁCII LOGISTIKY

V tejto hlavnej exkluzívnej prezentácii nás David 
Udal, supply chain director českej a slovenskej po-
bočky Plzeňského Prazdroja, oboznámi s niekoľkými 
projektami automatizácie dodávateľského reťazca, 
ktoré spoločnosť v posledných rokoch zrealizovala. 
Patria medzi ne Control Tower a mobilné riešenia 
Direct Store Delivery (mDSD) (vďaka ním dokáže 

sledovať stav dodávok v reálnom čase a súčasne zrýchliť a zjed-
nodušiť prácu vodičom), ďalej automatizované miešanie tovaru 
na paletách, realizácia automaticky riadených vozidiel v pivovare 
Radegast a aktuálne otvorenie plnoautomatického skladu v plzeň-
skej prevádzke. Bude diskutovať o výzvach, ktorým táto tradičná 
spoločnosť čelila na ceste k moderným logistickým riešeniam. Na 
záver si vypočujeme jedinečný pohľad bývalého finančného riadi-
teľa, ktorý má momentálne na starosti dodávateľský reťazec, na 
rovnováhu medzi investíciami a úsporami v čase rastúcich nákladov 
a stagnácie predaja.

DAVID UDAL, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

AKO ZVÍŤAZIŤ V OSOBNOM 
AJ PROFESIJNOM ŽIVOTE?

ANASTASIA KUZMINA

 Kde hľadať motiváciu k jedinečným výkonom?
 Ako dosahovať vytýčené ciele?
 Časový manažment ako kľúč k úspechu
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a zaistite si svoje miesto. 
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BizLOG – speed-datingové stretnutia 
medzi partnermi a účastníkmi kongresu
Váš súčasný dodávateľ je moc drahý? 
Nemá pre vás dostupné vybavenie, službu?

➔ Poďte stretnúť nových dodávateľov, 
nezáväzne a na neutrálnej pôde.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER  –
Príležitosť pre networking
Po náročnom konferenčnom dni je pripravený 
neformálny Logistický Business Mixer s bohatým 
programom, ktorý ponúka skvelý priestor 
pre networking.

SEELOG – Logistika v praxi
Na druhý deň kongresu majú účastníci možnosť vidieť logistiku v praxi. 
Zaisťujeme prehliadky špičkových skladov a výrobných zariadení v blíz-
kosti kongresového areálu, čím účastníci 
majú možnosť vidieť logistiku v akcii.
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igitálna komunikácia v retaile 
už nie je len o digitálnych zo-
brazovačoch. Vplyvom digita-
lizácie prechádza svet retailu 
aj správanie zákazníkov vý-

raznými zmenami. Digitálne, technologicky vy-
spelé projekty, koncepty plne automatizovaných 
predajní, softvér na správu retailových priestorov 
a ďalšie technológie, medzi ktoré patria smart re-
gály, chladničky alebo aj paletové miesta, už nie 
sú hudbou budúcnosti. Naopak, tieto inovatívne 
riešenia stále častejšie posúvajú komunikáciu v re-
taile ďalej, na vyššiu úroveň, k lepším zážitkom pre 
nakupujúcich, vyššej efektivite, a zároveň podpo-
rujú udržateľnosť.

Systém automaticky 
rieši objednávky

Svet zažíva raketový vzostup v používaní moder-
ných technológií. Mnoho spotrebiteľov si bez nich 
už nedokáže predstaviť svoj život. Jedným z dôvo-
dov, prečo je to tak, je to, že im v mnohých ohľa-
doch uľahčujú život. Nie je preto div, že sa ich 
používanie nevyhýba ani oblasti in-store. Projekt 
Golden Eye alebo Zlaté oko je príkladom takej 
technológie. Novovyvinutý softvér dokáže pro-
stredníctvom fotokamier umiestnených do mrazni-
čiek v obchodných reťazcoch sám pripraviť a na-
vrhnúť objednávku. Tým dochádza k značnému 
zjednodušeniu a zautomatizovaniu procesov, na-
vyše s možnosťou ďalšieho zdieľania dát. „Máme 
v gescii vyše 24-tisíc mraziacich boxov. Tento ná-
stroj nám veľmi pomáha zefektívňovať proces ich 
správy. Projekt Zlaté oko sleduje, komunikuje a do-
dáva nám cenné dáta. Vďaka nemu sa nám navyše 
podarilo výrazne znížiť percento stratených chla-
diacich boxov. Keďže sú vybavené batériou, aj po 
prerušení napájania sú kamery schopné pracovať,“ 
vyzdvihuje Miroslav Mahdal, generálny manažér 
spoločnosti Empea. Zariadenie možno nastaviť 
tak, že dokáže posielať akékoľvek množstvo rôz-
norodých dát.

Keďže technológia rozpozná každý výrobok ulo-
žený v boxe, v prípade, že zásoba niektorej skupiny 
klesne pod 50 %, pošle notifikáciu, že sa tak stalo. 

s touto technológiou. Ich výhoda spočíva v náras-
te predajov, eliminácii vypredaných zásob, rýchlej-
šom a pružnejšom doplňovaní a v neposlednom 
rade v uznaní zákazníkov.

S dátami musí niekto 
pomôcť

Petr Žikovský, head of sales development, a Petr 
Blabla, head of digital retail spoločnosti Adastra, 
prišli zodpovedať otázku, či sú dáta poklad, alebo 

Od smart kamier cez smart police, smart regálové miesta až k digitálnej organizácii 
obchodu vedúcej k plne digitálnemu a automatizovanému obchodu. To bola v skratke 
náplň stretnutia odborníkov na digitálnu komunikáciu v retaile, ktoré pred časom 
usporiadala asociácia POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Pokiaľ klesne pod 25 %, dôjde k vygenerovaniu 
návrhu objednávky. Obchodník ju potom môže 
schváliť manuálne a odoslať distribútorovi alebo to 
systém môže celé rovno zautomatizovať – teda 
vypustiť medzičlánok, schválenie maloobchodní-
kom. „Vďaka Oku sme schopní sledovať všetky 
kľúčové parametre, ktoré si sami nastavíme, a tak 
napríklad vytvárať automatické podrobné repor-
ty,“ hovorí Miroslav Mahdal. Môže ísť o percento 
námrazy boxu, teploty atď. Okrem toho, že sa 
možno pozrieť do histórie, na základe už pozbie-
raných dát vie i predikovať budúce stavy. V Česku 
a na Slovensku funguje už 800 chladiacich boxov 

Moderné 
digitálne nástroje
 menia komunikáciu
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

peklo. Podľa nich v retaile zatiaľ vo väčšej miere 
chýbajú technológie, ktoré prichádzajú z e-com-
merce, ako sú napríklad kvalita merania dát, de-
mografické údaje atď. „Nám sa to podarilo vyrie-
šiť, pretože sa pozeráme na celú cestu zákazníka 
predajňou. Teda od vstupu cez pohyb vnútri až po 
zaplatenie,“ vysvetľuje Petr Blabla. Takto je možné 
merať aj konverziu, koľko zákazníkov príde do ná-
kupného centra a koľko do konkrétneho obchodu. 
Alebo rozlíšiť deti od dospelých, určiť pohlavie, 
prípadne, kam sa kto pozerá, akú má kto náladu 
a kadiaľ sa kto pohybuje. „To je možné docieliť 
prostredníctvom zariadenia, ktoré je umiestnené 

žíva kontajnerové riešenia. Vo svojej podstate ide 
o kontajnery pre impulzné nákupy, ale už sa začí-
najú pomaly objavovať aj v Európe, napríklad vo 
Švédsku, Francúzsku či Nemecku. V Česku si spot-
rebitelia zamilovali samoobslužné pokladnice 
a možnosť skenovať položky v priebehu nákupu. 
„Naše riešenia sú hybridnou cestou. Kombinujú 
teda oboje, a to vďaka ucelenému prepracované-
mu hardvérovému a softvérovému ekosystému. 
Budúcnosť nakupovania vidíme v plnej bezobsluž-
nosti prevádzky s vylúčením platobných terminá-
lov, kioskov a pokladníc,“ komentuje Pavel Kozler. 
Mimochodom, ochrana predajne je riešená napo-
jením na pult centrálnej ochrany, kde obsluha vidí 
v priamom prenose, čo sa vnútri deje.

Detailné informácie 
o predajni

Posledný príspevok sa venoval využitiu digitálneho 
obrazu predajne v príkladoch. To okrem iného pri-
náša možnosť eliminovať nutnosť chodiť po pre-
dajni, zisťovať a manuálne zapisovať, čo kde chýba. 
„Aby mala obsluha prehľad o tovare, v hojnom 
množstve sa dnes ešte stále využíva Excel. Mož-
nosť to je, ale prečo nevyužívať sofistikovanejšie 
riešenia, ktoré umožňujú oveľa viac, a to vrátane 
automatického vyhodnotenia?“ pýta sa Nikola Pis-
kačová, vedúca priamej podpory spoločnosti 
 Quant Retail. Vytvorenie digitálneho obrazu pre-
dajne umožňuje výrazné zefektívnenie mnohých 
procesov. V rámci jednej platformy je potom mož-
né napríklad optimalizovať rozloženie kategórií 
a plánogramov, komunikovať s personálom a efek-
tívnejšie riadiť procesy vďaka úlohám naviazaným 
na konkrétne miesta v predajni, získavať spätnú 
väzbu prostredníctvom fotodokumentácie, store 
checkov, efektívnejšie tlačiť cenovky a riadiť auto-
matické objednávky.

Pokiaľ sa zaznamenajú detailné informácie o vyba-
vení predajní a ich pozíciách do centralizovanej 
databázy, je možné ľahko získať odpovede na 
otázky typu: V ktorých predajniach sú nápoje 
umiestnené v päťpolicovom regáli so šírkou políc 
80 centimetrov? Alebo: Koľko rámov formátu A2 
máme celkom vo všetkých predajniach? Prípadne: 
Ktoré predajne majú starší typ regálového vybave-
nia? „Vďaka napojeniu na predajné dáta je možné 
vyhodnotiť, či priestorové podiely kategórií zodpo-
vedajú ich predajným podielom. Navyše nové pre-
dajne budú lepšie navrhnuté, pretože priestor 
bude zodpovedať predajom a obchodnej straté-
gii,“ spresňuje Nikola Piskačová.

na košíku či vozíku, alebo prostredníctvom vhodne 
umiestnených kamier a snímačov na predajnej plo-
che. Pomáhajú nám v tom aj smart stojanové či 
paletové váhy a police či teplotné snímače,“ dodá-
va Petr Blabla.

To všetko navyše pomáha predikovať rôzne stavy, 
napríklad ako dlho trvá priemerný nákup určitej 
skupiny spotrebiteľov, kedy je vhodné otvoriť ďal-
šiu pokladnicu z dôvodu eliminácie radov atď. Rie-
šenia sú navrhované neinvazívnym spôsobom – 
aby sa dali použiť pre už vystavenú paletu, stojan 
a regály. Samozrejmosťou je práca na batérie. 
Napriek tomu je potrebné sa na takúto prevádzku 
pripraviť. Aby sa dáta dali zbierať a hlavne násled-
ne spracovávať. „Všetci chcú digitalizovať. To je 
holý fakt. My sme túto výzvu uchopili tak, že dáta 
prinášame v reálnom čase, v čo najväčšej kvalite 
a zákazníkom s nimi pomáhame ďalej pracovať. 
Verím, že dáta môžu byť peklo, ale my z nich ro-
bíme poklad,“ uzatvára Petr Žikovský.

Komplexný ekosystém 
sa stará o „všetko“

V Strakoniciach sa nachádza prvá naozaj plne di-
gitálna predajňa v Česku. Ide o projekt spoločnos-
ti Knowinstore pripravený pre obchod Coop Tuty 
Strakonice, ktorý je v duchu globálnych trendov – 
ponúka rýchlosť, jednoduchosť, riadenie zásob, 
zákaznícku skúsenosť a bezpečnosť. „Najväčším 
benefitom tohto nového spôsobu nakupovania je, 
že predajňa je otvorená nonstop. Maloobchodník 
to ocení preto, že má neustále otvorené, a spotre-
biteľ zase, že si môže nakúpiť kedykoľvek,“ hovorí 
Pavel Kozler, konateľ spoločnosti Knowinstore. 
Tento typ predajní je určený predovšetkým pre 
miesta s horšou obslužnou infraštruktúrou, môže 
obsahovať individuálnu skladbu sortimentu. Je po-
trebné zdôrazniť, že bezobslužný systém, na kto-
rom pracuje, nie je určený len pre potravinársky 
segment trhu, ale je šitý na mieru pre celú škálu 
ďalších retailových formátov.

Projekt sa inšpiroval predajným konceptom Ama-
zon Go, ktorý tento nový zákaznícky zážitok ako 
prvý naštartoval. Čína ide vlastnou cestou a pou-

Maloobchod 
získal nové 
efektívne 

prostriedky.
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igitálna komunikácia v retaile 
už nie je len o digitálnych zo-
brazovačoch. Vplyvom digita-
lizácie prechádza svet retailu 
aj správanie zákazníkov vý-

raznými zmenami. Digitálne, technologicky vy-
spelé projekty, koncepty plne automatizovaných 
predajní, softvér na správu retailových priestorov 
a ďalšie technológie, medzi ktoré patria smart re-
gály, chladničky alebo aj paletové miesta, už nie 
sú hudbou budúcnosti. Naopak, tieto inovatívne 
riešenia stále častejšie posúvajú komunikáciu v re-
taile ďalej, na vyššiu úroveň, k lepším zážitkom pre 
nakupujúcich, vyššej efektivite, a zároveň podpo-
rujú udržateľnosť.

Systém automaticky 
rieši objednávky

Svet zažíva raketový vzostup v používaní moder-
ných technológií. Mnoho spotrebiteľov si bez nich 
už nedokáže predstaviť svoj život. Jedným z dôvo-
dov, prečo je to tak, je to, že im v mnohých ohľa-
doch uľahčujú život. Nie je preto div, že sa ich 
používanie nevyhýba ani oblasti in-store. Projekt 
Golden Eye alebo Zlaté oko je príkladom takej 
technológie. Novovyvinutý softvér dokáže pro-
stredníctvom fotokamier umiestnených do mrazni-
čiek v obchodných reťazcoch sám pripraviť a na-
vrhnúť objednávku. Tým dochádza k značnému 
zjednodušeniu a zautomatizovaniu procesov, na-
vyše s možnosťou ďalšieho zdieľania dát. „Máme 
v gescii vyše 24-tisíc mraziacich boxov. Tento ná-
stroj nám veľmi pomáha zefektívňovať proces ich 
správy. Projekt Zlaté oko sleduje, komunikuje a do-
dáva nám cenné dáta. Vďaka nemu sa nám navyše 
podarilo výrazne znížiť percento stratených chla-
diacich boxov. Keďže sú vybavené batériou, aj po 
prerušení napájania sú kamery schopné pracovať,“ 
vyzdvihuje Miroslav Mahdal, generálny manažér 
spoločnosti Empea. Zariadenie možno nastaviť 
tak, že dokáže posielať akékoľvek množstvo rôz-
norodých dát.

Keďže technológia rozpozná každý výrobok ulo-
žený v boxe, v prípade, že zásoba niektorej skupiny 
klesne pod 50 %, pošle notifikáciu, že sa tak stalo. 

s touto technológiou. Ich výhoda spočíva v náras-
te predajov, eliminácii vypredaných zásob, rýchlej-
šom a pružnejšom doplňovaní a v neposlednom 
rade v uznaní zákazníkov.

