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Smurfit Kappa ako kľúčový hráč na trhu papierových 
obalov chce dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie.

Naše výrobky sú recyklovateľné a biologicky 
odbúrateľné, pomáhame našim zákazníkom

 dosahovať vlastné ciele v oblasti udržateľnosti.

PAPER     |     PACKAGING     |     SOLUTIONS

Smurfit Kappa ako kľúčový hráč na trhu papierových 
obalov chce dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie.

Naše výrobky sú recyklovateľné a biologicky 
odbúrateľné, pomáhame našim zákazníkom

 dosahovať vlastné ciele v oblasti udržateľnosti.

www.smurfitkappa.skwww.smurfitkappa.sk
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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

S tratila som plech na 
pečenie. Vo vlastnej 
kuchyni s rozlohou asi 
sedem metrov štvorco-
vých. Kuchynská linka 
má šesť skriniek a štyri 

zásuvky. Hoci som ich všetky prezrela, 
nezvestný plech som nenašla. Vydala 
som sa spomienkovou mapou po jeho 
stopách. Najprv bol na ňom kefírový ko-
láč, po ktorom sa len tak zaprášilo. Po-
tom som krásny biely smaltovaný plech 
umyla a uložila na odkvapkávač riadov. 
Koniec, viac som ho nevidela.

Manžel tvrdil, že sa ho ani nedotkol. 
Veľmi som mu neverila, pretože celá táto 
 aféra mi pripomenula záhadu zmiznuté-
ho syra. Keď muž nedávno varil, nastrú-
hal tvrdý syr a uložil ho do sklenej dózy. 
Tá sa vyparila. Našla som ju na druhý deň 
v skrini s kabátmi a šálmi. Áno, aj tento-
raz som sa pozrela i tam, ale po plechu 
nebolo ani chýru, ani slychu. Toto pátra-
nie ma priviedlo k dvom záverom. Buď 
smaltovaný plech dokáže sublimovať, 
teda meniť pevné skupenstvo na plynné, 
alebo nevieme, kde nám hlava stojí. 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Na téma hledání bych v případě zájmu mohl 
napsat tučné knihy plné anekdot, fejetonů či 
povídek. Možná bych si troufl  i na mnohadílný 
román. A to s jedním, spíše smutným hrdinou. 
Obzvláště v nedávné době, během přesunu 
z jednoho bytu do druhého, jsem nechtěně 
sbíral náměty, které bych mohl plnými hrstmi 
takzvaně házet na papír. Když si naskládáte 
svou řadu let hromaděnou výbavu a vybavení 
do několika krabic a tašek, tak je jasné, že po-
kud vše najednou nepřemístíte do skříní a po-
lic, tak vás čeká nekonečný seriál ve stylu dnes 
už zapomenutého televizního pořadu Federální 
kriminální ústředna pátrá, radí a informuje…

Opäť to bol náročný rok. Mám pocit, 
že neexistuje človek, ktorý by nehovo-
ril „mám toho veľa“. Pracovné tempo 
je rýchle a v snahe mať aspoň aký-ta-
ký voľný čas sa všetci iba naháňame. 
Nadchádzajúce sviatky sú nádhernou 
príležitosťou spomaliť a vychutnať 
si aktuálny moment. Napríklad s chut-
ným vianočným zákuskom. 

Kde však napečiem, keď nemám plech? 
Nebojte sa, sladké Vianoce u Kapitá-
novcov sú zachránené. Plech sa našiel. 
Bol v kuchynskej skrinke na zemi, na 
spodnej polici úplne vzadu, položený na 
vysokej miske tak, že som ho nemala 
šancu zazrieť postojačky ani v drepe, iba 
na kolenách s hlavou v linke. A kto bol 
páchateľ? Správne, môj manžel.

 Zhon
 Pokoj
 Sviatky

Veľké pátranie
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NAVIGÁCIA

Obchod v tieni pandémie 
a prichádzajúcej 
inflácie 18
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Stretnutie

Martin Podhradský
hovorí o rokovaniach 
s dodávateľmi 14

Doplnky robia 
predajňu 44

Vybavenie 
predajne

E-shop je budúcnosť  46
Služby pre 

obchod

Keď narazíte na tento kód, 
bez váhania ho využite! 

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu

Téma 
vydania

Obchodníci si musia 
utiahnuť energetické 
opasky 20

Logistika

Trendom je zvyšovanie
efektivity manipulácie 
s paletami 48

Barometer 6
Stručne 8
Kto je kde? 10 
Nevynechajte 11
Blog 12

Čo sme 
videli…

CatScan

Mäsiari investujú 
napriek kríze 30
Sladké bude drahšie 34
Papier stavil 
na ekológiu 38
Rodičia na deťoch
nešetria 42 Projekt nie je udržateľný

tým, že to poviete. 
Ukážte dôkazy 23
Obalko: Profesionáli 
diskutovali o súčasných 
hrozbách aj o budúcnosti 28

Kongres



IQOS ILUMA 
otvára novú bezdymovú 
éru už aj na Slovensku 

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Philip Morris pokračuje v inováciách a uvádza už aj na slovenský trh 
absolútnu novinku IQOS ILUMA. Ide o najnovší prírastok do portfólia 
bezdymových výrobkov určených výhradne pre dospelých fajčiarov, ktorí by 
inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet. 

1  Zdroj: Odhady PMI na základe celkového súhrnného predaja nahrievaných tabakových výrobkov k decembru 2019 (okrem Číny a USA).

Značka IQOS je dnes jednotkou na trhu medzi 
bezdymovými výrobkami a uviedla už nie-
koľko generácií zariadení na báze nahrievania 
tabaku.1 Novinka IQOS ILUMA ako prvá pri-
náša prelomovú technológiu SMARTCORE IN-
DUCTION SYSTEMTM , ktorá využíva indukčný 
ohrev bez použitia nahrievacej čepele, a teda 
aj bez potreby čistenia zariadenia. „Naše por-
tfólio bezdymových výrobkov neustále rozši-
rujeme, aby sme ponúkali vylepšené riešenia, 
využívajúce technologický pokrok a spätnú 
väzbu od dospelých spotrebiteľov,“ povedal 
generálny riaditeľ PMI Jacek Olczak.

TRI VARIANTY IQOS ILUMA

Posledný a najinovatívnejší prírastok IQOS 
ILUMA ponúka na Slovensku tri druhy za-
riadení: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA 
a IQOS ILUMA ONE. Tým, že rovnako ako 
predošlé zariadenie IQOS tabak nespaľujú, ale 
iba nahrievajú, nevzniká pri nich žiadny dym 
ani popol. „Verím, že používatelia ocenia zá-
sadné inovácie, ktoré prináša. Najmä absenciu 
nahrievacej čepele, vďaka čomu nezostávajú 
v zariadení zvyšky tabaku a eliminuje sa tak 
potreba čistenia. Našou ambíciou zostáva, 
aby všetci dospelí slovenskí fajčiari, ktorí by 
inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet, 
prešli čo najskôr na lepšie alternatívy a prestali 

fajčiť v prospech svojho 
zdravia a zdravia 
ľudí okolo seba. 
Som presvedčená, 
že práve nový IQOS 
ILUMA je tým, čo 
ich k tomuto správ-
nemu kroku dokáže 
presvedčiť,“ uviedla  An-
drea Gontkovičová, generálna 
riaditeľka Philip Morris pre Českú 
republiku, Slovensko a Maďarsko.

ZEMITÉ FARBY A NADČASOVÝ DIZAJN

Príjemné zemité farby a nadčasový dizajn 
pôsobia elegantne a dospelí fajčiari a po-
užívatelia bezdymových výrobkov si môžu 
vybrať zo širokej škály vyhotovení.

Trendy dizajn kombinuje elegantný eloxo-
vaný hliník a textúrovaný kryt. IQOS ILUMA 
PRIME je dostupný v štyroch luxusných far-
bách a IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE až 
v piatich vyhotoveniach. Každý dospelý fajčiar 
alebo používateľ tabakových výrobkov si tak 
môže vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje jeho 
potrebám. Puzdrá si môže dospelý používa-
teľ personalizovať z množstva farieb a textúr, 
pri zariadeniach IQOS ILUMA a IQOS ILUMA 

PRIME je tiež široký výber materiálov, farieb 
a textúr krytov, obalov na nabíjačky či ozdob-
ných krúžkov pre nahrievače.

Bezdymové zariadenia IQOS ILUMA vo všet-
kých troch verziách sú dostupné na Slovensku 
v IQOS predajniach a v online predaji od 16. 
novembra 2022 a od 1. decembra 2022 na 
ďalších vybraných predajných miestach.

NASTAVENIE AJ CEZ APLIKÁCIU

Výrobcovia držia krok s modernou dobou 
a sledujú trendy. Vďaka tomu si môžu do-
spelí používatelia svoj nový IQOS ILUMA ešte 
viac vylepšiť. V IQOS aplikácii nájdu množstvo 
šikovných funkcií, môžu si upraviť vibrácie, 
osvetlenie či zamykanie. K aplikácii sa dá do-
stať cez web IQOS.

Dôležitá informácia: Bezdymové zariade-
nia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, 
ktorý je návykový. Sú určené len pre dospe-
lých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo 
používaní iných nikotínových výrobkov.

Prijateľná cena

IQOS ILUMA PRIME stojí 119 eur

IQOS ILUMA stojí 69 eur

IQOS ILUMA ONE stojí 49 eur

Všetky tri novinky si môžete kúpiť 
v IQOS predajniach, online 
a na mnohých predajných miestach.
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Jeseň priniesla ďalšie 
zdražovanie

 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období október  – november 2022 zvýšila 
na 90,37 eur, čo v porovnaní s minulou pe-
riódou august – september 2022 predstavuje 
nárast o 4,7 %, keď sa priemerná hodnota 
pohybovala na úrovni 86,31 eur.

K navýšeniu cien došlo vo všetkých deviatich sle-
dovaných obchodných reťazcoch. V porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím si zákazníci najviac 
priplatili za vybrané výrobky v predajniach Metro, 
kde došlo k výraznému navýšeniu cien v priemere 
o 10,31 %, čo priemerne predstavuje zvýšenie 
o 6,72 eur. 

V období október – november 2022 došlo k ná-
rastu cien vo všetkých sledovaných kategóriách. 
Najvyššie navýšenie bolo v kategórii čerstvých vý-
robkov, a to o 7,46 %. Kozmetický a drogistický 
tovar sa v sledovanom období predával drahšie 
priemerne o 2,95 %. Koloniálne výrobky boli 
drahšie o 2,78 %. V sledovanom období došlo 
k poklesu priemerných akciových cien. Najväčší 
pokles zaznamenal koloniálny tovar – v prieme-
re o 18 %. V rámci drogistických a kozmetických 
výrobkov to bol pokles o 11 % a pri čerstvých vý-
robkoch došlo iba k 1 % poklesu akciových cien. 

Okrem Metra, kde sa priemerná cena spotrebné-
ho koša pohybovala na úrovni 71,93 eur, mohli 
zákazníci najlacnejšie nakúpiť v Coop Jednote za 
priemernú cenu 89,23 eur. 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (09/2022 vs. 09/2021, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

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

Medziročná zmena hodnoty predaja (09/2022 vs. 09/2021, v %)

4,7 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov október a november stúpla o 4,7 %.

90,37 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období október 
– november bola 90,37 eur.

Tekutú detskú výživu najviac propaguje Novofruct
 Za šiestimi z desiatich akcií v kategórii tekutá detská výživa stojí značka Ovko (Novo-
fruct, 60 %), trojicu najpropagovanejších dopĺňajú značky Sunar (Hero, 10 %) a Hami (Nutricia, 
8 %). Štvrtinu celkového reklamného výkonu suchej detskej výživy uskutočnila značka Nestlé 
 (Nestlé, 25%), za ktorou nasledujú značky Hami (Nutricia, 14 %) a Mlyn Pohronský Ruskov 
(Mlyn Pohronský Ruskov, 13 %). V detskej výžive-kapsičkách hrá v reklamnom výkone prím 
značka Kubík (Maspex, 58 %), za ktorou nasledujú Hami (Nutricia, 8 %) a Hipp (Hipp, 9 %).

Najpropagovanejšou značkou instantného doj-
čenského mlieka je Nutrilon (Nutricia, 42 %), 
ktorú z hľadiska reklamného výkonu nasledu-
jú značky Nestlé (Nestlé, 26 %) a Sunar (Hero, 

13 %). V propagácii tekutých dojčenských mliek/
kaší je absolútnym lídrom na slovenskom trhu 
značka Sunar (Hero, 87 %). Najpropagovanejšími 
značkami detskej kozmetiky v uplynulých 12 me-
siacoch boli značky Bupi (Palma, 18 %), Nivea 
(Beiersdorf, 14 %) a Hipp (Hipp, 9 %). 

Absolútnou jednotkou v propagácii detských 
plienok je značka Pampers (Procter & Gamble, 
62 %), ktorá medzi mnohými privátnymi znač-
kami (rovnako ako pri plienkach) hrá prím tiež 
v propagácii detských vlhčených utierok (23 %).

Trojlístok najpropagovanejších značiek dojčen-
ských fľašiek tvoria značky Canpol (Canpol, 
17 %), Nuk (Mapa Spontex, 15 %) a Avent (Phi-
lips, 12 %). Najpropagovanejšími značkami v ka-
tegórii dojčenský cumlík sú značky Nuk (Mapa 
Spontex, 21 %) a Avent (Philips, 10 %). 

Nutrilon 42 %

Nestlé 26 %

Sunar 13 %

Hami 5 %

Hipp 5 %

Ostatné 9 %

Najpropagovanejšie značky 
instantných dojčenských mliek
(Reklamný výkon v období 11/2021 – 10/2022)

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

September priniesol medziročný nárast 
masiel a margarínov

Liehoviny 7,3 %

Syr 9,7 %

Pivo 1,3 %

 Čokoládové cukrovinky 0,1 %

 Sušienky a oblátky 10,1 %

 Maslá a margaríny 48,8 %

 Balená voda −0,9 %

Káva 7,5 %

 Slané pochutiny 14,0 %

Mlieko 7,3 %

 Papierové produkty 8,8 %

 Krmivo pre zvieratá 16,7 %

 Starostlivosť o vlasy 9,0 %

 Pracie prostriedky  0,4 %

 Čistiace prostriedky −4,8 %

 Ústna hygiena 5,6 %

 Osobná hygiena 4,0 %

 Starostlivosť o pleť 9,9 %

 Dekoratívna kozmetika  21,4 %

 Starostlivosť o dieťa −5,8 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)
40. 42. 45. 47.

Kraj 91,58 91,84 91,79 93,97
Coop Jednota 
Supermarket 86,25 90,71 90,29 88,12

Kaufland 92,82 90,16 92,31 89,55
Lidl 87,20 92,22 93,37 89,24
Metro 69,08 72,38 72,12 72,52
Coop Jednota 
Tempo 89,79 92,46 96,60 90,62

Terno Plus 91,66 94,34 91,14 92,40
Tesco Expres 98,99 98,65 99,67 96,35
Tesco HM 92,41 94,35 95,35 95,70
Vývoj cien v období 3. 10. 2022 – 27. 11. 2022
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Coop Jednota 
sa vracia do 

hlavného mesta
 Maloobchodná sieť Coop Jednota pre-
vádzkuje predajne po celom Slovensku, na-
priek tomu sa z Bratislavy pred dvanástimi 
rokmi postupne vytratili. Ostali jej tu len dve 
predajne. Situácia sa však zmení v priebehu 
nasledujúceho roka. Jedno z najväčších spot-
rebných družstiev zo systému, Coop Jednota 
Nové Zámky, prichádza do Bratislavy so svo-
jou vlajkovou predajňou Tempo Supermarket.

„Po dlhšom úsilí o etablovanie sa v hlavnom meste 
sa nám podarilo našu snahu dotiahnuť do úspeš-
ného konca v nákupnom centre, ktoré je súčasťou 
priestorov Národného futbalového štadióna pri 
Bajkalskej ulici. V nadväznosti na dohodu s maji-
teľom nákupného centra bola podpísaná zmluva 
na realizáciu supermarketu formátu Tempo. A to 
s priestrannou predajnou plochou tisícosemsto 
metrov štvorcových,“ prezradil Štefan Mácsadi, 
predseda predstavenstva.

Výzvou pre Coop Jednotu Nové Zámky je úsilie 
prinavrátiť obyvateľom hlavného mesta služby tra-
dičného slovenského domáceho reťazca. „Uvedo-
mujeme si, že trh v Bratislave je saturovaný. Aj 
vzhľadom na túto skutočnosť pristupujeme od 
samotného začiatku k danej problematike i k rie-
šeniu všetkých detailov zodpovedne a s veľkým 
rešpektom. Supermarket bude disponovať moder-
ným zariadením s prihliadaním na šetrenie život-
ného prostredia. Ďalej bohatou ponukou sorti-
mentu a poskytne všetky služby, ktoré zákazník od 
supermarketu daného formátu očakáva,“ dodal 
Štefan Mácsadi. Predseda predstavenstva potvrdil 
informáciu, že v prípade, ak budú úspešné rokova-
nia ohľadom ďalších vhodných priestorov, rozšíria 
prevádzku predajní aj do iných častí Bratislavy. 

Tchibo otvorilo 
v Prešove predajňu 
v novom koncepte

 Novootvorená predajňa Tchibo v ob-
chodnom centre Novum v Prešove predsta-
vuje nový koncept Break Out prevzatý z Ne-
mecka. Je prvá svojho druhu v strednej 
a východnej Európe. „Priestor je svetlejší 
a vzdušnejší, namiesto regálov sme v strede pre-
dajne použili stoly so závesnými košmi a policové 

Inflácia zatrasie 
aj spotrebiteľským 

správaním
Miera inflácie v súčasnosti dosahuje rekordné hodno-
ty, čo vplýva aj na spotrebiteľské správanie. Prirodze-
nou reakciou ľudí na rast cien v kombinácii so spoma-
ľovaním ekonomickej aktivity je škrtenie výdavkov. 
Otázkou ostáva, kde, ako výrazne a najmä ako dlho. 
Vrchol inflácie očakávame začiatkom budúceho roka, 
keď sa môže v závislosti od novej cenovej regulácie 
dostať až na úroveň 18 % medziročne. 

Keďže je rast cien ťahaný položkami, ktoré sú v spot-
rebiteľskom koši zastúpené veľmi výrazne (energie 
a potraviny), je pre spotrebiteľa nemožné vyhnúť sa 
vplyvu rastúcich cien.  

V prvej polovici tohto roka sme už mohli pozorovať 
poklesy reálnych miezd, čo však bolo v rozpore s vývo-
jom reálnej spotreby, ktorá aj v tomto období rástla. 
Dáta tak ukázali, že ľudia výpadok reálnych príjmov 
suplovali svojimi úsporami, ktoré mali možnosť nahro-
madiť najmä počas pandémie – teda obdobia s relatív-
ne stabilným príjmom, ale obmedzenými možnosťami 
spotreby. Úspory ľudí však nie sú bezodná studnica 
a majú svoje limity. 

Prirodzene tak môžeme očakávať, že spotrebitelia 
budú aj v prostredí rastúcich cien nakupovať potravi-
ny a energie – hoci výrazne drahšie, čo spôsobí pokles 
výdavkov v iných kategóriách tovarov a služieb. A čím 
nižší príjem domácnosti, tým bude tento efekt silnejší, 
keďže podiel výdavkov na základné potreby je vyšší. 
Strácať tak budú odvetvia produkujúce tovary, ktoré 
nie sú nevyhnutné pre život, a to vrátane služieb ako 
napríklad cestovný ruch. Ako naznačuje spotrebiteľ-
ský barometer od Štatistického úradu SR, ďalšou ob-
lasťou šetrenia budú veľké nákupy, napríklad aj kúpa 
auta, domu, chaty či chalupy. 

Vrchol inflácie však už máme na dohľad, hoci na vy-
sokých úrovniach s postupným jemným zvoľňovaním. 
Aj ekonomická situácia by sa mala v najbližších dvoch 
rokoch ustáliť a aj reálne mzdy budú potom postupne 
opäť rásť. V domácnostiach, priemysle, ale aj službách 

tak bude dôležité čo najlepšie 
ustáť prichádzajúce mesiace, kým 
prídu tie dlho očakávané lepšie 

časy. Držme si palce. 

STRUČNE

schody, regály a spotrebiče kávového baru sú vo 
veľkej miere samostatne stojace, čo navodzuje 
dojem priestrannosti,“ vysvetľuje Imrich Orosz, 
head of shops spoločnosti Tchibo Slovensko. Sú-
časťou konceptu je aj nový kávový bar, zhotovený 
z dubového dreva a lakovaného medeného ple-
chu, s vyrezávanou grafikou na stene. „Naši zákaz-
níci si oddýchnu pri káve a zákusku na posedení, 
aké im viac vyhovuje. V rámci nového konceptu je 
pre nich pripravené vysoké barové, ale aj nízke se-
denie s pohodlnými čalúnenými stoličkami,“ pribli-
žuje Imrich Orosz.

Okrem toho Tchibo rastie na Slovensku aj cez špe-
ciálne kútiky umiestnené v potravinových reťaz-
coch. Vďaka spolupráci so značkami Terno a Kraj 
sa sortiment z dielne Tchibo dostane aj k zákazní-
kom v Komárne, Svätom Jure a bratislavskej Petr-
žalke. „Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom 
predajní Terno a Kraj služby a sortiment, o ktoré 
majú reálny záujem. Sme radi, že zavedenie pro-
duktov od značky Tchibo má v našich predajniach 
úspech. Zákazníci sa môžu každý týždeň tešiť na 
novú kolekciu produktov,“ uvádza Marek Koštr-
na, marketingový manažér spoločnosti Terno real 
estate. Špeciálne kútiky Tchibo sa nachádzajú pria-
mo v predajniach potravín. Kupujúcim ponúkajú 
oblečenie na bežný deň i športovanie, doplnky do 
domácnosti, sortiment na voľný čas či špeciálne 
druhy kávy. Vystavený tovar dopĺňa spoločnosť 
týždenne, podľa aktuálnej kolekcie.

Ako sa darí predaju kávy v maloobchode, si 
prečítate v časopise Tovar&Predaj 9 – 10/2022 
na str. 34 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
Publicistika.

Na Slovensko vstúpil 
internetový obchod 
Hebe
 Internetový obchod Hebe vstupuje na 
slovenský trh s kozmetikou. Hebe.com ponú-
ka 20-tisíc produktov rôznych značiek na jed-

Matej Horňák

Inflácia zatrasie 

Matej Horňák

ŠPECIALISTA NA 

VÝVOJ EKONOMIKY

Matej Horňák,
analytik, Slovenská sporiteľňa

SLOVO 
ODBORNÍKA!

KĽÚČOVÉ 
SLOVÁ:

Zdražovanie
Nevyhnutnosti
Šetrenie
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nom mieste. Zákazníci tu nájdu širokú ponu-
ku pleťovej kozmetiky, ázijskej, prírodnej, 
dermokozmetiky, dekoratívnej kozmetiky, 
ale aj vlasovej starostlivosti, parfumov 
a množstvo ďalších produktov. Pre zákazníkov 
je pripravené predstavenie nových svetoznámych 
značiek, kozmetických trendov, ale aj inovatívne 
zloženie produktov. Hebe je kozmetický reťazec 
skupiny Jéronimo Martins, ktorý má v Poľsku sieť 
drogérií. Svoj príchod na slovenský trh ohlásil už 
pred dvoma rokmi. Teraz začal so svojou medziná-
rodnou expanziou a v oblasti starostlivosti o pleť 
ponúka zákazníkom aj široký výber dermokozme-
tiky, tradične predávanej v lekárňach, a profesio-
nálnu starostlivosť o pleť, teda značky dostupné 
iba v kozmetických salónoch. 

Kaufland má 
v Nitre druhú 
predajňu
 Po novootvorenej predajni v Tvrdošíne 
rozšírila obchodnú sieť reťazca Kaufland 
druhá predajňa v Nitre, na Slovensku je to 74. 
v poradí. Široký sortiment pod jednou stre-
chou prináša obyvateľom mesta a okolia 
nová nitrianska predajňa na ploche viac ako 
5 730 metrov štvorcových. Priamo pred budo-
vou majú zákazníci k dispozícii 218 parkova-
cích miest a ešte tento rok pribudnú aj rých-
lonabíjacie stanice pre elektromobily. 

Nakupujúci v predajni nájdu okrem iného aj ponu-
ku slovenských i regionálnych produktov, vegeta-
riánskych a vegánskych výrobkov a tiež potraviny 
určené pre ľudí s intoleranciou na lepok a laktózu. 
Samoobslužné pokladnice im efektívne skrátia 
čas nákupu. „Pri otvorení každej novej predajne 
myslíme v prvom rade na zákazníka, ktorému 
chceme ponúknuť kvalitné produkty za výhodné 
ceny. Zároveň však máme na zreteli aj trvalú udr-
žateľnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. 
Preto v našich prevádzkach využívame moderné 
technológie, ktoré prispievajú k jeho ochrane. 
Nová predajňa v Nitre je už druhou a určite nie 
poslednou našou prevádzkou vybavenou fotovol-
tickým systémom na výrobu elektrickej energie zo 
slnečného žiarenia,“ vysvetľuje Samuel Machajdík, 
hovorca spoločnosti Kaufl and Slovensko.

Vďaka využitiu alternatívnych zdrojov energie spo-
trebuje reťazec v týchto predajniach ročne o pri-
bližne 15 – 20 % elektrickej energie menej. Nová 
predajňa v Nitre je tiež vybavená LED svietidlami. 
Tento typ osvetlenia ušetrí v prevádzkach štvrtinu 
energie, čo celkovo predstavuje zníženie emisií CO

2
� 

o 3 500 ton ročne. Aj tu Kaufl and na vykurovanie 
využíva odpadové teplo z chladiacich regálov. Na 
chladenie používa ekologické chladivá s najmenším 
možným dosahom na životné prostredie.

O šetrení energií v obchodoch si prečítate 
v tomto čísle časopisu Tovar&Predaj na 
str. 20 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
Publicistika. 

V Česku pribúdajú 
automatizované 
prevádzky

 Česká skupina Coop otvorila v Ústí nad 
Orlicí už tretiu automatizovanú predajňu 
v krajine. Ďalšie budú čoskoro nasledovať, na 
tento štýl nakupovania si zákazníci rýchlo zvy-
kajú a obchodníkom sa vypláca. Ešte v tomto 
roku chce spoločnosť sprevádzkovať automa-
tický obchod v Lipne nad Vltavou a Beroune.

Skupina pokračuje v otváraní automatických pre-
dajní, kde je možné nakupovať 24 hodín denne 
a sedem dní v týždni. Po Strakoniciach a Českom 
Krumlove sa teraz dočkali aj zákazníci v Ústí nad 
Orlicí. Nový obchod je doplnený o výdajňu tovaru 
z e-shopu a kaviareň. „Mali sme určité obavy, či 
ľudia novinku prijmú. Úspech pri doteraz otvore-
ných obchodoch nás príjemne prekvapil,“ komen-
tuje Lukáš Němčík, riaditeľ rozvoja a marketingu 
Skupiny Coop.

