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EDITORIAL

Dagmar Krištofi čová 

šéfredaktorka

Milí čitatelia,

toľko sa toho stalo od vydania minulého čísla nášho magazínu, že 

ani neviem odkiaľ mám začať.

Akoby sa všetci spolu s prírodou zobudili a konferencie, semináre, 

stretnutia, tlačové besedy... 

Avšak pekne po poriadku – obchodníci sa stretli na jarnej konfe-

rencii Slovak Retail Summit 2014. Nielen v tomto čísle časopisu ale 

aj v tých nasledujúcich sa budeme venovať témam, ktoré na konfe-

rencii odzneli, najmä preto, aby neupadli do zabudnutia, a takisto aj 

preto, že ich možno dorozprávať, dotvárať, rozširovať a pripomínať.

Venujeme sa voľbám do európskeho parlamentu, ktoré nás, sloven-

ských voličov nijako netrápia – k urnám ide v SR najmenej voličov 

z celej Európy – a prečo? Lebo volíme strany a nie osobnosti. Vyho-

vuje to iba stranám, nie občanom. Tých trápi to, že museli vymeniť 

všetky žiarovky v byte a nahnevalo ich to, že im poslanci určujú, 

aký objem má mať ich WC nádržka alebo akú krivku má mať banán 

či uhorka. Je zaujímavé, že poslancov EP vôbec netrápia nekvalit-

né potraviny v európskych obchodoch, ani plytvanie s potravinami.  

A to už ani nehovoríme o tom, že viaceré európske spolky zdoku-

mentovali niekoľko desiatok nekalých praktík, ktoré sa využívajú na 

„pokutovanie“ domácich výrobcov a dodávateľov. Protestujú nielen 

Slováci, ale aj Španieli, Briti, Bulhari... všetci majú rovnaké problé-

my s umiestňovaním domácich kvalitných výrobkov do obchodov.  

Pripravili sme tému o farmárčení na Slovensku a budeme sa jej 

s radosťou venovať aj v budúcich číslach, aby sme neustále upo-

zorňovali na fakt, že len potraviny dopestované takpovediac na 

rodnej hrude a „tu za rohom“ sú tie, ktoré neuškodia, najmä ak sú 

pestované s láskou, bez zbytočných pesticíd a deň dva po zbere sú 

na našom stole.

Radi prinášame a naďalej aj budeme písať príbehy značiek a do-

mácich podnikateľov, najmä preto, aby sme ich podporili a tiež pre-

to, aby sme dali iným podnet – nedajte sa, pridajte sa, povedzte 

nám o tom, ako sa vám darí, prípadne nedarí a prečo. Sme tu na to, 

aby sme spolu hovorili, aby sme o sebe navzájom vedeli – aby sme 

si pomáhali...  

Tešíme sa na vaše ohlasy
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Miroslav Chovanec – CORONIS, Belanského 2725, 024 01  Kysucké Nové Mesto, 
tel./fax: +421/41/421 40 84-5, E-mail: coronis@coronis.sk, www.coronis.sk

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je oboznámiť slovenského zákazníka s mliečnymi výrobkami nevyrábanými na Slovensku a ich 
netradičnými príchuťami. Naše portfólio tvorí široký sortiment skutočne pravých syrov a chutných mliečnych výrobkov, ktoré 
dodávame do obchodných sietí, nezávislého trhu a gastro segmentu. Nepredávame alternatívne výrobky, trvanlivosť predávaných 
výrobkov je dosahovaná ekologickým spôsobom.
 ...to je len zopár z množstva dôvodov prečo sa rozhodnúť práve pre nás...



EURÓPSKA ÚNIA SA ZNOVU OCITÁ NA HISTORICKEJ KRIŽOVATKE – nie všetko je OK 

– a nie vždy sú rozhodnutia v súlade s očakávaniami... 

Delenie krajín na staré a nové, Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá teda 

nie je spoločná,  a mnohé ďalšie záležitosti, ktoré sú dôkazom, že je veľmi ťažké 

zjednotiť tak rôznorodé krajiny – avšak  napriek všetkým nedokonalostiam, má 

tento zväzok svoje prednosti.

Slovenský VÝBER sa pýtal kandidátovešte pred voľbami, ale vzhľadom na vý-

sledky je anketa a odpovede stále aktuálna.

1.  Aký máte postoj k ochrane spoločných záujmov poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho priemyslu v Európe?

2.  Ako mienite prispieť k zrovnoprávneniu postavenia farmárov starej EÚ 

15 a novej EÚ 12?