S dátami musí niekto 
pomôcť

Petr Žikovský, head of sales development, a Petr 
Blabla, head of digital retail spoločnosti Adastra, 
prišli zodpovedať otázku, či sú dáta poklad, alebo 

Od smart kamier cez smart police, smart regálové miesta až k digitálnej organizácii 
obchodu vedúcej k plne digitálnemu a automatizovanému obchodu. To bola v skratke 
náplň stretnutia odborníkov na digitálnu komunikáciu v retaile, ktoré pred časom 
usporiadala asociácia POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Pokiaľ klesne pod 25 %, dôjde k vygenerovaniu 
návrhu objednávky. Obchodník ju potom môže 
schváliť manuálne a odoslať distribútorovi alebo to 
systém môže celé rovno zautomatizovať – teda 
vypustiť medzičlánok, schválenie maloobchodní-
kom. „Vďaka Oku sme schopní sledovať všetky 
kľúčové parametre, ktoré si sami nastavíme, a tak 
napríklad vytvárať automatické podrobné repor-
ty,“ hovorí Miroslav Mahdal. Môže ísť o percento 
námrazy boxu, teploty atď. Okrem toho, že sa 
možno pozrieť do histórie, na základe už pozbie-
raných dát vie i predikovať budúce stavy. V Česku 
a na Slovensku funguje už 800 chladiacich boxov 

Moderné 
digitálne nástroje
 menia komunikáciu
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V tomto vydaní:

SPOTREBITELIA 
SI NA SVIATKY 
DOPRAJÚ

CS #1

Blížiaci sa koniec roka tentoraz 
stavia producentov a distribútorov 
alkoholických nápojov či slaných 

pochutín do ťažkej pozície. Na jednej strane je to obdobie, ktoré sa už tradične viaže 
s obrovskými nákupmi a zároveň výhodnými spotrebiteľskými cenami. Na druhej 
strane však bezprecedentné zdražovanie núti výrobcov a obchodníkov pri cenovej 
politike dvakrát svoje rozhodnutie premyslieť. Akciové ceny síce v obchodoch budú, 
no otázka je, či si to spotrebiteľ pri pohľade na účet aj všimne.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

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

S
viatky sú tradične obdobie, keď 
sa spotrebitelia pozerajú omno-
ho viac na stôl ako do 
peňaženiek. Produ-
centi a distribútori 

alkoholických nápojov či slaných 
pochutín veria, že napriek ne-
ľahkému obdobiu pre obchod 
aj zákazníkov ani záver roka 
2022 nebude výnimkou. 
S trochou nadhľadu sa 
dá povedať, že na ťaž-
ké časy by už 

po posledných dvoch pandemických sezónach 
mali byť zvyknutí. Nútená izolácia domácnos-
tí počas sviatočného obdobia však obchodní-
kov na kolená nepoložila a tí sa spoliehajú, že 
ich spotrebitelia podržia aj v čase razantného 
zdražovania. „Naši zákazníci nás podržali po-
čas covidu, veríme, že nám zostanú verní aj 
naďalej a budú podporovať slovenských 
výrobcov,“ dúfa majiteľ spo-
ločnosti Karloff Erik 
Semaňák.

Vianoce a Silvester sú tradične silnou sezónou 
pre veľkú časť FMCG odvetví a tento trend spo-
ločnosť Mattoni 1873 cíti v každej kategórii, 
ktorú predáva. Na spotrebiteľské nákupné 
správanie však bude vplývať aj ťažký rok a po-

kračujúce vplyvy inflácie. „Z týchto 
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dôvodov v súčasnosti nie je možné predvídať 
presné správanie spotrebiteľov. Očakávame, že 
budú dôslednejšie zvažovať svoje nákupy, ale 
počas sviatkov si tradične aj doprajú,“ hovorí 
Karol Ponesz, country manažér spoločnosti 
Mattoni 1873.

Zvýšenie záujmu o svoje výrobky počas sviat-
kov už tradične očakáva aj spoločnosť 
SlovChips. „Naše kvalitné slovenské výrobky si 
spotrebitelia doprajú aj napriek vyšším ce-
nám,“ očakáva Ľubica Krišáková, riaditeľka 
predaja firmy SlovChips pre stredné Sloven-
sko. Momentálny rast cien energií a surovín 
totiž už výrobcovia nevedia absorbovať bez 
toho, aby ho nepremietli do výstupných cien 
produktov. „Výraznejšie akcie na sviatočné 
produkty budú  možné len vtedy, keď budú do-
dávatelia a obchodníci úzko spolupracovať 
s cieľom vytvoriť príťažlivú ponuku pre koneč-
ného spotrebiteľa,“ myslí si Martin Spurný, ria-
diteľ spoločnosti Old Herold.

Spotreba 
na Vianoce rastie

Slovensko podľa najaktuálnejšieho rebríčka Sve-
tovej zdravotníckej organizácie nepatrí ani do 
prvej dvadsiatky krajín na svete v spotrebe alko-
holu v prepočte na jedného obyvateľa. Na prvej 
priečke bola v roku 2016 Litva, za ktorou tesne 
nasledovala Južná Kórea. Bronzovú priečku si, 
najmä vďaka výnimočnej spotrebe piva, zabez-
pečila Česká republika. Slovensko v tomto hod-
notení skončilo na delenom dvadsiatom prvom 
mieste spolu s Gabonom a Švajčiarskom.

To, čo spotrebitelia zameškávajú počas celého 
roka, sa však podľa údajov agentúry GfK snažia 
dobehnúť počas Vianoc a Silvestra. V podstate 
pri všetkých sledovaných kategóriách produktov 
totiž počas decembra konzumácia výrazne 
rastie. „Záver starého a oslavy príchodu nového 
roka jednoznačne ovplyvňujú vývoj v kategórii 

sektov a šumivých vín. Výrazný nárast nákupov 
vidieť práve v decembri. Len v poslednom me-
siaci roka 2021 si alkoholický šumivý nápoj kú-
pila viac ako tretina slovenských domácností,“ 
uvádza senior konzultantka Spotrebiteľského 
panelu spoločnosti GfK Veronika Némethová.

Výsledky Spotrebiteľského panelu potvrdzujú 
očakávania výrobcov, pretože spotrebitelia vždy 
radi siahnu po zvýhodnenom nákupe. Na kúpu 
akciového tovaru smerovalo každé druhé euro 
z výdavkov na alkohol. „Pre nákupy alkoholu sú 
najdôležitejším nákupným kanálom hypermar-
kety. Celkovo domácnosti minuli v tomto type 

Aké novinky pripravili výrobcovia 
pre spotrebiteľov na sviatky, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk 

1/333,6 %
respondentov aspoň 
raz za uplynulých 
12 mesiacov 
pilo biele víno.

domácností si 
v decembri 2021 
kúpila šumivý 
alkoholický nápoj.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2022 Zdroj: GfK, 07/21 – 06/22

Zdražovanie 
energií a surovín 

výrobcovia 
nevedia 

absorbovať 
bez toho, aby 
ho nepremietli 
do výstupných 

cien.

 „Predajné 
ceny 

 naprieč 
 kategóriami 

porastú.“

Pri súčasnom dramatickom náraste cien 
všetkých vstupov nie je možné počítať 
s výraznými cenovými akciami na konci 
roka. Spomenuté faktory spôsobia, 
že predajné ceny naprieč všetkými 
kategóriami porastú. My sa snažíme 
tlmiť tento nárast aj za cenu zníženia 
vlastných marží a našim zákazníkom 
stále prinášať výhodný pomer ceny 
a kvality.

Maroš Puškár, 
riaditeľ pre tradičný trh pre ČR
a SR, Soare Sekt Slovakia
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ľahkému obdobiu pre obchod 
aj zákazníkov ani záver roka 
2022 nebude výnimkou. 
S trochou nadhľadu sa 
dá povedať, že na ťaž-
ké časy by už 

po posledných dvoch pandemických sezónach 
mali byť zvyknutí. Nútená izolácia domácnos-
tí počas sviatočného obdobia však obchodní-
kov na kolená nepoložila a tí sa spoliehajú, že 
ich spotrebitelia podržia aj v čase razantného 
zdražovania. „Naši zákazníci nás podržali po-
čas covidu, veríme, že nám zostanú verní aj 
naďalej a budú podporovať slovenských 
výrobcov,“ dúfa majiteľ spo-
ločnosti Karloff Erik 
Semaňák.

Vianoce a Silvester sú tradične silnou sezónou 
pre veľkú časť FMCG odvetví a tento trend spo-
ločnosť Mattoni 1873 cíti v každej kategórii, 
ktorú predáva. Na spotrebiteľské nákupné 
správanie však bude vplývať aj ťažký rok a po-

kračujúce vplyvy inflácie. „Z týchto 
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hov v 50-mililitrových fľaštičkách. Ak chcú ľudia 
ochutnať všetky, vedia si kúpiť miniset a vybrať 
si chuť, ktorá im bude vyhovovať,“ opisuje.

Odlišnú cestu, ako si získať priazeň spotrebite-
ľov, zvolila spoločnosť Old Herold. Už dlhší čas 
sa snaží spotrebiteľov vzdelávať a učí ich rozo-
znávať kvalitné destiláty od tých všednejších 
napríklad tým, že len pravý ovocný destilát môže 
niesť v názve príponu -ovica. „Sme radi, že v po-
sledných rokoch rastie záujem o pravé ovocné 
destiláty napriek tomu, že ide o produkty s vyš-
šou cenou,“ hovorí Martin Spurný.

Práve na osvetovú kampaň ohľadom kvalitných 
destilátov nadväzuje aktuálna ponuka, do ktorej 
sa dostali darčekové kazety slivovice, hruškovice 
či marhuľovice. „Všetky tieto balenia zjednocu-
je výrazný motív ‚OVICA‘. Veríme, že dozrel čas, 
aby sme ako najväčší výrobca destilátov u nás 
ponúkli našim spotrebiteľom exkluzívne balenia, 
ktoré už nemusia hľadať len medzi importova-
nými výrobkami,“ vysvetľuje Martin Spurný.

nákupného kanála tretinu zo svojich výdavkov 
na alkohol a alkohol si tu kúpili tri štvrtiny do-
mácností,“ dopĺňa Veronika Némethová.

Najpopulárnejším alkoholickým nápojom na 
Slovensku je podľa údajov agentúry pivo, no 
počas sviatkov výrazne stúpa aj spotreba tvrdé-
ho alkoholu. Len za posledný mesiac roka 2021 
si tento typ alkoholu kúpilo 64 % domácností 
a každá naň v priemere minula viac ako 33 eur. 
Vo všeobecnosti sú najdôležitejším nákupným 
kanálom pre liehoviny, ale aj alkoholické nápoje 
vo všeobecnosti, hypermarkety.

Čím zaujať

Napriek automatickému sviatočnému nárastu 
záujmu o alkoholické nápoje či slané pochuti-
ny sa výrobcovia nechcú spoliehať len na 
 zotrvačnosť. Pri raste výrobných nákladov 
a  súvisiacich výdavkov je však príprava noviniek 
o čosi zložitejšia než v minulosti. „Výrobné 
 podniky sa boria s nedostatkom surovín a mate-
riálov a stojí ich veľkú námahu zabezpečiť 
 produkciu štandardných tovarov, preto je to 
s novinkami ťažšie ako po minulé roky,“ hovo-
rí Maroš Puškár, riaditeľ pre tradičný trh ČR a SR 
v spoločnosti Soare Sekt Slovakia.

Firma stojí predovšetkým za značkami ako 
Robby Bubble, Alfons Mucha či Moscato de 
Luxe, pri ktorých podľa Maroša Puškára zazna-
menávajú nárasty v predajoch. „Ešte v závere 
minulého roka sme priniesli na trh rozšírenie 
radu Moscato de Luxe, pričom nealkoholická 
verzia získala aj ocenenie Voľba spotrebiteľov 
2022,“ pokračuje s tým, že sa chystajú rozširo-
vať aj svoje portfólio ovocných vín.

Na vlnu ružových destilátov, ktoré sa už pred 
časom začali objavovať v zahraničí, najnovšie 
plánuje naskočiť aj spoločnosť Karloff. Na trhu 
by sa mal predstaviť ružový Tatratea vyrobený 
z ibišteka, višní a červeného čaju. „Na sviatoč-
né obdobie pripravujeme darčekové balenie, 
na ktorom sú zobrazené dôležité bylinky, ktoré 
sa v tomto nápoji nachádzajú, a je tam taktiež 
opísaný jeho výrobný proces,“ približuje Erik 
Semaňák.

Práve darčekové balenia výberového alkoholu 
sú spôsobom, ako ho počas sviatkov odlíšiť od 
bežných artiklov. Tatratea bude ponúkať dar-
čekové balenie svojej vlajkovej lode spolu s dvo-
ma pohármi, no podľa Erika Semaňáka rastie aj 
dopyt po takzvaných minisetoch. „Sú to kolek-
cie rôznych kombinácií všetkých našich 14 dru-

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

„Veríme, že zákazníci budú 
podporovať slovenských výrobcov.“

 Sme zvedaví, ako sa počas sviatkov spotrebitelia zachovajú, keďže nás 
pre zdražovanie energií čakajú náročnejšie časy, avšak veríme, že si 
Vianoce a Silvestra užijú. V každom prípade k sviatkom neodmysliteľne 
patrí oddych a dobré pitie. Naši zákazníci nás podržali počas covidu, 
veríme, že nám zostanú verní aj naďalej a budú podporovať slovenských 
výrobcov.

Erik Semaňák, majiteľ, Karloff
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Medzi úplné novinky na slovenskom trhu čosko-
ro pribudne svetoznáma poľská vodka Žubrov-
ka, ktorú do svojho portfólia zaradí spoločnosť 
Maspex. „Slovenským spotrebiteľom sa chystá-
me predstaviť prvotriednu, celosvetovo oceňo-
vanú vodku s tradíciou siahajúcou až do 16. sto-
ročia,“ hovorí manažérka pre rozvoj biznisu 

Lenka Rusnáková s tým, že kampaň plánujú 
spustiť počas jesene.

Viac než na novinky sa na poriadnu prípravu 
pred sviatkami spoliehajú vo firme Mattoni 
1873. „Pripravujeme výraznú kampaň pre našu 
vlajkovú značku v rámci kolových nápojov – Pep-
si. Súčasťou kampane budú tiež obaly s vianoč-
ným motívom. Podobne to bude aj s čipsami 
Lay’s, ktoré sú obľúbenou kombináciou s Pep-
si,“ hovorí Karol Ponsez.

Chrumkanie 
na Silvestra
Práve slané pochutiny sú ďalšou kategóriou 
rýchloobrátkového tovaru, ktorá zaznamenáva 
počas sviatkov výrazný nárast predaja. Ako uka-
zujú dáta agentúry GfK, najsilnejším obdobím 
pre nákupy slaného pečiva je záver roka, keď si 
niektorý z týchto produktov kúpilo 6 z 10 do-

mácností, pričom každá naň v tomto období 
minula v priemere takmer štyri eurá.

„V rámci slaných pochutín míňajú domácnosti 
najviac svojich výdavkov práve na čipsy. Z náku-
pu domov si ich za posledných 12 mesiacov 
prinieslo 86 percent domácností. Najobľúbenej-
šie sú zemiakové čipsy. Tortilla čipsy si kúpilo 20 
percent domácností. Len za posledný mesiac 
roka 2021 si čipsy domov kúpilo 6 z 10 domác-
ností, pričom každá na ne v tomto období mi-
nula v priemere takmer päť eur,“ uvádza Vero-
nika Némethová.

Zvýšený záujem spotrebiteľov o slané pochutiny 
potvrdzuje aj spoločnosť SlovChips. „Počas Via-
noc a Silvestra sú v predaji najžiadanejšie stále 
čipsy a slané tyčinky. Spotrebitelia si neodpustia 
konzumáciu slaných slovenských výrobkov,“ 
myslí si Ľubica Krišáková a dodáva, že počas 
sviatkov verí v súčinnosť obchodných partnerov, 
ktorí vo zvýšenej miere podporujú predaj domá-
cich  produktov.

Čím zložitejšia bude situácia na trhu, tým dô-
ležitejšia bude aj správne nastavená marketin-
gová komunikácia. A práve pripomienka pôvo-
du výrobku môže byť jedným z ťahákov, ktorý 
spotrebiteľa napokon presvedčí, aby si daný 
produkt vložil do košíka. „Úzka spolupráca do-
dávateľov s obchodníkmi s cieľom vytvoriť prí-
ťažlivú ponuku neznamená len akciovú cenu, 
ale aj príťažlivé vystavenie a, samozrejme, vyš-
ší podiel domácich výrobkov. Máme prísnu le-
gislatívu s vysoko nastavenými požiadavkami 
a môžeme preto oprávnene veriť, že produkty 
domácich výrobcov sú kvalitné,“ zdôrazňuje 
Martin Spurný. 

64 %
domácností nakupuje počas 
decembra alkoholické nápoje, 
v priemere za 33 eur.

6 z 10
domácností nakúpilo v decembri 
2021 slané zemiakové lupienky, 
pričom každá na ne minula 
v priemere takmer päť eur.