Takéto nakupovanie si vyskúšali tisíce zákazníkov 
a tržby po zavedení novej technológie vzrástli 
podľa štatistík v priemere o desať percent. Tento 
spôsob predaja pritom šetrí časť mzdových nákla-
dov spojených s dlhšou otváracou dobou a prináša 
úplne nový komfort. Nenaplnili sa ani čiastočné 
obavy z vyššieho množstva krádeží alebo prípadov 
vandalizmu. Použitá technológia totiž zákazníkov 
spoľahlivo identifi kuje. Na rozdiel od bežnej pre-
vádzky bude prípadný nepoctivý zákazník veľmi 
jednoducho odhalený. Automatické obchody sú 
vybavené kamerovým systémom a navyše napo-
jené na pulty centrálnej ochrany.

Automatické obchody Coop fungujú počas štan-
dardnej otváracej doby ako bežné obchody, mimo 
tejto doby potom už len v automatickom režime. 
Typicky sú umiestnené v centrách menších miest, 
a teda v pešej dostupnosti miestnych obyvateľov 
alebo napríklad turistov, ako je to v prípade Čes-
kého Krumlova. „Pre zákazníkov predstavuje ob-
rovskú výhodu kedykoľvek si jednoducho zabeh-
núť po nejakú zabudnutú položku. Samozrejme, 

veľmi často sa v nočnom režime predáva aj alko-
hol, sladkosti a ďalšie pochutiny. Výnimkou však 
nie sú ani veľké nákupy za tisíce korún. Zvýšenú 
prevádzku pozorujeme cez víkendy a štátne 
sviatky. Vďaka nášmu konceptu sa zákazníci ne-
musia prispôsobovať obchodu, ale obchod sa pri-
spôsobuje im,“ vysvetľuje Lukáš Němčík. 

Návratnosť obalov 
dosiahla 70 %

 Zálohový systém jednorazových obalov 
predstavuje veľký úspech. Konštatujú to za-
pojené organizácie a domáci aj zahraniční 
odborníci. Jednorazové nápojové obaly miznú 
z kontajnerov aj z ulíc a vodných tokov. „Slo-
váci sa k zálohovaniu plastových fliaš a plechoviek 
postavili veľmi zodpovedne a aktívne sa doň zapá-
jajú, aj preto sa nám spoločnými silami podarilo za 
prvých desať mesiacov vyzbierať sedemdesiat per-
cent všetkých zálohovaných obalov, čím sme zatiaľ 
prekonali zákonný cieľ o desať percent,“ uviedla 
Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a ko-
munikáciu Správcu zálohového systému.

Ku koncu októbra sa vyzbieralo takmer 680 milió-
nov zálohovaných obalov, pričom na trh sa ich k to-
muto dátumu umiestnilo približne 980 miliónov. 
V polovici novembra počet odovzdaných plastových 
fl iaš a nápojových plechoviek prevýšil 720 miliónov. 
Všetko nasvedčuje tomu, že sa Slovensku už prvý 
rok podarí vyzbierať viac ako 70 % a priblížiť sa 
k cieľu 90 % návratnosti zálohovaných obalov.

Recykláciu nápojových obalov považujú za dôle-
žitú výrobcovia týchto obalov, producenti nápojov 
aj obchodníci. „V spoločnosti Tesco nám záleží na 
životnom prostredí a snažíme sa realizovať naše 
obchodné aktivity tak, aby bola naša ekologická 
stopa čo najnižšia vrátane znižovania množstva 
plastových obalov,“ povedala Mária Zerzanová, PR 
manažérka Tesco Stores SR. Tesco bolo prvým ma-
loobchodníkom, ktorý na Slovensku spustil pilotný 
projekt zálohomatov niekoľko mesiacov pred riad-
nym termínom. 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy
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  Martin Baláž, viceprezident a country 
manažér Prologis pre Českú republiku a Slo-
vensko, prevzal zodpovednosť za ďalší trh. 
Posunul sa na pozíciu senior viceprezidenta 
a country manažéra pre Českú republiku, Sloven-
sko a Maďarsko. Jeho priamym nadriadeným bude 
Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny 
riaditeľ spoločnosti Prologis pre región strednej 
Európy. 

  Parfuméria Douglas obmenila svoj lo-
kálny vrcholový manažment. Doterajší gene-
rálny riaditeľ pre Česko a Slovensko Michal Koc-
man (vľavo) po novom dohliada z pozície CEE 
purchasing & assortment director na oblasť ná-
kupu a sortimentu celého regiónu strednej a vý-
chodnej Európy. Michala Kocmana v kresle gene-
rálneho riaditeľa vystriedal niekdajší finančný 
riaditeľ spoločnosti Alexandr Štach. 

  Vedenie marketingu e-shopu Alza pre-
brala Klára Blažková. Na poste vystriedala Ma-
reka Dvořáka, ktorý sa rozhodol prijať novú pra-
covnú výzvu. Klára Blažková do firmy nastúpila 
pred šiestimi rokmi ešte počas štúdia na Vysokej 
škole ekonomickej a vyskúšala si niekoľko rolí – 
od manažérky kampaní cez riaditeľku marketin-
govej divízie až po zastupujúcu riaditeľku celého 
oddelenia a riaditeľku marketingovej stratégie 
firmy. 

  Ján Kešelák nastúpil na pozíciu CEO 
módneho vyhľadávača Glami. Na smerovaní 
firmy sa spolupodieľa už päť rokov. Najskôr ako šéf 
expanzie v Grécku, na Balkáne a v pobaltských 
krajinách, posledný rok aj ako chief revenue offi-
cer. Na novej pozícii bude jeho kľúčovou úlohou 

  Karel Složil preberá riadenie platformy 
Dáme market. Šéfovať bude aj slovenskému 
Panda marketu. Chce sa zamerať hlavne na obo-
hatenie sortimentu o atraktívne produkty (naprí-
klad lokálne alebo farmárske produkty či biový-
robky). Do spoločnosti Dáme jídlo prichádza 
z konkurenčnej platformy Bolt. 

  Obchodným riaditeľom Budějovického 
Budvaru je Zdenek Havlena. V minulosti praco-
val v spoločnosti Pivovary Staropramen ako fi-
nančný riaditeľ, neskôr ako obchodný riaditeľ 
a country manažér. V rámci svojej kariéry pôsobil 
viac než osem rokov v ďalších pivovarských spoloč-
nostiach v zahraničí. 

  Zooplus v Česku a na Slovensku vedie Petr 
Kubín. Predtým pôsobil ako obchodný riaditeľ 
firmy Budějovický Budvar. Skúsenosti zbieral aj 
v spoločnostiach Partner in Pet Food CZ, Coca-Cola 
HBC či Procter & Gamble. Zooplus predáva krmivá 
a potreby pre domáce zvieratá online. 

  Marek Gold prevzal funkciu brand mana-
žéra spoločnosti Lego Group. V minulosti pô-
sobil ako marketingový manažér firmy Vafo Praha. 
Skúsenosti naberal tiež v spoločnosti Mast-Jaeger-
mei ster CZ, Hero Group či Intersnack. 

dotiahnuť transformáciu spoločnosti na poprednú 
online platformu objavovania módy založenú na 
hyperpersonalizácii a umelej inteligencii. 

  Na novú pozíciu senior brand manažéra 
Radegast CZ/SK v spoločnosti Plzeňský 
Prazdroj nastúpil Petr Klíma. Predtým pôsobil 
vo firmách Stock Plzeň – Božkov a Pivovary Staro-
pramen. 

POVÝŠENIA

ODCHOD



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

PRÍCHODY

  Nadežda Machútová ku koncu novembra 
odišla z funkcie prezidentky Zväzu obchodu 
SR. Rozhodla sa prijať inú pracovnú ponuku. Na 
čele ZO SR bola od leta minulého roka. 

JEDNOU VETOU

„Bláznivý nápad, 
ktorý sa usadí 
v hlave, je ako 
nápis vytesaný 
do mramoru.”

Magnus Gottfried Lichtwer, 
nemecký spisovateľ
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NEVYNECHAJTE

Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



14. – 17. 2. 2023
NORIMBERG

BIOFACH 2023
prehliadka trendov 
a inovácií 

  Ďalší ročník medzinárodného veľtrhu Biofach 
sa uskutoční v klasickom zimnom termíne a opäť 
predstaví trendy a inovácie z biosektora. V priebehu 
štyroch veľtrhových dní tu prezentujú vystavovatelia 
z celého sveta svoje novinky odbornému publiku. 
Akcia je synonymom biotradície a inovácií, prepája 
celé odvetvie od priekopníkov až po nové firmy 
a odráža globálny biotrh v jeho rozmanitosti. 

www.biofach.de
+420 775 663 700
eliasova@proveletrhy.cz

26. 2. – 2. 3. 2023
DÜSSELDORF

EUROSHOP 2023
platforma obchodu 
a reklamy

  Na düsseldorfskom výstavisku sa uskutoční 
už 21. ročník veľtrhu EuroShop, najväčšieho me-
dzinárodného veľtrhu pre maloobchod na svete. 
Zvlášť veľkej obľube sa tešia oblasti maloobchodné 

technológie, chladenie a energetický manažment, 
vybavenie predajní, dizajn predajní a vizuálny mer-
chandising. Prehľad všetkých prihlásených vysta-
vovateľov nájdete na uvedenom webe (zdroj: 
Messe Düsseldorf). 

www.euroshop.de
+420 541 152 397
mvach@bvv.cz

22. – 23. 3. 2023
KOŠICE

KONGRES SAMOŠKA
21. kongres na 
podporu domáceho 
maloobchodného trhu

   Samoška sa vracia do svojho pôvodného 
„predcovidového“ jarného termínu a v marci opäť 
predstaví témy, ktoré rezonujú v prostredí sloven-
ského maloobchodu. Cieľom akcie je pomôcť do-
mácim obchodníkom lepšie čeliť ostrej konkuren-
cii na trhu. Kongresu predchádza večerná párty, 
ktorú obchodníci radi využívajú na stretnutie sa 
s kolegami z odboru a nadviazanie nových ob-
chodných kontaktov v neformálnej a príjemnej 
atmosfére. Tentoraz v spoločnosti kapely Ukitas. 
Odborný program ponúkne množstvo informácií 
a inšpirácií nielen domácim maloobchodníkom, 

ale aj veľkoobchodníkom, dodávateľom či zástup-
com profesijných organizácií. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
izabela.bobulova@atoz.sk

19. 4. 2023
PRAHA 

ČERPAČKA
11. kongres pre 
prevádzkovateľov 
čerpacích staníc

  V Aquapalace Hotel Prague sa uskutoční už 
11. ročník kongresu Čerpačka. Celodenná akcia 
rieši aktuálne témy, ktoré hýbu svetom čerpacích 
staníc a dotýkajú sa každodennej práce majiteľov, 
prevádzkovateľov či nájomcov čerpacích staníc. 
V priebehu celého dňa sa účastníci budú môcť za-
pojiť do oficiálnych diskusií v rámci programu, ale 
aj do neformálnych debát počas prestávok.  
V programe okrem iných vystúpi uznávaný klinický 
psychológ a profesor lekárskej psychológie Radek 
Ptáček, ktorý poradí, ako zvládať krízy nielen 
v pracovnom, ale aj súkromnom živote. 

www.kongrescerpacka.cz
+420 733 559 495
jana.lysakova@atoz.cz

inzercia
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INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Viac možností i peňazí
 Nakupovanie dnes ponúka v porovnaní s mi-
nulosťou nespočetne veľa možností. Analytička 
spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská sa 
pozrela na to, ako sa zmenilo nakupovanie od 
Nežnej revolúcie. Podľa najaktuálnejších údajov ŠÚ 
SR predstavovala v roku 2020 predajná plocha ob-
chodov 3,73 mil. štvorcových metrov. Na jedného 
obyvateľa tak pripadá približne 0,69 štvorcového 
metra z plochy obchodu. V roku 1993 to však bolo 
iba 0,18 štvorcového metra z plochy obchodu na 
jedného nakupujúceho. Našťastie sa v obchodoch 
zákazníci nemusia iba prechádzať, ale majú si za 
čo tovar aj kúpiť. V súčasnosti totiž zarábame 
v priemere reálne približne o 35 % viac ako v roku 
1989. Analytička pripomína, že na nákup mno-
hých potravín nám dnes stačí v priemere odpraco-
vať kratší čas. Platí to najmä pre mäsové výrobky, 
vajcia či cukor. Porovnateľný čas ako kedysi trvá 
„odpracovať si“ mliečne výrobky. Na kúpu 
chleba však musíme pracovať o nie-
koľko minút viac než v minulosti. 
Cenovo dostupnejšie sú dnes 
aj oblečenie a obuv. Kým 
kúpa lodičiek stála ženu 
v roku 1989 takmer dva 
dni strávené v práci, 
dnes je to v priemere 
približne jeden pra-
covný deň. 

Zmena už 
pre malé 
prilepšenie
 Rast nominálnych miezd nestíha rastu in-
flácie, a tak si ľudia za svoje výplaty reálne dovolia 
menej než v minulosti. To môže byť zložitá situácia 
najmä pre ľudí s napätými rozpočtami, no pravde-
podobne nikto nie je nadšený zo znižovania život-
nej úrovne. Ako informoval riaditeľ personálnej 
agentúry Grafton Martin Malo, kým v uplynulých 
dvoch rokoch zamestnanci uprednostňovali istotu 
práce pred mzdou, v súčasnosti je to naopak. Tren-
dom na trhu práce sa tak podľa neho stane job 
hopping – teda skákanie z práce do práce v snahe 
finančne si polepšiť. Ak zamestnanec dostane po-
nuku na 15-percentné zvýšenie mzdy, rád prejde 
ku konkurencii. To vytvorí ešte väčší tlak na za-
mestnávateľov, ktorí sa budú musieť vyrovnávať 
s fluktuáciou. 

Vďaka za konkurenciu
 Už dlho sa mi nestalo, že by som bola nevidi-
teľná. Je to zaujímavá superschopnosť, ktorú som 
úplne nechtiac vytasila na trhovisku Miletičova 
v Bratislave. Predavač sa chválil domácou zeleni-
nou, tak som sa pristavila. Zatiaľ obsluhoval paniu, 
ktorá chcela postrúhať niekoľko kíl kapusty, tak 
som pokojne stála a čakala. Zrazu sa ku mne po-
stavil starší pán s prichystanou mincou v ruke, pre-
davač k nám pribehol, starší pán si vypýtal jednu 
brokolicu, predavač zinkasoval peniaze a ja som sa 
na to iba s údivom pozerala. Keď som povedala, že 
ja tu tiež čakám, ani jeden z nich mi nevenoval čo 
i len pohľad. Tak som sa otočila na podpätku a šla 

k inému stánku, kde mi predavač s ochotou vybe-
ral zeleninu podľa mojich požiadaviek. 

Nikdy neprestať 
s učením
 Nedávno som bola svedkom konverzácie, 
z ktorej som sa veľmi poučila. Som už vo veku, keď 
mi pripadá, že netuším, o čom sa mladší ľudia roz-
právajú. Všetko sa to točí okolo digitálnych tech-
nológií a anglických výrazov, ktorým sa mi ani 
nechce rozumieť. Inšpiráciou mi však boli dve dô-
chodkyne, ktoré som stretla pred reštauráciou 
s poké. Jedna mohla mať vyše šesťdesiat a druhej 
panej, ktorá bola na vozíčku a mala asi sedemde-

siat, vysvetľovala, že poké je jedlo, ktoré vám 
dajú do jednej misky a zmiešajú v nej 

suroviny podľa vašich preferencií. 
Tá druhá ju pozorne počúvala 

a so zanietením prikyvovala. 
Ostala som stáť s otvore-

nými ústami. Keď majú 
tieto dve „bab ky“ záu-
jem o nové trendy, 
musím ho mať aj ja. 

Slovenský 
sen

 Všetky hokejové oči sa 
dnes síce upierajú na vynikajúce-

ho Juraja Slafkovského, ale nenápad-
ným hrdinom je niekto iný. Mladík, ktorý ešte 

v apríli tohto roka dával góly v drese Michaloviec, 
začiatkom novembra strelil svoj prvý gól v NHL. 
Pavol Regenda je typickým príkladom amerického 
sna, ktorému sa tiež hovorí from zero to hero, teda 
z nuly na hrdinu. Jeho príbeh nie je o rozprávko-
vom talente, ale o tvrdej práci a nezlomnej vôli. 
A hoci nie všetci zvádzame súboje na rovnakom 
ihrisku, je to fantastická inšpirácia pre každého 
z nás. 

Vtip mesiaca
 Americkí vedci zistili, že káva vás preberie 
oveľa rýchlejšie, keď ju na seba vylejete, než keď 
ju vypijete. 

Pohľadnica 
či správa?
 Škoda, že sa upúšťa od posiela-
nia pohľadníc. Páči sa mi držať via-
nočné prianie v rukách, vystaviť si ho 
a sem-tam poobzerať. Na elektronic-
kú správu človek zabudne tak rýchlo, 
ako ju dostane. Pritom ani takáto 
komunikácia nie je úplne bez staros-
tí. Ako sa dá vymyslieť toľko odpo-
vedí na vygúglené veršovačky? 

     blogu

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk



ONLINE DATABÁZA 

NOVÝCH PRODUKTOV

DOBRÁ SPRÁVA:  

Už teraz môžete vedieť všetko o nových produktoch
(bez toho, aby vám praskla hlava)

NEWSLETTER DO VAŠEJ 
E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

Vyše 1000 obchodníkov a výrobcov sa už registrovalo na odber newslettera. 
Pridajte sa k nim a majte tiež prehľad o nových produktoch. 

Registrácia 
na odber 
newslettera:

www.tapnovinky.skVAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO A SPOTREBNÉHO TOVARU
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STRETNUTIE

Martin Martin 
Podhradský

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Na čele spoločnosti stojí od jej príchodu na slovenský trh v roku 1995. Kým na začiatku 
sieť otvárala predajne s plochou 200 metrov štvorcových, dnes pod 500 metrov 
štvorcových ani neotvára. Do konca roka bude mať 160 filiálok po celom Slovensku, 
no potenciál vidí na ďalších štyridsať. Zákazníci majú možnosť nakupovať aj cez e-shop. 
Martin Podhradský hovorí, že chce, aby podiel internetového predaja tvoril pri jeho 
odchode do dôchodku desať percent tržieb.

konateľ, dm drogerie markt
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

P re sieť dm drogerie markt 
sú dôležitou zákazníckou 
skupinou matky. Aj preto 
sa rozhodla, že bude  držať 

cenu plienok, hoci to pre ňu znamená zvýše-
né náklady. Zákazníci totiž majú mať istotu, 
že keď prídu do predajne po dvoch týždňoch, 
nečaká ich drahší nákup. Spoločnosť posilňu-
je predaj potravín zdravej výživy a do budúc-
nosti sa chce sústrediť aj na spotrebiteľov po 
šesťdesiatke.

Čo je pre vás väčší problém, inflácia 
alebo energie?

Určite inflácia. Energie sú okamžitý náklad, ale in-
flácia je zložitý problém z hľadiska kúpnej sily.

Zatiaľ pokles kúpnej sily na vašich výsledkoch 
nevidieť. Finančný rok ste ukončili 
s nárastom tržieb o takmer 15 percent.

Je pravda, že za uplynulý finančný rok sme rástli, 
ale ten sa končí 30. septembra. Podľa mňa sa to 
ukáže nadchádzajúci kalendárny rok.

Ako v súčasnosti vyzerajú rokovania 
s dodávateľmi o cenách?

Komplikovane. Pokiaľ budú firmy na burze s tým, 
že každý kvartál hlásia svoj výsledok, tak budú pre-
sadzovať zvyšovanie cien. Sú dodávatelia, ktorí 
nám chceli dvihnúť ceny už tretíkrát za rok. Nedáv-
no som v nemeckých novinách čítal, že Henkel si 
zvýšil ziskovosť zvýšením cien. Zaplatiť to však mu-
sia spotrebitelia.

Nie všetky navýšenia sú teda oprávnené?

Ťažko povedať. Ide o ponuku a dopyt, ale niektorá 
miera zvýšenia by nemusela byť taká vysoká.

Medzi organizovanými drogériami 
máte trhový podiel viac ako 60 percent, 
na celkovom trhu vyše 26 percent. 
Predpokladám, že je v záujme výrobcov byť 
na vašich pultoch.

Túto diskusiu sme viedli s dodávateľom plienok. 
Pýtali sme sa, koľko percent tržieb sa realizuje v ta-
buľkových cenách. Je to ledva pätina. Akciové ceny 
sa blížia našim. Naša cenotvorba je niekde medzi 
bežnou a akciovou cenou. Aj v tejto zlej dobe sa 
snažíme držať ceny aspoň pol roka. Zákazník má 
mať istotu, že keď príde o dva týždne, tak dostane 
tú istú cenu. Plienky sú pre nás destinačná kategó-
ria. Matky vynaložia nemalé peniaze na opateru 
detí, či je to krém, púder, podložka, vlhčená utier-
ka atď. Preto sme sa rozhodli, že budeme cenu 
plienok držať a dnes na každý jeden balík dopláca-
me tri eurá.

Na druhej strane sú silné produkty, 
ktoré by ste mali mať v ponuke.

Nie je taký produkt, ktorý by sme museli predávať.

Takže v rokovaniach máte prevahu?

Nemáme prevahu. Ale keď si vezmete portfólio na-
šich privátnych značiek, ktoré dnes tvorí už takmer 
päťtisíc artiklov a zasahuje akúkoľvek kategóriu, 
vieme vždy ponúknuť substitút. Sú produkty, ktoré 
by nás trápili viac, keby sme ich nemali, ale nie je 
taký produkt, ktorý musíme predávať. Počas roka 
sme už optimalizovali sortiment.

O koľko ste zvyšovali ceny?

Do apríla sme sa ich snažili držať, potom sme ich 
zvyšovali, ale iba marginálne, a to pod päť per-
cent. Donekonečna sa to však nedá. Pravdepo-
dobne príde zdražovanie, ale určite tak neurobí-
me skokovo.

Ako vám rastú náklady na energie?

Pri cenách energie, ktoré sa v súčasnosti pohybujú 
okolo 300 eur, by nám stúpli náklady o tri milióny 
eur ročne. Hovorím, že by nám stúpli, pretože ceny 
máme zazmluvnené do konca roka, preto sme za-
tiaľ „safe“. Čakáme, čo sa udeje po Novom roku.

Začali ste nejaké opatrenia na zníženie 
nákladov?

Plánujeme nakúpiť tepelné čerpadlá do 40 filiálok. 
Tento krok však súvisí aj s trvalou udržateľnosťou, 
aktuálne ceny energií ho len urýchlili. Nie je to až 
o toľko lacnejšie riešenie, ale budeme menej závislí 
na ruskom plyne. Trvalej udržateľnosti sme sa v dm 
začali detailnejšie venovať už pred troma rokmi, 
napríklad aj v našom novom logistickom centre 
máme solárnu energiu.

Hrozí, že budete po Novom roku znižovať 
v predajniach teplotu?

Táto diskusia je na stole. Ak sa tak stane, zamest-
nancom nakúpime termobielizeň, ktorá neprekáža 
v pohybe a hreje. Dnes však vieme ovplyvniť spot-
rebu energií v približne 70 filiálkach. V obchod-
ných centrách či retail parkoch sme centrálne 
 regulovaní.

Plienky zdražovať 
nechceme, preto 

ich dotujeme

Niektorá miera 
zvýšenia by 
nemusela byť 
taká vysoká.
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Dôležitou súčasťou vášho sortimentu sú 
aj potraviny. Aký si viete predstaviť ich 
podiel na tržbách?

Nemám takú predstavu. V tomto segmente bolo 
pre nás vzorom Slovinsko, kde sme sa chodili po-
zerať, čo robia inak. Musím pochváliť aj náš tím, 
ktorý má na starosti dm bio. Buduje túto kategóriu 
cieľavedome a zdravo.

Už teraz zaberajú značnú časť 
predajnej plochy.

Prijali by sme ešte dva metre. Vidíme tam veľký 
potenciál, nielen v potravinách, ale aj rôznych vý-
živových doplnkoch. Sústrediť sa chceme aj na tzv. 
silver zákazníkov, teda ľudí po šesťdesiatke. Budu-
jeme aj túto kategóriu, či už sú to prípravky proti 
vypadávaniu vlasov, krémy, výživové doplnky, ale 
je to zložité aj preto, že trh nemá veľkú ponuku.

V biopotravinách, ktoré ponúkate, máte 
na trhu podiel 35 percent. Tento sortiment 
predávajú aj veľké reťazce. Robia niečo zle 
alebo vám sa tak darí?

Myslím, že zaspali šírku sortimentu biopotravín. 
Reťazce sa viac sústredili na cenu a nebudovali ka-
tegórie s pridanou hodnotou. Okrem toho je pre 
reťazce s takými veľkými tržbami ťažké zakontra-
hovať potrebné množstvá.

Posledné roky máte plus-mínus 160 predajní. 
Ako sa vám darí s expanziou?

Už dávno som povedal, že na Slovensku vidím 
kapacitu pre 200 filiálok. Nie je to o tom, že by 
sme nechceli rásť, ale je pravda, že sme vybera-
vejší. Sieť optimalizujeme, niektoré predajne z a-
vrieme, inde sa presťahujeme. Projekty však meš-
kajú aj pre koronu. Momentálne máme 
rozostavaných päť filiálok.

V akých lokalitách ešte vidíte 
priestor na rast?

Tam, kde ešte nie sme. Sú okresné mestá, v kto-
rých nemáme zastúpenie. Potom sú to mestá ako 
Banská Bystrica, Žilina či Košice, ktoré majú poten-
ciál na viac filiálok. Keď sme štartovali, mali sme 
predajne s plochou 200 metrov štvorcových, teraz 
pod 500 metrov predajnej plochy neotvárame. Ne-
chystáme sa však do malých lokalít.

Vyjadrili ste sa, že pre tie je e-shop. 
Ukazuje sa to v praxi?

Áno, už na začiatku sa to potvrdilo. Naša premisa 
bola, že tam, kde nie sme a spotrebitelia majú as-
poň nejakú skúsenosť s našou značkou, budeme 
úspešní s online predajom. Vyše 50 percent obratu 
e-shopu sa robí práve v malých mestách do päťtisíc 
obyvateľov. Ako sa darí sieti zvyšovať 

svoj podiel na trhu, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Aký som 
zákazník: 

Náročný. Pozerám sa 
na to iným okom. Veľmi 
chválim zamestnancov 

konkurencie, pretože ani raz 
som nemal zlú skúsenosť, 
vždy pozdravia a spýtajú 

sa, čo potrebujem.

Obľúbený 
obchod: 
Nemám.

S kým 
nakupujem 
najradšej: 

S mladšou dcérou, 
lebo s ňou 

nakupujeme 
efektívne.

Ako 
nakupujem: 

Online aj offline. Na 
internete by som nekupoval 
niečo, čo nemám overené. 

Aj oblečenie si kupujem iba od 
značiek vo veľkostiach, ktoré 

som si už vyskúšal. Na internete 
by som si nekúpil tovar 

podliehajúci rýchlej spotrebe 
ani živý vianočný 

stromček.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví: 
Čím som starší, tým ma 

nakupovanie baví menej. 
Rád nakupujem pre 

rodinných príslušníkov, 
teraz pre malého 

vnuka.