3.  Čo vás najviac láka – čím chcete uspieť a zaujať, čo by ste zmenili - ako 

poslanec v Európskom parlamente?

4.  Ako ste, s akým úspechom v tomto pléne pôsobili doteraz?

Za otvorenú 
a slobodnú Európu

Voľby do Európskeho parlamentu aj tento raz občania 
Slovenska ignorovali, pretože si myslia, že aj tak ich hlas nič 
neznamená a tých pár poslancov, ktorí nás v tejto inštitúcii 
reprezentujú, nemá žiadny rozhodujúci hlas. Nuž závisí od 
toho, akí ľudia, akí politici, s akými znalosťami a možnosťami 
zapojiť sa do jednotlivých frakcií, ktoré v tomto parlamente 
fungujú a rozhodujú. 

VOLNÝ POHYB LUDÍ A TOVARU, ALEBO NECHCEME?

AKTUALITY
Anketa

MOL posilňuje 

Najčastejšie si občania berú pôžičku na ná-

kup domácich spotrebičov (22 %), rekon-

štrukciu bytu (21 %), splátky starších pô-

žičiek (13,7 %) a nákup potravín (9,9 %) či 

automobilu (9,6 %). Prieskum si robila spo-

ločnosť KRUK. Nadpolovičná väčšina opý-

taných (56 %) dlží viac ako 360 eur, štvrtina 

respondentov má dlžnú sumu 1800 eur a 16 % 

zadlžených osôb si požičalo viac ako 3600 

eur. Dôvodom pôžičiek je zväčša neuvážené 

správanie sa ľudí pri nakupovaní. Potvrdzujú 

to výsledky výskumu agentúry FOCUS. Tak-

mer 37 % opýtaných sa domnieva, že naj-

častejším dôvodom fi nančných problémov je 

rozhadzovanie, plytvanie a život „nad pome-

ry“, 16 % ľudí vidí dôvod zadlženosti v ne-

uvážených výdavkoch a investíciách.

Požičiavame si 

Skupina MOL sa dohodla s talianskou spo-

ločnosťou ENI o prevzatí aktivít predaja rop-

ných produktov v ČR, na Slovensku a v Ru-

munsku. „Táto akvizícia je míľnikom v našej 

stratégii v oblasti maloobchodu v krajinách 

SVE,“ povedal Lars Höglund, senior vicepre-

zident Skupiny MOL pre maloobchod. MOL 

sa tak stane druhým najväčším hráčom 

z pohľadu veľkosti siete čerpacích staníc na 

českom trhu, významne posilní svoje posta-

venie v Rumunsku a pomôže takisto značke 

Slovnaft na Slovensku. Získa 10 % podielu 

na trhu. V SR sa jej maloobchodná sieť roz-

šíri na 253 čerpacích staníc.  

Emco mení logo

Český výrobca cereálnych výrobkov zavádza 

v súčasnosti niekoľko inovácií. Jednou z nich 

je zmena loga. Názov písmena „m“ na čer-

venom pozadí sa po viac ako 20 rokoch mení 

- z malého „em“ sa stáva veľké. Firma vy-

rástla, dospela a zaslúži si vo svojom názve 

veľké začiatočné písmeno. Práve to zdôraz-

ňuje významné postavenie na trhu, ktoré fi r-

ma počas niekoľkých rokov dosiahla. 

Anna Záborská, 
poslankyňa  za Kresťanskodemokratické hnutie, (zvolená)

1.  Počas uplynulého volebného obdobia som úzko spolupracovala s Potravi-

nárskou komorou Slovenska pri presadzovaní záujmov a potrieb slovenské-

ho potravinárskeho sektora. Otázku bezpečnosti, kvality a dostupnosti po-

travín považujem za veľmi dôležitú nielen ako politička, ale aj ako lekárka.

2.  Budem presadzovať, aby spoločná poľnohospodárska politika bola nielen 

spoločná, ale aj výlučná. Najväčší problém totiž vidím v tom, že členské štáty 

majú možnosť podporovať svojich poľnohospodárov nad rámec európskej 
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Maroš Šefčovič, 
líder kandidátky SMER-u, (zvolený)