Zdroj: GfK, 07/21 – 06/22

Čím zložitejšia je 
situácia na trhu, 
tým dôležitejšia 

je správne 
nastavená 

marketingová 
komunikácia.

Zdroj: GfK, 07/21 – 06/22
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hov v 50-mililitrových fľaštičkách. Ak chcú ľudia 
ochutnať všetky, vedia si kúpiť miniset a vybrať 
si chuť, ktorá im bude vyhovovať,“ opisuje.

Odlišnú cestu, ako si získať priazeň spotrebite-
ľov, zvolila spoločnosť Old Herold. Už dlhší čas 
sa snaží spotrebiteľov vzdelávať a učí ich rozo-
znávať kvalitné destiláty od tých všednejších 
napríklad tým, že len pravý ovocný destilát môže 
niesť v názve príponu -ovica. „Sme radi, že v po-
sledných rokoch rastie záujem o pravé ovocné 
destiláty napriek tomu, že ide o produkty s vyš-
šou cenou,“ hovorí Martin Spurný.

Práve na osvetovú kampaň ohľadom kvalitných 
destilátov nadväzuje aktuálna ponuka, do ktorej 
sa dostali darčekové kazety slivovice, hruškovice 
či marhuľovice. „Všetky tieto balenia zjednocu-
je výrazný motív ‚OVICA‘. Veríme, že dozrel čas, 
aby sme ako najväčší výrobca destilátov u nás 
ponúkli našim spotrebiteľom exkluzívne balenia, 
ktoré už nemusia hľadať len medzi importova-
nými výrobkami,“ vysvetľuje Martin Spurný.

nákupného kanála tretinu zo svojich výdavkov 
na alkohol a alkohol si tu kúpili tri štvrtiny do-
mácností,“ dopĺňa Veronika Némethová.

Najpopulárnejším alkoholickým nápojom na 
Slovensku je podľa údajov agentúry pivo, no 
počas sviatkov výrazne stúpa aj spotreba tvrdé-
ho alkoholu. Len za posledný mesiac roka 2021 
si tento typ alkoholu kúpilo 64 % domácností 
a každá naň v priemere minula viac ako 33 eur. 
Vo všeobecnosti sú najdôležitejším nákupným 
kanálom pre liehoviny, ale aj alkoholické nápoje 
vo všeobecnosti, hypermarkety.

Čím zaujať

Napriek automatickému sviatočnému nárastu 
záujmu o alkoholické nápoje či slané pochuti-
ny sa výrobcovia nechcú spoliehať len na 
 zotrvačnosť. Pri raste výrobných nákladov 
a  súvisiacich výdavkov je však príprava noviniek 
o čosi zložitejšia než v minulosti. „Výrobné 
 podniky sa boria s nedostatkom surovín a mate-
riálov a stojí ich veľkú námahu zabezpečiť 
 produkciu štandardných tovarov, preto je to 
s novinkami ťažšie ako po minulé roky,“ hovo-
rí Maroš Puškár, riaditeľ pre tradičný trh ČR a SR 
v spoločnosti Soare Sekt Slovakia.

Firma stojí predovšetkým za značkami ako 
Robby Bubble, Alfons Mucha či Moscato de 
Luxe, pri ktorých podľa Maroša Puškára zazna-
menávajú nárasty v predajoch. „Ešte v závere 
minulého roka sme priniesli na trh rozšírenie 
radu Moscato de Luxe, pričom nealkoholická 
verzia získala aj ocenenie Voľba spotrebiteľov 
2022,“ pokračuje s tým, že sa chystajú rozširo-
vať aj svoje portfólio ovocných vín.

Na vlnu ružových destilátov, ktoré sa už pred 
časom začali objavovať v zahraničí, najnovšie 
plánuje naskočiť aj spoločnosť Karloff. Na trhu 
by sa mal predstaviť ružový Tatratea vyrobený 
z ibišteka, višní a červeného čaju. „Na sviatoč-
né obdobie pripravujeme darčekové balenie, 
na ktorom sú zobrazené dôležité bylinky, ktoré 
sa v tomto nápoji nachádzajú, a je tam taktiež 
opísaný jeho výrobný proces,“ približuje Erik 
Semaňák.

Práve darčekové balenia výberového alkoholu 
sú spôsobom, ako ho počas sviatkov odlíšiť od 
bežných artiklov. Tatratea bude ponúkať dar-
čekové balenie svojej vlajkovej lode spolu s dvo-
ma pohármi, no podľa Erika Semaňáka rastie aj 
dopyt po takzvaných minisetoch. „Sú to kolek-
cie rôznych kombinácií všetkých našich 14 dru-

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

„Veríme, že zákazníci budú 
podporovať slovenských výrobcov.“

 Sme zvedaví, ako sa počas sviatkov spotrebitelia zachovajú, keďže nás 
pre zdražovanie energií čakajú náročnejšie časy, avšak veríme, že si 
Vianoce a Silvestra užijú. V každom prípade k sviatkom neodmysliteľne 
patrí oddych a dobré pitie. Naši zákazníci nás podržali počas covidu, 
veríme, že nám zostanú verní aj naďalej a budú podporovať slovenských 
výrobcov.

Erik Semaňák, majiteľ, Karloff
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N
a jeseň 2019 mohol mať bežný 
človek celkom legitímny pocit, 
že prežíva často zmieňovaný 
vrchol dejín. Zvyšovanie život-
nej úrovne bolo vidieť na kaž-

dom kroku, klesajúca nezamestnanosť a rastúce 

 reálne mzdy mohli ľahko navodiť pocit, že sa už 
nič nemôže stať. Zrazu však prišla pandémia 
a mnohým ľuďom obrátila život naruby. To sa 
dá povedať aj o producentoch a distribútoroch 
teplých nápojov, hoci nie celkom v negatívnom 
zmysle slova.

„Pandémia zmenila spotrebiteľské správanie 
v náš prospech. Veľa ľudí si počas pandémie 
zakúpilo espresso stroje, do ktorých používajú 
zrnkovú kávu. Toto je presne náš segment, 
na ktorý sa orientujeme,“ hovorí obchodný ria-
diteľ spoločnosti Baliarne obchodu Poprad Vi-
liam Matušek. Jeho slová potvrdzuje aj Jana 
Kadlecová zo spoločnosti JDE Coffee: „Rástol 
predaj tých druhov kávy, ktoré si viete v strojoch 

pripraviť doma v kvalite takmer ako 
v  kaviarni, teda hlavne zrnkovej 

a kapsulovej kávy.“

Pandémia síce priniesla 
zmenu spotrebiteľského 
správania, no na kú-
pyschopnosť populácie 
negatívny vplyv nemala, 

skôr naopak. Keďže dva 
roky v podstate nebolo kde 

míňať peniaze, ľudia si mohli 
dopriať prémiovejšie produkty 

TEPLÉ NÁPOJE 
ZDRAŽOVANIE 
NEOHROZÍ

CS #2

Domáca kaviareň sa počas uplynulých dvoch rokov stala prirodzenou súčasťou 
všedného dňa. Potvrdzuje to väčšina oslovených výrobcov a producentov teplých 
nápojov, predovšetkým kávy a čaju. Odznievajúca pandémia ochorenia covid-19 totiž 
spotrebiteľov prinútila zmeniť svoju bežnú rutinu. Domáca izolácia sa prejavila na 
vyššej domácej spotrebe. Vidieť to predovšetkým pri produktoch, ktoré si zákazníci 
boli zvyknutí kupovať v baroch a kaviarňach.

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

45,9 mil.
eur dosiahli vlani 
tržby za čaj.

Zdroj: NielsenIQ, 07/21 – 06/22Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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O tom, či je priestor 
na premiumizáciu 
kategórie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 
a viac myslieť na kvalitu a svoje pohodlie. Okrem 
toho v spoločnosti Teekanne zachytili aj rastúci 
dopyt po zdravých produktoch, keď u nich rástol 
predaj bylinných a funkčných bylinných čajov.

„Zákazníkov začala zaujímať kvalita a pôvod 
produktov, preto rastie predaj biovýrobkov a vý-
robkov napríklad s označením fairtrade alebo 
Rainforest Alliance (RFA). A preto sa vo vývoji 
venujeme práve téme pôvodu surovín pre naše 
výrobky ako z ekologického, tak sociálneho as-
pektu a v neposlednom rade je pre nás dôležitá 
aj udržateľnosť obalov bez použitia fólií a maxi-
málna recyklácia,“ uvádza obchodný manažér 
spoločnosti Teekanne Robert Bárta.

Pri dôraze na pôvod, kvalitu či funkčnosť jednot-
livých produktov môžeme v globále hovoriť 
o takzvaných prémiových produktoch, ktoré vo 
všeobecnosti pandémia podporila. Marketingo-
vý manažér pre oblasť kávy v spoločnosti Tchibo 
CZ/SK Jan Kolafa si však všíma, že trh začali 
ovplyvňovať po pandémii nové faktory. „Trhy 
dnes ovplyvňuje predovšetkým inflácia, no tren-
dy medzi spotrebiteľmi sú dlhodobé, ako naprí-
klad rast obľuby zrnkovej kávy,“ hovorí.

Káva dominuje

Hoci sa do kategórie teplých nápojov okrem 
kávy radia aj čaje, kakao či rôzne kávové alter-
natívy, práve tradičný kofeínový nápoj je podľa 
agentúry GfK na Slovensku najobľúbenejší. 
„Z hľadiska počtu nakupujúcich je káva celkovo 

najobľúbenejším typom teplého nápoja. Aspoň 
raz ročne si niektorý z týchto typov nápojov kú-
pila takmer každá slovenská domácnosť. Prie-
merná domácnosť si produkty na prípravu tep-
lých nápojov kúpila takmer trikrát za mesiac 
a ročne na ich kúpu minula 120 eur,“ hovorí 
Anton Marinčák, konzultant Spotrebiteľského 
panelu GfK.

Za posledných 12 mesiacov si priemerná slo-
venská domácnosť z pultov predajní priniesla 
3‚7 kilogramu mletej kávy. V prípade domác-

nosti, ktorá nakupuje zrnkovú kávu, to bolo 
o niečo viac – až 4‚7 kilogramu. Najintenzívnej-
ších nakupujúcich z hľadiska nakúpeného ob-
jemu kávy predstavujú domácnosti s troma 
a viac dospelými členmi, ktoré si za posledný 
rok domov priniesli takmer 10 kilogramov kávy. 
Domácnosti využívajú pri nákupoch kávy aj zvý-
hodnené ceny. Najvyšší podiel akciových náku-
pov agentúra zaznamenala v rámci segmentu 
instantnej kávy.

Druhou najpreferovanejšou kategóriou teplých 
nápojov je čaj. Z dát agentúry NielsenIQ vyplýva, 
že spomedzi čajov sa najväčšej obľube teší ovoc-
ný čaj, ktorý počas sledovaného obdobia medzi 
júlom 2021 až júnom 2022 zaznamenal tržby 
na úrovni 15 miliónov eur.

76,4 %
spotrebiteľov 
pilo aspoň raz 
za posledných 
12 mesiacov čaj.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2022

„Budúcnosť 
prémiových značiek 
nie je ohrozená.“

Očakávame, že pre infláciu budú 
spotrebitelia nútení šetriť a kupovať viac 
produktov v cenových akciách. Otvára sa 
tým priestor pre rast lacnejších značiek, 
no nemusí to znamenať pokles prémio-
vého segmentu. Napríklad spotrebitelia, 
ktorí vyhľadávali výberovú kávu v ka-
viarňach, si môžu začať kupovať prémio-
vú kávu na domácu spotrebu.

Jan Kolafa, 
marketingový manažér pre kávu,
Tchibo CZ/SK

Spotrebiteľské 
trendy sú 

dlhodobé, ako 
napríklad rast 

obľuby zrnkovej 
kávy.

Zdroj: NielsenIQ, 07/21 – 06/22

Hodnotová významnosť čajov podľa druhu

Ovocný čaj 33 %

Bylinkový čaj 23 %

Čaj 20 %

Funkčný čaj 18 %

Bylinkový funkčný čaj 6 %
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N
a jeseň 2019 mohol mať bežný 
človek celkom legitímny pocit, 
že prežíva často zmieňovaný 
vrchol dejín. Zvyšovanie život-
nej úrovne bolo vidieť na kaž-

dom kroku, klesajúca nezamestnanosť a rastúce 

 reálne mzdy mohli ľahko navodiť pocit, že sa už 
nič nemôže stať. Zrazu však prišla pandémia 
a mnohým ľuďom obrátila život naruby. To sa 
dá povedať aj o producentoch a distribútoroch 
teplých nápojov, hoci nie celkom v negatívnom 
zmysle slova.

„Pandémia zmenila spotrebiteľské správanie 
v náš prospech. Veľa ľudí si počas pandémie 
zakúpilo espresso stroje, do ktorých používajú 
zrnkovú kávu. Toto je presne náš segment, 
na ktorý sa orientujeme,“ hovorí obchodný ria-
diteľ spoločnosti Baliarne obchodu Poprad Vi-
liam Matušek. Jeho slová potvrdzuje aj Jana 
Kadlecová zo spoločnosti JDE Coffee: „Rástol 
predaj tých druhov kávy, ktoré si viete v strojoch 

pripraviť doma v kvalite takmer ako 
v  kaviarni, teda hlavne zrnkovej 

a kapsulovej kávy.“

Pandémia síce priniesla 
zmenu spotrebiteľského 
správania, no na kú-
pyschopnosť populácie 
negatívny vplyv nemala, 

skôr naopak. Keďže dva 
roky v podstate nebolo kde 

míňať peniaze, ľudia si mohli 
dopriať prémiovejšie produkty 

TEPLÉ NÁPOJE 
ZDRAŽOVANIE 
NEOHROZÍ

CS #2

Domáca kaviareň sa počas uplynulých dvoch rokov stala prirodzenou súčasťou 
všedného dňa. Potvrdzuje to väčšina oslovených výrobcov a producentov teplých 
nápojov, predovšetkým kávy a čaju. Odznievajúca pandémia ochorenia covid-19 totiž 
spotrebiteľov prinútila zmeniť svoju bežnú rutinu. Domáca izolácia sa prejavila na 
vyššej domácej spotrebe. Vidieť to predovšetkým pri produktoch, ktoré si zákazníci 
boli zvyknutí kupovať v baroch a kaviarňach.

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

eur dosiahli vlani 
tržby za čaj.

Zdroj: NielsenIQ, 07/21 – 06/22Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk
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„Druhý v poradí je čaj bylinný s tržbami vo výške 
10‚6 milióna eur. Tretí v poradí je segment, kto-
rý pozostáva z čajov ako Pigi, Earl Grey či čierny, 
s tržbami na úrovni takmer 9 miliónov eur. Naj-
rýchlejšie rastúcim segmentom sú čaje funkčné, 
ktoré medziročne rastú 13-percentným tem-
pom s významnosťou tržieb na úrovni jednej 
pätiny celej kategórie,“ uvádza konzultantka 
agentúry NielsenIQ Miriam Brynzová.

Ako pokračuje, pri pohľade na typ balenia je jed-
noznačným víťazom porciovaný čaj vo vrecúškach, 
ktorého tržby rastú medziročne o 5 %. Význam-
nosť predajov je na úrovni až 98 %. Zvyšné pre-
daje patria sypaným čajom, ktorých predaje kon-
tinuálne rastú dvojciferným tempom.

Agentúra GfK dodáva, že čaj si v priemere za-
kúpi 9 z 10 domácností a priemerne naň jedna 
domácnosť za rok minie 27 eur. „Kakao si v sle-
dovanom období kúpilo takmer 80 percent slo-
venských domácností, v priemere takmer päť-
krát za rok. Najintenzívnejšími nakupujúcimi 
boli domácnosti s deťmi do päť rokov, výdavky 
tejto domácnosti sa pohybovali na úrovni viac 
ako 15 eur,“ dopĺňa Anton Marinčák.

Spotrebitelia 
porazia infláciu

Podľa posledných dostupných údajov bola v au-
guste 2022 medziročná inflácia v potravinovom 
segmente na úrovni 21‚6 %. Zvyšovanie cien 
energií či dopravy navyše negatívne vplýva práve 

na také komodity, akými sú káva a čaj, keďže 
ide o výhradne importné artikle. Takéto bezpre-
cedentné tempo rastu cien sa musí odraziť aj na 
konečných spotrebiteľských cenách v obcho-
doch, no napriek tomu sa výrobcovia a distribú-
tori týchto produktov neobávajú masového 
presunu od prémiových kategórií k lacnejším 
alternatívam.