ATOZ Group vás pozýva na novú akciu na podporu udržateľnosti:

Czech and Slovak 
Sustainability Summit 

štvrtok 20. apríla 2023, WPP Campus, Praha

Konferencie, semináre a ďalšie akcie zamerané na udržateľnosť vyrástli v poslednej dobe 
ako huby po daždi. Je to skvelá iniciatíva nielen pre planétu ako takú, ale aj pre snahu podporiť 

udržateľnosť na lokálnych trhoch.  V spoločnosti ATOZ Group (popredný poskytovateľ B2B 
informácií a organizátor odborných akcií v ČR a SR) sme však presvedčení, že je tu priestor 

minimálne na jednu ďalšiu.

Czech and Slovak Sustainability Summit ponúkne trhu niekoľko kľúčových vecí:
•  silné zameranie na praktickú udržateľnosť – žiadny greenwashing, žiadne plané reči
• široký záber: výroba, stavebníctvo, retail, pharma, packaging, supply chain, logistika a doprava
• spoluprácu so špičkovými odborníkmi na udržateľnosť
• usporiadateľa s 30-ročnou skúsenosťou s organizáciou odborných akcií
• rozsiahlu celoročnú medializáciu summitu
• priestor na diskusiu, výmenu informácií, nápadov a networking
• kompletné pokrytie českého i slovenského trhu

Ako sa môžete zapojiť do akcie Czech and Slovak Sustainability Summit?
•  staňte sa partnerom summitu a dajte všetkým vedieť, že podporujete udržateľnosť
• prezentujte svoje udržateľné riešenia v programe konferencie Udržateľnosť v praxi
• uchádzajte sa o ocenenie „Udržateľný projekt roka“
• stretnite ľudí, ktorí by mohli mať záujem o váš projekt
• zúčastnite sa tejto unikátnej akcie a rozšírte svoje znalosti a pochopenie udržateľnosti

Odborný garant:

Zaregistrujte sa na odber newslettera summitu a buďte prví, 
ktorí dostanú novinky o akcii a pozvánku! 
atozregistrace.cz/sustainability-summit

Ústav udržateľnosti a produktovej ekológie VŠCHT
pod vedením prof. Vladimíra Kočího

Kontakty:

Kateřina Osterrothová
program director
Tel.: +420 604 105 229
katerina.osterrothova@atoz.cz

Pavel Kotrbáček
sales manager
Tel.: +420 605 296 739
pavel.kotrbacek@atoz.cz

0610-22_Sustainability Summit 2023_inz_240x340_SK.indd   10610-22_Sustainability Summit 2023_inz_240x340_SK.indd   1 09.12.2022   12:4109.12.2022   12:41



18

ANALÝZA OBCHODU
S

PÁ
JA

, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

R 

ok 2021 bol rokom potrieb 
reagovania na veľké množstvo 
dovtedy nepoznaných negatív-
nych vplyvov. Slovensko, jeho 
hospodárstvo i obyvateľstvo 

žilo a existovalo už druhý rok atakované pan-
démiou covidu-19 a na sklonku roka 2021 jeho 
najnovšieho variantu omikron. Sumárne sa dá 
skonštatovať, že spoločnosť bola postupne čoraz 
viac ovplyvňovaná negatívnou atmosférou, ktorá 
vyplývala nielen z čoraz ťažšie čitateľnej medziná-
rodnej situácie (vojna na Ukrajine), ale aj z ťažko 
predvídateľného zdravotného vývoja obyvateľ-
stva a v neposlednej miere zo slabších ekonomic-
kých výsledkov firiem, na ktorých stálo slovenské 
 hospodárstvo.

Prakticky celý potravinársky maloobchod v snahe 
ochrániť nielen kupujúcich, ale i vlastných zamest-
nancov, uplatňoval v predajniach čoraz viac 
 doterajšie i novšie prevádzkové riešenia. Treba 
s uspokojením skonštatovať, že v aplikácii protipan-
demických opatrení nezaostal, i keď odlišným spô-
sobom, ani obchod s non-food sortimentom (do-
minantne sortiment pre stavbu a domácich 
majstrov). I tu sa najmä veľkopriestorové predajne 

zmenili na ponuku i predaj formou internetového 
obchodu, pričom nakúpené výrobky bolo možné 
vo vstupných i výstupných priestoroch nielen ob-
jednať, skontrolovať, ale i reklamovať. V polovici 
roku 2021 sa prevádzka uvedených predajní vrátila 
do predcovidového štandardného predaja.

Avšak nie všetky segmenty maloobchodu si doká-
zali v týchto situáciách viac-menej poradiť. Najviac 
na situáciu doplácal obchod s obuvou, textilom 
i odevmi, ako aj potravinársky obchod, ktorý mal 
predtým dlhodobé obchodné väzby so zatvore-
ným segmentom reštauračného stravovania. Ako 
východisko mnohé štruktúry obchodu zintenzívni-
li a rozvinuli internetový predaj, avšak v možnos-
tiach osobnej komunikácie i ponuky tovaru boli 
výrazne limitované. Hodnoty nárastu tržieb sú 
 dôkazom.

Zdrojom inflačného napätia sú konštantne vysoké 
ceny bez náznakov spomalenia. To je, samozrejme, 
zlá správa pre spotrebiteľov. Keď tí vedia, ako si 
jednotlivé odvetvia medzi sebou predávajú výrob-
né vstupy, rozhodnú sa počkať a nič si nekúpia, 
alebo, naopak, zbesilo nakupujú v obavách, že 
bude ešte drahšie.

Približne tak by sa dala stručne charakterizovať atmosféra i realita, v ktorej sa 
nachádzalo podnikanie v obchode na Slovensku od roku 2021 prakticky až doposiaľ. 
Ak sa pozrieme na situáciu, do akej vstupoval širokosortimentný obchod na začiatku 
roka 2021, vidíme úspešné uplatňovanie protipandemických opatrení z predchádzajúcich 
časových období až dodnes.

Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk

TOP 10 predajcov rýchloobrátkového tovaru za rok 2021 TOP 5 e-commerce predajcov za rok 2021

Poradie Spoločnosť
Tržby 

v mil. eur
Index 

2021/2020

1. Internet Mall 
Slovakia

105‚8 99‚9

2. FC ecom 80‚2 153‚9

3. Alza.sk  78,6 142,3

4. Andrea Shop 49‚8 113‚4

5. Agem Computers  39,3 106,4

Obchod v tieni
pandémie
a prichádzajúcej inflácie

Poradie Spoločnosť
Tržby 

v mil. eur
Index 

2021/2020
Počet 

predajní

1. Lidl Slovenská republika 1 653,5 109,5 155

2. Tesco Stores SR 1 490,5 107,0 154

3. Kaufland Slovenská republika 1 379,5 106,9 72

4. Billa Slovensko 713,6 103,1 158

5. Metro Cash & Carry SR  417,1 95,1 6

6. Labaš 305,4 107,8 781

7. Terno Real Estate 189,3 107,1 127

8. Coop Jednota Krupina 133,4 102,4 160

9. Coop Jednota Nové Zámky 127,2 105,7 109

10. Milk-Agro 121,0 96,6 198

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

Každá z týchto alternatív má svoje úskalia. Odlo-
žená spotreba bola výraznou záťažou hospodár-
skeho rastu. Na druhej strane unáhlené predzáso-
benie roztáčalo cenový kolotoč ešte viac. Efekt 
odloženej spotreby sa postupne znižoval. NBS 
hlásila útlm úspor. Hrozba recesie bola aj stále je 
možná. Otázkou doby bolo, ako je medzi sporiteľ-
mi rozložená konštatovaná výška úspor, ktorá je 
podľa centrálnej banky na úrovni 43 mld. eur. Je 
to fakt alebo hoax? Ako sú úspory rozložené 
v štruktúrach obyvateľstva regionálne i sociálne? 
Otázkou je, akú cenu bude mať finančná hotovosť 
v realite medzi rozdielnymi príjmovými skupinami, 
obývajúcimi v životných štandardoch také rozdiel-
ne regióny Slovenska.

Dekáda stability sa nám uprostred inflačného tor-
náda javila ako sen, ku ktorému sa chceme vrátiť, 
ale nedá sa. Aj keby zdražovanie postupne stráca-
lo dych, návrat na predchádzajúce úrovne sa uka-
zuje ako nereálny. Treba dúfať, že dynamika rastu 
sa zmierni, lebo stabilný dopyt funguje ako cenový 
zotrvačník.

Ak sa stručne pozrieme na „lajt“ témy slovenskej 
reality od roku 2021 až doposiaľ, môžeme ich 
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uviesť ako pokles kúpyschopnosti; zmeny nákup-
ného správania; ťažko odhadnuteľné rasty inflácie, 
ktoré zneisťujú cenotvorbu v maloobchode; vývoj 
spotrebiteľských cien pod tlakom rastúcej inflácie, 
tak budúcnosť vývoja širokosortimentného ob-
chodu na Slovensku bude, mierne povedané, 
 komplikovaná.

Širokosortimentný obchod 
roku 2021 v detailoch

Pohľad na výsledné hodnoty tržieb päťdesiatich 
najsilnejších obchodníkov za rok 2021 prezentoval 
sumár ich tržieb vo výške 11 340‚1 mil. eur. Pozi-
tívne sa ukázal aj index, kde rastovú hodnotu (nad 
100 %) malo 40 obchodných spoločností, čo zna-
menalo 80 % z celku TOP 50.

Už viac rokov nikoho neprekvapila dominancia 
prvej trojky obchodných spoločností Lidl, Tesco, 
Kaufland. Nimi dosiahnuté tržby presahujúce 
1‚3 mld. eur nedokázal ani v roku 2021 dosiahnuť 
žiaden potravinársky či nepotravinársky širokosor-
timentný obchod.

Pre potreby exaktného porovnávania pri zmene-
ných množstevných počtoch obchodu TOP 50 za 
rok 2021 a TOP 30 v roku 2020 a predchádzajúcich 
bolo potrebné extrapolovať dáta na 30 najlepších 
obchodníkov do rovnakej porovnávacej úrovne. 
Takto sa získala výsledková hladina za obchod roku 
2021 a 2020.

Tridsať najlepších obchodov roku 2021 ukázalo 
celkovú výšku tržieb v hodnote 10 002‚4 mil. eur. 
Sumár tržieb, ktoré sme uvádzali u tridsiatky naj-
lepších obchodníkov v roku 2020, bol vo výške 
9 324‚0 mil. eur, čo znamenalo, že tržby takto po-
rovnávanej hladiny boli v roku 2020 medziročne 
nižšie o 678‚4 mil. eur (rast 107‚3 %).

Vráťme sa však k spracovávaným hodnotám TOP 50 
širokosortimentného obchodu v roku 2021. Už tra-
dične sa v spracovávaných analýzach pozrieme na 
to, aké hodnoty dosiahla najlepšia desiatka obchod-
ných spoločností, predávajúca vo výrazných hodno-

tách tržieb potravinársky i nepotravinársky tovar.
Hodnoty boli spracované v tabuľkách TOP 10 naj-
lepších obchodných spoločností za rok 2021.

V tabuľke TOP 10 obchodu s prevažne potravinár-
skym sortimentom si poradie rozdelilo päť nadná-
rodných a päť domácich obchodníkov. Výraznú 
dominanciu v tržbách dosiahli v prvej polovici reb-
ríčka nadnárodné spoločnosti 86‚6 % a v druhej 
polovičke domáce spoločnosti mali percentuálne 
zastúpenie tržbami vo výške 13‚4 % (tabuľka 
TOP 10/2021).

V skupine TOP 10 obchodu s non-food sortimen-
tom bolo v roku 2021 zastúpenie nadnárodného 
obchodu výraznejšie ako u skupiny predajcov po-
travín. Napriek tomu, že v tejto skupine sa umiest-
nili iba tri spoločnosti so slovenským domicilom – 
GGT, NAY a Stavebné centrum –, ich jednotlivé 
tržby, presahujúce výšku 250 mil. eur, už nedosia-
hol nikto (tabuľka TOP 10/2021).

Charakteristiky 
e-commerce na Slovensku

Pandemické a postpandemické obdobie na Slo-
vensku vytvorilo pre mnohé obchodné spoločnos-
ti riešenia nových aktivít a, naopak, pre iné aspoň 

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

možnosti, ako cez evidované výdajne zachovať 
činnosť svojich väčších či menších prevádzok. Pri-
nášame niekoľko poznatkov, ktoré priniesla reali-
začná fáza e-commerce na Slovensku v roku 2021.

V rámci TOP 50 máme spoločnosti, ktoré sú po-
stavené čisto na elektronickom predaji, ako na-
príklad Alza, FC ecom (factcool.com), ktoré ne-
majú klasické kamenné predajne a ich tržby 
zahŕňajú tržby nákupov z celého sveta, keďže pri 
internetovom predaji nie je limitované miesto ná-
kupu na krajinu.

Mnohé obchody, ak aj majú kamenné prevádzky, 
napríklad Alza, slúžia primárne na vyzdvihnutie 
tovaru, nie na predaj. Je to systém showroomov, 
v rámci ktorých je možné tovar vyzdvihnúť a pro-
stredníctvom online kioskov si tovar objednať.

Pri väčších značkách, ak ide napríklad o nadnárod-
nú spoločnosť, elektronický predaj často zastrešu-
je materská spoločnosť v zahraničí, ktorá pracuje 
s jazykovými verziami pre konkrétne krajiny. 

Mnoho potravinárskych reťazcov, aj keď má 
e-shopové riešenie, neponúka tam kompletný sor-
timent, napríklad Lidl nepredáva online potraviny. 
Dôvodom je logistická náročnosť i reklamácie.

Ďalším spôsobom elektronického predaja je predaj 
cez tretiu stranu. V tomto prípade ide o platformu 
na doručovanie potravín, tovaru, jedál (Wolt). Nej-
de o aktivitu spoločnosti, je to skôr záležitosť jed-
notlivých prevádzok. Zákazník si objedná tovar 
z konkrétnej predajne, v rámci ktorej bude tovar 
pripravený a odoslaný prostredníctvom kuriéra. 
Funguje tak napríklad Billa alebo 101 Drogerie.

Pomerne silne sú zastúpené cashbackové apliká-
cie, obsahujúce buď kompletný produktový kata-
lóg s možnosťou vytvárania online nákupných 
zoznamov, alebo aj priamo nákup, čo je podpore-
né rôznymi kupónmi (Kaufland, Lidl, dm drogerie 
markt).

Evidujeme spoločnosti, ktoré majú zverejnený 
produktový katalóg, ale bez možnosti priameho 
objednania. Slúži ako zdroj informácií o cenách 
a skladovej dostupnosti (Kaufland, Metro, Stav-
mat, Domäsko) či vytváranie si nákupných 
 zoznamov.

TOP 10 nepotravinových predajcov za rok 2021

Poradie Spoločnosť
Tržby 

v mil. eur
Index 

2021/2020
Počet 

predajní

1. GGT 759‚4 108‚4 1

2. Nay 374‚1 118‚4 57

3. dm drogerie markt 263‚1 113‚9 159

4. Merkury Shop 201‚0 102‚4 30

5. OBI Slovakia 173‚9 118‚1 16

6. Elektrosped 163‚4 125‚5 18

7. C&A Mode 148‚6 117‚0 15

8. Stavmat Stavebniny 142‚1 122‚6 40

9. Hornbach-Baumarkt 137‚3 125‚2 4

10. IKEA Bratislava 114‚1 99‚5 1

Hyper- a supermarkety    42‚3 %

Špecializované predajne   18‚4 %

Predaj mimo predajní a zásielkový predaj 12‚3 %

Čerpacie stanice    10‚1 %

Hobbymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky 9‚3 %

Predajne potravín, nápojov a tabaku  3‚6 %

Kníhkupectvá, predajne športových potrieb a hračiek  2‚1 %

Predajne s PC a IKT zariadeniami  1‚7 %

Predaj v stánkoch a na trhoch   0‚1 %

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode

Zdroj: ŠÚ SR, 09/2022
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ižšie teploty v predajniach, 
zhasnuté obchody a logá počas 
nocí, zníženie počtu chladia-
cich zariadení v prevádzkach či 
viac home officeov v centrálach 

spoločností. To je len niekoľko príkladov toho, ako 
môže budúci rok vyzerať snaha obchodníkov ušetriť. 
Zvýšené náklady na energie sa doteraz prejavovali 
hlavne vo zvýšených nákupných cenách. Potravinári 
bez zmluvne garantovaných cien musia nakupovať 
plyn a elektrinu za sumy vyššie o stovky percent, než 
boli pred rokom, čo výrazne vplýva na ceny ich pro-
duktov. Skokové zvyšovanie nákladov sa však týka 
aj obchodníkov. Aj v tomto roku niektorí nakupujú 
energie za spotové ceny, iným končia zazmluvnené 
ceny na konci roka a ďalší sú odkázaní na faktúry od 
prenajímateľov priestorov.

Sieť Coop Jednota už pred časom upozornila, že 
vysoké ceny energií sa premietnu do enormného 
zvýšenia nákladov reťazca. „V roku 2023 počítame 
s navýšením nákladov súvisiacich s energiami 
o viac ako 20 miliónov eur. Scenár, ktorý naberá 
reálne kontúry, nie je príliš optimistický. Bez nále-
žitých opatrení EÚ, respektíve našej vlády, sa až 
polovica predajní dostane do straty a zóny ohro-
zenia. Predajne zatvárať nechceme. Generovať 
stratu tiež nepovažujeme za akceptovateľné rieše-
nie. Kladieme si však za povinnosť zabezpečiť pre 
spotrebiteľov dostupnosť potravín,“ povedal v ok-
tóbri predseda predstavenstva Coop Jednoty Slo-
vensko Ján Bilinský. Ako pokračoval, sieť disponu-
je najväčším počtom predajní po celom Slovensku, 
ktorých je takmer 2 100, náklady na prevádzku 
a personálne zabezpečenie predajní sú preto ne-
porovnateľne vyššie, ako majú nadnárodné ob-
chodné reťazce.

Cena elektrickej energie v predajniach siete Delia 
potraviny je dnes približne 2‚5-násobne vyššia, ako 
bola v roku 2021. „To sa veľmi odrazilo na celko-
vých nákladoch jednotlivých obchodov, pričom 
máme dohodnutú cenu na celý tento rok,“ hovorí 
konateľ reťazca Jozef Berko. Zároveň vysvetľuje, že 
aktuálne sa dajú cez dodávateľov elektriny za-
zmluvniť na budúci rok iba ceny silovej zložky elek-
triny. Tá sa bude generovať na základe vývoja den-
ného trhu OKTE, ktorý vyhodnocuje krátkodobý 
trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchý-
lok na území Slovenska. „To bude znamenať, že 
ceny budú ovplyvňované a ťažko predikovateľné. 
Vytvára to veľkú neistotu a tlak na infláciu. Veríme, 
že sa podarí vláde zastropovať silovú zložku ceny 
elektriny na rok 2023,“ konštatuje Jozef Berko.

Keď sa už zdalo, že obchod si môže po náročnom období pandémie vydýchnuť, 
ekonomiku začala trápiť vysoká inflácia, ku ktorej sa pridáva energetická 
kríza. Kým na tento rok mali tí šťastnejší zazmluvnené ceny, nad budúcim 
rokom visí veľký otáznik. Vláda predstavila plán pomoci, ale tá pravdepodobne 
nepokryje všetky zvýšené náklady. Pozitívnejší výhľad na nový rok majú tí, 
ktorí už v minulosti investovali do environmentálnych opatrení na zníženie 
spotreby energií.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Spoločnosť CBA Verex na základe vývoja cien na 
burze v tomto roku predpokladá, že náklady na 
energie pre rok 2023 medziročne stúpnu o stovky 
percent. „Zvýšené náklady musíme preniesť v po-
dobe zvýšených marží do cien predávaných výrob-
kov a ďalej už rozhodne zákazník, do akej miery je 
ochotný tento stav akceptovať,“ vysvetľuje Pavol 
Mikušiak.

Ako pomôže vláda

Zvyšovanie cien energií je naozaj extrémne a v spo-
jitosti s vysokou infláciou, a teda zmenou nákup-
ného správania spotrebiteľov, to pre mnohé pre-
vádzky môže byť otázka prežitia. Viaceré krajiny 
predstavili, ako chcú pomôcť svojim podnikate-
ľom. Ako pripomenul Ján Bilinský, až 90 % potra-
vín, hygienických výrobkov a drogérie, teda zák-
ladných životných potrieb, sa distribuuje cez 
obchodné siete. V období prísnych protipandemic-
kých opatrení a početných výpadkov zamestnan-
cov udržala Coop Jednota svoje predajne otvore-
né, čím zabezpečila aj verejný záujem na distribúcii 

potravín občanom na celom území Slovenska po-
čas núdzového stavu. „A teraz očakáva obchod 
pomoc od štátu. V prípade, že bude mať obchod 
problém s energiami a ich financovaním, nebude 
môcť spoľahlivo zabezpečiť túto činnosť. A, žiaľ, 
obavy sa premieňajú na realitu. Niektorí predsta-
vitelia obchodu už hovoria o budúcom zatváraní 
predajní, ktoré nebudú schopné absorbovať vyso-
ké energetické náklady. Prichádza tak najmä 
k ohrozeniu zásobovania vidieka a k ďalšiemu ná-
rastu potravinových púští na Slovensku,“ upozornil 
Ján Bilinský.

V závere októbra slovenská vláda predstavila plán 
pomoci s energetickou krízou pre podniky. Podľa 

neho má štát uhradiť 80 % ceny elektrickej ener-
gie, ktorá presiahne úroveň 199 eur za MWh, ako 
aj 80 % ceny plynu, ktorá prevýši úroveň 99 eur 
za MWh. Celková pomoc na jeden podnikateľský 
subjekt bude v tomto roku pol milióna eur spolu 
za elektrinu a plyn. Budúci rok by to malo byť sto-
tisíc eur na mesiac, čiže ročne by sa pomoc vyšpl-
hala na 1‚2 milióna eur. Koncom marca sa však 
bude schéma prehodnocovať s prihliadnutím na 
aktuálny vývoj situácie.

Ministerstvo hospodárstva už prvého decembra 
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na elektrinu a plyn. „Žiadosť o kom-
penzovanie vysokých cien môžu podať všetky sub-
jekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to 
znamená, ak sú poskytovateľom služby alebo pre-
dajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, 
veľkosť či spôsob financovania,“ píše rezort. Opráv-
neným obdobím, za ktoré môžu podnikatelia zaslať 
žiadosť, sú mesiace august a september 2022. Na 
výzvu je vyčlenených takmer 360 miliónov eur. Žia-
dosti možno podávať do 22. decembra 2022.

Kto myslí na budúcnosť

Ako sa zdá, súčasnú situáciu prežijú s menšími sta-
rosťami tí, ktorí aj v minulosti mysleli na budúcnosť 
a nebáli sa investovať do ekologických riešení, kto-
ré spotrebujú menej energie. Myslieť zeleno zna-
mená šetriť prírodné zdroje, ale v konečnom dô-
sledku aj financie. Napriek tomu, že počiatočná 
investícia môže byť v prípade šetrných zariadení 
vyššia, z dlhodobého hľadiska by sa mala oplatiť. 
Viacerí obchodníci sa práve tejto oblasti venujú 
dlhodobo v rámci tzv. green retailingu. Ten je de-
finovaný ako manažérsky prístup, ktorý sa zame-
riava na dodávky tovaru spotrebiteľom bez ohro-
zenia bezpečnosti životného prostredia. 
Jednoducho povedané, obchodník predáva tovar 
zákazníkom a zároveň sa stará o životné prostre-
die. Green retailing zahŕňa napríklad predaj „ze-
lenších“ produktov v recyklovateľných obaloch, 
znižovanie množstva produkovaného odpadu 
i emisií v logistike, ale aj využívanie technológií, 
ktoré spotrebujú menej energie.

Šetriť sa dá 
optimalizáciou 

vnútorných 
procesov 
aj novými 

technológiami.
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O tom, ako sa snažia obchodníci 
šetriť, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk



„Naša spoločnosť v tomto roku pracuje na viace-
rých projektoch s fotovoltickými zariadeniami, kto-
ré umiestňujeme na strechách našich nehnuteľ-
ností. Aj týmto krokom chceme zmierniť vplyv 
zvýšených cien energií na naše náklady do budúc-
na. Montujeme inteligentné merače, snímače, 
s pomocou ktorých regulujeme čo najefektívnejšie 
spotrebu energií,“ vysvetľuje Pavol Mikušiak. Ako 
pokračuje, ešte viac si utiahnuť opasok vedia vý-
menou osvetlenia, vypnutím osvetlenia reklam-
ných plôch, zúžením sortimentu, ktorý potrebuje 
chladiť a mraziť, a v neposlednom rade aj regulá-
ciou otváracích hodín.

Aj v systéme Coop Jednoty pravidelne investujú do 
nových technologických a energeticky úsporných 
zariadení. Cieľom modernizácie chladiacich a mra-
ziacich zariadení v predajniach je v prvom rade 
úspora elektrickej energie, v neposlednom rade to 
prispieva ku skvalitneniu nákupného prostredia 
pre zákazníkov. Sieť do predajní od roku 2020 za-
vádza meracie systémy, ktoré merajú teplotu a vlh-
kosť. „Aplikovanie tohto významného technického 

riešenia v sieti našich predajní predstavuje optima-
lizáciu spotreby elektrickej energie a tiež optimálne 
nastavenie chladenia tovarov,“ uvádza Michal Švr-
ček, riaditeľ sekcie IT a služieb Coop Jednoty Slo-
vensko. Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na 
správne chladenie potravín, upozornia na neštan-
dardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efek-
tivitu predajní.

„Kombináciou získaných dát môžeme optimalizo-
vať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, 
čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale 
aj na zvýšenú ochranu životného prostredia,“ vy-
svetľuje Michal Švrček. Smart riešenie na báze 
internetu vecí využíva reťazec v 340 predajniach 
po celom Slovensku. Okrem toho sa Coop Jedno-
ta už viac ako dva roky venuje aj montáži fotovol-
tických panelov na predajniach, ktoré využívajú 
primárne na pokrytie vlastných energetických 
potrieb. „Vzhľadom na to, že naše nehnuteľnosti 
sú situované v urbanisticky zastavaných častiach, 
investície na obnovu a zmenu objektov na ener-
geticky udržateľné sú značne vysoké. Napriek 
tomu dokážeme v našom systéme vytvoriť z ob-
noviteľných zdrojov približne päť percent energií,“ 
dodáva Michal Švrček. Fotovoltické panely využíva 
90 prevádzok v desiatich spotrebných družstvách 
Coop Jednoty.

Delia potraviny si priestory, v ktorých prevádzkuje 
predajne, prenajíma, preto je ťažké nájsť vhodnú 
alternatívu na energeticky účinné technologické 
investície. „Zameriavame sa na optimalizáciu vnú-
torných procesov a efektívnosť používaných zaria-
dení, ako je napríklad výmena osvetlenia za LED, 
zníženie počtu osvetľovacích zariadení vzhľadom 
na dennú hodinu, zníženie počtu chladiacich za-
riadení v predajniach a skladoch, časové zapnutia 
niektorých zariadení, ako sú kávovary, chladiace 
agregáty, pece,“ konštatuje Jozef Berko s tým, že 
optimalizáciou interných procesov sa im podarilo 
znížiť spotrebu energií v predajniach o 20 % opro-
ti roku 2021. Sieť aj do budúcna plánuje investovať 
do technológií šetriacich energiu, pretože podľa 
Jozefa Berka je pre ďalší vývoj nevyhnutné nájsť 
dodatočné možnosti na optimalizáciu nákladov.