„Cena za porciu aj veľmi kvalitného čaju je 
oproti iným nápojom nízka. Preto očakávame, 
že prémiový segment čajov porastie aj napriek 
inflačným tlakom a spotrebitelia mu zostanú 
verní,“ myslí si Robert Bárta. Jednou z ciest, ako 
podporiť predaj prémiovejších produktov, sú aj 
zaujímavé spotrebiteľské akcie. Z údajov agen-
túry GfK vyplýva, že viac ako dve tretiny celko-
vých výdavkov určených na instantnú kávu boli 
zaplatené práve v rámci akciových nákupov.

„Trend premiumizácie pozorujeme dlhodobo 
a vidíme ho napríklad pri stále rastúcich preda-

joch značky Tchibo Barista. Vďaka inflácii oča-
kávame, že spotrebitelia budú nútení šetriť 
a budú ešte viac kupovať produkty v cenových 
akciách,“ predpokladá Jan Kolafa. Zdražovanie 
môže okrem väčšej porcie akciových nákupov 
priniesť aj rozdelenie spotrebiteľov na dve ka-
tegórie. Jedna, ktorá sa bude orientovať primár-
ne na cenu, a druhá, ktorá si bude chcieť doma 
dopriať zážitok ako z kaviarne.

„Čo podľa nám dostupných prieskumov neoča-
kávame, je pokles spotreby kávy. Káva nie je 
medzi výrobkami, skupinami výrobkov, v kto-
rých zákazníci očakávajú, že sa v budúcnosti 
obmedzia,“ reaguje Jana Kadlecová. Najopatr-
nejší spomedzi oslovených distribútorov teplých 
nápojov je Viliam Matušek. Myslí si, že v súčas-
nosti je priestor na premiumizáciu kategórie 
obmedzený a treba sa pripraviť na to, že aj ne-
prémiové výrobky budú mať vysoké ceny.

„Z našej strany vidíme teda veľmi obmedzený 
priestor na prémiové výrobky. Určite treba rátať 
s tým, že všetko sa raz skončí a trh po nejakom 
období opäť začne rásť. Vtedy treba mať nasta-
vené portfólio výrobkov aj viac k prémiovým 
produktom,“ hovorí. Aktuálne by však predaje 
teplých nápojov, predovšetkým čajov, mala po-
tiahnuť sezóna. Spoločnosti Baliarne obchodu 
Poprad totiž počas letných mesiacov klesá spot-
reba čaju aj o 50 %.

Zásadný rozdiel medzi zimnou a letnou sezónou 
vnímajú aj vo firme Teekanne, hoci v posled-
ných rokoch sa rozdiely medzi ročnými obdobia-
mi postupne pomaly stierajú. Obchodníci by 
rozhodne nemali podceniť ani blížiace sa obdo-
bie vianočných sviatkov. Práve v týchto týždňoch 
sa totiž veľmi dobre predávajú rôzne darčekové 
balenia čajov či iných prémiových produktov. 

Cena za porciu aj 
veľmi kvalitného 

čaju je oproti 
iným nápojom 

nízka.

15 eur
ročne minie 
v priemere 
domácnosť s deťmi 
do päť rokov 
na nákup kakaa.

Zdroj: GfK, 07/21 – 06/22

domácností si aspoň raz za rok kúpi 
instantnú kávu.
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„Druhý v poradí je čaj bylinný s tržbami vo výške 
10‚6 milióna eur. Tretí v poradí je segment, kto-
rý pozostáva z čajov ako Pigi, Earl Grey či čierny, 
s tržbami na úrovni takmer 9 miliónov eur. Naj-
rýchlejšie rastúcim segmentom sú čaje funkčné, 
ktoré medziročne rastú 13-percentným tem-
pom s významnosťou tržieb na úrovni jednej 
pätiny celej kategórie,“ uvádza konzultantka 
agentúry NielsenIQ Miriam Brynzová.

Ako pokračuje, pri pohľade na typ balenia je jed-
noznačným víťazom porciovaný čaj vo vrecúškach, 
ktorého tržby rastú medziročne o 5 %. Význam-
nosť predajov je na úrovni až 98 %. Zvyšné pre-
daje patria sypaným čajom, ktorých predaje kon-
tinuálne rastú dvojciferným tempom.

Agentúra GfK dodáva, že čaj si v priemere za-
kúpi 9 z 10 domácností a priemerne naň jedna 
domácnosť za rok minie 27 eur. „Kakao si v sle-
dovanom období kúpilo takmer 80 percent slo-
venských domácností, v priemere takmer päť-
krát za rok. Najintenzívnejšími nakupujúcimi 
boli domácnosti s deťmi do päť rokov, výdavky 
tejto domácnosti sa pohybovali na úrovni viac 
ako 15 eur,“ dopĺňa Anton Marinčák.

Spotrebitelia 
porazia infláciu

Podľa posledných dostupných údajov bola v au-
guste 2022 medziročná inflácia v potravinovom 
segmente na úrovni 21‚6 %. Zvyšovanie cien 
energií či dopravy navyše negatívne vplýva práve 

na také komodity, akými sú káva a čaj, keďže 
ide o výhradne importné artikle. Takéto bezpre-
cedentné tempo rastu cien sa musí odraziť aj na 
konečných spotrebiteľských cenách v obcho-
doch, no napriek tomu sa výrobcovia a distribú-
tori týchto produktov neobávajú masového 
presunu od prémiových kategórií k lacnejším 
alternatívam.

„Cena za porciu aj veľmi kvalitného čaju je 
oproti iným nápojom nízka. Preto očakávame, 
že prémiový segment čajov porastie aj napriek 
inflačným tlakom a spotrebitelia mu zostanú 
verní,“ myslí si Robert Bárta. Jednou z ciest, ako 
podporiť predaj prémiovejších produktov, sú aj 
zaujímavé spotrebiteľské akcie. Z údajov agen-
túry GfK vyplýva, že viac ako dve tretiny celko-
vých výdavkov určených na instantnú kávu boli 
zaplatené práve v rámci akciových nákupov.

„Trend premiumizácie pozorujeme dlhodobo 
a vidíme ho napríklad pri stále rastúcich preda-

joch značky Tchibo Barista. Vďaka inflácii oča-
kávame, že spotrebitelia budú nútení šetriť 
a budú ešte viac kupovať produkty v cenových 
akciách,“ predpokladá Jan Kolafa. Zdražovanie 
môže okrem väčšej porcie akciových nákupov 
priniesť aj rozdelenie spotrebiteľov na dve ka-
tegórie. Jedna, ktorá sa bude orientovať primár-
ne na cenu, a druhá, ktorá si bude chcieť doma 
dopriať zážitok ako z kaviarne.

„Čo podľa nám dostupných prieskumov neoča-
kávame, je pokles spotreby kávy. Káva nie je 
medzi výrobkami, skupinami výrobkov, v kto-
rých zákazníci očakávajú, že sa v budúcnosti 
obmedzia,“ reaguje Jana Kadlecová. Najopatr-
nejší spomedzi oslovených distribútorov teplých 
nápojov je Viliam Matušek. Myslí si, že v súčas-
nosti je priestor na premiumizáciu kategórie 
obmedzený a treba sa pripraviť na to, že aj ne-
prémiové výrobky budú mať vysoké ceny.

„Z našej strany vidíme teda veľmi obmedzený 
priestor na prémiové výrobky. Určite treba rátať 
s tým, že všetko sa raz skončí a trh po nejakom 
období opäť začne rásť. Vtedy treba mať nasta-
vené portfólio výrobkov aj viac k prémiovým 
produktom,“ hovorí. Aktuálne by však predaje 
teplých nápojov, predovšetkým čajov, mala po-
tiahnuť sezóna. Spoločnosti Baliarne obchodu 
Poprad totiž počas letných mesiacov klesá spot-
reba čaju aj o 50 %.

Zásadný rozdiel medzi zimnou a letnou sezónou 
vnímajú aj vo firme Teekanne, hoci v posled-
ných rokoch sa rozdiely medzi ročnými obdobia-
mi postupne pomaly stierajú. Obchodníci by 
rozhodne nemali podceniť ani blížiace sa obdo-
bie vianočných sviatkov. Práve v týchto týždňoch 
sa totiž veľmi dobre predávajú rôzne darčekové 
balenia čajov či iných prémiových produktov. 

Cena za porciu aj 
veľmi kvalitného 

čaju je oproti 
iným nápojom 

nízka.
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„Ak niekoho vidíte vo filme 
fajčiť, je to buď psychopat, 
alebo Európan,“ hovorí v takmer 
dvadsať rokov starej satirickej 
komédii Ďakujeme, že fajčíte 
hlavná postava na pracovnom 

mítingu. Dnes už na plátne nefajčí ani Európan, nanajvýš tak člen nejakého gangu 
alebo nepochopený umelec. Fajčenie cigariet už skrátka nie je v móde. Potvrdzujú 
to aj výrobcovia a distribútori tabakových výrobkov, no jedným dychom dodávajú, 
že rôzne nikotínové alternatívy neustále získavajú na popularite.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

ALTERNATÍVY
CIGARIET
PORASTÚ

CS #3

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2022

7,3 %8,4 %
25,4 % spotrebiteľov vyfajčí 

denne 16 až 20 cigariet.

spotrebiteľov fajčilo 
za posledný rok 
elektronické cigarety. spotrebiteľov uvádza, 

že v priebehu posledných 
12 mesiacov prestalo fajčiť.

CS #1: VIANOCE A SILVESTER 
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE 
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

tegória si svojich zákazníkov nájde. A áno, aj to 
‚klasické‘ fajčenie má svoje miesto a stále domi-
nuje. Neočakávame, že by sa na tom v dohľad-
nom čase malo niečo meniť,“ dodáva.

Temné stránky 
noviniek

Podľa odhadov spoločnosti BAT aktuálne ce-
losvetová spotreba cigariet klesá približne o tri 
percentá ročne. Tento pokles je ale vykompen-
zovaný rastúcou popularitou rôznych nikotíno-
vých alternatív. „Táto zmena je nevyhnutná. 
Bude si však vyžadovať určitý čas. Je to podobné 
ako v automobilovom priemysle, kde sa od spa-
ľovacích motorov presúvame k hybridným 
a elektrickým. Odhadujeme, že do roku 2030 sa 
k niektorej z nikotínových alternatív odkloní pri-
bližne tretina dospelej fajčiarskej populácie,“ 
myslí si Tomáš Tesař.

Jednou z alternatív ku klasickým cigaretám, hoci 
nijak zvlášť podporovanou, je sypaný tabak ur-
čený na ručné balenie cigariet. Ten má už dlhé 
roky na trhu miesto ako voľba pre tých, ktorí 
hľadajú lacnejšiu alternatívu alebo ho vnímajú 
ako vec životného štýlu. „V sypanom tabaku 
vidíme veľký potenciál, na trh sme uviedli veľké, 
80-gramové balenia tabakov a v súčasnosti pri-
pravujeme až 125-gramové verzie,“ hovorí Mar-
tin Jaroš.

Veľkým hitom sa v poslednom čase stali aj niko-
tínové vrecúška, no tu treba zdôrazniť aj jedno 
„ale“, pretože sa popularite tešia najmä medzi 
mladými, často ani nie 18-ročnými spotrebiteľ-
mi. V tejto oblasti zatiaľ neexistuje striktná legis-
latíva a v kombinácii s pútavými obalmi a pred-
stavou, že takáto forma aplikácie nikotínu nie je 
škodlivá, sú veľkým rizikom. „Chýba dostatočná 
regulácia, ktorá by deti pred nimi ochránila. Pre-
to podporujeme pripravované legislatívne zme-
ny, pričom zákaz predaja mladším ako 18 rokov 
by malo byť základné minimum,“ upozorňuje 
Martin Jaroš. Ďalším sporným bodom sú taktiež 
rôzne príchute tohto výrobku, čo ho robí ešte 
atraktívnejším.

V tomto však majú nikotínové vrecúška spoloč-
ného menovateľa aj s nahrievaným tabakom. Pri 
klasických cigaretách Európska komisia akékoľ-
vek príchute už dávnejšie zakázala, hoci niekto-
rým výrobcom sa darí zákaz aspoň čiastočne 
obchádzať. Pri nahrievanom tabaku sa takáto 
regulácia zatiaľ len chystá, čo je súčasťou plánu 
Európskej únie, ktorá by chcela do roku 2040 
mať v populácii menej ako 5 % konzumentov 
tabakových výrobkov. Táto regulácia však zrej-
me bude narážať na odpor výrobcov a distribú-
torov zahrievaného tabaku.

„Zákazmi a extrémnymi reguláciami sa k tomu-
to cieľu nikdy nedostaneme. Oveľa reálnejšie by 
to bolo, ak by štáty, prípadne Európska únia, 
začali výraznejšie podporovať menej rizikové 
alternatívy ku škodlivým produktom. Ak so zá-
vislosťami chceme bojovať, je najlepšou cestou 
obmedzovanie rizík a ich vysvetľovanie. Nie ne-
zmyselné zákazy alebo obmedzovanie nikotíno-
vých alternatív,“ tvrdí Tomáš Tesař.

Štúdia Európskej komisie z júna 2022 ukázala 
až 10-percentný nárast predaja zahrievaných 
tabakových výrobkov vo viac ako piatich člen-
ských krajinách, pričom zahrievané tabakové 
výrobky presiahli 2‚5 % celkového predaja ta-
kýchto výrobkov v celom regióne. „Deväť z de-
siatich prípadov rakoviny pľúc spôsobuje fajče-
nie. Preto chceme fajčenie urobiť čo najmenej 
príťažlivým,“ uviedla vo vyhlásení k štúdii komi-
sárka EÚ pre zdravie Stella Kyriakidesová. Kľú-
čové sú podľa nej dôraznejšie opatrenia na zní-
ženie spotreby tabaku a ich dôslednejšie 
presadzovanie. Cieľom je nastaviť takú legislatí-
vu, ktorá by fajčiarov odrádzala, a to aj od faj-
čenia elektronických cigariet.

Boj so škatuľkami 
a zdražovanie

Odradenie od fajčenia bolo jedným z dôvodov, 
pre ktoré najskôr na cigaretových škatuľkách 

Z
ahrievaný tabak, elektronické ci-
garety, vaporizéry, žuvací tabak, 
nikotínové vrecúška. To je len 
rýchly výpočet rôznych druhov 
noviniek, respektíve alternatív na 

nikotínovom trhu. Hoci sú rôzne druhy elek-
tronických cigariet a ochutených nikotínových 
náplní k dispozícii už dlhší čas, skutočný zlom 
prišiel až s nahrievaným tabakom. Priekopníkom 
v tomto smere bola na slovenskom trhu spoloč-
nosť Philip Morris International, ktorá v roku 
2017 predstavila spotrebiteľom výrobok s náz-
vom IQOS. V lete 2022 firma priniesla ďalšiu 
generáciu z tohto produktového radu.

„Uvedenie IQOS VEEV na slovenský trh pred-
stavuje ďalší významný krok. Rozširuje rad na-
šich produktov, ktoré vyvíjame tak, aby sme 
dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali 
vo fajčení klasických cigariet, umožnili vybrať si 
menej rizikovú alternatívu,“ uviedol v tlačovej 
správe Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip 
Morris Slovakia. Hoci ide v skutočnosti v pod-
state o elektronickú cigaretu, respektíve vapo-
rizér, ktorý ani zďaleka nie je novinkou, ukazu-
je to trend neustálych noviniek v oblasti 
tabakových alternatív.

Vo februári 2022 na slovenskom trhu pribudla 
IQOS konkurencia v podobe výrobku s názvom 
glo od spoločnosti British American Tobacco 
(BAT). Ide o známu technológiu zahrievania špe-
ciálnych tabakových náplní, z ktorých sa vo for-
me aerosólu uvoľňuje nikotín a ďalšie zlúčeniny. 
„Ako naznačujú prvé predajné výsledky, v ka-
tegórii zahrievaného tabaku pred nami stojí 
úspešná cesta podobne ako v prípade nikotíno-
vých vrecúšok Velo. Veľmi pozitívne nás prekva-
pilo, ako je slovenská populácia vo všeobecnos-
ti otvorená novinkám,“ hovorí Tomáš Tesař, 
vedúci externej komunikácie spoločnosti BAT.

Hoci zmena životného štýlu a do istej miery aj 
módy dostáva trh s klasickými tabakovými ciga-
retami pod tlak, neznamená to, že do pár rokov 
„klasické“ fajčenie celkom vymizne. „Napríklad 
naša spoločnosť v tejto kategórii neustále rastie 
a už dosiahla 23-percentný podiel na trhu, čím 
atakujeme trhovú dvojku,“ upozorňuje Martin 
Jaroš, manažér komunikácie firmy JTI. „Myslíme 
si, že spotrebitelia by mali mať možnosť voľby 
a chceme im ju ponúkať. Každá produktová ka-

„Zákazmi sa k cieľu nedostaneme.“

Európska únia si v rámci rozsiahleho boja proti rakovine stanovila cieľ 
vytvoriť generáciu bez tabaku. Do roku 2040 chce mať v populácii menej 
ako päť percent konzumentov tabakových výrobkov. Zákazmi a extrém-
nymi reguláciami sa tam však nikdy nedostaneme. Oveľa reálnejšie by to 
bolo, ak by štáty, prípadne Európska únia, začali výraznejšie podporovať 
menej rizikové alternatívy ku škodlivým produktom.

Tomáš Tesař, vedúci externej komunikácie, 
British American Tobacco

Veľkým hitom 
sa v poslednom 

čase stali aj 
nikotínové 
vrecúška.
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V tomto vydaní:

„Ak niekoho vidíte vo filme 
fajčiť, je to buď psychopat, 
alebo Európan,“ hovorí v takmer 
dvadsať rokov starej satirickej 
komédii Ďakujeme, že fajčíte 
hlavná postava na pracovnom 

mítingu. Dnes už na plátne nefajčí ani Európan, nanajvýš tak člen nejakého gangu 
alebo nepochopený umelec. Fajčenie cigariet už skrátka nie je v móde. Potvrdzujú 
to aj výrobcovia a distribútori tabakových výrobkov, no jedným dychom dodávajú, 
že rôzne nikotínové alternatívy neustále získavajú na popularite.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

ALTERNATÍVY
CIGARIET
PORASTÚ

CS #3

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 1. + 2./2022
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denne 16 až 20 cigariet.

spotrebiteľov fajčilo 
za posledný rok 
elektronické cigarety. spotrebiteľov uvádza, 

že v priebehu posledných 
12 mesiacov prestalo fajčiť.

CS #1: VIANOCE A SILVESTER 
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE 
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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začali pribúdať slovné varovania a neskôr aj 
odstrašujúce obrázky ilustrujúce následky, kto-
ré konzumácia tabakových výrobkov môže 
mať. Jedna z posledných noviniek, ktoré v tejto 
oblasti regulačné orgány zaviedli, však para-
doxne nemala za úlohu primárne ochranu 
zdravia spotrebiteľa, ale išlo o piktogramy upo-
zorňujúce na fakt, že sa vo výrobku nachádza-
jú plastové časti.

„V najbližšej dobe žiadne zmeny neočakávame. 
Už posledné pridanie piktogramov upozorňujú-
cich na obsah plastu vo filtroch pritom predsta-
vovalo veľkú výzvu, pretože na niektorých for-
mátoch škatuliek je veľmi problematické 
pomestiť všetky predpísané prvky: zdravotné 
varovania, nové piktogramy i kontrolné známky. 
Napríklad na ‚slimkách‘ musí byť piktogram na 
prednej strane, hoci ho legislatíva predpokladá 
vzadu, na škatuľku sa však jednoducho nezmes-
tí,“ hovorí Martin Jaroš.

Tabakový priemysel sa preto v súčasnosti snaží 
diskutovať s ministerstvom financií o možnosti 
zmenšiť veľkosť ochranného kolku, ktorý je na 
Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami 

omnoho väčší. Zaberá tak na škatuľke priveľa 
miesta, ktoré by mohlo byť využité aj inak. 
A práve kolok súvisí aj s ďalším opatrením štátu, 
ktoré má čiastočne za cieľ odradiť konzumentov 

od kupovania tabakových výrobkov – ich ne-
ustále rastúcou cenou.

Najbližšie by mala cena cigariet aj ostatných vý-
robkov rásť vo februári 2023. Výrobcovia a dis-
tribútori tabakových výrobkov však upozorňujú, 
že prirýchle dvíhanie spotrebnej dane z tabaku 
môže mať za následok prechod fajčiarov k iným, 
napríklad aj nelegálnym alternatívam – inými 
slovami, pašovaným či nelegálne vyrábaným ci-
garetám. Hoci nejde o priamu reakciu na rastúce 
ceny, Slovenské združenie pre značkové výrobky 
v roku 2019 spustilo kampaň s názvom „Nekur 
fejky“. Upozorňuje, že každá šestnásta cigareta 
na Slovensku je nelegálna, či už pašovaná z kra-
jín mimo EÚ, alebo nelegálne vyrobená.

„Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento 
problém, keďže slovenská spoločnosť má znač-
nú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. 
Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto 
získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú 
svoje nelegálne aktivity,“ vysvetľuje Ľubomír 
Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského zdru-
ženia pre značkové výrobky.

Falšované značkové cigarety tvorili v zisťovaní za 
rok 2021 až 1‚6 %. Okrem takmer dosiahnuté-
ho rekordu z roku 2017 (1‚7 %) to znamená 
najvyšší podiel (36‚4 %) na nezdanených pro-
duktoch od roku 2013, teda odkedy sa tejto 
analýze venuje tabakový priemysel na Slovensku.

Ako vypestovať cigaretovník

Ročne sa na svete vyrobí približne šesť biliónov kusov cigariet. Z toho 4‚5 bilióna končí na 
zemi či v kanáloch ako nerecyklovaný odpad. Až pätina dospelých fajčiarov na Slovensku 
nevidí nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok odhodí na zem, do 
kanála alebo na trávu. Aj preto sa veľkí výrobcovia a distribútori cigariet a tabakových vý-
robkov spojili a prostredníctvom Slovenského združenia pre značkové výrobky už pred viac 
ako rokom spustili kampaň „Z ohorka ti žiadny cigaretovník nevyrastie“.

Viac ako 50 % dospelých fajčiarov si totiž myslí, že ohorky sú rýchlo biologicky rozložiteľ-
né. Len približne polovica opýtaných dospelých fajčiarov vie, že ohorky obsahujú plasty. 
Každý ôsmy dospelý fajčiar nepovažuje odhodenie ohorka na zem za znečisťovanie a myslí 
si, že je to normálny spôsob likvidácie tohto odpadu. Mnohí dospelí fajčiari žijú v mylnej 
predstave, že ohorok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca bavlny (38 %), alebo z nie-
čoho iného. V skutočnosti však obsahuje acetát celulózy, čo je bioplast vyrobený z drevnej 
buničiny, a rozkladá sa až 15 rokov.

Najbližšie by 
mala cena 
cigariet aj 
ostatných 

výrobkov rásť 
vo februári.

CS #1: VIANOCE A SILVESTER 
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE 
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK

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

Ceny, objemy, predaje

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

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTREBNÉHO TOVARU

Mnoho ďalších noviniek 
nájdete na:

www.tapnovinky.sk

Trendy, 
vývoj, 

štatistiky

Každý mesiac všetky 
zaujímavé novinky 
v regáloch

ČAJE

Nový rad ovocných čajov Lipton
Lipton predstavuje nový rad ovocných čajov, do 
ktorého patrí i exotické mango & čierna ríbezľa. 
Medzi ďalšie príchute patrí: šťavnatá jahoda & 
štipka kyslej rebarbory, osviežujúci grapefruit 
& sladký pomaranč, sladkokyslá lahôdka malina 
– čierna baza a klasická kombinácia malina 
& brusnica. Každý si nájde tú svoju príchuť 
vďaka odstupňovaniu chuti od sladšej ku kyslej. 
Receptúra má 100 % prírodných ingrediencií.
Lipton má plne kompostovateľné čajové vrecká 
a obaly bez plastov.

Značka Lipton má viac ako 125-ročnú históriu a milovníkom 
čaju ponúka len to najlepšie. Čaje značky Lipton sú zárukou 
vysokej akosti a kvality. 

Orbico, s. r. o.

Kutlíkova 17

851 02  Bratislava V

info.sk@orbico.com

www.orbico.sk

ČAJE

Viac udržateľnosti vo vašej šálke
Sme hrdí na to, že sme na trh uviedli čajové výrobky certifikované 
podľa požiadaviek Rainforest Alliance.

Čaj je cennou komoditou a dôležitým ekonomickým faktorom pre mnoho 
krajín, v ktorých sa nachádzajú naše čajové plantáže. Svoju zodpovednosť 
za kvalitu a pôvod našich surovín plníme rôznymi opatreniami. Jedným 
z nich je naša úzka spolupráca s Rainforest Alliance. Certifikácia nám 
pomáha zaistiť prísne sociálne a environmentálne normy v krajinách, 
z ktorých naše suroviny pochádzajú. Schvaľovacia značka Rainforest 
Alliance potvrdzuje, že sú dodržiavané vysoké štandardy a že 
najvyšší pôžitok z čaju je zaistený s čistým svedomím. 

TEEKANNE, s. r. o.

Röntgenova 26

851 01  Bratislava-Petržalka

+421 220 648 979

teekanne@teekanne.sk

www.teekanne.sk

CUKROVINKY

Svieža novinka! 
Mentos žuvačky s vitamínmi!
Jeseň je ten pravý čas pre atraktívnu novinku – Mentos žuvačky s vitamínmi.
Sú obohatené o vitamíny B6, C a B12, ktoré prispievajú k normálnej funkcii 
imunitného systému. Žuvačky Mentos majú tekuté jadro, a preto je príchuť 
šťavnatých citrusov taká intenzívna a osviežujúca. Žuvačky Mentos sú bez cukru.

Povedzte áno sviežosti so žuvačkami Mentos s vitamínmi!

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825 

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

SLANÉ POCHUTINY

Nový vytočený slaný 
snack Twistky!
Výrobca obľúbených Dupetiek uvádza ďalšiu 
dochrumkava pečenú novinku Twistky. 
Majú jedinečný zatočený tvar, sú vyrobené 
z prírodných ingrediencií bez umelých príchutí, 
farbív a konzervačných látok.
Twistky prinášajú nevšedný chuťový zážitok 
v troch unikátnych príchutiach: morská soľ a med, 
paradajky a rasca a karamelizovaná cibuľa. 

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825 

info@sk.pvmgrp.com

HRAČKY

Wiltopia – Mláďa orangutana
Séria Wiltopia predstavuje vyrastanie vo svete, kde sú zvieratá a príroda 
oceňované a chránené. Wiltopia ukazuje exotický svet zvierat, ktorý je 
možné hravou formou objavovať i doma. Široký herný svet obsahuje niekoľko 
dôležitých prvkov: Playmobil figúrky zvierat z celého sveta dávajú deťom 
možnosť užiť si kopec zábavy pri hraní a zbieraní v praktickej forme vhodnej 
do vrecka a v rôznych cenových reláciách. Všetky farebné produkty tohto radu 
sa skladajú z viac než 80 % z udržateľných materiálov.

Livia_Cadova@playmobil.de

+420 722 986 755

service_sk@playmobil.de

www.playmobil.com

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

Brandstätterstraße 2-10, D - 90513 Zirndorf
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začali pribúdať slovné varovania a neskôr aj 
odstrašujúce obrázky ilustrujúce následky, kto-
ré konzumácia tabakových výrobkov môže 
mať. Jedna z posledných noviniek, ktoré v tejto 
oblasti regulačné orgány zaviedli, však para-
doxne nemala za úlohu primárne ochranu 
zdravia spotrebiteľa, ale išlo o piktogramy upo-
zorňujúce na fakt, že sa vo výrobku nachádza-
jú plastové časti.

„V najbližšej dobe žiadne zmeny neočakávame. 
Už posledné pridanie piktogramov upozorňujú-
cich na obsah plastu vo filtroch pritom predsta-
vovalo veľkú výzvu, pretože na niektorých for-
mátoch škatuliek je veľmi problematické 
pomestiť všetky predpísané prvky: zdravotné 
varovania, nové piktogramy i kontrolné známky. 
Napríklad na ‚slimkách‘ musí byť piktogram na 
prednej strane, hoci ho legislatíva predpokladá 
vzadu, na škatuľku sa však jednoducho nezmes-
tí,“ hovorí Martin Jaroš.

Tabakový priemysel sa preto v súčasnosti snaží 
diskutovať s ministerstvom financií o možnosti 
zmenšiť veľkosť ochranného kolku, ktorý je na 
Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami 

omnoho väčší. Zaberá tak na škatuľke priveľa 
miesta, ktoré by mohlo byť využité aj inak. 
A práve kolok súvisí aj s ďalším opatrením štátu, 
ktoré má čiastočne za cieľ odradiť konzumentov 

od kupovania tabakových výrobkov – ich ne-
ustále rastúcou cenou.

Najbližšie by mala cena cigariet aj ostatných vý-
robkov rásť vo februári 2023. Výrobcovia a dis-
tribútori tabakových výrobkov však upozorňujú, 
že prirýchle dvíhanie spotrebnej dane z tabaku 
môže mať za následok prechod fajčiarov k iným, 
napríklad aj nelegálnym alternatívam – inými 
slovami, pašovaným či nelegálne vyrábaným ci-
garetám. Hoci nejde o priamu reakciu na rastúce 
ceny, Slovenské združenie pre značkové výrobky 
v roku 2019 spustilo kampaň s názvom „Nekur 
fejky“. Upozorňuje, že každá šestnásta cigareta 
na Slovensku je nelegálna, či už pašovaná z kra-
jín mimo EÚ, alebo nelegálne vyrobená.

„Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento 
problém, keďže slovenská spoločnosť má znač-
nú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. 
Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto 
získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú 
svoje nelegálne aktivity,“ vysvetľuje Ľubomír 
Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského zdru-
ženia pre značkové výrobky.

Falšované značkové cigarety tvorili v zisťovaní za 
rok 2021 až 1‚6 %. Okrem takmer dosiahnuté-
ho rekordu z roku 2017 (1‚7 %) to znamená 
najvyšší podiel (36‚4 %) na nezdanených pro-
duktoch od roku 2013, teda odkedy sa tejto 
analýze venuje tabakový priemysel na Slovensku.

Ako vypestovať cigaretovník

Ročne sa na svete vyrobí približne šesť biliónov kusov cigariet. Z toho 4‚5 bilióna končí na 
zemi či v kanáloch ako nerecyklovaný odpad. Až pätina dospelých fajčiarov na Slovensku 
nevidí nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok odhodí na zem, do 
kanála alebo na trávu. Aj preto sa veľkí výrobcovia a distribútori cigariet a tabakových vý-
robkov spojili a prostredníctvom Slovenského združenia pre značkové výrobky už pred viac 
ako rokom spustili kampaň „Z ohorka ti žiadny cigaretovník nevyrastie“.

Viac ako 50 % dospelých fajčiarov si totiž myslí, že ohorky sú rýchlo biologicky rozložiteľ-
né. Len približne polovica opýtaných dospelých fajčiarov vie, že ohorky obsahujú plasty. 
Každý ôsmy dospelý fajčiar nepovažuje odhodenie ohorka na zem za znečisťovanie a myslí 
si, že je to normálny spôsob likvidácie tohto odpadu. Mnohí dospelí fajčiari žijú v mylnej 
predstave, že ohorok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca bavlny (38 %), alebo z nie-
čoho iného. V skutočnosti však obsahuje acetát celulózy, čo je bioplast vyrobený z drevnej 
buničiny, a rozkladá sa až 15 rokov.

Najbližšie by 
mala cena 
cigariet aj 
ostatných 

výrobkov rásť 
vo februári.