Domácnosti sú na čele 
nepekného rebríčka

Nielen vysoká inflácia, ale aj drahé energie 
majú vplyv na peňaženky slovenských spot-
rebiteľov. Analytička spoločnosti Wood & 
Company Eva Sadovská uvádza, že náklady 
na energie (elektrinu, plyn, teplo a ostatné 
palivá) ukrajujú zo slovenských rodinných 
rozpočtov 9‚1 %, čo je v rámci krajín Eu-
rópskej únie jednoznačne najvyšší podiel. 
Vyplýva to z údajov Eurostatu za rok 2020. 
Nejde pritom o žiadny krátkodobý efekt, 
pretože sledovaný podiel kolíše v prípade 
Slovenska okolo 10 % dlhodobo.

Hneď po Slovensku míňajú na energie zo 
svojich rodinných rozpočtov najviac do-
mácnosti z Poľska a Česka (7‚9 % a 6‚2 %), 
priemerný údaj za celú európsku dvadsať-
sedmičku je pritom 4‚3 % podiel energií 
z celkovej spotreby domácností.

Eva Sadovská v súvislosti s rastúcimi 
nákladmi na energie pripomína pojem 
„energetická chudoba“. „Hoci jednotná 
metodika alebo univerzálna definícia tohto 
pojmu zatiaľ neexistuje, zvykne sa vysvet-
ľovať výstižnou slovnou dilemou heat or 
eat (v preklade vykurovať alebo jesť). Iná 
definícia zase hovorí, že domácnosti sa stá-
vajú energeticky chudobnými, ak nemajú 
dostatok financií na to, aby si v byte alebo 
v dome zabezpečili vykurovanie (na úrovni 
18 až 21 stupňov Celzia) a ďalšie energie,“ 
píše analytička s tým, že najčastejšími dô-
vodmi sú nielen nízke príjmy a vysoké ceny 
energií, ale aj neefektívny spôsob vykuro-
vania či nedostatočná izolácia.

Vláda v závere novembra predstavila plán 
pomoci s cenami energií pre domácnos-
ti na budúci rok. Podľa neho sa cena 
elektriny pre domácnosti zmrazí na úrovni 
tohto roka, plyn a teplo zdražejú najviac 
o 15 percent. Štát toto opatrenie vyjde na 
šesť miliárd eur.
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Konferencie či semináre zamerané na udržateľnosť vyrástli ako huby po daždi, čo je 
vec rozhodne dobrá pre samotnú planétu, ako aj pre snahy podporiť udržateľnosť na 
lokálnych trhoch. Napriek tomu tu existuje priestor na jednu ďalšiu. Z toho dôvodu 
prichádza Atoz Group s novou akciou, ktorá podporí zavádzanie princípov udržateľnosti 
do praxe: Czech and Slovak Sustainability Summit sa uskutoční 20. apríla 2023 v WPP 
Campus v Prahe. „Chceme prezentovať výsledky, nie iba záväzky, a tým inšpirovať 
ďalších, ktorí hľadajú cestu k udržateľnosti,“ hovorí programová riaditeľka novej 
konferencie Kateřina Osterrothová. Odborným garantom je prof. Vladimír Kočí, vedúci 
Ústavu udržateľnosti a produktovej ekológie VŠCHT Praha a zakladateľ LCA studia. 
Mediálnym partnerom akcie je aj časopis Tovar&Predaj.

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

Projekt nie je
udržateľný

tým, že to poviete.
 Ukážte dôkazy
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ROZHOVOR

Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.

Kateřina Osterrothová je programovou riaditeľkou obalového kon-
gresu Obalko a novej akcie Sustainability Summit, ktorá podporuje 
udržateľnosť v Českej republike a na Slovensku. Intenzívne sa venuje 
udržateľnosti, pôsobí ako konzultantka pre firmy v oblasti udržateľ-
nosti a pre časopis Svět balení píše odborné články na rôzne témy 
v tejto oblasti. Je vyštudovaná geochemička a po získaní doktorátu 
pôsobila ako vedecká pracovníčka na Prírodovedeckej fakulte UK.

V zahraničí i na Slovensku možno navštíviť 
konferencie zamerané na tému 
udržateľnosti alebo ESG. 
Čím bude Sustainability Summit iný?

Kateřina Osterrothová: Sustainability Summit sa 
odlíši niekoľkými vecami. Po prvé, chceme summit 
postaviť tak, že pôjde o akciu s výrazným mediál-
nym presahom. Len naše časopisy, B2B tituly Svět 
balení, Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy Lo-
gistiky CZ, Systémy Logistiky SK a Pharma Profit, 
sa distribuujú na viac než 43 000 miest a číta ich 
zhruba 130 000 odborných čitateľov. A k tomu 
chceme mať čo najviac ďalších mediálnych partne-
rov, aby diskutovaná téma a projekty získali väčšiu 
publicitu. Tak sa dá inšpirovať maximum firiem 
alebo jednotlivcov a je možné šíriť dobrú prax 
v kontexte princípov udržateľnosti alebo ESG.

Summit sa bude konať síce jeden deň, ale prezen-
tované projekty chceme komunikovať po celý rok. 
Po akcii vydáme tlačený report, ktorý pomôže roz-
šíriť informácie zo summitu do všetkých kútov čes-
kej a slovenskej odbornej komunity. Navyše chce-
me natočiť všetky prezentácie a postupne ich 
zdieľať. Skrátka, plánujeme zásah, ktorý z hľadiska 
odborných konferencií o udržateľnosti nemá na 
českom alebo slovenskom trhu obdobu.

Ako konkrétne by mali vyzerať prezentácie 
v konferenčnom programe? 
Čo môžu účastníci očakávať od konferencie?

Kateřina Osterrothová: Cieľom je poukázať for-
mou prípadových štúdií alebo prezentácií konkrét-
nych inovácií a investícií na to, že všade okolo nás 
rastú projekty, ktoré si nielen zasluhujú pozornosť, 
ale tiež menia ekonomiku a jednotlivé priemyselné 

odvetvia. Sme presvedčení o tom, že čím viac sa 
bude hovoriť o zaujímavých projektoch, tým viac 
to prospeje biznisu a všeobecne aj nášmu okoliu.

Sustainability Summit nebude rozprávaním o bu-
dúcich záväzkoch firiem alebo opisovaním správ 
o tom, ako sú alebo budú firmy dobré. Chceme ísť 
cestou dokázateľnosti, evidencie, dôkazov. O tom, 
či je váš projekt naozaj udržateľný, nerozhoduje, 
že to poviete. Je veľký rozdiel medzi green logistics 
alebo green packagingom a green talkingom či 
green washingom. Musíte dokázať, že inovácia 
funguje alebo bude fungovať. Zameriame sa na 
výsledky, nie ciele a proklamácie.

Ako to chcete dosiahnuť?

Vladimír Kočí: Kľúčová je požiadavka na prezen-
táciu konkrétnych dát, merateľných výsledkov im-
plementácie princípov udržateľnosti. Berieme si 
trochu príklad z vedeckých konferencií, kde sa na 
programovej skladbe podieľa odborná rada zais-
ťujúca odbornú garanciu programu konferencie. 
Väčšina doterajších konferencií a akcií zameraných 
na udržateľnosť nekriticky prijíma akéhokoľvek 
prednášajúceho, ktorý odkazuje na udržateľnosť. 
Doposiaľ to bolo v poriadku – pomohlo to dostať 
tému medzi ľudí, ale teraz nastáva čas začať zavá-
dzanie udržateľnosti trochu kultivovať a postaviť 
na reálny a pokiaľ možno merateľný základ.

Odborná rada summitu bude zložená z členov, 
ktorí v oblasti udržateľnosti skutočne odborne 
pracujú, napríklad publikujú, nepôjde o zamest-
nancov z podnikov samotných. Všetky prezentá-
cie musia byť pred zaradením do konferenčného 

programu summitu schválené odbornou radou. 
Neznamená to však, že komisia bude príliš prísna 
a prezentácie na prvý pohľad bude vyraďovať. 
Naopak, vynasnaží sa poradiť firmám, ktoré sa 
chcú prezentovať, tak aby ich prezentácie boli čo 
najpraktickejšie a obsahovali všetky dostupné 
dáta, ktoré dokazujú, že projekty skutočne 
 pomáhajú životnému prostrediu, spoločnosti 
a  hospodárstvu.

Jedným z nástrojov, ktoré sa dajú používať 
ako dôkaz, sú, samozrejme, LCA štúdie. 
Čo všetko LCA odhalí?

Vladimír Kočí: LCA je analytická metóda, ktorá 
dokáže posudzovať a hodnotiť na konkrétnych čís-
lach a indikátoroch surovinovú, materiálovú 
a energetickú náročnosť a tiež environmentálny 
dosah rôznych aktivít a priemyselných procesov. 
Ťažko môžeme hovoriť o udržateľnosti, keby sme 
nevedeli, či to či ono opatrenie má vplyv na do-
stupnosť surovín, energetickú náročnosť či záťaž 
na životné prostredie. LCA sa dnes začína aplikovať 
aj v oblasti nákladov a sociálnych otázok. Pre sum-
mit však LCA nie je nutnou vstupenkou pre pred-
nášajúcich. Pre nás je dôležité, aby sa prezentova-
né opatrenia opierali o vhodný analytický postup, 
aby sme prešli od prianí k faktom, od slov k činom.

LCA posudzuje vždy celý produktový systém, 
takzvane od kolísky do hrobu, alebo sa 
spracovávajú hodnotenia len pre čiastkové 
časti reťazca? Pokiaľ platí aj to druhé, 
možno parciálne posúdenie považovať 
za hodnoverný zdroj informácií o vplyve 
výrobku či obalu na životné prostredie?

Vladimír Kočí: Postupy LCA sa dajú použiť na vý-
robky, technológie, služby aj organizácie. Napríklad 
ak chcete korektne určiť uhlíkovú stopu svojej orga-
nizácie či produktu, tak sa bez LCA nezaobídete. Aj 
tí, ktorí ponúkajú výpočty uhlíkovej stopy bez LCA, 
používajú niekým zverejnené konverzné faktory ur-
čené práve na základe LCA. Popri celých organizá-
ciách vieme pomocou LCA porovnávať aj jednotlivé 
materiály, scenáre ich použitia či nakladanie s nimi. 
Napríklad v hodnotení obalov nemôžete porovná-
vať len to, z akého materiálu je obal vyrobený, ale 
tiež, ako sa bude odstraňovať, či bude skládkovaný, 

Kateřina 
Osterrothová:

„O tom, či je váš 
projekt naozaj 

udržateľný, 
nerozhoduje, 
že to poviete. 

Musíte dokázať, 
že inovácia 

funguje alebo 
bude fungovať.“
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či na skládke zhorí, či sa energeticky využije v ZEVO, 
alebo materiálovo recykluje. Možných scenárov 
existuje mnoho a každý z nich obvykle máva iné 
environmentálne vplyvy – a tie dokážeme pomocou 
LCA dobre určiť a vyčísliť.

Prinesie summit niečo iné okrem 
konferencie?

Kateřina Osterrothová: Rozhodne áno. Nechce-
me len odborné informácie a praktické prípadové 
štúdie. Priestor na debaty a výmenu názorov a skú-
seností bude v konferenčnom programe, ale aj 
v zákulisí. Napríklad by sme radi zaviedli speed-da-
tingové stretnutia, ktoré sú na našich kongresoch 
obľúbené. Chceme priestor pre vedcov, aby zdie-
ľali svoje zistenia a štúdie – takzvaný Science Cor-
ner. Zorganizujeme exkurzie v deň po summite, 
aby ľudia videli udržateľné projekty na vlastné oči. 
Uvažujeme aj o ocenení pre najlepšie projekty, 
ktoré by vybrali odborníci v komisii. A, samozrej-
me, nebude chýbať networking a zábava na konci 
dňa v podobe business mixera.

To vyzerá ako optimálna platforma 
pre budovanie komunity udržateľných 
expertov…

Vladimír Kočí: Tá komunita už viac-menej existu-
je. Osobne poznám stovky ľudí, ktorí pôsobia vo 
svojich firmách na pozíciách, kde riešia udržateľ-
nosť. Naše kurzy Obehové hospodárstvo a Sus-
tainability Management na VŠCHT Praha absolvo-
vali stovky ľudí z českej a slovenskej biznisovej 
komunity. Čo im chýba, je miesto na výročné 
stretnutie. Myslím si, že Sustainability Summit 
môže byť taký priestor, a preto som sa rád spojil 
s Atozom a pomáhame s organizáciou. Bude to 
ideálne stretnutie pre komunitu profesionálov 
v oblasti udržateľnosti z Česka a Slovenska. 
A chceme, aby táto komunita rástla a jej účastníci 
sa navzájom inšpirovali. Do tejto komunity už za-
čnú pribúdať aj absolventi nášho nového inžinier-
skeho študijného programu Udržateľnosť a obe-
hové hospodárstvo, ktorý sme na VŠCHT Praha 
tento rok akreditovali. Naším cieľom je, aby sa 
Sustainability Summit stal takou „cechovou“ kon-
ferenciou profesionálov v oblasti udržateľnosti.

Na kongresoch Atozu sa venujete 
udržateľnosti už dosť dlho. To zostane alebo 
posuniete všetko na Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová: Je dôležité zdôrazniť 
jeden princíp: Pokiaľ máme sekciu udržateľnosť na 
kongrese Obalko, vezmeme udržateľnosť k obalo-
vej komunite. Na Sustainability Summit to bude 
opačným smerom – vezmeme obalový priemysel 
na stretnutie profesionálov, ktorí sa zaoberajú udr-
žateľnosťou. Skoro každá spoločnosť sa venuje 
udržateľnosti a snaží sa rozbehnúť udržateľné pro-
jekty. Ale stáva sa, že ľudia, ktorí sa zameriavajú 
na udržateľnosť vo svojich firmách, nevedia, čo sa 
deje v iných oblastiach. Na Sustainability Summit 
sa to dozvedia.

Poviem jeden konkrétny príklad: Môj kolega nedáv-
no hovoril s riaditeľom jedného popredného deve-
lopera, ktorý sa zameriava na udržateľné budovy. 
Ten sa pýtal, či si myslí, že sa ostatní budú zaujímať 
o to, čo jeho firma robí. Kolega mu opísal prípad 
z obalového priemyslu,  ako dve spoločnosti spolu 
vyvíjali nový obal, ktorý ušetrí 40 ton plastu ročne, 
a vďaka tomu, že sa obal skladá do seba oveľa lep-
šie ako predtým, je na ich prepravu potrebných 
o 80 percent kamiónov menej. „To je zaujímavé,“ 
zareagoval. „Presne tak,“ odpovedal mu kolega. 
„A ak taká prípadová štúdia je zaujímavá pre vás, 
tak určite vaša bude zaujímavá pre riaditeľa tej oba-
lovej firmy.“ A hneď bol presvedčený, že na Sustain-
ability Summit chce ísť. To je presne to, o čo ide. 
Ponúknuť priestor firmám, aby ukázali, aké majú 
udržateľné projekty. A mať možnosť vidieť inovácie 
ostatných a hľadať spoločné synergie.

A kto budú účastníci?

Kateřina Osterrothová: Dnes má každá stredná 
alebo väčšia spoločnosť z výroby, retailu, packa-
gingu, supply chainu či logistiky svojho odborníka 
na túto oblasť. Firmy vnímajú, že téma je pre ne 
absolútne nevyhnutná. Niektoré už fungujú v sú-
lade s princípmi ESG, pretože to chcú samy, iné 
kvôli finančným inštitúciám, ďalšie sa „len“ prispô-
sobili legislatíve. So všetkými sa chceme na sum-
mite stretnúť.

ESG má dlhšiu históriu, naplno sa o ňom 
v biznise hovorí v posledných troch rokoch. 
Čo bude ESG znamenať pre firmy?

Vladimír Kočí: Opravil by som vás: nebude, už 
znamená. Európsky parlament už schválil smernicu 
CSRD. Vieme odkedy a ktoré podniky budú musieť 
reportovať informácie nad rámec finančného re-
portingu. Mnoho tých ďalších informácií, napríklad 
uhlíková stopa, bude musieť byť založených na 
konkrétnych postupoch meraní. Firmy si začnú uve-
domovať, že ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy 
budú ovplyvňovať ich pozíciu v oblasti ekológie. Pre 
organizácie začne byť nevýhodné byť spojený 
s „ekologicky špinavou“ firmou. Začínajú sa meniť 
pravidlá podnikania, bude to veľmi zaujímavé.

Ako sa ľudia alebo firmy môžu zapojiť 
do akcie Czech and Slovak Sustainability 
Summit?

Kateřina Osterrothová: Jednoducho – stať sa 
partnerom summitu a dať všetkým vedieť, že pod-
porujú udržateľnosť. Môžu prezentovať svoje udr-
žateľné riešenia v konferenčnom programe, prí-
padne sa uchádzať o ocenenie Udržateľný projekt 
roka. Stretnú ľudí, ktorí by mohli mať záujem o ich 
projekt. Pokiaľ chcú zvoliť cestu pasívnejšej parti-
cipácie, môžu sa summitu „len“ zúčastniť, a tým 
rozšíriť svoje znalosti a pochopenie udržateľnosti.
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prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

 Profesor Vladimír Kočí sa vo svojej odbornej činnosti venuje rozvoju 
environmentálne ohľaduplného priemyslu, energetiky a hospodáre-
nia. Je odborníkom na metódu posudzovania životného cyklu (LCA), 
ktorú v Českej republike rozvíja a uplatňuje v mnohých projektoch 
vedúcich k zníženiu ekologických škôd priemyslových aktivít aj 
k zvýšeniu kvality ľudského života. Prof. Vladimír Kočí pravidelne 
prednáša na VŠCHT Praha, ČVUT, UMPRUM a na Karlovej univerzi-
te. Okrem práce na vedeckých projektoch spolupracuje s mnohými 
priemyslovými podnikmi, s neziskovými organizáciami aj so samo-
správou ČR. Ako vedúci Ústavu udržateľnosti a produktovej ekológie 
VŠCHT Praha sa podieľa na rozvoji vzdelávania v oblasti udržateľnos-
ti priemyslu a obehového hospodárstva.

Vladimír Kočí:
„Naším cieľom 

je, aby sa 
Sustainability 
Summit stal 

takou ‚cechovou‘ 
konferenciou 
profesionálov 

v oblasti 
udržateľnosti.“



ALKOHOL BALENÉ VODY BALÍKOVÉ SLUŽBY BEZDYMOVÉ TABAKOVÉ 
VÝROBKY

CENTRÁ ASISTOVANEJ 
REPRODUKCIE 

CESTOVNÉ KANCELÁRIE ČERPACIE STANICE ČISTIACE PROSTRIEDKY ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY DERMOKOZMETIKA DETSKÁ VÝŽIVA DETSKÉ KRÉMY 
NA ZAPARENINY

DETSKÉ MULTIVITAMÍNY DETSKÉ OBLEČENIE DODÁVATELIA ENERGIÍ DOPLNKY STRAVY
NA IMUNITU

ENERGETICKÉ NÁPOJE E-SHOPY S POTRAVINAMI HOBBY MARKETY JAZYKOVÉ ŠKOLY KONDÓMY KORENIE KOTLY A BOJLERY KRBY A KRBOVÉ KACHLE

KRMIVÁ PRE MAČKY KRMIVÁ PRE PSY MÄSO A ÚDENINY NEBANKOVÉ SPOTREBITEĽSKÉ 
ÚVERY

OSOBNÉ AUTOMOBILY PAPIEROVÝ PROGRAM PIVÁ POROVNÁVACIE PORTÁLY 
POISTENIA

POSKYTOVATELIA 
DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

POSKYTOVATELIA 
INTERNETOVÝCH 
A TELEVÍZNYCH SLUŽIEB

PRACIE PROSTRIEDKY PREDAJCOVIA DROGÉRIE

PREDAJCOVIA ELEKTRA PREDAJCOVIA LIEKOV PREDAJCOVIA NÁBYTKU PREDAJCOVIA OBUVI PREDAJCOVIA ODEVOV PREDAJCOVIA POTRAVÍN PREDAJCOVIA POTRIEB 
PRE ZVIERATÁ

PRÍPRAVKY NA PLESNE, 
HUBOVITÉ A KOŽNÉ MYKÓZY

PRÍPRAVKY NA ALERGIU PRÍPRAVKY NA BOLESŤ 
CHRBTA, KĹBOV A SVALOV

PRÍPRAVKY NA BOLESŤ 
V KRKU

PRÍPRAVKY NA ČREVNÉ 
A TRÁVIACE PROBLÉMY 

PRÍPRAVKY NA KAŠEĽ PRÍPRAVKY NA KOSTI 
A KĹBY

PRÍPRAVKY NA MOČOVÉ 
ÚSTROJENSTVO

PRÍPRAVKY NA NÁDCHU PRÍPRAVKY 
NA STAROSTLIVOSŤ 
O PROSTATU

PRÍPRAVKY NA UMÝVANIE 
RIADU

PRIVÁTNE ZNAČKY PROBIOTIKÁ Q-COMMERCE REALITNÉ KANCELÁRIE ROBOTICKÉ VYSÁVAČE SIETE KLINÍK 
A AMBULANCIÍ

SÝTENÉ NEALKOHOLICKÉ 
NÁPOJE

ŠPORTOVÉ OBCHODY TABAKOVÉ VÝROBKY VEGETARIÁNSKE  
A VEGÁNSKE PRODUKTY

VETERINÁRNE PRÍPRAVKY VÍNA VLASOVÁ KOZMETIKA VODOVODNÉ BATÉRIE

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY 
NA BOLESŤ

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY NA 
CHRÍPKU A NACHLADNUTIE

VYHĽADÁVAČE PRÁCE ZÁHRADNÁ TECHNIKA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE ŽUVAČKY

www.doveryhodneznacky.sk
0663-22_DZSK_INZ_TAB_tap_2x240x340_V5.indd   330663-22_DZSK_INZ_TAB_tap_2x240x340_V5.indd   33 09.12.2022   11:1809.12.2022   11:18



NAJDÔVERYHODNEJŠIE ZNAČKY ROKA 2022
ALKOHOL BALENÉ VODY BALÍKOVÉ SLUŽBY BEZDYMOVÉ TABAKOVÉ 

VÝROBKY
CENTRÁ ASISTOVANEJ 
REPRODUKCIE 

CESTOVNÉ KANCELÁRIE ČERPACIE STANICE ČISTIACE PROSTRIEDKY ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY DERMOKOZMETIKA DETSKÁ VÝŽIVA DETSKÉ KRÉMY 
NA ZAPARENINY

DETSKÉ MULTIVITAMÍNY DETSKÉ OBLEČENIE DODÁVATELIA ENERGIÍ DOPLNKY STRAVY
NA IMUNITU

ENERGETICKÉ NÁPOJE E-SHOPY S POTRAVINAMI HOBBY MARKETY JAZYKOVÉ ŠKOLY KONDÓMY KORENIE KOTLY A BOJLERY KRBY A KRBOVÉ KACHLE

KRMIVÁ PRE MAČKY KRMIVÁ PRE PSY MÄSO A ÚDENINY NEBANKOVÉ SPOTREBITEĽSKÉ 
ÚVERY

OSOBNÉ AUTOMOBILY PAPIEROVÝ PROGRAM PIVÁ POROVNÁVACIE PORTÁLY 
POISTENIA

POSKYTOVATELIA 
DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

POSKYTOVATELIA 
INTERNETOVÝCH 
A TELEVÍZNYCH SLUŽIEB

PRACIE PROSTRIEDKY PREDAJCOVIA DROGÉRIE

PREDAJCOVIA ELEKTRA PREDAJCOVIA LIEKOV PREDAJCOVIA NÁBYTKU PREDAJCOVIA OBUVI PREDAJCOVIA ODEVOV PREDAJCOVIA POTRAVÍN PREDAJCOVIA POTRIEB 
PRE ZVIERATÁ

PRÍPRAVKY NA PLESNE, 
HUBOVITÉ A KOŽNÉ MYKÓZY

PRÍPRAVKY NA ALERGIU PRÍPRAVKY NA BOLESŤ 
CHRBTA, KĹBOV A SVALOV

PRÍPRAVKY NA BOLESŤ 
V KRKU

PRÍPRAVKY NA ČREVNÉ 
A TRÁVIACE PROBLÉMY 

PRÍPRAVKY NA KAŠEĽ PRÍPRAVKY NA KOSTI 
A KĹBY

PRÍPRAVKY NA MOČOVÉ 
ÚSTROJENSTVO

PRÍPRAVKY NA NÁDCHU PRÍPRAVKY 
NA STAROSTLIVOSŤ 
O PROSTATU

PRÍPRAVKY NA UMÝVANIE 
RIADU

PRIVÁTNE ZNAČKY PROBIOTIKÁ Q-COMMERCE REALITNÉ KANCELÁRIE ROBOTICKÉ VYSÁVAČE SIETE KLINÍK 
A AMBULANCIÍ

SÝTENÉ NEALKOHOLICKÉ 
NÁPOJE

ŠPORTOVÉ OBCHODY TABAKOVÉ VÝROBKY VEGETARIÁNSKE  
A VEGÁNSKE PRODUKTY

VETERINÁRNE PRÍPRAVKY VÍNA VLASOVÁ KOZMETIKA VODOVODNÉ BATÉRIE

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY 
NA BOLESŤ

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY NA 
CHRÍPKU A NACHLADNUTIE

VYHĽADÁVAČE PRÁCE ZÁHRADNÁ TECHNIKA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE ŽUVAČKY

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY 2022:
> 7. ročník unikátneho marketingového programu
> 74 kategórií
> viac ako 650 značiek
Prieskum bol realizovaný agentúrou NielsenIQ na vzorke 2 000 respondentov.

PARTNERI GALAVEČERA: B2C 
MEDIÁLNI 
PARTNERI:

B2B 
MEDIÁLNI 
PARTNERI:

ORGANIZÁTOR: PARTNER 
PROGRAMU:

ŠPECIÁLNI PARTNERI: PARTNER KÁVY:ODBORNÍ 
PARTNERI:

0663-22_DZSK_INZ_TAB_tap_2x240x340_V5.indd   340663-22_DZSK_INZ_TAB_tap_2x240x340_V5.indd   34 09.12.2022   11:1809.12.2022   11:18



28

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

KONGRES

P rečo usporiadatelia tento rok pri 
voľbe témy stavili na „dualiz-
mus“, vysvetľuje Jeffrey Oster-
roth, konateľ spoločnosti Atoz 
Group: „Na jubilejných akciách 

sa bežne spomína na minulosť. My sme, naopak, 
od začiatku chceli, aby sa desiaty ročník kongresu 
Obalko zameral na budúcnosť. Preto sme zvolili 
hlavnú tému FuturePack. Ruská invázia na Ukraji-
ne nám však len pár týždňov po oznámení ústred-
ného motívu pripomenula, že nemôžeme ignoro-
vať súčasnosť, pretože sa posilnilo niekoľko už aj 
tak závažných hrozieb pre obalový trh. Myslím, že 
sa nám nakoniec podarilo nájsť rovnováhu medzi 
diskusiou o hrozbách súčasnosti v priebehu dopo-
ludňajšieho programu a zameraním sa na budúce 
príležitosti na popoludňajších workshopoch.“

Obalko sa konalo 13. a 14. júla v Aquapalace Hotel 
Prague. Kongres navštívilo 480 účastníkov, odo-
vzdalo sa 43 trofejí pre najlepšie obaly, v 21 
programových bodoch vystúpilo 43 rečníkov vrá-
tane štyroch kľúčových, zaznelo 10 prípadových 
štúdií, debatovalo sa v dvoch panelových diskusi-

Najväčšie hrozby a príležitosti pre obalový trh. A budúcnosť obalov. To boli dve ústredné 
témy, ktorým sa venovalo Obalko 10, jubilejný ročník najväčšieho obalového kongresu 
v Česku a na Slovensku.

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

ách a v ponuke bola návšteva troch obalových 
prevádzok. Akciu podporilo 36 partnerov a 20 
médií. V rámci speed-datingovej platformy sa nad-
viazalo 84 kontaktov.

Čo hýbe obalovým trhom

Dopoludňajšia časť konferencie sa venovala hroz-
bám a príležitostiam. Najskôr vystúpili štyria naslo-
vovzatí odborníci, ktorí jednotlivé problémy vzali 
takpovediac od podlahy. Z renomovanej konzul-
tačnej spoločnosti Smithers zavítal Jake Weighell. 
Vo svojom vystúpení naznačil hlavné prekážky 
a šance, ktoré sa na obalovom trhu otvárajú. Ve-
noval sa predovšetkým otázkam spojeným s do-
stupnosťou či nedostupnosťou surovín, recyklátov, 
ich cenami či dodávateľskými reťazcami. Neobišiel 
ani digitalizáciu či udržateľnosť.

Ďalší blok patril Josefovi Kotrbovi, ktorý bol done-
dávna prezidentom českej pobočky spoločnosti De-
loitte a ktorý sa dlhodobo zameriava na energetiku 

či obnoviteľné zdroje. Prednášajúci najprv „elektri-
zoval“ publikum grafmi o vývoji cien energií za po-
sledný rok a pol. Kto bol na pochybách, že energie 
sú jedným z najväčších problémov súčasnosti, razom 
pochopil, s čím sa priemysel aktuálne vyrovnáva. 
Venoval sa tiež oblasti možných úspor, obnoviteľ-
ným zdrojom energie či energetickým auditom.

Kde brať a nekradnúť? Aj tak by mohol znieť pod-
titul vystúpenia Jaroslavy Rezlerovej (Manpower-
Group), ktorá pri treťom z úvodných príspevkov 
upriamila pozornosť účastníkov na personálnu otáz-
ku. Vychádzala z tvrdých dát prieskumov, ktoré 
Manpower realizuje po svete. Všade chýbajú talen-
ty, postupne sa pod vplyvom automatizácie a robo-
tizácie premieňajú nároky kladené na zamestnan-
cov a na mnohých trhoch vidieť, že firmy musia 
investovať nielen do náboru, ale aj do vzdelávania 
nových pracovníkov. Tristnú situáciu pre zamestná-
vateľov v Česku podčiarkuje už niekoľko rokov pre-
trvávajúca veľmi nízka úroveň nezamestnanosti.

Dopoludňajší „blok hrozieb“ zavŕšila Linda Strako-
vá z výskumnej agentúry NielsenIQ. Svoje vystúpe-

28

Jubilejné Obalko:
500 profesionálov

diskutovalo o súčasných
hrozbách aj budúcnosti obalov
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

nie takisto oprela o čísla z výskumov, tentoraz spot-
rebiteľských. Takmer zo všetkých výsledkov bolo pri 
porovnaní so staršími dátami zjavné, že českí a slo-
venskí spotrebitelia sú v rastúcej miere zaskočení 
ekonomickými poryvmi. Viac šetria na nákupoch, 
sledujú zľavy a nakupujú privátne značky. 

Nasledovala „veľká“ panelová diskusia nazvaná 
Súčasné hrozby, budúca príležitosť?, v ktorej sa 
predstavili Alessandro Pasquale (Mattoni 1873), 
Ivo Benda (Greiner Packaging Slušovice), Jana 
Stránská (Ryor), Martin Hejl (Thimm pack’n’display), 
Martin Kincl (Alimpex Food) a Petr Sloup (Škoda 
Auto). Skladba účastníkov poskytla šancu poroz-
právať sa o téme zo strany dodávateľov aj použí-
vateľov obalových riešení. Diskutujúci sa zhodli na 
tom, že energie a inflácia sú najväčšími „strašiak-
mi“, s ktorými sa aktuálne boria. Zároveň však 
bola zjavná aj istá nepoddajnosť. Navzdory zloži-
tej situácii hľadajú podniky riešenia, ktoré môžu 
znamenať zmenu zdroja energie,  substitúciu do-
siaľ používaných obalových mate riálov alebo ty-
pov obalov či neobvyklé metódy recruitmentu. 

Dizajn & inovácie

Prvý príspevok popoludňajšej sekcie smeroval 
k budúcnosti balenia nielen obsahom, ale tiež ná-
zvom – FuturePack vzniká už dnes. Josef Žádník 
(Refork) a Martin Hejl (Thimm pack’n’display) pred-
stavili výsledky spolupráce na obaloch a disple-
joch, ktoré spĺňali tri kľúčové aspekty – vysokú 
mieru kreativity, udržateľný prístup a neobvyklý 
zážitok pre zákazníkov vďaka rozšírenej realite.

Petr Chvojka (Rohlik Group) a Jiří Votruba (Cocoon) 
sa zamerali na výzvy obalového dizajnu pre online 
privátne značky. Stavať mohli na skutočnosti, že 
Rohlik.cz nedávno uviedol na trh hneď niekoľko 
prémiových produktov privátnych značiek v rôz-
nych kategóriách. Kľúčové je prekonať „obrazov-
kový dištanc“. Zatiaľ čo v kamennom obchode si 
spotrebiteľ vezme produkt do ruky a prezrie obal, 
v prípade online supermarketu je potrebné stimu-
lovať k nákupu výrazne inou cestou.

Výplňový materiál je dôležitou zložkou zasielateľ-
ských obalov, zároveň ich ale každý s radosťou 
odstráni, pokiaľ je možné nájsť iné a dostatočne 
bezpečné riešenie. To docielila spoločnosť Prim, 
ktorá sa zbavila výplní a fixácií predchádzajúcich 
obalov. Firma Smurfit Kappa pre nich vyvinula mo-
nomateriálové obaly z vlnitej lepenky označené 
VoidFill Killer a All-In-Fix. 

Ako vytvoriť obal, ktorý zásadne zmení spotrebi-
teľské vnímanie značky? Túto otázku si kládli v Pá-
lenici U Zeleného stromu, keď premýšľali o obalo-
vom redizajne tradičnej značky alkoholu Stará 
žitná myslivecká. Teraz sa podľa prednášajúceho 
Borisa Rajdla produkt profiluje úplne odlišne a sta-
via na hodnotách, ktoré sú zrozumiteľné pre cieľo-
vého konzumenta vrátane mladšej generácie.

Technológie & materiály

Nezávislý obalový konzultant Ladislav Hurdálek 
poskytol veľmi svieži prehľad toho, čo sa v obalovej 
branži deje z pohľadu aktuálnych trendov. Zároveň 
predostrel, čo možno očakávať do budúcnosti, 

a upozornil tiež na zaujímavé obalové riešenia či 
startupy, o ktorých „ešte budeme počuť“.

O tom, že automatizácia balenia predstavuje jeden 
z kľúčových trendov, presvedčili Pavel Coufal (Hügli 
Food) a Michael Ondraschek (M.A. s. Automation). 
Na konkrétnom príklade automatizácie skupinové-
ho balenia do kartónu demonštrovali, ako možno 
ušetriť materiál, čas i personálne náklady.

Ďalší príspevok sa venoval „obalovému fenoménu 
pandémie“, teda nápojovým plechovkám. Najprv 
Attila Szabó, generálny riaditeľ spoločnosti 
Canpack, priniesol stručný profil tejto firmy i ná-
pojovej plechovky ako takej. Potom sa Michal Ma-
tys (Pivovar Svijany) zameral na to, ako tento stred-
ne veľký výrobca piva pracuje s „plechom“. O tom, 
že plechovkové riešenie nie je určené len pre veľ-
kých hráčov v nápojovom priemysle, svedčilo vy-
stúpenie Jitky Froydovej z Vinohradského pivovaru, 
ktorý popri čapovanom pive kompletne prešiel len 
na tento obalový formát.

V panelovej diskusii vystúpili dvaja zástupcovia do-
dávateľov automatizovaných obalových riešení – 
Paweł Juras (Balluff) a Michael Ondraschek (M.A. s. 
Automation) – a dvaja reprezentanti používateľov 
– Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj Gala (Asahi, 
Plzeňský Prazdroj). Názov debaty Dotýkať sa zaká-
zané, automatizovať povolené implikoval hlavný 
motív. Ľudská ruka z procesu balenia veľmi rýchlo 
mizne a pribúda automatizovaných a robotizova-
ných riešení. Panelisti rozoberali, aké výhody i ne-
výhody to prináša, ktoré postupy sa najlepšie au-
tomatizujú a aký vplyv má energetická kríza na 
dopyt po robotizácii.

Udržateľnosť

V úvode sekcie Udržateľnosť prof. Vladimír Kočí 
a Jan Kulhánek (obaja VŠCHT) predostreli, ako 
bude vyzerať budúcnosť udržateľnosti s prihliad-
nutím na nové predpisy ESG. Predstavili nový on-
line nástroj na hodnotenie ekologických aspektov 
obalov nazvaný Envisketch, ktorý porovnáva rôzne 
obaly a obalové materiály.

Generálna riaditeľka slovenskej organizácie zodpo-
vednosti výrobcov Envi-Pak Hana Nováková tema-
tizovala nové pravidlá a zmeny európskej legisla-
tívy, ktoré sa týkajú ekodizajnu. Nie je veľkým 
prekvapením, že návrhy Európskej komisie smeru-
jú napríklad k jednoduchej opraviteľnosti výrob-
kov, vyššej odolnosti, menšej spotrebe energie pri 
výrobe či používaniu recyklovateľných materiálov. 
Obaly uvedené na trh EÚ by mali byť opätovne 
použiteľné alebo recyklovateľné.

Príspevok Jiřího Remra (Markent) sa zameral pre-
dovšetkým na vyhodnotenie deklarovaného sprá-
vania vzorky Čechov, ktorých sa pýtali na ich ná-
kupy výrobkov dennej spotreby v obaloch. 
Pozornosť bola venovaná recyklovateľnosti, ako aj 
ďalším charakteristikám obalov. Zaujímavé dáta sa 
týkali aj litteringu.

Sekciu zakončili štyri prípadové štúdie. Lenka Nejed-
lová (Unilever) predstavila systém znovupoužiteľnej 
fľaše s pumpičkou zo 100 % PCR spolu s doplňo-
vacím vrecúškom. Vďaka tejto inovácii ušetrila znač-
ka Dove 5‚2 tony obalového materiálu len za po-
sledný rok. Martin Krystián (Olma) a Ivo Benda 

(Greiner Packaging) uviedli inováciu v podobe no-
vého téglika pre výrobok Olma Pierot, ktorý charak-
terizuje výroba tvarovaním a úspora polypropylénu 
s nadväzujúcim znížením uhlíkovej stopy. Jiří Klíma 
zo spoločnosti Avery Dennison a Ewa Mlynarczyk 
z firmy Gold Drop poukázali na novú službu AD 
Circular, ktorá sa zaoberá zberom a následným vy-
užitím nosných podložiek od samolepiacich etikiet. 
Michaela Bernatová (Nestlé Česko), Martin Němec 
a Jan Karlík (obaja DS Smith Packaging) informova-
li o prínosoch cirkulárneho dizajnu displejov.

Niekoľko desiatok trofejí a certifikátov čakalo na 
odovzdávanie v rámci súťaže Obal roku. Tú uspo-
radúva Obalový inštitút Syba a kongres Obalko je 
miestom, kde sa koná slávnostný galavečer. Neba-
lená uhorka dekorovaná len laserovo gravírovaným 
logom, univerzálna škatuľa s tromi insertmi, ktorá 
pojme 37 rôznych súprav elektroinštalačného ma-
teriálu, obojstranne potlačený zásielkový obal pre 
e-shop Angry Beards, predajný displej Carnilove 
Meat Jerky Sustainable, ktorý láka k zahryznutiu 
každého psa v okolí, pestrofarebne snová hravosť 
nových etikiet Vinárstva Filip Mlýnek. To boli len 
niektoré z víťazných obalov tohto roka. Najviac 
ocenení získali spoločnosti Smurfit Kappa, Logik 
a Etiflex (kompletný prehľad priniesol časopis Svět 
balení 116/2022). Večerom sprevádzala moderá-
torka Marcela Augustová. Večerný program patrí 
pravidelne Obalovému Business Mixeru.  

Plastové tégliky, 
chemická recyklácia 
alebo pivo?

Pozrieť sa do prevádzky, kde majú zaujímavé oba-
lové riešenia. To je vždy cieľom druhého kongre-
sového dňa a sekcie Balenie v akcii. Tento rok sa 
účastníci vydali dvoma smermi a do troch závodov. 
Severná cesta viedla do Litvínova, kde sa nachádza 
výroba spoločnosti Greiner Packaging. Produkujú 
tu široko rozšírené plastové tégliky označené ako 
K1. Záujemcovia sa zoznámili s procesmi tvarova-
nia (inline) a potlače.

Potom sa účastníci prepravili do neďalekého Zálu-
ží u Litvínova, kde sídli Orlen Unipetrol RPA. Ide 
o jediné miesto v Česku, kde sa vyrába primárny 
polymér na etylénovej jednotke. Skupina účastní-
kov, ktorá má radšej pivo a jeho balenie, sa vydala 
severovýchodnou trasou do Svijan. Tunajší pivovar 
stáča alkoholické i nealkoholické pivá pre retail 
i pohostinstvá. Od roku 2018 tu majú novú linku 
na plnenie plechoviek a nedávno firma investovala 
do balení multipackov.

„Tohtoročné okrúhle Obalko ukázalo silu obalovej 
branže v Česku i na Slovensku. Takmer päťsto 
účastníkov znamená historicky najúspešnejší roč-
ník,“ dodáva Jeffrey Osterroth. A nabáda, aby si 
záujemcovia poznačili do diára termín budúceho 
ročníka. Uskutoční sa 19. a 20. októbra 2023.

Všetko o kongrese nájdete 
na www.obalko.cz
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CATSCAN
V tomto vydaní:

CS #1

Rastúce ceny energií 
a nákladov na výrobu 
sú extrémom, ktorý 
si málokto pamätá. 
Obranný reflex káže 
šetriť a optimalizo-
vať, no rozum hovorí, 
že táto situácia tu 
nebude navždy. Ako 
sa hovorí, šťastie 
praje pripraveným, 
a aj preto producenti 
mäsa a mäsových 
výrobkov popri úspo-
rách myslia taktiež 
na budúcnosť a in-
vestujú do nových 
technológií či výrob-
ných postupov.

Peter Kapitán,
peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ

MÄSIARI 
INVESTUJÚ 
NAPRIEK KRÍZE
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60,6 %
spotrebiteľov 
konzumuje aspoň 
raz za týždeň 
hydinové mäso.



31

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

P
andémia, škrty, inflácia, kríza, 
vojna. Človek v týchto dňoch 
ľahko prepadne pocitu, že sa na 
neho všetko valí a z kritických si-
tuácií už niet úniku. Rastúce ceny 

energií a z toho vyplývajúce zdražovanie, ktoré 
zasahuje prakticky každú oblasť života, nútia 
spotrebiteľov obracať v ruke každé euro dvakrát 
a šetriť aj v situáciách, v ktorých by si to ešte pred 
rokom nevedeli predstaviť.

Na druhej strane sú výrobcovia a obchodníci, 
ktorí objektívne musia vykryť rastúce náklady na 
energie, prvotné suroviny, ale napríklad aj oba-
lový materiál či logistiku. Na prvý pohľad sa 
 ponúka jasné riešenie: premietnutie zvýšených 
nákladov do cien výrobkov, prípadne znižovanie 
gramáže vybraných produktov. Avšak riešenie, 
ako s kritickými okamihmi bojovať z dlhodobej 
perspektívy, ponúka napríklad spoločnosť 
 Berto sk.

„Napriek neľahkej situácii sme investovali do 
nového technologického vybavenia, ktoré nám 
rozšíri možnosti v rámci výroby. Našou posled-
nou novinkou je Francúzska šunka, ktorá je spo-
jením toho najlepšieho mäsa a vybraných fran-
cúzskych korenín. Jej výnimočne lahodnú chuť 
a vôňu ocenili aj naši spotrebitelia, keď ju zvoli-
li za víťaza v programe ‚Voľba spotrebiteľov 
2022‘ v kategórii šuniek,“ hovorí Ignác Bertovič, 
konateľ spoločnosti Berto sk. Ukazuje tým, že 
s kritickými okamihmi sa dá okrem tradičných 
nástrojov bojovať aj investíciami, zvyšovaním 
pridanej hodnoty a kvality produktov.

Stávka na inovácie

Investícií v krízových časoch sa nebojí ani spo-
ločnosť Tauris Group. Nedávno investovala do 
špecializovaného spracovania divinového 
mäsa a plánuje spracovávať divinu zo sloven-
ských lesov. „Pred polrokom sme uviedli divi-
nový rad zverinových výrobkov, ktoré si našli 
miesto na pultoch našej siete Mäsiarstiev 
u Býka a na pultoch našich zákazníkov. Zverina 
má pravidlá lovu a podlieha sezónnosti, preto 
v rámci segmentu čerstvého zverinového mäsa 
sa len nedávno uviedli jednotlivé časti na pulty 
našich mäsiarstiev. Ide o exkluzívne mäsové 

výrobky z daniela, muflóna, jeleňa či diviaka,“ 
uvádza Mojmír Klešč, obchodný riaditeľ Tauris 
Group.

Predaj diviny zo slovenských lesov sa snaží mi-
nisterstvo pôdohospodárstva naštartovať už 
dlhší čas. Hoci prvé snahy o zvýšenie podielu 
diviačieho či jelenieho mäsa na pultoch sa zjavi-
li už pred viac ako štyrmi rokmi, rozbeh predaja 
netradičného druhu mäsa je pomalší. „                                                                Záujem 
o netradičné druhy mäsa je na Slovensku mini-
málny, čo je škoda, lebo sú to kvalitné mäsá,“ 
hovorí Pavol Sčensný, riaditeľ spoločnosti 
 Cimbaľák. Jeho slová potvrdzuje aj Ignác Berto-
vič. „Naša Hubert klobása je s jelením mäsom 
a v malospotrebiteľskom balení je to jediný vý-
robok. Historicky sme mali viac produktov tohto 
typu, ale dopyt nezodpovedal výrobným nákla-
dom,“ ozrejmuje.

Iné druhy mäsa, než je tradičná hydina, bravčo-
vé a hovädzie, však nie sú jedinou inováciou, 
ktorá preniká do jedálnička spotrebiteľov. Už 
niekoľko rokov totiž rastie dopyt po kvalitnejších 
výrobkoch, čo sa okrem iného prejavuje aj niž-
ším podielom rôznych pridaných látok. „Cítime 
dopyt po zdravších výrobkoch a v posledných 
rokoch tomu prispôsobujeme úpravu receptúr. 
Pri vývoji nových výrobkov používame nižší ob-
sah konzervačných látok a farbív alebo ich na-
hrádzame zdravším variantom,“ vysvetľuje Pa-
vol Sčensný.

Už viac ako desať rokov vyrába aj spoločnosť 
Berto sk všetky svoje produkty bez lepku, laktó-
zy a alergénov. „Teší nás, že naša vášeň po ino-
váciách vyústila pri produktoch s vyšším obsa-
hom mäsa do faktu, že výrobky obsahujú o 20 
percent menej soli a takisto menej sodíka. Túto 
významnú redukciu ocenia najmä zákazníci tr-
piaci vysokým krvným tlakom,“ uvádza Ignác 
Bertovič. Bezmäsité alternatívy svojich produk-
tov zatiaľ v portfóliu firma nemá, no pre budúc-
nosť to nevylučuje.

Podľa analýz, ktoré má k dispozícii spoločnosť 
Tauris Group, sa však investícia do tejto oblasti 
na Slovensku nemusí vyplatiť. Odvetvie vegán-
skych alternatív k mäsovým výrobkom podľa 
nich zatiaľ na slovenskom trhu zaostáva za čísla-
mi zo zahraničia. „Za následok to môže mať aj 
nedôvera slovenských spotrebiteľov v tento seg-
ment a tradícia konzumácie mäsových výrobkov. 
Je potrebné ale uviesť, že tieto produkty obsa-
hujú značný počet éčok, ktoré vo veľa prípadoch 
značné množstvo nepriaznivcov klasického mäsa 
odsudzovalo,“ myslí si Mojmír Klešč.

Na mäso idú stovky eur

Čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nakupuje 
podľa dát Spotrebiteľského panelu GfK aspoň 
raz ročne každá slovenská domácnosť. Typická 
domácnosť nakupuje čerstvé mäso a mäsové 
výrobky spravidla raz za tri dni a ročne na tento 
sortiment minie približne 600 eur. „Kupujúci 
najčastejšie zájdu na nákup do supermarketov. 
Viac ako dve pätiny kupujúcich nakúpilo v mä-
siarstve. Najviac ročne minie na kúpu mäsa 
a mäsových výrobkov domácnosť zo západného 
Slovenska, najmenej domácnosť z Bratislavy. Vý-
davky na mäsové výrobky predstavujú takmer tri 
pätiny z výdavkov,“ uvádza konzultantka Spot-
rebiteľského panelu GfK Veronika Némethová.

Takmer všetky domácnosti si aspoň raz za rok 
kúpia aj nejaký druh čerstvého mäsa. Typická 
domácnosť si čerstvé mäso domov z obchodu 
počas sledovaného obdobia medzi septembrom 
2021 a augustom 2022 priniesla raz za deväť 
dní a minula naň celkovo 260 eur. Najčastejšie 
si spotrebitelia kupujú hydinu, ktorú nasleduje 
bravčové mäso. Oba tieto typy mäsa si ročne 
kúpi 9 z 10 domácností.

„Hovädzie mäso si aspoň raz v sledovanom ob-
dobí kúpilo 6 z 10 domácností a z obchodu si 
ho domov odniesli v priemere šesťkrát. Z hľadis-
ka počtu kupujúcich sú pre nákupy hovädzieho 
mäsa najobľúbenejšie hypermarkety. Hydinu 
najviac domácností kúpilo v diskontoch. Bravčo-
vé mäso zasa spotrebitelia zvyknú najčastejšie 
nakupovať v mäsiarstvach,“ vymenúva Veronika 
Némethová. Spomedzi mäsových výrobkov je 
medzi zákazníkmi najobľúbenejšia šunka, aspoň 

Aké mäsové výrobky sú medzi 
spotrebiteľmi najobľúbenejšie, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk 

„Spotrebi-
teľ je ná-
ročný na 
kvalitu.“

Skúsenosti z minulosti nás naučili, že aj 
keď je ekonomická situácia zložitejšia, 
spotrebiteľ je na kvalitu náročný a za 
svoje peniaze očakáva oveľa viac, ako to 
bolo v časoch prebytkov. Aj preto máme 
vlastnú sieť mäsiarstiev, kde vieme kupu-
júcim ponúknuť aj limitované špeciality, 
ktoré nenájdu nikde inde.

Mojmír Klešč,
obchodný riaditeľ, 
Tauris Group

6 z 10
domácností nakupuje 
hovädzie mäso.

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

Divina čaká 
na svoju šancu.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

napríklad optimalizáciou spotreby energie spolu 
s nákladmi na vstupné suroviny. „Zároveň sme 
prehodnotili obalové materiály a pri obaloch, 
ktoré to dovolia, volíme lacnejšiu alternatívu. 
V rámci administratívy sme našim zamestnan-
com ponúkli v určitých prípadoch prácu z domu. 
V neposlednom rade je to aj prechod na ener-
geticky úsporné zariadenia,“ vymenúva Ignác 
 Bertovič. V Tauris Group však napriek neľahké-
mu obdobiu hovoria o odhodlaní vytrvať a nez-
lacňovať produkty na úkor kvality. „Skúsenosti 
z minulosti nás naučili, že aj keď je ekonomická 
situácia zložitejšia, spotrebiteľ je na kvalitu ná-
ročnejší a za svoje peniaze očakáva oveľa viac, 
ako to bolo v časoch prebytkov,“ uzatvára Moj-
mír Klešč.

raz si ju počas sledovaného obdobia kúpila sko-
ro každá domácnosť. Párky nakúpilo 93 % ku-
pujúcich a podobný počet oslovili aj suché salá-
my a paštéty. „K paštétam a šunkám v najväčšej 
miere inklinujú domácnosti s tínedžermi, ktoré 
na tieto produkty míňajú najviac. Najintenzív-
nejšími kupujúcimi suchých salám a párkov sú 
domácnosti s dospelými členmi. Jedna taká do-
mácnosť minie ročne v priemere 76 eur na kúpu 
párkov a 67 eur na kúpu suchej salámy,“ dopĺ-
ňa Veronika Némethová.

Čo s infláciou?

Hoci sa výrobcovia mäsa neboja investícií ani 
v krízovom období, bezprecedentnú infláciu 
a rastúce náklady vo všetkých sférach výroby 
nemôžu nechať nepovšimnuté. A tak všetci pri-
znávajú, že budú musieť v rámci udržania eko-
nomickej stability reagovať aj navýšením výstup-
ných cien svojich produktov. „Pre zachovanie 
ich predajnosti sme však nemohli do nich pre-
mietnuť všetky zvýšené náklady. Keďže naša 
spoločnosť dodržiava všetky receptúry a princí-
py výrobných procesov, energie nám tvoria ex-
trémnu zložku nákladov. Aj táto energetická 
kríza nás preverila a nemali sme zakontrahova-
né ceny energií, tak sa ich rast dotkol aj cien 
našich produktov,“ uvádza Mojmír Klešč.

Okrem toho, že investovali do fotovoltických 
panelov a ďalších alternatívnych zdrojov energií, 
majú v pláne aj vzdelávanie spotrebiteľov, aby si 
výrobky vyberali uvážene. Ešte pred prudkým 
nárastom inflácie sa čoraz viac dostávali do po-
predia kvalitnejšie výrobky na úkor lacnejších. 
Aktuálna situácia však môže preveriť odhodla-
nie zákazníkov zotrvať pri vysokých štandar-
doch. „Zatiaľ sa tento trend drží, hoci možno 
znížili spotrebu a menej sa plytvá. Sociálne slab-
šie skupiny však uprednostňujú lacnejšie výrob-
ky a obávam sa, že tento druh výrobkov sa bude 
v blízkej budúcnosti predávať viac,“ myslí si Pa-
vol Sčensný.

S rastúcimi energiami a infláciou sa spoločnosť 
Berto sk vyrovnáva viacerými opatreniami, ako 

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ

Zdroj: Euromonitor International, 
*očakávanie

Produkcia mäsa a mäsových výrobkov 
(v mil. eur)

2020 854‚6

2021 874‚6

2022* 939‚6

2023* 1 005‚2

38,1 %
spotrebiteľov vôbec 
nekonzumuje zverinu 
ako králika, bažanta 
či srnčie mäso.