CS #1: VIANOCE A SILVESTER 
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE 
CS #3: TABAKOVÉ VÝROBKY
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Ekológia
    a digitál idú 
 ruka v ruke

Od jari 2020 retail prechádza 
turbulentným obdobím a posledné 
dva roky priniesli viac zmien než celé 
predchádzajúce desaťročie. Najskôr 
to bola pandémia, ktorá urýchlila 
nástup digitalizácie a online predaja. 
Koncom vlaňajška zase na Európu 
udrela vysoká inflácia. A do toho 
všetkého netreba zabúdať na neustále 
rastúci dopyt po ekologických 
a prírode blízkych riešeniach. 
To všetko dáva dokopy mix faktorov, 
ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia 
tvár retailu v najbližších rokoch.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

Z ákazník vojde do predajne, naloží si 
do nákupnej tašky všetko, čo potre-
buje, a pokojne z predajne odkráča. 
Rýchlo a jednoducho opísaný kon-
cept bezobslužnej predajne je jed-

nou z najpopulárnejších predstáv, ako by približne 
mohol vyzerať obchod budúcnosti. Hoci spoločnosť 
Amazon v USA a vo Veľkej Británii už niekoľko ta-
kýchto prevádzok úspešne zaviedla do praxe, ich 
masívne nasadenie po celom svete zatiaľ nie je na 
programe dňa.

To však neznamená, že by sa retail vôbec nevyvíjal, 
práve naopak. Každá kríza v histórii ľudstva síce 
najprv bolela, no v skutočnosti poslúžila ako odra-
zový mostík a urýchľovač pre nevyhnutné zmeny. 
Rovnako sa dá pozerať aj na pandémiu ochorenia 
covid-19 či na aktuálne zúriacu infláciu a bezpre-
cedentné zdražovanie energií.

„Prepojenie online a offline už nie je teóriou, ale 
nevyhnutnosťou. E-shop sa stal plnohodnotným 
predajným kanálom aj pre klasické reťazce,“ vy-
svetľuje Jana Přibíková z oddelenia rozvoja biznisu 
spoločnosti Stavex. Prepojenie analógového a di-
gitálneho sveta nie je novinkou. Svedčí o tom aj 
fakt, že v Stavexe už aj pred pandémiou ponúkali 
e-katalóg s komplexnými informáciami o všetkých 
produktoch vrátane ich dostupnosti na sklade. Ná-
stup pandémie a zatvorenie obchodov na dlhé 
týždne však tento vývoj urýchlili.

Predstava, že by pandémia celkom presunula na-
kupovanie na internet, je však podľa odborníkov 
skreslená. Stále existuje nezanedbateľná časť tova-
rov, ktoré si zákazník potrebuje pred zakúpením 
vyskúšať a mať s produktom aj osobný zážitok. 
Paradoxne sa tak počas posledných rokov ukazuje 
aj opačný trend, keď si pôvodne výhradné e-shopy 
začali budovať svoje kamenné vlajkové predajne 
a výdajne.

„S pandémiou súvisí aj fakt, že keď k tomu dôjde, 
bude obchodník schopný zabezpečiť maximálnu 
bezpečnosť pri nakupovaní v podobe samoobsluž-
ných pokladníc, širokých uličiek či všadeprítom-
ných nádržiek s dezinfekciou,“ hovorí Adam Klo-
fáč, spolumajiteľ spoločnosti Moris Design. 
Napriek prispôsobovaniu sa kamenných obchodov 
však pandémia nepopierateľne podporila e-com-
merce a doručovanie tovarov.

Nárast doručovania

Vývoj v tejto oblasti bol skutočne prudký. Na jar 
2020 sa v priebehu pár dní stali z mnohých zatvo-
rených kaviarní či reštaurácií obrovské výdajne to-
varov, čo pomohlo aj segmentu horeca prekonať 

aspoň tie najťažšie časy. Na tento trend však rea-
govali aj doručovateľské spoločnosti, ktoré začali 
masívne investovať do výdajných boxov. Tie sa už 
dnes vo väčších mestách nachádzajú v podstate na 
každom rohu.

„Packeta ako prvá na Slovensku presiahla tisíc vý-
dajných boxov. Stala sa tak najdostupnejšou služ-
bou na vyzdvihovanie zásielok pomocou výdaj-
ných boxov na Slovensku. Do konca roka ich 
chceme mať viac ako 1 500,“ uvádza výkonný 
riaditeľ Packety na Slovensku Alexander Jančo. 
Prvé výdajné boxy pritom Packeta spustila len 
v roku 2021. Alexander Jančo vysvetľuje, že dôvo-
dom ich rozvoja bol aj fakt, že množstvu ľudí ne-
vyhovuje orientačný čas dodania tovaru bežným 
kuriérom.

„Prieskum, ktorý si naša spoločnosť nechala uro-
biť, jednoznačne ukázal, že doručenie zásielky 

kuriérom má svoje slabé miesta. Podľa záverov 
prieskumu viac ako polovica slovenských zákazní-
kov je ochotná dokonca si aj priplatiť za doručenie 
zásielky na adresu v presne vymedzenom čase,“ 
zdôvodňuje Alexander Jančo masívny rozmach vý-
dajných boxov. Tie zatiaľ síce nie sú vhodné na 
doručovanie potravín, čo by teoreticky mohlo riešiť 
problém takzvaných potravinových púští v od-
ľahlých regiónoch, no je to taktiež jedna z mož-
ností na uvažovanie.

Okrem pohodlia pre zákazníkov má doručovanie 
tovarov formou výdajných boxov aj ekologický roz-
mer, ktorý taktiež výrazne formuje trendy v oblas-
ti retailu. „Naše samoobslužné výdajné Z-Boxy sú 
napájané solárnou energiou. Za celý deň minú len 
toľko elektriny ako štandardná žiarovka za jeden 

Obchod chce 
byť bližšie 
k prírode.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

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

POPAI DAY 2022

24. 11. 2022
POPAI FÓRUM 2022 
Konference o probíhajících trendech, perspektivách 
a změnách v marketingové komunikaci v retailu.

POPAI AWARDS 2022
Soutěž o nejlepší realizace 
a projekty komunikace v retailu. 

Hvězda 3D reklamy 2022
Soutěž o nejlepší reklamní 
a dárkové předměty.  

POPAI STUDENT AWARD 2022
Soutěž o nejlepší studentské návrhy 
projektů in-store komunikace. 

Kongresové centrum
O2 universum
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AKCE PROBÍHÁ 
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU 
SVAZU OBCHODU 
A CESTOVNÍHO RUCHU ČR

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Nová éra retailu - kamenný obchod se vrací na výsluní 
14. ročník prestižní události pro profesionály z retailu

inzercia

„Budúcnosť je vo vodíku.“

 Spoločnosť Packeta vidí veľkú budúcnosť vo využití vodíka. Preto aktuálne 
analyzuje vybudovanie vlastnej čerpacej stanice, plánuje taktiež využiť roz-
siahle plochy svojich dep na umiestnenie fotovoltiky. Hlavnou výhodou vodíka 
sú predovšetkým technické parametre, keďže auto na vodík dokáže prejsť 
určenú vzdialenosť a súčasne je vodič schopný auto natankovať podobne ako 
v prípade benzínu alebo nafty za niekoľko minút a opäť pokračovať v jazde. 
Auto tak nie je obmedzované nabíjaním ako v prípade batérií.

Alexander Jančo, výkonný riaditeľ, Packeta
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Ekológia
    a digitál idú 
 ruka v ruke

Od jari 2020 retail prechádza 
turbulentným obdobím a posledné 
dva roky priniesli viac zmien než celé 
predchádzajúce desaťročie. Najskôr 
to bola pandémia, ktorá urýchlila 
nástup digitalizácie a online predaja. 
Koncom vlaňajška zase na Európu 
udrela vysoká inflácia. A do toho 
všetkého netreba zabúdať na neustále 
rastúci dopyt po ekologických 
a prírode blízkych riešeniach. 
To všetko dáva dokopy mix faktorov, 
ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia 
tvár retailu v najbližších rokoch.
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a pol hodiny. Z nedávnej analýzy sme taktiež zisti-
li, že pri využívaní Z-Boxov sa spotrebuje osemkrát 
menej uhlíka v porovnaní s inými druhmi doručo-
vania,“ hovorí Alexander Jančo a dodáva, že pra-
cujú aj na koncepte vodíkového doručovacieho 
auta či vodíkového bicykla.

Ekológia ako značka

Odborníci na retail, marketing či vybavenie predaj-
ne sa zhodujú v tom, že „byť zelený“ je dnes už 
v podstate nevyhnutnosť, ak chce predajca kráčať 
s dobou. Jeho riešenia a „zelené“ nápady určite 
ocenia aj zákazníci. Obchodník dnes už má mnoho 
možností, ako viac myslieť na planétu a stať sa 
ekologickejším. Minimom by malo byť prírode blíz-
ke vybavenie predajnej plochy.

„Jedna časť klientov požaduje návrat k trvácnym 
materiálom, ako sú drevo, kov či ekoplasty, z kto-
rých sa vystavenia vyrábajú na dlhý čas. Druhá časť 
žiada ekologické materiály a ekologický postup 
výroby, čomu sme sa prispôsobili. Používame eko-
logicky certifikovaný kartón, ekologicky certifiko-
vanú tlač a PVC-free plastové materiály,“ vymenú-
va Ľuboš Plačko, country manažér pre Slovensko 
v spoločnosti Dago.

Už skôr v tomto roku sa v maloobchodných pre-
vádzkach na Slovensku zjavili ekologické a udrža-
teľné kampane. Spoločnosť POS Media Slovakia 
pred letom prišla s kampaňou „Slovensko rozkvi-
tá“, ktorá spočívala v tom, že reklamné nosiče ob-
sahovali semienka lúčnych kvetov. Po skončení 
akcie ich obchody mohli zasadiť a vyrástli z nich 
kvety. „Tentokrát sme sa rozhodli, že pomôžeme 
zvieratkám a vymysleli sme reklamný nosič, ktorý 
sa dá poskladať tak, aby z neho vzniklo vtáčie kŕ-
midlo. Po ukončení reklamnej kampane sme spo-
ločne rozvešali poskladané vtáčie kŕmidlá na ko-
náre stromov v okolí jednotlivých predajní,“ 

opisuje projekt Barbora Šebeková, marketingová 
špecialistka z POS Media Slovakia.

Okrem ekologického marketingu smerom navo-
nok však čoraz viac obchodníkov bude nútených 
uvažovať šetrne aj smerom do vnútrajška obcho-
du. Pri rekordných cenách elektriny totiž bude po-
trebné šetriť naozaj na každom mieste. „Ide o vý-
ber udržateľných materiálov pri výrobe nábytku, 
ale aj šetrenie energií napríklad LED osvetlením. 
Napríklad pri výbere dreveného materiálu sa sna-
žíme vždy vyberať ten najviac ekologický, či už 
recyklovaný, alebo z miestnych zdrojov,“ opisuje 
Jana Přibíková.

Obchodník by mal myslieť aj na to, aby bola eko-
logickosť viditeľná už aj z dizajnu obchodu. Zákaz-
níci dnes už totiž nekupujú len samotné produkty, 
ale aj hodnoty danej značky. Predajcovia sa preto 
snažia svoju spoločenskú zodpovednosť pretaviť 
do výzoru predajne. „Nie je preto neobvyklé, že 
značky dávajú prednosť ľahkým dizajnom inšpiro-
vaným prírodnými prvkami. Príkladom môže byť 
stojan, ktorý sme navrhli pre Panasonic. Na výrobu 
bol použitý bambus, okruhliaky zaliate živicou ale-
bo mumifikovaný mach. Myslím si, že podobný 
dizajn bude v najbližších rokoch veľmi obľúbený,“ 
hovorí Adam Klofáč.

Kam sa pohne retail

Podľa marketérov a odborníkov na dizajn predajne 
sa musia obchodníci pripraviť na to, že spotrebite-
lia sa začnú správať o čosi racionálnejšie než dote-
raz. Vzhľadom na neustále rastúce ceny očakávajú, 
že spotrebitelia nebudú tak často podliehať impul-
zívnym náladám a existuje obava, že na pultoch by 
sa mohol začať zjavovať menší výber tovarov. Pre 
ten, ktorý v predajniach zostane, bude dôležité, 
aby dokázal spotrebiteľa zaujať.

Aktuálne svetové trendy idú minimalistickým sme-
rom. Grafika výrobkov býva jednoduchšia, používa 
sa menej textu a viac obrázkov v kombinácii s eko-
logickými materiálmi. Často sa využívajú geomet-
rické prvky či žiarivé neónové farby. „Nerozlučnou 
súčasťou sa stáva multimediálny obsah. Príkladom 
sú QR kódy. Tie umožňujú, aby zákazník zosnímal 
kód svojím smartfónom. Kód ho automaticky 
presmeruje na stránku predajcu, reklamnú akciu 
alebo pozvánku, kde sa môže zákazník priamo 
registrovať. Dnes obal či reklamný materiál vďaka 
QR a čiarovým kódom nielen informuje, ale súčas-
ne aj pomáha,“ hovorí Peter Lauko, obchodný ma-
nažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia.

Ako teda bude vyzerať obchod budúcnosti? Bude 
presýtený digitálnymi riešeniami alebo skôr pôjde 
o návrat k prírode? Podľa oslovených odborníkov 
sa tieto dva smery nevylučujú, práve naopak, vhod-
ne sa dopĺňajú. „Digitalizácia bude zastúpená stá-
le viac spolu s ekologickými vystaveniami prírod-
ných materiálov,“ myslí si Ľuboš Plačko. Jasný dopyt 
po ekologických riešeniach ukazuje aj prieskum 
spoločnosti Packeta. „Osemdesiatšesť percent ľudí 
je ochotných počkať na doručenie zásielky o deň 
dlhšie, ak by to bolo ekologickejšie. Pozitívny ná-
hľad na ekológiu v tejto oblasti vyjadrili viac ženy. 
Prekvapivým zistením je, že sa názory nelíšili vzhľa-
dom na vek,“ hovorí Alexander Jančo.

Vo všeobecnosti sa dá očakávať, že digitalizácia 
obchodu bude pokračovať aj naďalej. Samoob-
služné pokladnice sú vo väčšine veľkých obchod-
ných reťazcov dnes už nevyhnutnosťou, naďalej 
bude podľa odborníka prebiehať aj fúzia medzi 
online a offline svetom. „Digitalizácia a ekológia 
sa nevylučujú. Vďaka digitálnym stojanom, bezob-
služnému predaju a digitalizácii všeobecne sa zjed-
nodušuje prechod na ekologickejšiu prevádzku,“ 
uzatvára Adam Klofáč.

„Správanie 
zákazníkov 
sa zmení.“

Vplyvom posledných udalostí a ich dosahu 
na financie domácností očakávame, že sa 
bude meniť správanie zákazníkov. Ľudia 
pri nakupovaní viac premýšľajú, často idú 
podľa nákupného zoznamu a nebudú už 
zrejme tak výrazne podliehať impulzívne-
mu správaniu. Predajne môžu zareagovať 
rôzne, či už intenzívnejšou POS komuniká-
ciou mieriacou predovšetkým na emócie, 
alebo sprehľadnením zákazníckej cesty, 
aby sa spotrebiteľ mohol v predajni lepšie 
orientovať a dostalo sa k nemu maximálne 
množstvo ponúk a produktov.

Adam Klofáč, 
spolumajiteľ, Moris Design
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a pol hodiny. Z nedávnej analýzy sme taktiež zisti-
li, že pri využívaní Z-Boxov sa spotrebuje osemkrát 
menej uhlíka v porovnaní s inými druhmi doručo-
vania,“ hovorí Alexander Jančo a dodáva, že pra-
cujú aj na koncepte vodíkového doručovacieho 
auta či vodíkového bicykla.

Ekológia ako značka

Odborníci na retail, marketing či vybavenie predaj-
ne sa zhodujú v tom, že „byť zelený“ je dnes už 
v podstate nevyhnutnosť, ak chce predajca kráčať 
s dobou. Jeho riešenia a „zelené“ nápady určite 
ocenia aj zákazníci. Obchodník dnes už má mnoho 
možností, ako viac myslieť na planétu a stať sa 
ekologickejším. Minimom by malo byť prírode blíz-
ke vybavenie predajnej plochy.

„Jedna časť klientov požaduje návrat k trvácnym 
materiálom, ako sú drevo, kov či ekoplasty, z kto-
rých sa vystavenia vyrábajú na dlhý čas. Druhá časť 
žiada ekologické materiály a ekologický postup 
výroby, čomu sme sa prispôsobili. Používame eko-
logicky certifikovaný kartón, ekologicky certifiko-
vanú tlač a PVC-free plastové materiály,“ vymenú-
va Ľuboš Plačko, country manažér pre Slovensko 
v spoločnosti Dago.