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



STRATEGICKÉ ZÁMERY 
A CIELE ZO SR:
• Rozvíjať pozíciu, dôveryhodnosť a prestíž 

ZO SR ako vrcholovej organizácie a repre-
zentanta obchodu v očiach predstaviteľov 
vlády SR, NR SR, štátnej správy a samosprá-
vy, ako aj ďalších partnerských organizácií, 
zväzov, asociácií a komôr, ktorý efektívne 
presadzuje záujmy obchodu na všetkých 
úrovniach a vykonáva ďalšie aktivity v záuj-
me svojich členov aj spotrebiteľov.

• Usilovať sa o rešpektovanie základných 
princípov voľného jednotného trhu EÚ, vy-
tváranie rovnakých a vyvážených podmie-
nok pre podnikanie v sektore obchodu na 
národnom trhu v súlade so sekundárnym 
právom a všeobecnými právnymi zásadami.

• Posilňovať vzťahy B2B, teda komunikáciu 
medzi prvovýrobcami, spracovateľmi a do-
dávateľmi, spolupracovať s profesijnými 
združeniami podnikateľských subjektov 
predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva 
a potravinárstva s cieľom zvýšiť podiel od-
bytu domácich výrobkov v ponuke na ná-
rodnom trhu SR.

• Neustále monitorovať dianie v oblasti ob-
chodu v médiách a v prípade potreby plniť 
signálnu úlohu pre členov zväzu a predví-
dať možné scenáre vývoja. Schopnosť zare-
agovať okamžite na určité kritické situácie 
si vyžaduje ochotu a možnosť konzultovať 
zásadné postoje s príslušnými dotknutý-
mi členmi zväzu, prípadne prostredníc-
tvom komunikačnej sekcie skoordinovať 
stanoviská naprieč celým zväzom. 

• Zintenzívniť vnútrozväzovú komunikáciu, 
lepšie informovať o činnosti orgánov a sek-
cií ZO SR a promptne reagovať na podnety 
členov.

• Usilovať sa o širšie zapojenie (akvizície) 
podnikateľských subjektov aj v non-food 
sektore.

• Zatraktívniť činnosť odborných sekcií, kto-
ré sa zameriavajú na pomoc s aplikáciou 
nových zákonných povinností do praxe,  
a v prípade záujmu členov zväzu rozšíriť čin-
nosť o nové oblasti, napr. data matrix, ktorý 
obsahuje dynamické informácie o produkte, 
hlavne čo sa týka zloženia a dátumu spot-
reby a dátumu minimálnej trvanlivosti, ako 
aj napr. v oblasti  retail 5.0 a GDSN (Global 

Data Synchronization Network) s cieľom 
zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu medzi 
obchodníkmi a výrobcami.

• Posudzovanie a pripomienkovanie navrho-
vanej a prijatej legislatívy aj prostredníctvom 
spoločných stanovísk RÚZ, spoločné aktivity 
s RÚZ zamerané na zlepšenie a transparent-
nosť podnikateľského prostredia, presadzo-
vanie a ochranu záujmov zamestnávateľov 
a zlepšenie vymožiteľnosti práva.

• Sociálny dialóg – spolupráca s odborovými 
orgánmi pri príprave, schvaľovaní a uplat-
ňovaní KZVS v sektore obchodu.

• Prezident ZO SR spolu s viceprezidentmi 
a celé predstavenstvo zväzu budú hľadať 
a rozvíjať ďalšie možnosti fi nancovania čin-
nosti ZO SR tak, aby boli zabezpečené všetky 
nevyhnutné potreby pre riadny chod sekre-
tariátu a fi nancovanie všetkých aktivít zväzu. 

• ZO SR ako jeden z odborných garantov 
bude naďalej podporovať projekt spolo-
čenskej zodpovednosti „Na veku záleží“, 
ktorý vznikol z potreby pomáhať predajcom 
tabakových výrobkov správne uplatňovať 
a dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov 
v praxi už v roku 1998. 

• ZO SR bude naďalej participovať na spolu-
práci s Blue Events na konferencii NEW RE-
TAIL SUMMIT, v spolupráci s ATOZ Group 
poskytovať záštitu Kongresu Samoška, 
možnosti podieľať sa na tvorbe časopisu 
Tovar a Predaj, organizovať konferenciu Slo-
venské obchodné fórum, pri príležitosti kto-
rého udeľuje ZO SR ocenenie Merkúrov rad. 

• ZO SR bude apelovať na riešenie proble-
matiky ambulantného predaja potravín pri 
cestách, ktorý okrem ohrozenia bezpeč-
nosti cestnej premávky a daňových únikov 
ohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa 
predajom potravín pochybného pôvodu za 
hygienicky nevyhovujúcich podmienok.

• ZO SR má ambíciu otvoriť diskusiu na cit-
livú tému možného predaja niektorých 
voľnopredajných liekov s nízkou toxicitou, 
v menších baleniach a s nižším obsahom 
účinnej látky aj mimo lekární, napr. vo 
formátoch supermarket, a to za splnenia 
všetkých náročných požiadaviek na takýto 
predaj.

• ZO SR podporuje úspešnosť zálohového 
systému veľkým počtom dobrovoľných od-
berných miest.

Činnosť Zväzu obchodu SR 
v roku 2023

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

Zväz obchodu SR si uvedomuje dôležitosť priaznivého a férového 
podnikateľského prostredia a považuje za nevyhnutné prispieť svojou 
činnosťou a aktivitami k rozvoju obchodu na Slovensku, ako aj k spokojnosti 
svojich členov a ich zákazníkov nasledujúcimi prioritami, ktoré si stanovil 
na rok 2023.
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H
oci sú sviatky obdobím, keď 
si chcú dopriať aj domácnosti 
s inak napätými rozpočtami, rok 
2022 bude s najväčšou pravde-
podobnosťou iný. Podľa posled-

ného prieskumu spoločnosti Bain & Company 
až 45 % Poliakov plánuje počas Vianoc šetriť 
viac ako zvyčajne, nakupovať menej a lacnejšie. 
Na Slovensku budú nálady spotrebiteľov veľmi 
podobné – aj vzhľadom na to, že podľa úda-

jov Štatistického úradu SR medziročná inflácia 
v segmente potravín v októbri 2022 dosiahla 
26‚8 %.

„Miera medziročnej inflácie kontinuálne rastie 
už od januára 2021 a v októbri 2022 dosiahla 
14‚9 percenta, čo je najviac od začiatku milé-
nia,“ uvádza ŠÚ SR. Najvýznamnejšie výdavkové 
položky slovenských domácností – potraviny 
s nealko nápojmi a bývanie s energiami – aj 

v októbri zvyšovali svoj medziročných rast. Z de-
viatich tovarových skupín potravín až šesť pre-
konalo 20 % rast v medziročnom porovnaní. 
Podľa vyjadrenia cukrovarníkov z konca septem-
bra by mal slovenský cukor v najbližšom období 
zdražieť o viac ako 60 %.

„U nás sa rastúce ceny prejavujú vo všetkom. 
V prvom rade je to, samozrejme, nárast cien 
energie. Keďže sme energeticky náročná spo-

SLADKÉ BUDE 
DRAHŠIE

CS #2

Bezprecedentná inflácia útočí na 
všetky zmysly spotrebiteľov a je 
úlohou výrobcov a obchodníkov, aby 

si s nastupujúcou panikou dokázali poradiť. Rastúce ceny potravín v kombinácii 
s neistotou týkajúcou sa vývoja v budúcom roku, sú nebezpečným koktailom pre 
spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na to, že výrobcov cukroviniek, sušienok 
a oblátok potrápia okrem inflácie a rastúcich cien energií ešte aj prudko sa dvíhajúce 
ceny cukru, dá sa očakávať veľmi rušné obdobie.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

Ako sa vyvíja spotreba 
sladkých sušienok 
a oblátok, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

280 g280 g280
spotrebiteľov aspoň raz za 
posledných 12 mesiacov kúpilo 
cukríky alebo nečokoládové 
cukrovinky.

Zdroj: GfK, 09/21 – 08/22

ločnosť, nárast nákladov sa prejavil takmer 
okamžite. S tým súvisia aj ďalšie náklady ako 
logistika, ktorá medziročne stúpla o 72 percent, 
rastúce personálne náklady, ceny komodít 
a v neposlednom rade neustále sa zvyšujúce 
ceny papiera a obalov,“ vymenúva Karol Stýblo 
zo spoločnosti Lyra.

Ako jeden z menších hráčov na trhu musí firma 
Lyra veľmi pozorne zvažovať každý krok, ktorý 
v súvislosti s kompenzáciou rastúcich nákladov 
urobí. Tieto rozhodnutia však neobídu ani veľké 
nadnárodné spoločnosti. Napríklad Nestlé, 
 ktoré nakupuje energie centrálne a uzatvára 
dlhodobé zmluvy, musí aj tak riešiť výrazné zdra-
žovanie energií. „Energie donedávna tvorili pri-
bližne dve percentá nákladov na výrobu našich 
výrobkov. V súčasnosti sa pohybujeme okolo 
štyroch percent a očakávame, že na budúci rok 
to bude už osem percent výrobných nákladov. 
To znamená, že len za energie zaplatíme štyri-
krát viac ako doteraz,“ opisuje Tereza Skrbková, 
hovorkyňa Nestlé pre Česko a Slovensko.

Boj proti rastu nákladov

Ani nadnárodné korporácie tak nie sú schopné 
pokryť rastúce náklady v rámci optimalizácie 
interných procesov, čo sa nevyhnutne prejaví 
v konečných cenách ich výrobkov. V tomto prí-
pade totiž nejde len o nárast v jednej konkrétnej 
kategórii, ale o komplexné zdražovanie všetké-
ho, čo s výrobou súvisí. „Pokúšame sa zvládnuť 
tieto tlaky rôznymi cestami s cieľom zabezpečiť 
konkurencieschopnosť výrobkov, cenovú do-
stupnosť výrobkov pre spotrebiteľov a zachova-
nie ich kvality. Snažíme sa preto v maximálnej 
miere hľadať riešenia na našej strane. To zname-
ná, že sme napríklad zintenzívnili zavádzanie 
opatrení na zlepšenie výkonnosti výroby,“ ho-
vorí Gianluca Bonanni, riaditeľ marketingu su-
šienok pre český, slovenský a maďarský trh 
v spoločnosti Mondelez Europe Service.

Hoci to žiaden z veľkých producentov neprizná 
priamo, je zrejmé, že okrem vnútorných opatre-
ní bude potrebné siahnuť aj po tom najlogickej-
šom, zvyšovaní konečných cien výrobkov. V nie-

ktorých prípadoch to však môže znamenať aj 
konkurenčnú výhodu. „Zaregistrovali sme vý-
razné navyšovanie cien konkurenčných výrob-
kov, a tak sa v mnohých prípadoch stal nákup 
našich značiek pre spotrebiteľa zaujímavejším 
než v minulosti,“ hovorí Pavel Vojta, marketin-
gový manažér spoločnosti Storck pre Česko 
a Slovensko.

Jednou z ciest, ako udržať firmu pri živote, no 
zároveň nezvyšovať cenu produktov, je znižova-
nie ich gramáže. Pavel Vojta však hovorí, že ta-
kéto opatrenie spotrebitelia nevnímajú pozitív-
ne, a tak zatiaľ znižovanie hmotnosti produktov 
neplánujú. Pridáva sa k nemu aj Karol Stýblo. 
„Zatiaľ sme k znižovaniu gramáže našich výrob-
kov nepristúpili a pozorne zvažujeme každý ta-
kýto krok, keďže chceme mať otvorený a férový 
vzťah s našimi zákazníkmi.“

Dodáva, že ich obchodná stratégia bola udržať 
hmotnosť, ale aj ceny výrobkov čo najdlhšie na 

minuloročnej úrovni. Od januára však budú nú-
tení ceny zvýšiť. „Zámerne sme to posunuli až 
po sviatkoch, aby to spotrebiteľ nepocítil okam-
žite. Zároveň hľadáme nové trhy a pracujeme na 
tom, aby sa nás táto situácia dotkla čo najme-
nej,“ ukazuje ďalšiu z možností, ako bojovať 
proti zdražovaniu a dvíhaniu nákladov.

Otvorene sa zatiaľ k zmene hmotnosti niekto-
rých produktov vyjadrila spoločnosť Mondelez 
Europe Service. „Aby sme udržali atraktívnosť 
a konkurencieschopnosť našich výrobkov, úpra-
va gramáže je s ohľadom na správanie spotrebi-
teľov účinnejšia. Od apríla 2022 sú preto v ob-
chodoch niektoré tabuľkové čokolády Figaro 
s nižšou gramážou, pričom sme zachovali re-
ceptúru a kvalitu výrobku,“ hovorí Jakub Barví-
nek, marketingový manažér značky Figaro, kto-
rá na trh uvádza tabuľkové čokolády vážiace 

87,9 %53 %
spotrebiteľov jedlo aspoň raz 
za posledných 12 mesiacov 
čokoládu.

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

tabuľkovej čokolády si 
z jedného nákupu priniesla 
priemerná domácnosť.
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80 gramov namiesto predošlých 90. Pripomína 
však, že finálnu maloobchodnú cenu neurčuje 
výrobca, ale obchodník.

Cukrovinky sú populárne

Fakt, že akékoľvek zmeny v segmente cukrovi-
niek sú pre spotrebiteľa veľmi citlivé, ukazujú aj 
dáta Spotrebiteľského panelu agentúry GfK. 
V tomto prípade sa prieskum sústredil na čoko-
ládové a nečokoládové sladkosti. Do čokoládo-
vých patria tabuľkové čokolády, čokoládové ty-
činky, pralinky, bonboniéry, viackusové drobné 
čokoládové cukrovinky. Medzi nečokoládové 
cukrovinky patria sušienky a oblátky, cukríky, 
penové cukrovinky.

„Aspoň niektorú z cukroviniek si do svojho ná-
kupného košíka aspoň raz za rok vloží takmer 
každá domácnosť, urobí tak v priemere raz za 
štyri dni a celkovo za ne zaplatí 281 eur. Najin-
tenzívnejšími nakupujúcimi sú rodiny s troma 
a viacerými dospelými, ktorých výdavky sa po-
hybujú na úrovni 358 eur ročne,“ uvádza Anton 
Marinčák, konzultant Spotrebiteľského panelu 
GfK, ktorý sledoval obdobie medzi septembrom 
2021 a augustom 2022.

Domácnosti si v tejto kategórii odnášajú predo-
všetkým sušienky a oblátky, čokoládové tyčin-
ky, tabuľkovú čokoládu, cukríky a pralinky. 

Sušienky a oblátky si aspoň raz za sledované 
obdobie kúpila každá domácnosť, v priemere 
raz za osem dní a priemerne za ne ročne utratí 
82 eur. Čo sa týka počtu kupujúcich, rovnako 
sú na tom aj čokoládové tyčinky, tabuľková čo-
koláda či cukríky, teda takmer každá domác-
nosť si túto komoditu domov z obchodu odne-
sie aspoň raz za rok.

„V rámci čokolády je z hľadiska počtu nakupu-
júcich najobľúbenejším typom mliečna, ktorú 
nakúpilo takmer 90 percent, po nej nasleduje 
čokoláda na varenie, ktorá oslovila 64 percent 
domácností, a tretie miesto tesne obsadila hor-
ká čokoláda, ktorú si kúpilo 62 percent domác-
ností,“ hovorí Anton Marinčák. Cukríky si spot-
rebitelia berú z obchodu 20-krát za rok a minú 
na ne viac ako 30 eur ročne.

Zároveň však platí, že jeden nákup cukríkov je 
podľa dát Spotrebiteľského panelu z tých lacnej-
ších, domácnosť pri kúpe cukríkov priemerne 
minie 1‚5 eura. „Pralinky za posledných 12 me-
siacov oslovili k nákupu 9 z 10 domácností, 
v priemere 10-krát za rok. Priemerné výdavky na 
jeden takýto nákup sa pohybovali na úrovni 3‚7 
eura. Najvyššie výdavky na tento sortiment mali 
domácnosti s dospelými členmi,“ dodáva Anton 
Marinčák. Pozoruhodným zistením určite je, že 
s výnimkou čokoládových tyčiniek, kde dominu-
jú domácnosti s tínedžermi, mali najvyššie vý-
davky na tento druh sortimentu práve domác-
nosti s dospelými osobami.

Spotreba klesá

Spotreba v kategórii sladkých sušienok a oblá-
tok, ktorá má veľmi rozmanitý sortiment, za 
posledné dva roky kontinuálne klesá. Vyplýva to 
zo štatistík spoločnosti NielsenIQ, ktorá zhro-
maždila dáta za november 2021 až október 
2022. Za posledných 12 mesiacov sa dokonca 
tempo poklesu spotreby znížilo, a to napriek 
tomu, že tržby v kategórii rastú. Za rastom tržieb 
je nárast cien spojený s rastúcou infláciou, ktorá 
momentálne ovplyvňuje ekonomiku a spotrebu 
slovenských domácností.

„Medziročne kategória poklesla v objeme o šesť 
percent. Slováci tak skonzumovali viac ako 
28‚5 milióna kilogramov sladkých sušienok 
a oblátok. Utratili za ne viac ako 197‚9 milióna 
eur. Celkové tržby rástli medziročne o päť per-
cent, k čomu dopomohli rastúce ceny, ktoré 
zaznamenali nárast o 11 percent a dostali sa na 
úroveň 6‚94 eur za kg,“ hovorí Miriam Brynzo-
vá, konzultantka spoločnosti NielsenIQ. Spome-
dzi spotrebiteľských balení je najpopulárnejšie 
balenie s hmotnosťou viac ako 150 gramov na-
sledované 50-gramovými baleniami. Medzi 
spotrebiteľmi je najpopulárnejší segment oblá-
tok, ktorého objemová významnosť na trhu do-
sahuje takmer 50 %. Za nimi nasledujú sušienky 
s podielom vyše 30 % a piškóty s trubičkami, 
ktoré tvoria približne 20 % objemu na trhu. 
„Štvoricu uzatvára malý segment sladké dipy 
s tyčinkami, ktorý síce ako jediný rastie 24-per-
centným tempom, avšak jeho významnosť je 
veľmi nízka,“ dopĺňa Miriam Brynzová. 

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ

„Rast nákladov cítiť 
vo všetkých oblastiach.“

Vnímame, že ceny vstupov výroby, napríklad surovín, stúpajú. Výrobné 
náklady však takisto predstavujú komplexnú oblasť, ktorú ovplyvňuje viac 
faktorov, než je len cena jednej ingrediencie. Napríklad ide o výmenné 
kurzy, zaisťovacie ceny komodít, náklady na pracovnú silu a ďalšie.

Gianluca Bonanni, riaditeľ marketingu sušienok pre český, 
slovenský a maďarský trh, Mondelez Europe Service
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Udržateľné hospodárenie a ekológia sú pri papierových výrobkoch dlhodobo horúcimi 
témami. Hoci pandémia ochorenia covid-19, prudko rastúce ceny energií či vysoká 
inflácia na prvý pohľad odsunuli ekologické otázky mierne do úzadia, neznamená to, 
že by sa diskusie o vplyve na životné prostredie či uhlíkovej neutralite vytratili úplne. 
Potvrdzujú to nielen neustále medzinárodné stretnutia a nové globálne záväzky, 
ale aj výrobcovia papierových výrobkov, ktorí ponúkajú čoraz viac ekologických 
a šetrných alternatív.

PAPIER STAVIL 
NA EKOLÓGIU

CS #3

K
desi v podvedomí spotrebiteľa je 
zakódované, že niečo, čo je re-
cyklované, nemôže byť rovnako 
kvalitné ako originál z prvotných 
surovín. Hoci možno v minulosti 

mali recyklované papierové výrobky do domác-
nosti ďaleko k dokonalosti, v súčasnosti to už 
neplatí. „Recykláciu netreba vnímať ako druho-
radú alternatívu a proces recyklácie papiera je 
vďaka dostupným technológiám šetrný a eko-
logický,“ hovorí Katarína Prieložná, sortimentná 
manažérka spoločnosti dm drogerie markt.

Vysvetľuje, že časy, keď sa recyklované výrobky 
spájali s vyššou cenou a nižšou kvalitou, sú už 
dávno preč. Vo svojom 
sortimente má dm 
zastúpenie naj-
rôznejších ka-
tegórií a po-

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ

tvrdzuje, že istý trend prechodu k udržateľným 
výrobkom existuje, hoci sa nedá hovoriť o úpl-
nom odchode z kategórie výrobkov z primár-
nych surovín. „Toaletný papier nature Pro Clima-
te privátnej značky Sanft&Sicher pozostáva zo 
100 % odpadu z pilín a lesného dreva. Aj pri 
výrobe toaletného papiera sa dbá na to, aby bol 
vyrobený výlučne z obnoviteľných zdrojov ener-
gie,“ dodáva.

„Zodpovedný výrobca dnes hľadá ekologické 
riešenia naprieč výrobným procesom. Nejde 
teda len o výrobu recyklovaného papiera, ale 
o všetky aspekty, ktoré výrobu sprevádzajú. Zni-
žovanie uhlíkovej stopy spracovaním celulózy 
predovšetkým z európskych zdrojov, využívanie 

surovín z certifikovaných a kontrolovaných le-
sov, recyklácia vody potrebnej na výrobu – to 
všetko sú faktory, ktoré vplývajú na udržateľ-
nosť pri výrobe papierových produktov,“ vysvet-
ľuje Jana Rázgová, brand activation manažérka 
spoločnosti Moracell.

Na druhej strane však v neprospech inovácií 
hrá súčasná situácia na trhu. „Výroba recyklo-
vaného papiera je pre rastúce náklady na ener-
gie a plyn drahšia a niekedy je problém tieto 
prostriedky vôbec nakúpiť,“ upozorňuje Mar-
cela Kubatová, marketingová riaditeľka spoloč-
nosti Melitrade. Okrem samotnej ekologizácie 
výroby je dnes diskusia aj o odstraňovaní plas-
tových častí.

Napríklad spoločnosť dm ponúka mož-
nosť zakúpiť si toaletný papier 

vyrobený recykláciou celulózo-

... /...

minie typická domácnosť 
na nákup papierových 
a hygienických potrieb.

110 eur
Zdroj: GfK, 09/21 – 08/22





CATSCAN
V tomto vydaní:

40

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

vých vlákien získaných zo škatúľ od nápojov, 
ktorý nie je v plastovom obale, ako je pri toa-
letnom papieri bežné. „Z plastov sa urobil taký 
nepriateľ spoločnosti, ale podľa mňa skôr ide 
o to, ako s plastmi správne zaobchádzať a trie-
diť ich, než sa ich len jednoducho zbaviť,“ mys-
lí si  Marcela Kubatová.

Vreckovky nakupujú 
rodiny s malými deťmi

Papierové a hygienické potreby sú bežnou výba-
vou slovenských domácností, celkovo si niekto-
rý z týchto produktov podľa údajov Spotrebiteľ-
ského panelu GfK kúpila v podstate každá. 
Typická domácnosť nakupuje papierové a hy-
gienické potreby raz za 10 dní a za jeden rok na 
ich kúpu minie takmer 110 eur. Výdavky do-
mácností na tieto tovary medziročne vzrástli. Až 
jedna štvrtina všetkých výdavkov na papierové 
a hygienické potreby smeruje na nákupy 
v hypermarketoch, nasledujú supermarkety, dis-
konty a drogérie.

„Priemerná domácnosť dopĺňa zásoby toaletné-
ho papiera 15-krát za rok a celkovo minie na 
jeho kúpu vyše 40 eur za rok. Kupujúci míňajú 
najviac na kúpu toaletného papiera v supermar-
ketoch a hypermarketoch. Sedem z desiatich 
domácností nakupuje trojvrstvový toaletný pa-
pier,“ hovorí konzultantka Spotrebiteľského 
panelu GfK Veronika Némethová. 

Vlhčený toaletný papier si aspoň raz za rok kúpi 
necelá pätina domácností. Privátne značky dosa-
hujú vo výdavkoch kupujúcich väčšinu, na kúpu 
toaletného papiera pod privátnou značkou sme-
ruje 6 z 10 eur určených na tento typ produktov. 
Na akciové nákupy zasa dve z piatich eur.

Na kuchynské papierové utierky minie jedna 
domácnosť takmer 16 eur ročne. Nákup ku-
chynských papierových utierok tvorí viac ako 
80 % výdavkov domácností na kuchynské pa-
pierové produkty. „Za zvyšok výdavkov zodpo-
vedajú papierové obrúsky (servítky), ktoré tiež 
zaraďujeme do tejto skupiny produktov. Polovi-
ca z kupujúcich nakúpila oba typy produktov. 
Na akciové nákupy smeruje viac ako štvrtina 
z výdavkov,“ uvádza Veronika Némethová.

Typická domácnosť nakupuje papierové vrec-
kovky v priemere raz za šesť týždňov a ročne na 
ne minie takmer 14 eur. V sortimente papiero-
vých vreckoviek prevládajú nákupy privátnych 
značiek. Preferovaným miestom kúpy papiero-
vých vreckoviek sú, podľa celkových výdavkov 
na tento sortiment, diskonty. Najvyššie výdavky 
na papierové vreckovky majú rodiny s deťmi do 
päť rokov, a to viac ako 20 eur ročne.

Krízy a papier

Nielen vojna a inflácia, ale napríklad aj suché 
leto 2022 majú vplyv na aktuálny vývoj na trhu 
s papierovým programom. Na ňom dnes cítiť 
nedostatok brezového dreva aj zastavenie pa-
pierní na juhu Európy pre nedostatok vody a na 
severe z dôvodu zamestnaneckých štrajkov. „To 
všetko vynieslo ceny surovín v Európe do bez-
precedentných výšin. Iné riešenie, ako premiet-
nuť to do vyšších predajných cien, nie je reálne,“ 
hovorí Jana Rázgová a dodáva, že toto opatre-
nie aj tak nepokryje všetky zvýšené náklady.

Aj medzi spotrebiteľmi je podľa Marcely Kuba-
tovej v súčasnosti citeľná neistota a očakávania, 
čo sa bude diať ďalej. „Ľudia viac premýšľajú nad 
tým, čo hodia do košíka, a pokiaľ ide o výrobky 
FMCG, jeden z najsilnejších rozhodovacích fak-
torov pre nákup je dnes cena,“ zdôrazňuje. Viac 
premýšľania pri nakupovaní potvrdzuje aj spo-
ločnosť Moracell. Z jej dát však taktiež vyplýva, 
že prémiové produkty s jasnými benefitmi pre 
spotrebiteľov nestrácajú na atraktivite.

Veľkými otrasmi pritom trh s papierovým 
programom prechádzal aj na začiatku pandé-
mie ochorenia covid-19 na jar 2020. Predovšet-
kým prvé dni po zavedení prísnych opatrení sa 
niesli v znamení panických nákupov niektorých 
spotrebiteľov. „V období pandémie sme zazna-
menávali nedostupnosť tovaru, kde bol dopyt 
zákazníkov práve po vybraných kategóriách, 
ako okrem iného papier, nárazový. Situácia sa 
však postupne upokojila a dodávatelia vedia 
opäť produkovať potrebné množstvá,“ ubezpe-
čuje Katarína Prieložná.