Už skôr v tomto roku sa v maloobchodných pre-
vádzkach na Slovensku zjavili ekologické a udrža-
teľné kampane. Spoločnosť POS Media Slovakia 
pred letom prišla s kampaňou „Slovensko rozkvi-
tá“, ktorá spočívala v tom, že reklamné nosiče ob-
sahovali semienka lúčnych kvetov. Po skončení 
akcie ich obchody mohli zasadiť a vyrástli z nich 
kvety. „Tentokrát sme sa rozhodli, že pomôžeme 
zvieratkám a vymysleli sme reklamný nosič, ktorý 
sa dá poskladať tak, aby z neho vzniklo vtáčie kŕ-
midlo. Po ukončení reklamnej kampane sme spo-
ločne rozvešali poskladané vtáčie kŕmidlá na ko-
náre stromov v okolí jednotlivých predajní,“ 

opisuje projekt Barbora Šebeková, marketingová 
špecialistka z POS Media Slovakia.

Okrem ekologického marketingu smerom navo-
nok však čoraz viac obchodníkov bude nútených 
uvažovať šetrne aj smerom do vnútrajška obcho-
du. Pri rekordných cenách elektriny totiž bude po-
trebné šetriť naozaj na každom mieste. „Ide o vý-
ber udržateľných materiálov pri výrobe nábytku, 
ale aj šetrenie energií napríklad LED osvetlením. 
Napríklad pri výbere dreveného materiálu sa sna-
žíme vždy vyberať ten najviac ekologický, či už 
recyklovaný, alebo z miestnych zdrojov,“ opisuje 
Jana Přibíková.

Obchodník by mal myslieť aj na to, aby bola eko-
logickosť viditeľná už aj z dizajnu obchodu. Zákaz-
níci dnes už totiž nekupujú len samotné produkty, 
ale aj hodnoty danej značky. Predajcovia sa preto 
snažia svoju spoločenskú zodpovednosť pretaviť 
do výzoru predajne. „Nie je preto neobvyklé, že 
značky dávajú prednosť ľahkým dizajnom inšpiro-
vaným prírodnými prvkami. Príkladom môže byť 
stojan, ktorý sme navrhli pre Panasonic. Na výrobu 
bol použitý bambus, okruhliaky zaliate živicou ale-
bo mumifikovaný mach. Myslím si, že podobný 
dizajn bude v najbližších rokoch veľmi obľúbený,“ 
hovorí Adam Klofáč.

Kam sa pohne retail

Podľa marketérov a odborníkov na dizajn predajne 
sa musia obchodníci pripraviť na to, že spotrebite-
lia sa začnú správať o čosi racionálnejšie než dote-
raz. Vzhľadom na neustále rastúce ceny očakávajú, 
že spotrebitelia nebudú tak často podliehať impul-
zívnym náladám a existuje obava, že na pultoch by 
sa mohol začať zjavovať menší výber tovarov. Pre 
ten, ktorý v predajniach zostane, bude dôležité, 
aby dokázal spotrebiteľa zaujať.

Aktuálne svetové trendy idú minimalistickým sme-
rom. Grafika výrobkov býva jednoduchšia, používa 
sa menej textu a viac obrázkov v kombinácii s eko-
logickými materiálmi. Často sa využívajú geomet-
rické prvky či žiarivé neónové farby. „Nerozlučnou 
súčasťou sa stáva multimediálny obsah. Príkladom 
sú QR kódy. Tie umožňujú, aby zákazník zosnímal 
kód svojím smartfónom. Kód ho automaticky 
presmeruje na stránku predajcu, reklamnú akciu 
alebo pozvánku, kde sa môže zákazník priamo 
registrovať. Dnes obal či reklamný materiál vďaka 
QR a čiarovým kódom nielen informuje, ale súčas-
ne aj pomáha,“ hovorí Peter Lauko, obchodný ma-
nažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia.

Ako teda bude vyzerať obchod budúcnosti? Bude 
presýtený digitálnymi riešeniami alebo skôr pôjde 
o návrat k prírode? Podľa oslovených odborníkov 
sa tieto dva smery nevylučujú, práve naopak, vhod-
ne sa dopĺňajú. „Digitalizácia bude zastúpená stá-
le viac spolu s ekologickými vystaveniami prírod-
ných materiálov,“ myslí si Ľuboš Plačko. Jasný dopyt 
po ekologických riešeniach ukazuje aj prieskum 
spoločnosti Packeta. „Osemdesiatšesť percent ľudí 
je ochotných počkať na doručenie zásielky o deň 
dlhšie, ak by to bolo ekologickejšie. Pozitívny ná-
hľad na ekológiu v tejto oblasti vyjadrili viac ženy. 
Prekvapivým zistením je, že sa názory nelíšili vzhľa-
dom na vek,“ hovorí Alexander Jančo.

Vo všeobecnosti sa dá očakávať, že digitalizácia 
obchodu bude pokračovať aj naďalej. Samoob-
služné pokladnice sú vo väčšine veľkých obchod-
ných reťazcov dnes už nevyhnutnosťou, naďalej 
bude podľa odborníka prebiehať aj fúzia medzi 
online a offline svetom. „Digitalizácia a ekológia 
sa nevylučujú. Vďaka digitálnym stojanom, bezob-
služnému predaju a digitalizácii všeobecne sa zjed-
nodušuje prechod na ekologickejšiu prevádzku,“ 
uzatvára Adam Klofáč.

„Správanie 
zákazníkov 
sa zmení.“

Vplyvom posledných udalostí a ich dosahu 
na financie domácností očakávame, že sa 
bude meniť správanie zákazníkov. Ľudia 
pri nakupovaní viac premýšľajú, často idú 
podľa nákupného zoznamu a nebudú už 
zrejme tak výrazne podliehať impulzívne-
mu správaniu. Predajne môžu zareagovať 
rôzne, či už intenzívnejšou POS komuniká-
ciou mieriacou predovšetkým na emócie, 
alebo sprehľadnením zákazníckej cesty, 
aby sa spotrebiteľ mohol v predajni lepšie 
orientovať a dostalo sa k nemu maximálne 
množstvo ponúk a produktov.

Adam Klofáč, 
spolumajiteľ, Moris Design
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Je to nekonečný príbeh. Obchodník má pocit, že myslel na každú možnosť, ako ho môže 
niekto okradnúť, a vtom zlodej príde s novým spôsobom, ako obísť všetky existujúce 
ochranné systémy. Odborníci na zabezpečenie tak zase urýchlene musia hľadať riešenie, 
ako ďalšej krádeži zabrániť. Okrem tradičných kamier dnes existujú aj riešenia, ktoré 
dokážu odhaliť takzvané nepriehľadné tašky, ktoré zlodeji zvykli využívať na to, aby sa 
pri odchode z predajne vyhli skenerom. Napriek tomu sa však straty obchodníkov ročne 
rátajú v miliónoch eur.

Na bezpečnosti 
sa šetriť neoplatí
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

7 000. Hoci ide o širokú kategóriu, do ktorej ne-
patrí len retailová kriminalita, krádeže v obcho-
doch s potravinami či drogériou sú dlhodobý prob-
lém. Najčastejšie sa kradnú kvalitné a drahé 
potraviny, luxusné cukrovinky, alkohol či drogéria.

„Detailné informácie o tom, ako sa vyvíja krimina-
lita v maloobchodných prevádzkach obchodníci 
neradi zdieľajú. Ale logicky môžeme uvažovať 
o tom, že tento trend skôr významne porastie v sú-
vislosti s veľkým nárastom cien z dôvodu energe-
tickej krízy a vysokej inflácie,“ hovorí Ladislav Antl, 
konateľ spoločnosti AC Systems. Za prvých osem 
mesiacov roku 2022 síce podľa policajných štatistík 
počet „ostatných krádeží“ mierne klesol, no vo 
všeobecnosti počet majetkových trestných činov 
narástol o viac ako tisíc.

Ako teda v dnešnej dobe čo najefektívnejšie za-
bezpečiť svoju predajňu? Aký kamerový systém je 
pre obchodníka najvhodnejší a koľko stojí riadne 
zabezpečenie predajne? Nahradia niekedy IT rieše-
nia živú silu a fyzickú prítomnosť súkromných bez-
pečnostných služieb?

Investícia, 
ktorá má zmysel

Na sociálnych sieťach sa z času na čas objaví 
záznam z bezpečnostných kamier s prosbou 
o identifikáciu zlodejov z obchodnej prevádzky. 
Veľmi často sa však na zázname prechádzajú len 
rozmazané farebné machule, pri ktorých bežný 
človek dokáže s ťažkosťami určiť pohlavie, a nie 
ešte identitu páchateľa.

„Bohužiaľ, stále je veľa firiem, ktoré sa snažia šet-
riť na nesprávnych miestach a jedným z nich je 
práve kamerový systém. Používajú sa často lacné 
kamery, ktoré sú navyše nesprávne nainštalované 
a veľa záberov je takmer nepoužiteľných,“ hovorí 
Marek Ivan, sales engineer pre Slovensko a stred-
nú Európu v spoločnosti Axis Communications.

Investícia do zabezpečenia obchodu sa môže po-
hybovať rádovo v stovkách až tisícoch eur. Neexis-
tuje jednoznačný kľúč na to, ktoré riešenie je naj-
lepšie, pretože každý objekt je iný a ľudská 
vynaliezavosť nepozná hraníc. Profesionálny kame-
rový systém je možné zaobstarať od 1 000 eur 
vyššie, podľa veľkosti predajne a počtu kamier. Pri 
cene vždy hrajú úlohu veľkosť predajne, počet 
vchodov, pokladničných miest a šírka sortimentu, 
ktorý treba chrániť. Investície do bezpečnostných 
systémov sa najčastejšie pohybujú od 1 500 do 
6 000 eur bez DPH.

Jedným z dôvodov nekvalitných videozáznamov 
však môže byť aj európska smernica o ochrane 

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

V 

predajni s oblečením v žilinskom 
obchodnom dome sa agresívny 
zákazník vyhráža obsluhe a na-
dáva jej. K agresorovi, ktorý má 
pod oblečením zjavne ukryté 

množstvo tovaru, zrazu pristúpi muž v civilnom ob-
lečení, ktorý sa predstaví ako policajt. Zlodej sa dá na 
útek, no policajt ho pohotovo zastaví a krádeži tak 
zabráni. Príbeh, ktorý pred pár mesiacmi priniesol 
žilinský portál zilinak.sk, sa však opakuje málokedy 
a obchodníci by sa rozhodne nemali spoliehať, že ich 
zachráni náhodný okoloidúci.

Podľa štatistiky ministerstva vnútra za prvých osem 
mesiacov roku 2022 polícia zaznamenala 12 284 
majetkových trestných činov. Kým vlámaní do ob-
chodov či reštaurácií bolo v tomto počte 328, os-
tatných krádeží, pod ktoré by patrila aj tá z príbe-
hu z úvodu textu, polícia zaznamenala viac ako 

osobných údajov, za ktorej nedodržiavanie hrozia 
používateľom vysoké pokuty. „Z tohto dôvodu sa 
rozlíšenie záberov úmyselne zhoršuje a zrejme to 
niektorí výrobcovia radšej zbytočne preháňajú,“ 
domnieva sa Ladislav Antl. Ako však upozorňuje 
Marek Ivan, moderné technológie si dokážu pora-
diť aj s týmto problémom.

„Ak je potrebné chrániť súkromie návštevníkov, 
môžu byť postavy vo videu v reálnom čase vymas-
kované – či už ich tváre, alebo aj celé postavy. 
Obsluha môže naďalej monitorovať správanie ‚du-
chov‘ vo videu a pôvodný záznam zostane pre 
prípad potreby k dispozícii zašifrovaný – môže ho 
vidieť len poverený pracovník s príslušným opráv-
nením,“ opisuje spôsob fungovania GDPR priateľ-
ského kamerového systému Marek Ivan.

Nekradnú len zákazníci

Nie je žiadnou novinkou, a potvrdzujú to aj od-
borné prieskumy, že veľkým problémom sú 
okrem zákazníckej kriminality aj nepoctiví za-
mestnanci. Tí sú podľa dát firmy SSI Group z roku 
2019 zodpovední prinajmenšom za rovnaké 
množstvo strát ako „externí“ zlodeji. „K najväč-
ším stratám zvyčajne dochádza pri pokladnici, 
kde sa realizujú takzvané priateľské nákupy. Pok-
ladník napríklad niektoré drahšie položky nena-
účtuje alebo miesto veľkej televízie nablokuje 
napríklad len batérie. Aj na tieto prípady sa však 
dá pripraviť pomocou inteligentného kamerové-
ho systému,“ hovorí Marek Ivan.

Kamery 
v predajni sú 

minimum.

Miliónové krádeže 
v obchodoch

V českých obchodných reťazcoch, ale aj 
v menších predajniach sa ročne ukradne 
tovar v hodnote takmer 400 miliónov eur. 
Vyplýva to z údajov spoločnosti SSI Group 
za rok 2019. Najväčšie straty však nespô-
sobujú zlodeji – o trochu viac si ich pripíšu 
samotní zamestnanci obchodov.

Podľa údajov spoločnosti SSI Group, ktorá 
zaisťuje bezpečnosť mnohých obchod-
ných centier v Česku, kriminalita páchaná 
zlodejmi zapríčiňuje 38 % škôd, zatiaľ čo 
zamestnanecká 39 %. Na treťom mieste 
sú straty v rámci dodávateľského reťazca, 
ktoré sa na škodách obchodníkov podieľajú 
zhruba 7 %.

Najčastejšie sa kradnú kvalitné potraviny, 
alkohol, luxusné cukrovinky, exkluzívna 
káva, drahé salámy, kozmetika a oblečenie. 
Väčšie škody zapríčiňujú organizované 
krádeže, do ktorých sú častejšie zapojení 
pracovníci so znalosťou interných procesov. 
Ide napríklad o fiktívne prevzatie tovaru 
od prepravcu či úmyselné nemarkovanie 
výrobkov.
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Je to nekonečný príbeh. Obchodník má pocit, že myslel na každú možnosť, ako ho môže 
niekto okradnúť, a vtom zlodej príde s novým spôsobom, ako obísť všetky existujúce 
ochranné systémy. Odborníci na zabezpečenie tak zase urýchlene musia hľadať riešenie, 
ako ďalšej krádeži zabrániť. Okrem tradičných kamier dnes existujú aj riešenia, ktoré 
dokážu odhaliť takzvané nepriehľadné tašky, ktoré zlodeji zvykli využívať na to, aby sa 
pri odchode z predajne vyhli skenerom. Napriek tomu sa však straty obchodníkov ročne 
rátajú v miliónoch eur.

Na bezpečnosti 
sa šetriť neoplatí
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Zodpovedný pracovník vďaka metadátam pri ka-
merovom zázname z pokladníc dokáže len za pár 
minút prezrieť záznamy z celého dňa a skontrolo-
vať pracovníkov. Kamery môžu upozorňovať aj na 
príliš dlhé rady pred pokladnicou, na postávanie 
zamestnancov, dlhé pauzy na cigaretu a podobné 
neduhy. Keď sa dobre zvolí, kamerový systém ne-
musí plniť len jednu úlohu a na rozdiel od ľudí ne-
potrebuje prestávky a všetko si pamätá.

„Samozrejme, kamera má vlastné mechanizmy, 
takže pokus ‚oslepiť‘ ju, znefunkčniť, odpojiť alebo 
násilne zmeniť uhol záberu automaticky spustí po-
plach a ihneď upozorní zodpovedného pracovní-
ka,“ dodáva Marek Ivan. Obchodník by taktiež 
nemal zabudnúť ani na monitorovanie skladových 
priestorov a náhodné kontroly. „Ak sú si zamest-
nanci vedomí prítomnosti takejto techniky a pravi-
diel, straty značne klesajú,“ hovorí Ladislav Antl.

Riaditeľ divízie retail spoločnosti M2C Martin Gie-
bel pre časopis Zboží&Prodej potvrdil, že ich sys-
tém monitorovania zamestnancov a nákupov, kto-
rý zaviedli v predajniach reťazca Albert, prináša aj 
výsledky. „Po nasadení monitorovacieho systému 
sa zvýšil počet vyhodnotených podozrivých účte-
niek v pokladničných zónach, vďaka čomu došlo 
k zníženiu internej kriminality. Technológia prispe-

la k automatizácii procesov, a to tak na strane spo-
ločnosti Albert Česká republika, ako aj na strane 
operátorov firmy M2C, ktorí vyhodnocujú inciden-
ty,“ uviedol.