Aj ostatní oslovení výrobcovia a distribútori po-
tvrdzujú, že po pandemickom náraste záujmu 
o papierové a hygienické potreby sa dnes situácia 
upokojila. „Predzásobenie sa je prirodzená reak-
cia ľudí v čase veľkých obáv a úzkosti. To sa po-
stupne v priebehu pandémie ustálilo, no vysoká 
inflácia a energetická kríza sú faktory, ktoré opäť 
vplývajú na zmenu zákazníckeho správania,“ 
upozorňuje Katarína Prieložná. Jedinou zmenou 
oproti obdobiu pred pandémiou je tak nateraz 
fakt, že niektorí spotrebitelia už zostali takmer 
výhradne pri nakupovaní v online priestore.

Napriek hroziacim krízovým časom sa oslovené 
spoločnosti pripravujú aj na predstavenie novi-
niek. Kým firma Melitrade uvádza na trh bezo-
plachový olejček na osobnú hygienu, spoločnosť 
dm plánuje zákazníkom ponúknuť alternatívy, 
kde bude toaletný papier bezpredmetný. „Na-
šou veľkou novinkou je toaletný papier s inova-
tívnym vzorom útržkov v predvianočnej limito-
vanej edícii, ktorý ozdobí každú toaletu,“ 
uzatvára Jana Rázgová.
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„Prémiové produkty 
nestrácajú atraktivitu.“

 Spotrebitelia vnímajú súčasnú situáciu veľmi citlivo. Rast ceny spot-
rebného koša vedie k úsporám alebo k znižovaniu položiek v ňom. 
Zaujímavý je fakt, že prémiové produkty s jasnými benefitmi pre spot-
rebiteľov nestrácajú na atraktivite. Skôr je viditeľný odklon od lacnej-
ších značkových produktov smerom k privátnym značkám, pri ktorých 
nakupujúci hľadajú kvalitu za dobrú cenu.

Jana Rázgová, brand activation manažér, Moracell

80 %23,2 %
výdavkov domácností na 
kuchynské papierové produkty 
tvorí nákup kuchynských 
papierových utierok.

zákazníkov spotrebuje mesačne 
päť až šesť kusov toaletného 
papiera.

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

2,2 %
spotrebiteľov za posledných 
12 mesiacov nepoužilo 
toaletný papier.

Zdroj: GfK, 09/21 – 08/22
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OBALY

Rast Smurfit Kappa Obaly v Štúrove
V máji 2020 ohlásila skupina Smurfit Kappa CZSK významnú 
investíciu v hodnote 20 miliónov eur do stredoeurópskych 
výrobných kapacít, medzi ktoré patrí aj závod v Štúrove. 
V septembri 2022 prišiel na juh Slovenska Tony Smurfit, Group 
CEO, a slávnostne odovzdal do prevádzky nové výrobné linky 
inštalované zo spomínaného investičného balíka v Štúrove.
Rast záujmu o kartónové obaly spôsobuje prudký nárast 
segmentu e-commerce počas pandémie covidu-19 a snaha 
firiem o znižovanie uhlíkovej stopy spôsobila, že Smurfit Kappa 
musel v Štúrove prijať opatrenia na zabezpečenie zvýšenia 
produkcie. Všetky investície v Štúrove znamenajú zvýšenie 
ročnej produkcie až o 80 miliónov krabíc, ale taktiež možnosť 
vyhovieť záujmu a potrebám zákazníkov aj po stránke kvality 
a inovácií. Dôraz sa kladie aj na zlepšovanie pracovných 
podmienok pre zamestnancov.

PEČIVO 

MINIT – Ľanový kváskový 
chlieb OSKAR 
Do OSKAR kváskovej línie pribudol ľanový chlieb, ktorý 
má bohatý posyp zdraviu prospešných ľanových semienok 
a ovsených vločiek. Charakterizujú ho benefity OSKAR 
línie: ľahká stráviteľnosť, chrumkavá kôrka, pečené 
v kamennej peci. Ocenené Voľbou spotrebiteľov 2022.

MINIT Slovakia, s. r. o.

Múzejná 208/1

929 01  Dunajská Streda

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk

MLIEČNE VÝROBKY

Hustý smotanový 
jogurt zo Žitného 
ostrova
Obohaťte pulty svojich obchodov a predajní 
o chutné novinky z portfólia mliečnych výrobkov 
značky Kukkonia. Ponúknite zákazníkom 
biely jogurt s hustým smotanovým základom 
a dvojzložkové ovocné jogurty s rovnako hustým 
smotanovým základom doplnené o kúsky ovocia, 
ktoré charakterizujú sady Žitného ostrova. Na výber 
sú príchute: malina – ostružina, čierna čerešňa, 
slivka a egreš – chia semienka. Kukkonia jogurty 
zaujmú aj obsahom mliečneho proteínu, ktorý je na 
obale označený ako „MILK PROTEIN +“.

EUROMILK, a. s.

Bratislavská 41

932 15  Veľký Meder

+421 905 882 076

objednavky@euromilk.sk

www.euromilk.sk

HYGIENA

Objavte výnimočne  
delikátny nový 
toaletný papier 
Velvet Jemne biely
Značka Velvet je synonymom zamatovej mäkkosti 
a reprezentuje nespochybniteľnú kvalitu toaletných 
papierov, kuchynských utierok, kozmetických 
obrúskov, vreckoviek a tampónov na odstránenie 
mejkapu. Na trh teraz prináša inovovaný toaletný 
papier Velvet Jemne biely.  Nový dizajn razby 
s veselým medvedíkom bol navrhnutý tak, 
aby poskytoval lepšiu mäkkosť a nadýchanú 
hebkosť.  Toaletný papier Velvet Jemne biely 
je novou dimenziou jemnosti, mäkkosti, absorpcie 
i estetického vnímania. 
Velvet Jemne biely – vyskúšajte ho už dnes!

Moracell s.r.o.

Průmyslová 542

663 64  Žabčice, Česká republika

(+420) 519 351 189; 519 351 457 – 58

moracell@moracell.cz

www.moracell.cz

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

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s.

Továrenská 1

943 01  Štúrovo

www.smurfitkappa.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
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Napriek tomu, že pôrodnosť na 
Slovensku je oproti minulosti 

nižšia, na kategórii 
produktov pre 
novorodencov 
a batoľatá to nevidno. 

Rodičia chcú svojim deťom 
dopriať len to najlepšie, 
a preto hľadajú kvalitu, ktorú 

si budú môcť v rámci svojich finančných možností dovoliť. Ak nájdu výrobky, ktoré 
im vyhovujú, často bývajú značke verní. Ale napríklad pri keksíkoch sa neboja skúšať 
nové chute a čoraz viac siahajú aj po privátnych značkách.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

RODIČIA 
NA DEŤOCH 
NEŠETRIA

CS #4

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

171717,9 %
domácností za posledných 
12 mesiacov konzumovalo 
detské výživy.

D
etské príkrmy sú jednou z naj-
prísnejšie kontrolovaných pro-
duktových kategórií. Všetky 
výrobky musia spĺňať jasne 
stanovené predpisy ohľadom 

zloženia, kvality a výživových hodnôt pre ur-
čité vývojové štádium dieťaťa. Rodičia sa aj 
napriek tomu čoraz viac zaujímajú o to, aké 
majú produkty zloženie, či pochádzajú z kon-

trolovaných hospodárstiev, 
alebo či sú bio. „Tak ako 
sa menia trendy vo výžive, 
menia sa aj preferencie 
pri výbere detskej výživy. 
Rodičia uprednostňujú 
napríklad absenciu cuk-
ru. Sami si vyhľadávajú 
informácie o výžive na 
internete a udržujú sa 
takto v obraze s menia-
cimi sa trendmi. Medzi 

CS #1: MÄSO A ÚDENINY
CS #2: CUKROVINKY, SUŠIENKY A OBLÁTKY
CS #3: PAPIEROVÝ A VATOVÝ PROGRAM
CS #4: BABY BIZ

posledné z nich patria napríklad tzv. super food 
potraviny či rastlinné produkty,“ vysvetľuje ho-
vorkyňa spoločnosti Nestlé Tereza Skrbková.

Generálny riaditeľ spoločnosti Hipp Czech Mar-
cel Klimeš hovorí, že deti sú to najdôležitejšie, 
čo v živote máme, a to sa prejavuje aj v prístupe 
k výberu detských výrobkov. „Rodičia sa v rám-
ci svojich príjmových možností snažia bábätku 
poskytnúť to najkvalitnejšie, čo je na trhu. Keď 
nájdu produkt značky, ktorá bábätku chutí ale-
bo mu pomáha, príliš ju nemenia,“ uvádza Mar-
cel Klimeš. Podľa zistení spoločnosti Hipp ma-
mičky preferujú pri výbere dojčenského mlieka 
to, o ktorom sú presvedčené, že je vhodnou 
alternatívou materského mlieka, ak nemôžu 
dojčiť. V prípade príkrmov alebo ostatnej det-
skej výživy je to biokvalita. „Stále viac hľadajú aj 
alternatívy, ktoré pomáhajú prírode, pretože si 
uvedomujú dôležitosť zanechať kvalitné životné 
podmienky pre ďalšie generácie,“ tvrdí.

Zákazníci sú verní 
obľúbeným produktom

Pandémia i následný príchod vysokej inflácie 
majú vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:Podľa čoho vyberajú 
rodičia produkty pre 
najmenšie deti, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

približne rast o päť percent. Najpomalšie rastúca 
kategória je kategória detských mliek,“ hovorí 
Hana Dytrtová. Zároveň pokračuje, že v celej 
kategórii detskej výživy (príkrmy, kaše, keksíky 
a mlieka spolu) nie je nárast privátnych značiek 
viditeľný, ale v kategórii príkrmov, kaší a keksí-
kov je nárast týchto značiek v hodnote mierne 
viditeľný, čo znamená rast do 1 %.

Prepisovali sa cenovky

Pravdou ostáva, že náklady v súčasnej dobe stú-
pajú všetkým, aj preto museli k zvyšovaniu cien 
pristúpiť aj výrobcovia detských produktov. Spo-
ločnosti Danone rástli nielen samotné výrobné 
náklady, náklady na logistiku či skladovanie, ale 
aj všeobecne znížená dostupnosť určitých suro-
vín a kapacita dodávateľského reťazca. „Zvýše-
nie nákladov sme boli preto nútení aspoň sčas-
ti premietnuť do predajných cien, toto všetko 
viedlo k navýšeniu finálnych regálových cien,“ 
vysvetľuje Hana Dytrtová.

Hoci sa Nestlé primárne snaží minimalizovať 
vplyv mimoriadne vysokej inflácie a bezprece-
dentného rastu cien energií zavádzaním nových 
technológií, digitalizáciou a zvyšovaním efekti-
vity výrobných i interných procesov, nie je 
schopné nárasty všetkých vstupov kompenzo-
vať. „Rovnako ako väčšina firiem aj my reaguje-
me na aktuálnu situáciu na trhu,“ priznáva 
 Tereza Skrbková. S rastúcimi cenami surovín 
a energií zápasí aj značka Hipp. „V prvom rade 
sa snažíme zvýšené náklady absorbovať neustá-
lou optimalizáciou. Napriek tomu sa dostávame 
do situácie, keď významné zvýšenie cien (naprí-
klad elektriny) sme nútení do cien premietnuť,“ 
hovorí Marcel Klimeš.

Novinky v portfóliách

Hoci sú rodičia pri nákupoch verní overeným 
značkám, výrobcovia pripravujú rôzne novinky. 
Spoločnosť Hipp postupne prechádza na udrža-
teľný spôsob výroby, zameraný na minimalizáciu 
vplyvov na životné prostredie. „Naším cieľom je 

ponúkať do roku 2025 celé portfólio klimaticky 
pozitívne. V súčasnosti ide o príkrmy v skle a po 
novom tiež o kozmetiku. Okrem toho sleduje-
me aj ďalšie trendy a reagujeme na ne. V tomto 
roku tak napríklad uvádzame na trh bio kozie 
dojčenské mlieko ako alternatívu k štandardnej 
dojčenskej výžive z kravského mlieka,“ prezrá-
dza Marcel Klimeš.

Danone chystá optimalizáciu portfólia Hami tak, 
aby mali efektívne položky, ktoré majú pridanú 
hodnotu pre kupujúceho, pre reťazce, ale aj pre 
samotnú firmu. „Prichádzame s prelomovou 
novinkou značky Hami, a to tvarohy pre naj-
menších. Touto novinkou sa dostaneme s etab-
lovanou značkou ‚suchého‘ portfólia do mlieč-
neho chladeného regálu. Pôjde o veľmi 
zaujímavú propozíciu pre rodičov, ktorí sledujú 
zloženie a hľadajú mliečny produkt, s ktorým by 
ich deti začali,“ vysvetľuje Hana Dytrtová.

Nestlé nedávno prinieslo na slovenský trh znač-
ku Gerber, od ktorej má vysoké očakávania. 
Hlavnou novinkou je 100 % rastlinný rad bioprí-
krmov. Spotrebitelia nájdu pod touto značkou 
aj chrumky, kaše, rastlinné dezerty alebo kap-
sičky. Rastlinnými príkrmami chce značka po-
núknuť nutrične vyvážené produkty aj pre rodi-
čov, ktorí sa snažia znižovať svoju spotrebu 
mäsa a žiť svoj život udržateľnejším spôsobom.

Do košíkov rodičov malých detí patria aj produk-
ty z papierového programu. Podľa údajov spo-
ločnosti GfK sa na kúpu detských plienok kupu-
júci vyberajú v priemere raz za šesť týždňov 
a najviac na ne minú v drogériách a hypermar-
ketoch. „Pri nákupe detských plienok využívajú 
domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. 
Domácnosti smerovali za posledných 12 mesia-
cov takmer každé druhé euro na nákup det-
ských plienok v akcii,“ uvádza senior konzul-
tantka Spotrebiteľského panelu GfK Veronika 
Némethová. Najdôležitejším miestom nákupu 
vlhčených detských utierok sú drogérie, ktoré 
zachytia tretinu z výdavkov na tieto výrobky. 
„Kupujúci produkty nakupujú v priemere raz za 
dva mesiace a 45 percent výdavkov smeruje na 
nákupy utierok privátnych značiek. Najviac na 
detské vlhčené utierky míňajú kupujúci z Brati-
slavského kraja,“ dodáva Veronika Némethová.

„Nárast predaja zažívajú 
internetové lekárne.“

Za uplynulé mesiace bola v segmente širokospektrálna distribúcia pro-
duktov a pokračovali sme aj v rozvíjaní e-commerce predaja, ktorý bol 
veľmi dobre etablovaný už pred pandémiou. Veľký nárast v predaji zaží-
vajú najmä online lekárne, v dôsledku čoho je rast predaja v kamenných 
obchodoch pomalší.

Hana Dytrtová, catman & BI team lead, Danone

a sú zaťažkávacou skúškou pre ich peňaženky. 
Spoločnosť Nestlé si všíma, že v dobe pandemic-
kých vĺn mali zákazníci obavy o svoje zdravie 
a uprednostňovali produkty s funkčnými bene-
fitmi na podporu imunity, za ktoré si boli ochot-
ní i priplatiť. „Naopak, doba inflácie je ovplyv-
nená zamýšľaním sa nad výdavkami, najmä tými 
jednorazovými. Rodičia sú však veľmi lojálna 
cieľová skupina a aj v dobe inflácie chcú kupovať 
svojim deťom to, čo im chutí a po čom krásne 
prospievajú,“ myslí si Tereza Skrbková.

Marcel Klimeš pripomína, že lojalita k značke je 
v prípade detskej výživy a kozmetiky vyššia než 
pri inom tovare. Podľa štúdie Category funda-
mentals study Food spoločnosti NielsenIQ z roku 
2020 je pri dojčenskom mlieku v porovnaní 
s priemerom FMCG lojalita vyššia o 20 %, pri 
detskej kozmetike o 10 %. „Nakupujúci spra-
vidla kupuje jedinú značku dojčenského mlieka, 
ktorá je pre dieťa najlepšia, v príkrmoch strieda 
2 – 3 značky, ktorými dopĺňa celé spektrum prí-
chutí. Ale aj medzi jednotlivými značkami detskej 
výživy a kozmetiky sú výrazné rozdiely, aktuálna 
situácia na trhu a stratégie jednotlivých značiek 
ich budú prehlbovať,“ vysvetľuje Marcel Klimeš.

Produkty pre najmenších majú jasnú a veľmi lo-
jálnu skupinu nakupujúcich. „V kategórii je rela-
tívne stabilná cieľová skupina, v ktorej sme za-
znamenali malý vplyv pandémie. Aj napriek 
neustálemu miernemu poklesu pôrodnosti sa 
predávaný objem v tejto kategórii mierne zvýšil,“ 
konštatuje Hana Dytrtová, catman & BI team 
lead spoločnosti Danone. Ako pokračuje, lepšia 
diagnostika, prevencia a liečba špecifických výži-
vových potrieb, ako sú alergie, grckanie či črevný 
diskomfort, spôsobili zaujímavý nárast obratu 
mliek riešiacich tieto výživové potreby. „Čo sa 
týka príkrmov/baby foodu, najrýchlejší rast sme 
zaznamenali v medziročnom porovnaní pri mä-
sovo-zeleninových príkrmoch a keksíkoch, a to 
ako v hodnote, tak aj v objeme,“ vysvetľuje.

Hoci v niektorých kategóriách rýchloobrátkové-
ho tovaru pre zvyšujúce sa ceny vidieť pokles 
spotreby alebo príklon k privátnym značkám, pri 
detských produktoch to neplatí. „Kategória det-
skej výživy na Slovensku rastie, a to nielen pre 
infláciu, a teda v hodnote, ale aj v objeme, čo je 

Zvýšená 
lojalita je pri 
dojčenských 

mliekach 
či detskej 

kozmetike.
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Aj keď sa hovorí, že netreba súdiť knihu podľa obalu, každý skúsený obchodník dobre 
vie, že prvý dojem je najdôležitejší. Komfort, čistota, priestor a prehľadnosť sú hodnoty, 
ktoré každého zákazníka zdržia v predajni o čosi dlhšie, než plánoval. Úhľadne doložený 
tovar v regáloch s moderným dizajnom je vždy lákavejší ako rozhádzané položky 
v ošarpaných policiach. Na dizajne predajne jednoducho záleží.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

P 

ulty plnia v predajniach špeci-
fické poslanie. Hoci sú na prvý 
pohľad nenápadné, ich úloha 
je nenahraditeľná. Okrem toho, 
aby tovar nebol len tak rozhá-

dzaný po zemi alebo na paletách, vytvárajú atmo-
sféru predajne a ovplyvňujú pocit zákazníka. Ak 
sa spotrebiteľ v obchode cíti dobre, prirodzene 
v ňom strávi viac času, a tak existuje väčšia prav-
depodobnosť, že viac nakúpi.

Podľa toho, aký dojem má predajňa vyvolať 
a v akom štýle je ladené jej vybavenie, môže ob-
chodník zvoliť pulty klasických alebo netradične 
zaoblených tvarov. V ponukách dodávateľov sú 
samoobslužné pulty, ale aj pulty s pohyblivým pá-
som, niektoré regály sú vhodné na umiestnenie vo 
výkladných skriniach, niektoré sa viac hodia do 
stredu predajne a ďalšie zase ku stenám. V nepo-
slednom rade existuje aj množstvo materiálov, 
ktoré sa pri zariaďovaní predajne využívajú.

„Chladiace pulty sa zvyčajne vyrábajú z nerezové-
ho materiálu a skla, nechladené sa zvyčajne vyrá-
bajú z laminátu, dreva, skla, ale aj kameňa,“ vyme-
núva Martin Fejtek, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Feschu lighting & design. Podľa Jozefa Kovalčína, 
majiteľa spoločnosti Asys, však neexistuje v tejto 
oblasti žiaden výrazný trend. „Stále sa používajú 
rôzne materiály, ale pri žiadnom z nich sme neza-
znamenali taký výrazný nárast, aby si to vyslúžilo 
označenie trend,“ hovorí.

Medzi najpopulárnejšie voľby zákazníkov spoloč-
nosti Wanzl podľa marketingovej špecialistky Libuše 
Kopeckej v súčasnosti patria drôtené regálové sys-
témy a kombinácia drôtených a plechových regálov, 
pri ktorých sa zachovávajú jednotné farby. „Často 
sú regály upravené o množstvo doplnkov, napríklad 
môžu byť opláštené masívnym drevom alebo OSB 
doskami. Častá je kombinácia so sklom dekorova-
ným laminátom alebo inými, napríklad prírodnými 
materiálmi,“ vysvetľuje. Použitý materiál by však 
mal vychádzať zo sortimentu, ktorý predajňa ponú-
ka, alebo z celkového konceptu daného interiéru.

Vdýchnuť dušu

Pri výbere pultov a regálov by obchodník nemal 
zabúdať na to, že dôležitá je efektívnosť, ale aj 
estetika. Aj preto sú momentálne najobľúbenejšie 
čisté línie regálov, ktoré pomáhajú zvýšiť prehľad-
nosť prevádzky. Medzi farbami je najpopulárnejšia 
antracitová čierna, ktorá ideálne kontrastuje s fa-
rebnými obalmi tovaru.

„Zaujímavým trendom je rozšírenie regálov o vyš-
šie nadstavby nad prednú časť gondoly a využitie 
bočných stien. Tieto funkcie ponúkajú široké mož-
nosti výraznej prezentácie tovaru, priťahujú pozor-

nosť zákazníka a podporujú impulzný predaj,“ 
pokračuje Libuše Kopecká. Bočná stena s označe-
ním sortimentu zároveň zaisťuje rýchly prehľad 
v predajni, pretože výrazné nápisy v zaujímavých 
fontoch sú neprehliadnuteľné a pomáhajú zákaz-
níkom v orientácii.

Vo všeobecnosti platí, že inovácie a investície 
do vystavenia a prezentácie tovaru so sebou pri-
nášajú zvýšené tržby. Ako však pri rastúcich nákla-
doch na chod prevádzky optimalizovať investíciu 
do  pultov a regálov bez toho, aby predajňa vyze-
rala lacno? „Niekedy stačí jednoducho vymaľovať 
a upratať,“ odpovedá Martin Fejtek. „Záleží na 

Doplnky 
   robia predajňu

Investície do 
vystavenia tovaru 

sa oplatia.
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dizajnovom návrhu a zvolených materiáloch, ale 
správnym náterom a obkladom sa dá dosiahnuť 
skvelý efekt,“ dodáva.

Cestou môže byť aj výber konštrukčne jednoduch-
ších prvkov, ktoré sú zvyčajne lacnejšie. „Napríklad 
jednoduchý pult v peknom drevodezéne, ktorý nie 
je bežne používaný,“ uvádza Jozef Kovalčín. Na 
druhej strane ale zdôrazňuje, že dizajn predajne 
netvoria len pulty a regály a sú tu aj ďalšie význam-
né plochy. „Ak niekto povie, že predajňa je pekná, 
má na mysli celok a nie iba jednu časť. Preto by sa 
dizajn predajne mal riešiť komplexne. Neodporú-
čam však šetriť na kvalite materiálov, pretože táto 

úspora by mohla spôsobiť prevádzkové problémy 
a mohla by byť na úkor životnosti vybavenia, prí-
padne aj bezpečnosti,“ vysvetľuje.

Komfort predajne

Často diskutovanou témou, predovšetkým medzi 
spotrebiteľmi, býva priestor na pohyb po prevádz-
ke. Nikto totiž netúži po tom, aby omylom ruká-
vom zhadzoval na zem čokoládové tyčinky, prípad-
ne sa nedokázal vyhnúť nakupujúcemu idúcemu 
oproti. Synonymom slova komfort v tomto prípade 
môže byť vzdialenosť medzi regálmi. „Širšia ulička 
prináša pohodlie pre zákazníkov, ale aj pre perso-
nál prevádzky,“ myslí si Jozef Kovalčín.

Hoci má rovnica v tomto prípade viacero premen-
ných, jednou zo základných vecí, ktoré treba zvá-
žiť, je, či má prevádzka aj nákupné vozíky alebo ide 
napríklad len o menšiu večierku. Taktiež tu platí 
nepriama úmera – čím viac priestoru v prevádzke, 
tým menej vystaveného tovaru, čo môže mať 
neblahý efekt na tržby. „Pre pohodlný nákup by 
mala byť ulička široká aspoň pre dva protiidúce 
nákupné vozíky,“ hovorí Libuše Kopecká.

Vo všeobecnosti spoločnosť Wanzl, ako jeden 
z najväčších výrobcov nákupných vozíkov, odporú-
ča uličku širokú aspoň 1‚3 metra. „Samozrejme, 
nesmie byť zaprataná ďalšími reklamnými POS sto-

janmi, ktoré v niektorých prípadoch bránia toku 
zákazníkov po predajni a vytvárajú len zbytočné 
prekážky,“ zdôrazňuje. Zásadným problémom, 
ktorý často znepríjemňuje nákup, je napríklad aj 
dokladanie tovaru počas rušných prevádzkových 
hodín, čo v kombinácii s úzkymi uličkami taktiež 
môže spôsobiť prevádzkové zápchy.

Oživenie osvetlením

Medzi dominantné prvky predajne, ktoré úzko sú-
visia s pultmi a regálmi a nedajú sa za žiadnych 
okolností opomenúť, patrí aj osvetlenie. Predo-
všetkým pri potravinách je potrebné na osvetlenie 
klásť veľký dôraz. V obchodoch, kde sa predáva 
tovar pri rôznych potravinárskych pultoch, kde 
musí byť zvýraznená čerstvosť, nepostačí iba hlav-
né centrálne osvetlenie celého obchodu. Vidieť 
veľký rozdiel, ak obchodník použije aj zvlášť svie-
tidlá k jednotlivým úsekom.

„Každý produkt má ideálne osvetlenie, každé 
umiestnenie a priestor je dobré nasvietiť iným spô-
sobom. Zdôrazňujúce osvetlenie tovaru vždy zvy-
šuje jeho predajnosť,“ vysvetľuje Martin Fejtek. 
Taktiež si treba dať pozor aj na druh svietidiel, 
ktoré sa používajú. Je naozaj nevhodné použiť pri 
rôznych mäsových výrobkoch teplé biele svetlo. Tu 
je najlepšie použiť rôzne žiarivkové svietidlá, avšak 
so studeným bielym svetlom.

Pri sladkostiach sa používa, naopak, svetlo teplej-
šie. Vhodné sú tiež rôzne podhľadové svietidlá, 
s ktorými potraviny vyniknú. Okrem priamej pod-
pory predaja však môže osvetlenie regálov plniť aj 
ďalšie funkcie. „Naše regálové LED osvetlenie je 
jednoduché na montáž a je napájané cez koľajni-
cu, ktorá sa dá nastaviť do troch rôznych polôh. 
Obchodník tak môže vlastne policu premeniť na 
elektrifikovaný regál a na ňom môže ďalej využívať 
rôzne elektronické multimediálne komponenty 
vrátane populárnych elektronických cenoviek,“ 
objasňuje Libuše Kopecká.

Podľa Martina Fejteka dnes obchodníci najčastejšie 
siahajú po kombinácii hlavného osvetlenia, ktoré 
zaisťuje dostatočnú svetelnosť predajnej plochy, 
a doplnkového osvetlenia tovaru. „Pre každý pro-
dukt sa hodí iné spektrum svetla a iná intenzita,“ 
hovorí. 