Podľa neho systém prináša 60 % časovú úsporu pri 
vyšetrovaní incidentov a zároveň zvyšuje množstvo 
vyriešených prípadov až o 150 %. Interná krimina-
lita má spoločný znak, že sa spravidla opakuje, a to 
dlhodobo. Jednotlivé prípady obvykle nespôsobia 
okamžitú stratu vo vysokej hodnote, ale pri dlho-
dobom pôsobení škoda narastie. Zo štatistík spo-
ločnosti M2C vyplýva, že súhrnná strata spôsobená 
zamestnancami dosahuje desiatky tisíc eur.

Bezpečnostné novinky

S odhaľovaním externej, ale aj internej kriminality, 
keď kradne samotný zamestnanec obchodu, po-
máhajú aj najmodernejšie výpočtové technológie. 
Napríklad analytický softvér TrackSys, ktorý využí-
va maloobchodná sieť Albert, vyhodnocuje ne-
štandardné transakcie pri pokladniciach. Vďaka 
napojeniu na kamerový a pokladničný systém je 
možné overiť, či bol všetok tovar naskenovaný 
správne. Týmto spôsobom je možné monitorovať 
nielen klasické, ale aj samoobslužné pokladnice. 
V prípade internej kriminality sa medzi podozrivé 
transakcie zahŕňajú časté storná alebo nákupy zlo-
žené len z položiek za menšie sumy.

„Vďaka vyššiemu výkonu kamier a ich novým mož-
nostiam sa aktívnejšie využívajú špeciálne analytic-
ké aplikácie, ktoré už nepotrebujú výkonné servery 
a dokážu bežať priamo v kamere. Každá kamera sa 
tak stáva špeciálnym zariadením, ktoré môže plniť 
aj niekoľko úloh naraz. Môže napríklad aj upozorniť 
zamestnancov, že v niektorom z regálov treba do-
plniť tovar. S pomocou obvodov s umelou inteli-
genciou sa dosahuje vyššia presnosť analytiky, 
menej falošných poplachov a celková vyššia spo-
ľahlivosť systémov,“ opisuje aj Marek Ivan.

Zo skúseností Ladislava Antla zase vyplýva, že ob-
chodníci čoraz častejšie siahajú po akustomagne-
tických technológiách, ktoré sú síce drahšie, ale 
zato účinnejšie než tradičné rádiofrekvenčné tech-
nológie ochrany tovaru. „Náročnejším klientom 
ponúkame takzvanú neviditeľnú ochranu tovaru 
proti odcudzeniu bez prítomnosti viditeľných a ob-
vykle nevzhľadných detekčných antén pri vstupe 
do predajne s wifi konektivitou, ktorá dovoľuje 
vykonávať prípadné servisné zákroky na diaľku cez 
internet, čo klientom šetrí peniaze a umožňuje 
rýchlu reakciu,“ vysvetľuje Ladislav Antl.

Nakoniec, no rozhodne nie na poslednom mieste, 
netreba pri ochrane predajne zabudnúť ani na fy-
zickú prítomnosť pracovníka bezpečnostnej služ-
by, ktorý aj naďalej zostáva nenahraditeľnou sú-
časťou bezpečnostnej architektúry predajne. „Bez 
fyzickej ochrany sa stále v mnohých prípadoch 
nezaobídeme. Viac než plošné nasadenie strážcov 
sa nám osvedčilo cielené nasadenie lepšie plate-
ných a vybavených tímov v užšom okruhu riziko-
vých predajní v kombinácii so vzdialeným dohľa-
dom a všetkými dostupnými technológiami. Keď 
potom využijeme všetky prostriedky, zacielené na 
konkrétne problémy danej predajne, získame tým 
vysoko efektívny bezpečnostný systém,“ uzatvára 
Lukáš Převrátil z pozorovacieho centra Space spo-
ločnosti M2C.

„Moderná kamera môže aj zarábať.“

Kamery nemusia v predajniach plniť len bezpečnostnú úlohu. Priamo v kame-
re môžu na pozadí bežať aj rôzne aplikácie, ktoré dokážu počítať zákazníkov, 
monitorovať pohyb v priestore predajne, vytvárať tzv. tepelné mapy, ktoré 
môžu využívať manažéri na umiestňovanie tovaru a efektívnejší predaj. Mo-
derná kamera tak môže pomáhať zarábať peniaze.

Marek Ivan, sales engineer pre Slovensko a strednú Európu, Axis Communications



Koncom apríla 2021 bol zverejnený ná-
vrh Smernice o vykazovaní informácií udr-
žateľnosti podnikov (CSRD), ktorá smerni-
cu z roku 2018 mení a dopĺňa. V júni 2022 
došlo k dohode medzi Európskou komisiou 
a Európskym parlamentom o konkrétnejších 
pravidlách a o určení termínov na plnenie po-
vinností. Firmy budú musieť detailnejšie in-
formovať o tom, aký vplyv má ich činnosť na 
životné prostredie a spoločnosť. Niektoré fi r-
my budú mať viac času na nefi nančný repor-
ting. Aby nedochádzalo k znevýhodňova-
niu európskych fi riem, aj niektoré zahraničné 
fi rmy budú musieť reportovať – ide o fi rmy, 
ktoré v EÚ dosiahnu obrat aspoň 150 milió-
nov eur ročne a majú tu aspoň jednu dcér-
sku  spoločnosť. 

V súčasnosti Európska poradná skupina pre 
fi nančné výkazníctvo (EFRAG) pracuje na 
štandardoch, ktoré budú presne špecifi kovať, 
aké informácie a v akom formáte budú fi rmy 
zverejňovať. 

Nefi nančný reporting bude súčasťou fi nanč-
ných závierok a výročné správy fi riem budú 
obsahovať širší rozsah informácií, t. j. vply-
vy na životné prostredie (zníženie produkcie 
emisií, využívanie vodných zdrojov, vplyv na 
ekosystém...), sociálne aspekty (vplyv na ľudí 
vo fi rme, ale aj detská práca...) a férové ria-
denie fi rmy (transparentnosť, nediskriminácia, 
inklúzia žien vo vedení...).

KOHO SA TÝKA
Nefi nančné reportovanie sa týka tých fi riem, 
ktoré splnia dve z nasledujúcich troch kritérií:
• viac ako 250 zamestnancov,
• čistý obrat spoločnosti dosahuje 40 milió-

nov eur a viac,
• majetok spoločnosti dosahuje výšku 20 mi-

liónov eur a viac.

Na Slovensku pôjde o viac ako 600 fi riem. 
Vypracovanie štandardov a pravidiel pre malé 
a stredné fi rmy je v zámeroch EK v ďalších 
etapách. Momentálne sa v parlamente na-
chádza novela zákona o účtovníctve, ktorá sa 
nefi nančným reportovaním tiež zaoberá. 

ZMENY V NOVÝCH PRAVIDLÁCH
Po novom je proces zavedenia reportingu roz-
delený na viacero etáp (pôvodne mali fi rmy 
nefi nančné informácie zverejniť v závierkach 
za rok 2023), a to:

• k 1. januáru 2024 – ide o fi rmy, ktoré pod 
pravidlá spadali aj v minulosti, najmä veľké 
spoločnosti na burze, ale aj už spomínané 
fi rmy, ktoré majú viac ako 250 zamestnan-
cov, obrat nad 20 miliónov eur alebo aktíva 
viac ako 40 miliónov eur. Prvý report za rok 
2025 bude povinne zverejnený v roku 2026,

• k 1. januáru 2027 (reporting za rok 2026) 
– ide o kótované malé a stredné podni-
ky, ktoré môžu zažiadať o ročný odklad 
 povinnosti,

• reporty budú musieť byť certifikova-
né a overené nezávislými audítorskými 
 fi rmami. 

Ako firmy zasiahne 
nefinančný reporting

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt:
Zväz obchodu SR
Bajkalská 1496/25
827 18  Bratislava-Ružinov
Tel.:   +421 258 233 224
 +421 258 233 226
E-mail:  sekretariat@biznis.sk
 gs@biznis.sk
Web: www.biznis.sk

Už v roku 2018 EÚ predstavila Smernicu o zverejňovaní nefinančných 
informácií (NFRD), ktorá ukladá veľkým subjektom verejného záujmu (firmy 
s viac ako 500 zamestnancami) povinnosť zverejňovať reporty o ich dosahu 
v oblasti udržateľnosti. Pravidlá však boli natoľko stručné, že povinné firmy 
si nerobili „ťažkú hlavu“ s vypĺňaním príslušných formulárov a tabuliek. 

AKTUÁLNE PRE VÁS 
PRIPRAVUJEME: 
• 01. 12. 2022 – Valné zhromaždenie 

Zväzu obchodu, Sliač-Sielnica

Čo je ESG reporting?
Ide o zverejňovanie údajov o pôsobení, postoji a pridanej hodnote fi rmy 
v troch oblastiach: 

E nvironment – vyjadruje vzťah fi rmy k životnému prostrediu, 
napr. nakladanie s odpadmi, hospodárenie s energiami.

S ocial – vplyv na spoločnosť a na ľudí vo fi rme, napr. pracovné 
podmienky, vzdelávanie, rovnosť šancí.

G overnance – riadenie/vedenie fi rmy – zahŕňa vnútorné kontroly, 
systémy riadenia rizík, GDPR, ale aj korupčné správanie.
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Zodpovedný pracovník vďaka metadátam pri ka-
merovom zázname z pokladníc dokáže len za pár 
minút prezrieť záznamy z celého dňa a skontrolo-
vať pracovníkov. Kamery môžu upozorňovať aj na 
príliš dlhé rady pred pokladnicou, na postávanie 
zamestnancov, dlhé pauzy na cigaretu a podobné 
neduhy. Keď sa dobre zvolí, kamerový systém ne-
musí plniť len jednu úlohu a na rozdiel od ľudí ne-
potrebuje prestávky a všetko si pamätá.

„Samozrejme, kamera má vlastné mechanizmy, 
takže pokus ‚oslepiť‘ ju, znefunkčniť, odpojiť alebo 
násilne zmeniť uhol záberu automaticky spustí po-
plach a ihneď upozorní zodpovedného pracovní-
ka,“ dodáva Marek Ivan. Obchodník by taktiež 
nemal zabudnúť ani na monitorovanie skladových 
priestorov a náhodné kontroly. „Ak sú si zamest-
nanci vedomí prítomnosti takejto techniky a pravi-
diel, straty značne klesajú,“ hovorí Ladislav Antl.

Riaditeľ divízie retail spoločnosti M2C Martin Gie-
bel pre časopis Zboží&Prodej potvrdil, že ich sys-
tém monitorovania zamestnancov a nákupov, kto-
rý zaviedli v predajniach reťazca Albert, prináša aj 
výsledky. „Po nasadení monitorovacieho systému 
sa zvýšil počet vyhodnotených podozrivých účte-
niek v pokladničných zónach, vďaka čomu došlo 
k zníženiu internej kriminality. Technológia prispe-

la k automatizácii procesov, a to tak na strane spo-
ločnosti Albert Česká republika, ako aj na strane 
operátorov firmy M2C, ktorí vyhodnocujú inciden-
ty,“ uviedol.

Podľa neho systém prináša 60 % časovú úsporu pri 
vyšetrovaní incidentov a zároveň zvyšuje množstvo 
vyriešených prípadov až o 150 %. Interná krimina-
lita má spoločný znak, že sa spravidla opakuje, a to 
dlhodobo. Jednotlivé prípady obvykle nespôsobia 
okamžitú stratu vo vysokej hodnote, ale pri dlho-
dobom pôsobení škoda narastie. Zo štatistík spo-
ločnosti M2C vyplýva, že súhrnná strata spôsobená 
zamestnancami dosahuje desiatky tisíc eur.

Bezpečnostné novinky

S odhaľovaním externej, ale aj internej kriminality, 
keď kradne samotný zamestnanec obchodu, po-
máhajú aj najmodernejšie výpočtové technológie. 
Napríklad analytický softvér TrackSys, ktorý využí-
va maloobchodná sieť Albert, vyhodnocuje ne-
štandardné transakcie pri pokladniciach. Vďaka 
napojeniu na kamerový a pokladničný systém je 
možné overiť, či bol všetok tovar naskenovaný 
správne. Týmto spôsobom je možné monitorovať 
nielen klasické, ale aj samoobslužné pokladnice. 
V prípade internej kriminality sa medzi podozrivé 
transakcie zahŕňajú časté storná alebo nákupy zlo-
žené len z položiek za menšie sumy.

„Vďaka vyššiemu výkonu kamier a ich novým mož-
nostiam sa aktívnejšie využívajú špeciálne analytic-
ké aplikácie, ktoré už nepotrebujú výkonné servery 
a dokážu bežať priamo v kamere. Každá kamera sa 
tak stáva špeciálnym zariadením, ktoré môže plniť 
aj niekoľko úloh naraz. Môže napríklad aj upozorniť 
zamestnancov, že v niektorom z regálov treba do-
plniť tovar. S pomocou obvodov s umelou inteli-
genciou sa dosahuje vyššia presnosť analytiky, 
menej falošných poplachov a celková vyššia spo-
ľahlivosť systémov,“ opisuje aj Marek Ivan.

Zo skúseností Ladislava Antla zase vyplýva, že ob-
chodníci čoraz častejšie siahajú po akustomagne-
tických technológiách, ktoré sú síce drahšie, ale 
zato účinnejšie než tradičné rádiofrekvenčné tech-
nológie ochrany tovaru. „Náročnejším klientom 
ponúkame takzvanú neviditeľnú ochranu tovaru 
proti odcudzeniu bez prítomnosti viditeľných a ob-
vykle nevzhľadných detekčných antén pri vstupe 
do predajne s wifi konektivitou, ktorá dovoľuje 
vykonávať prípadné servisné zákroky na diaľku cez 
internet, čo klientom šetrí peniaze a umožňuje 
rýchlu reakciu,“ vysvetľuje Ladislav Antl.

Nakoniec, no rozhodne nie na poslednom mieste, 
netreba pri ochrane predajne zabudnúť ani na fy-
zickú prítomnosť pracovníka bezpečnostnej služ-
by, ktorý aj naďalej zostáva nenahraditeľnou sú-
časťou bezpečnostnej architektúry predajne. „Bez 
fyzickej ochrany sa stále v mnohých prípadoch 
nezaobídeme. Viac než plošné nasadenie strážcov 
sa nám osvedčilo cielené nasadenie lepšie plate-
ných a vybavených tímov v užšom okruhu riziko-
vých predajní v kombinácii so vzdialeným dohľa-
dom a všetkými dostupnými technológiami. Keď 
potom využijeme všetky prostriedky, zacielené na 
konkrétne problémy danej predajne, získame tým 
vysoko efektívny bezpečnostný systém,“ uzatvára 
Lukáš Převrátil z pozorovacieho centra Space spo-
ločnosti M2C.

„Moderná kamera môže aj zarábať.“

Kamery nemusia v predajniach plniť len bezpečnostnú úlohu. Priamo v kame-
re môžu na pozadí bežať aj rôzne aplikácie, ktoré dokážu počítať zákazníkov, 
monitorovať pohyb v priestore predajne, vytvárať tzv. tepelné mapy, ktoré 
môžu využívať manažéri na umiestňovanie tovaru a efektívnejší predaj. Mo-
derná kamera tak môže pomáhať zarábať peniaze.

Marek Ivan, sales engineer pre Slovensko a strednú Európu, Axis Communications
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ONLINE PREDAJ POTRAVÍN sa po 
pandemickom boome stabilizoval a zároveň 

presvedčil, že je dlhodobým trendom.

CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY sa musia vyrovnať so 
stúpajúcou cenou cukru aj so snahou zákazníkov stravovať sa zdravšie.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

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

STRETNUTIE 
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riaditeľom spoločnosti 
Labaš.

FARM HOUSE ponúka 
iba poctivé slovenské mäso.

V našom  ďalšom čísle:

OBCHODNÉ CETRÁ sa 
musia vyrovnať s krízami. 

TOP 50
odhalí mená 
najúspešnejších 
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