„Metrová 
ulička je 
minimum.“

Väčšia ulička prináša väčší komfort pre 
obidve strany, pre zákazníka aj pre obslu-
hu. Treba však vziať do úvahy aj rovnicu: 
čím menej regálov, tým menšie množstvo 
vystaveného tovaru. Preto je vzdialenosť 
medzi regálmi vždy určitým kompromisom. 
V praxi ideály veľmi nefungujú, ale sto cen-
timetrov dnes považujem za minimum.

Jozef Kovalčín, majiteľ, Asys
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Kým v zahraničí sa už dnes podiel rýchloobrátkového tovaru predaného online pohybuje 
na úrovni desiatok percent, na Slovensku sa stále ráta iba v percentách. Na jednej 
strane to síce ukazuje na istú konzervatívnosť medzi spotrebiteľmi, no na druhej je to 
dôkazom, že v našich podmienkach ide ešte stále o zaujímavý a nenasýtený trh. Ukazujú 
to aj údaje viacerých obchodníkov, ktorých podiel online predaného tovaru v posledných 
rokoch násobne rástol.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

Do budúcnosti plánujeme poskytovať svoje služby 
i v ďalších mestách,“ odpovedá Mária Zerzanová, 
hovorkyňa Tesca na Slovensku.

Napriek tomu, že reťazec má široký dosah a službu 
poskytuje už dlhý čas, počas posledných dvoch 
pandemických rokov vzrástol počet objednávok 
o 50 %. Podobné alebo ešte vyššie nárasty počas 
uplynulého obdobia zaznamenali aj ďalší obchod-

E-shopy chcú 
väčší komfort pre 
zákazníkov

P 

riekopníkom v online predaji po-
travín na Slovensku je Tesco. Po 
prvý raz túto službu svojim zá-
kazníkom v Bratislave predstavilo 
pred desiatimi rokmi a dnes do-

káže pokryť dopyt z viac ako 65 % domácností na 
Slovensku. „Od tohto roku je služba dostupná aj pre 
zákazníkov v Prievidzi, Michalovciach, Lučenci, No-
vých Zámkoch, Prešove a v širšom okolí týchto miest. 

níci. Spoločnosť Labaš potvrdzuje, že od vstupu do 
online priestoru rastú stabilným tempom, rastúci 
záujem o donášku potravín či drogérie potvrdzuje 
aj spoločnosť Wolt. „Počas pandémie sme vysko-
čili doslova z nuly na sto a v prvom roku sme na 
úrovni firmy dosiahli obrat 2‚5 milióna eur. V roku 
2021 to bolo viac ako 6 miliónov eur,“ uvádza Ras-
tislav Bohunčák, riaditeľ pobočky Poprad v spoloč-
nosti Lunys.
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trebné uvedomiť si, že na e-commerce služby so 
stovkami objednávok denne sú zásadne iné požia-
davky ako na firemné webstránky, reklamu či in-
formačný systém. „Ponúkame jednak e-commerce 
riešenia, no taktiež máme aj divíziu marketingu, 
ktorá zabezpečuje cielenú návštevnosť a rast pre-
daja. V cene klienti dostanú taktiež konzultácie 
a poradenstvo pre svoj tím či pomocnú ruku pri 
nastavení procesov vnútri firmy a pri rokovaniach 
s dodávateľmi ďalších služieb,“ hovorí.

Zásadnou výzvou pre obchodníka taktiež je, aby 
presvedčil zákazníka, že aj pri online nákupe dosta-
ne rovnakú kvalitu, ako keď si tovar vyberá osobne 
priamo v predajni. Práve istú opatrnosť spotrebite-
ľov totiž mnohí obchodníci identifikovali ako jednu 
z hlavných výziev pre budúci rozvoj online predaja 
potravín či drogérie. „Aj preto školíme našich pra-
covníkov, takzvaných pickerov, podľa zásady WIBI 
(Would I buy it?/Kúpil by som si to?). Ide o to, aby 
vyberali produkty pre zákazníkov najmä zo sorti-
mentu čerstvých potravín tak, akoby to kupovali 
pre seba,“ vysvetľuje Mária Zerzanová.

„Naši zamestnanci pri vychystávaní tovaru pre 
zákazníka vždy vyberajú produkty s najdlhšou 
dobou spotreby, z ovocia a zeleniny vyberajú naj-
krajšie kúsky a ak vedia, že sa práve dopečie čer-
stvé pečivo, práve to skončí v nákupnom košíku. 
Na tieto detaily často zákazník v kamennom ob-
chode nemá čas, pretože nákup chce mať čo naj-
skôr za sebou,“ dopĺňa Peter Bozogáň zo spoloč-
nosti Labaš.

Ďalším krokom k tomu, aby spotrebiteľ uveril v on-
line nákupy, je rýchlosť doručenia, respektíve mož-

Dopyt po službách e-shopov v oblasti FMCG sa 
postupne začal dvíhať už v roku 2019. V čase pan-
démie, od začiatku roka 2020, sa potom firmy 
poskytujúce podporné služby pre online predaj 
stretávali so záujmom prakticky neustále. „Dopyty 
sme mali takmer na týždennej báze. Momentálne 
sa už malé spoločnosti takmer neozývajú, skôr sú 
to zabehnuté firmy, ktoré vedia, že vstúpiť do on-
line predaja – alebo ho seriózne rozbehnúť – jed-
noducho musia,“ hovorí Vladimír Vanek, riaditeľ 
spoločnosti Riešenia.

Väčší nákupný košík

Kým v kamenných predajniach mal nákupný košík 
v roku 2021 podľa údajov Slovenskej aliancie mo-
derného obchodu priemernú hodnotu 13‚7 eura, 
podľa dát Spotrebiteľského panelu agentúry GfK 
to v internetovom obchode bolo medzi októbrom 
2021 a septembrom 2022 až 33 eur. Podľa e-com-
merce manažéra spoločnosti Labaš Petra Bozogá-
ňa je priemerná hodnota digitálneho nákupného 
košíka až 50 eur. „Výnimkou však nie sú ani ná-
kupy za niekoľko stoviek eur,“ hovorí.

„Na vysoké výdavky pri jednom nákupe vplýva aj 
štruktúra rýchloobrátkového online nákupného 
košíka, v ktorom najväčší podiel, takmer štvrtinu, 
predstavujú produkty osobnej starostlivosti. Tie si 
cez tento nákupný kanál kúpila každá druhá do-
mácnosť kupujúca online. Druhou najobľúbenej-
šou kategóriou z hľadiska výdavkov je krmivo pre 
domácich miláčikov, ktoré si tu za posledných 12 
mesiacov kúpil jeden z piatich online kupujúcich,“ 
vysvetľuje konzultantka Spotrebiteľského panelu 
GfK Veronika Némethová.

V porovnaní s bežnými nákupmi kupujúci online 
nadpriemerne nakupujú aj studené nealko nápoje 
alebo produkty starostlivosti o domácnosť. Nao-
pak, čerstvé potraviny ako mäso a mäsové výrob-
ky, pečivo alebo mliečne produkty, ktoré tvoria 
v bežných košíkoch takmer polovicu z hľadiska 
výdavkov, sú v online nákupoch zastúpené pod-
priemerne, tvoria o niečo viac ako pätinu. Z dlho-
dobého pohľadu si však potravinové kategórie 
s nápojmi celkovo ukrajujú z pomyselného online 
košíka z roka na rok viac.

Napríklad v Tescu si ľudia online najčastejšie kupu-
jú pečivo, mlieko, uhorky a banány. Spoločnosť 
Lunys potvrdzuje, že v nákupnom košíku sa pri-
márne opakuje približne 20 položiek, cez Wolt sa 
do top produktov zmestilo aj pivo. „Na nákupy 
rýchloobrátkového tovaru cez internet najviac mí-
ňajú rodiny s dospelými členmi, každá v priemere 
360 eur za rok. Rodiny s najmenšími deťmi sú dru-
hou najviac intenzívnou skupinou online kupujú-
cich,“ dodáva Veronika Némethová.

Ako vybudovať dobrý 
internetový obchod

Cena riešenia online obchodu s rýchloobrátkovým 
tovarom sa dnes pohybuje približne na úrovni 
50-tisíc eur. Podľa Vladimíra Vaneka je totiž po-

nosť jeho plánovania. Na trhu sa dnes už dá pova-
žovať za samozrejmosť objednať si doručenie 
nákupu na určitý čas, no napríklad spoločnosť 
Wolt nedávno stavila aj na rýchlosť a sľubuje do-
ručenie online nákupu do 30 minút od objednania. 
„Budúcnosť online predaja potravín vidíme 
v okamžitej donáške potravín, na Slovensku je pre 
jej rozšírenie stále veľký potenciál. Okamžitá do-
náška je rovnako cenovo dostupná ako v predajni 
pri osobnej návšteve, čo je pre mnohých ľudí kľú-
čové, aby si túto službu vyskúšali,“ hovorí Jana 
Jarošová, hovorkyňa Woltu pre región strednej 
a východnej Európy.

Zlepšovanie pohodlia

Medzi najväčšie výzvy v online nákupe rýchloob-
rátkového tovaru radia oslovení obchodníci väčší 
komfort pre spotrebiteľa pri nakupovaní. „Stránka 
e-shopu má byť jednoduchá, prehľadná, rýchla 
a aktuálna. V tomto máme takmer všetky potravi-
nové e-shopy dosť veľké medzery. My sa momen-
tálne sústreďujeme najmä na vývoj mobilnej apli-
kácie, keďže väčšina našich zákazníkov používa na 
objednávanie mobilný telefón,“ priznáva Peter 
Bozogáň.

„Neustále pracujeme na optimalizácii a vylepše-
niach funkcionalít nášho e-shopu. Komunikujeme 
so špecialistami a snažíme sa využiť čo najviac 
spätnej väzby od zákazníkov a používateľov pri 
vývoji noviniek a oprave nedostatkov. Momentál-
ne pracujeme na odstránení rušivých elementov 
nášho e-shopu a pripravujeme vernostný program 
pre zákazníkov,“ hovorí Rastislav Bohunčák.

Samostatnou kapitolou je možné vyriešenie tak-
zvaných potravinových púští, teda oblastí, kde sa 
z ekonomického hľadiska neoplatí držať otvorenú 
ani malú lokálnu predajňu so základnými potravi-
nami a drogériou. Rastislav Bohunčák hovorí, že 
z dlhodobého hľadiska uvažujú aj o akýchsi „pick-
up pointoch“. „Pri tejto forme je ale veľká výzva 
dodržanie teplotného reťazca pri rozumných ener-
getických nákladoch,“ priznáva.

Práve to však môže byť hnacou silou ďalších ino-
vácií, čo očakáva aj Vladimír Vanek zo spoločnos-
ti Riešenia. „Vzhľadom na špecifické výzvy 
v FMCG, ako sú teplotný reťazec, spotreba, ná-
klady na pracovnú silu a podobne, očakávame 
technologické prispôsobenie sa predajcov, naprí-
klad automatizovanými predajňami a odbernými 
miestami,“ dodáva.

„Západ je 
v online 

ďalej než 
východ.“

Priestor na rast určite je, vidíme vysoký 
potenciál v online nakupovaní potravín, no 
na slovenskom trhu je ešte potrebná osveta 
obyvateľstva o výhodách, ktoré táto služba 
prináša. Cítiť regionálne rozdiely, keď na 
západnom Slovensku sa nákup potravín 
online teší väčšej obľube v porovnaní s vý-
chodným Slovenskom.

Rastislav Bohunčák,
riaditeľ pobočky Poprad, Lunys

slovenských 
domácností využilo 
od októbra 2021 
do septembra 2022 
internet na nákupy 
potravín a drogérie.

je priemerná 
hodnota jedného 
nákupu online.

24 % 33 eur

Zdroj: GfK, 10/21 – 09/22
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A j pod vplyvom nárastu cien dre-
va, energií a celkovo inflácie sa 
začalo s paletami v poslednej 
dobe hospodárnejšie zaobchá-
dzať – častejšie sa opravujú, 

aktívnejšie sa snažíme brániť ich poškodeniu. Zau-
jímavosťou súčasnosti je, že kto mal väčšie množ-
stvo EUR paliet na sklade, v podstate bez práce za-
robil na raste ich cien. Stali sa dočasne investíciou. 
Experti na logistiku sa však zhodujú na tom, že ak 
bude väčšia obozretnosť v súvislosti s paletami, ich 
cena môže rýchlo klesnúť.

Pálčivé otázky

Na trhu je dnes nepreberné množstvo techniky, 
ktorá je určená na manipuláciu s paletami. Neraz 
sa stáva, že firma používa niekoľko rôznych typov 
len v rámci jedného závodu. Platí však, že pre kaž-
dé nasadenie je vhodný iný typ palety. Zo všeobec-
ného hľadiska ale užívateľa čaká pred zaobstara-
ním techniky niekoľko rozhodnutí. Otázok je 
pritom niekoľko. Aký vybrať typ pohonu? Ak ba-
tériový, potom aké batérie sú ideálne? A s akými 
nabíjacími stanicami? Treba mať všetko od jedné-

ho dodávateľa? Ak od jedného, od ktorého dodá-
vateľa a na základe čoho vybrať?

Petr Jahoda, konateľ spoločnosti Resultful, odpo-
rúča voliť iba medzi takými výrobcami, ktorí majú 
v danom regióne dostatočné pokrytie servisnými 
technikmi. Tí totiž dokážu garantovať aj rýchly ser-
visný zásah a majú veľkú skladovú zásobu náhrad-
ných dielov. Ďalšia dôležitá otázka je podľa neho 
– prenajať alebo kúpiť? Nové stroje alebo z druhej 
ruky? A akú úroveň servisu zvoliť? Pri manipulácii 
s paletami v každom prípade platí, že naďalej bude 
pokračovať trend prechodu od dieselových a ply-
nových vozíkov k tým elektrickým a pri elektric-
kých snaha o zníženie ich spotreby.

Či už využitím hospodárnejších technológií, alebo 
lepším plánovaním pohybu vozíkov, znižuje sa aj 
počet motohodín. Digitalizácia sa prejavuje v tejto 
súvislosti hlavne v snahe zmenšiť počty motoho-
dín, a to analýzou dát o využití vozíkov a celkovo 
zberom dát o VZV pomocou snímačov a online 
monitorovacích systémov. Skúsenosti s tým majú 
aj v spoločnosti Jungheinrich, kde sa taktiež snažia 
čo najefektívnejšie prepojiť manipulačnú techniku 
s najnovšími IT technológiami.

Podstatný pre obeh paliet je okrem technického zabezpečenia manipulácie s nimi aj 
veľmi rýchly rast ich cien v poslednej dobe, a to ako štandardných EUR paliet, tak 
iných drevených variantov. To podporilo rast podielu plastových paliet. Cena palety 
sa tak stala významnejšou zložkou ceny dodávok v prípade, že ju pri predaji tovaru 
nedostaneme výmenou späť.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

Aké systémy sú najideálnejšie na skladovanie pa-
liet? Pravdou je, že výrobcovia dodávajú veľmi ši-
roký sortiment – od najlacnejších mechanických 
zostáv z druhej ruky po najmodernejšie automa-
tické systémy využívajúce prvky umelej inteligen-
cie. Nedá sa teda vopred povedať, čo je pre koho 
najvhodnejš                                                                ie. Ako pripomína Petr Jahoda, určite 
je nevyhnutná zodpovedná analýza vopred, a to 
nie dodávateľom samotným.

V praxi sa väčšinou vyskytujú tradičné, mechanic-
ké regálové systémy. Automatické systémy sú síce 
na trhu už mnoho rokov, majú ale zásadné obme-
dzenia. Tie si mnohí prevádzkovatelia skladov pred 
ich obstaraním neuvedomia. Jedným z nich je na-
príklad vysoká vstupná investícia na vybudovanie 
automatického skladu. Ďalším sú vysoké náklady 
na údržbu – správu softvéru, revíziu, opravy, rieše-
nie porúch. Problém s poruchou, či už s mechanic-
kou, alebo so                                                                ftvérovou, môže sklad na hodiny či 
hoci aj na celé dni kompletne vyradiť z prevádzky.

Z uvedených dôvodov sú automatické systémy 
vhodné len pre väčšie prevádzky, ktoré majú veľmi 
homogénnu skladbu skladovaného tovaru a ktoré 
do budúcna neočakávajú zmeny v sortimente ale-

Najväčším trendom 
je zvyšovanie 
Najväčším trendom 
je zvyšovanie 
Najväčším trendom 

efektivity manipulácie  
 s paletami
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bo objeme. Inak môže krátko po inštalácii nového, 
drahého systému nasledovať jeho rovnako drahé 
rozširovanie, zmenšovanie či prebudovanie.

Pre automatické zaskladňovanie paliet sú veľké 
nároky na kvalitu palety – nesmie byť čo len trochu 
poškodená. Niektoré palety je nutné pred zasklad-
nením do automatického skladu vymieňať, aj keď 
pri tradičnom sklade by mohli byť bez problémov 
uskladnené bez zásahu. Okrem toho sú veľké ná-
roky na kvalitu ovinovania skladovaného tovaru 
zmršťovacou fóliou. Hoci len pár centimetrov visia-
cej fólie môže zmiasť snímače automatického skla-
du a zablokovať ho s nutnosťou fyzického zásahu 
kvalifikovaného operátora.

Vhodne zvolená investícia do automatizácie mani-
pulácie s paletami, či už ide o skladovanie, alebo 
premiestňovanie v rámci závodu, môže v rámci 
návratnosti ušetriť z dlhodobého pohľadu peniaze. 
Okrem toho obmedzí potrebu drahých a často ne-
dostatkových vodičov vysokozdvižných vozíkov. 
Výhodou je aj                                                                 nižšia chybovosť: nesprávne za-
skladnených paliet je výrazne menej. Pre spoloč-
nosť Lidl Slovenská republika sú v súvislosti so za-
bezpečením potravín prioritami dostatočná 
kapacita regálového systému, dobre organizovaný 
systém príjmu a následne výdaja tovaru.

Ako poznamenáva Michal Kiaba, vedúci oddelenia 
skladovej logistiky v Logistickom centre Nemšová 
spoločnosti Lidl, v prípade skladovania potravín sa 
treba sústrediť aj na teplotne udržateľnú zónu 
skladovania pre vybrané typy artiklov. Dôležitý fak-
tor je skladovací priestor s dostatočnou kapacitou 
a so správne rozvrhnutým regálovým systémom.

Kontrola nad kvalitou

Veľká časť produktov v rámci potravinárskych ob-
chodov je čerstvá a rýchloobrátková, s určitou do-
bou spotreby. Preto musia byť logistické procesy aj 
systémy nastavené tak, aby pracovníci logistiky 
mali kontrolu nad kvalitou, teplotným reťazcom 
a nad zostatkovou dobou minimálnej trvanlivosti 
a spotreby. K tomu je dôležité zabezpečiť aj správ-
nu manipuláciu s paletami. Inak to nie je ani v spo-
ločnosti Kaufland Slovenská republika.

„Je potrebné zohľadniť zásoby, skladovú kapacitu 
a v neposlednom rade aj kapitál naviazaný na zá-
soby. Následne pripravíme objednávky pre dodá-
vateľov, ktorí tovar dodajú do skladu, kde je 
uskladnený,“ vysvetľuje Daniel Korec, riaditeľ ob-
lasti SCM a logistiky Kaufland Slovenská republika, 
s tým, že v predajniach Kaufland funguje systém 
automatických objednávok.

Tie sú posielané denne do centrálneho skladu a na 
ich základe sú naplánované transportné trasy. 
V rámci prepravy sa zameriavajú na čo najväčšie 
vyťaženie trás. Ako zdôrazňuje Daniel Korec, ino-
vácie sú veľmi dôležité, lebo vďaka nim dokážu 
zefektívniť rôzne procesy. Ako príklad uvádza 
 automatický zakladač tovaru s kapacitou 26 500 
paletových miest.

Kolaboratívne roboty

Spoločnosť Nestlé sa taktiež rozhodla zachytiť sve-
tový trend v aplikovaní automatizovaných robotic-
kých zariadení, ktoré majú za cieľ eliminovať fyzic-
ky náročné a monotónne práce. Pilotné použitie 
kolaboratívneho robota v sklade hotových výrob-
kov sa rozšírilo na šesť kusov a pokrylo celú pale-
tizáciu polievkovej výroby. Coboty sú navrhnuté 
pre vzájomnú fyzickú interakciu s človekom, pri-
čom zdieľajú spoločné pracovné prostredie. To 
nevyžaduje dodatočné prvky kolektívnej ochrany, 
napríklad oplotenie, ako je zaužívané pri klasických 
UR robotoch. Bezpečné pracovné prostredie je do-
siahnuté použitím na dotyk citlivých nárazníkov, 
ktoré pri kontakte s človekom cobota zastavia.

„Na paletizáciu bujónovej výroby pripravujeme šesť 
kusov UR robotov. Hoci je uvedená technológia 
náročnejšia na bezpečnostné prvky a ochranu ob-
sluhy, umožní eliminovať fyzicky náročné a mono-
tónne práce pri paletizovaní,“ dodáva Radovan 
Znamenák, project and maintenance engineer spo-
ločnosti Nestlé, s tým, že plánujú aj zavedenie au-
tonómnych AGV vozíkov na manipuláciu a trans-
port hotových paliet v sklade. Takýto typ vozíkov 
už používajú aj v iných prevádzkach závodu.

Aké sú aktuálne trendy v oblasti manipulácie s pa-
letami? Napríklad v spoločnosti Geis majú v skla-
doch stále najväčší podiel štandardných paleto-

vých regálov s použitím retrakov. Súčasná situácia 
na trhu s nehnuteľnosťami – dostupnosť a výška 
nájmov – ich však núti hľadať efektívnejšie spôso-
by skladovania – napríklad VNA vozíky s úzkou 
manipulačnou uličkou. Ako podotýka Pavel Křížek, 
riaditeľ logistiky Geis SK + CZ, sklad pre B2B firmy 
väčšinou využíva paletové regály s prístupom ku 
každému paletovému miestu zvlášť.

Záleží na potrebách 
klientov

Medzi každým regálom je ulička, ktorej šírka sa 
riadi druhom techniky, resp. jej rádiusom na za-
skladnenie a vyskladnenie palety. Systémy v B2B 
skladoch bývajú sofistikovanejšie, a teda aj drahšie. 
Akési univerzálne riešenie regálových systémov je 
možné vidieť v multiuser skladoch. Teda v skla-
doch, kde sa uchováva tovar pre rôznych klientov 
z rôznych odborov. Bývajú tam širšie uličky, ob-
vykle trojmetrové, v ktorých jazdia retraky, a pro-
dukty sú umiestnené v paletových regáloch.

Každý systém, čo sa týka paliet, má svoje výhody 
aj nevýhody, vždy záleží na potrebách zákazníka 
a toku tovaru. Niektoré systémy efektívne na vyu-
žitie skladovej plochy nie sú úplne efektívne pre 
vysokú obrátku a naopak. Rovnako záleží aj na 
štandardizácii paliet a ich značení. „To je, bohužiaľ, 
aj v dnešnej dobe pre mnoho dodávateľov prob-
lém. Jednoduchšie, dalo by sa povedať aj najmenej 
efektívne systémy majú výhodu v tom, že sa dajú 
relatívne ľahko aj počas prevádzky prispôsobiť po-
žadovaným zmenám. To je potom pri množstve 
komplexnejších systémov totiž problém.“

Ako dodávateľ logistických služieb pre široké spek-
trum zákazníkov najčastejšie používa spoločnosť 
Geis štandardné regály s využitím retrakov. Pre 
zákazníkov je výhodou, že majú k dispozícii každú 
paletu a zo spodných pozí                                                                cií môžu pickovať aj na 
kusy. Pre zásoby viacerých paliet potom používajú 
VNA vozíky alebo skladovanie v drive-in regáloch. 
Prečo je dôležitá automatizácia? „Iba ako náhrada 
ľudí, keď opakujúce sa skladové procesy môže na-
hradiť technika a naši pracovníci sa tak môžu sú-
streďovať na činnosti s vyššou pridanou hodno-
tou,“ poznamenáva Pavel Křížek.

„Doba ide 
neustále 

dopredu.“

Vidieť to aj v potravinárskych skladoch. 
Cieľom inovácií a nových trendov by malo 
byť zefektívnenie procesov a zachovanie 
kvality. V skladoch sa snažíme čo najlepšie 
integrovať objednávky do informačného 
systému a zdokonaliť prácu s manažmen-
tom časových okien na príjme tovaru.

Michal Kiaba,
vedúci oddelenia skladovej logistiky 
v Logistickom centre Nemšová, 
Lidl Slovenská republika



Všetky informácie o logistike 
nájdete v časopise Systémy logistiky 
a na www.systemylogistiky.sk

Pri manipulácii s paletami bude 
pokračovať trend prechodu 
od dieselových a plynových 
vozíkov k tým elektrickým.

FOTO: Still
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CHLADIACE ZARIADENIA a ich výber 
sú v čase vysokých cien za energie jedným 
z kľúčových faktorov prevádzky predajne.

VEĽKÁ NOC bude dobrým testom toho, ako veľmi sa spotrebitelia 
rozhodli v novom roku šetriť.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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FREE FROM
produkty nie 
sú určené iba 

pre zákazníkov 
s potravinovými 
intoleranciami, 
ale aj pre tých, 

ktorí chcú pestrejší 
jedálniček.

STRETNUTIE 
S MARTINOM 
PODHRADSKÝM, 
konateľom spoločnosti 
dm drogerie markt.

E-SHOPY chcú ponúkať 
ešte väčší komfort.

V našom  ďalšom čísle:

OBCHOD si musí utiahnuť 
energetický opasok.

AKO 
NAKLADAŤ 
S ODPADMI
tak, aby bol 
obchodník 
šetrný 
k životnému 
prostrediu?

CUKROVINKY
zdražovaniu neujdú.



Ceny sú uvedené v eurách. Právo na opravu tlačových chýb vyhradené. Predaj len v obvyklom množstve pre jednu domácnosť. 
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Cena určitého tovaru uvedeného v tejto ponuke sa môže počas trvania 
tejto akcie dodatočne znížiť, pričom aktuálne ceny tovaru počas trvania tejto akcie nájdete v našom online letáku na www.kaufland.sk

VIANOCE!
NEODOLATEĽNÉ

VIANOCE!

MÁTE RADI 
NEODOLATEĽNÉ

DOPRAJEME VÁM
NEODOLATEĽNÉ

OD ŠTVRTKA 24. 11. 2022 DO SOBOTY 24. 12. 2022

2,79
3,69

-24%

13,99
17,99

-22%

3,19
4,29

-25%

59,90
69,90

-14%

TÊTE DE MOINE
Švajčiarsky tvrdý zrejúci syr
tuk v sušine najmenej 51 %
420 g
s opakovane použiteľným 
otočným nožom
1 darčekové balenie

Makrónky Sélection
132 g
(=1 kg 21,14)

Profiteroles
dezert
450 g
(=1 kg 7,09)

Sušená šunka s kosťou
Jamón Serrano
6,5 kg
so stojanom a nožom
1 darčekové balenie



NOVINKA

HUSTÝ ŽITNOOSTROVSKÝ JOGURT
Chutné a zdravé pochúťky plné samých dobrých vecí.

Ponorte sa do hodvábnej chuti našich nových jogurtov.

Výrobca: EUROMILK a.s., Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder
TEL.: +421 905 882 076  EMAIL: objednavky@euromilk.sk
WEB: www.euromilk.sk
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