1.  V rámci EÚ a rokovaní o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

a princípov podpory v rámci rozvoja vidieka si členské krajiny vždy predo-

všetkým obhajujú svoje záujmy. Vzhľadom k tomu, že tieto rokovania skon-

čili aj na programovacie obdobie 2014 -2020 dohodou členských krajín, 

vnímam prijatú a schválenú politiku a následné opatrenia ako spoločný zá-

ujem poľnohospodárstva a potravinárstva EÚ a podporujem ju. Poľnohos-

podárstvo a potravinárstvo EÚ musí čeliť vážnym konkurenčným atakom 

na svetových trhoch najmä zo strany USA a ďalších vyspelých krajín sveta, 

takže ochrana spoločných záujmov poľnohospodárstva a potravinárskeho 

priemyslu má svoje opodstatnenie. Ako nový aspekt ochrany záujmov poľ-

nohospodárstva a potravinárskeho priemyslu EÚ vnímam potrebu hľadania 

nápravy nevyvážených obchodných vzťahov v potravinovom reťazci v pries-

tore EÚ, kde v súčasnosti neadekvátne dominuje ekonomická sila obchodu 

s negatívnym dopadom na potravinárstvo a nepriamo aj na poľnohospodár-

stvo, preto bude potrebné aj v rámci nového mandátu Európske-

ho parlamentu a Európskej komisie intenzívne sa tejto otázke 

venovať.

 

2.  K zrovnoprávneniu sme už prispeli tým, že v rámci rokova-

ní o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na 

roky 2014 – 2020 Slovensko na základe intervencie pred-

sedu vlády SR R. Fica dosiahlo možnosť presunu 18 % fi -

nančných prostriedkov EÚ z II. piliera do I. piliera. Tento 

presun umožňuje dorovnať priame platby našim poľ-

Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO Igor Matovič 
a Martin Fecko navrhujú novelu trestného zákona a v nej  

trestať fi rmy, ktoré nevyplácajú živnostníkom faktúry za ich 
vykonanú prácu.

Poslanci by chceli zaviesť novú skutkovú podstatu trestného 
činu, a to nevyplatenie faktúry. Spáchať ho má ten, kto nevy-
platí cenu práce z vystavenej faktúry živnostníkov do 30 dní 
po jej splatnosti. Ale aj ten, kto bude mariť vyplatenie týchto 
peňažných prostriedkov. Navrhujú trestný čin nevyplatenia 
faktúry, za ktorý môže ísť páchateľ až na tri roky do väzenia. 
Na jeden až päť rokov by mohol ísť sedieť páchateľ, ktorý 
uvedeným trestným činom spôsobí väčšiu škodu, čiže aspoň 
2660 eur... Živnostníci majú dnes veľmi obmedzené možnosti 
pri vymáhaní svojich faktúr súdnou cestou a veľké fi rmy s tým 
neraz vopred počítajú.

„V súčasnosti práve živnostníci  najviac doplácajú na rôzne 
nekalé obchodné praktiky, ktorých výsledkom je ich fi nančná 
likvidácia. Veľké fi rmy bežne súťažia v elektronických aukciách 
s veľmi nízkymi cenami, pričom už v tomto štádiu súťaženia 
vopred počítajú s tým, že za nevyplatenie faktúr voči malým 
subdodávateľom nebudú nijako trestne postihnuté,“ opisujú 
situáciu poslanci OľaNO. Novelizácia zákona má súčasný stav 
podľa poslancov napraviť. Verme,. že sa tak aj stane. Návrh sa 
mal prerokúvať na májovej schôdzi parlamentu. 

Matovič a spol. 
pomáhajú živnostníkom

podpory. Tým vzniká oveľa väčšia nerovnosť podmienok, na ktorú doplácajú 

naši farmári a výrobcovia potravín. Samozrejme podporujem čo najrýchlejšie 

vyrovnanie európskych dotácií v tzv. starých a nových členských štátoch. 

To, že sa tak nestane už v tomto roku, som viackrát kritizovala na pôde 

Európskeho parlamentu a pripojila som sa ku kolegom z ďalších „nových“ 

štátov, s ktorými sme sa takéto vyrovnanie snažili presadiť. Žiaľ, na zvýše-

nie rozpočtového rámca nebol priestor a „staré“ členské štáty nesúhlasili so 

znížením dotácií. 

 

3.  Už dve volebné obdobia sa venujem presadzovaniu hodnoty ľudského ži-

vota a dôstojnosti v európskej legislatíve. Snažím sa tiež o to, aby sa rodina 

dostala do centra pozornosti európskych politík a opatrení. Pretože každá 

smernica a nariadenie Európskej únie sa nejako dotýka rodiny, jej príjmov 

a výdavkov, pracovných príležitostí pre rodičov, budúcnosti detí. Preto by 

som chcela dosiahnuť, aby Európska komisia do svojich návrhov zahrnula 

aj dopadové štúdie, ako sa navrhované opatrenia dotknú rodín. Podobne, 

ako sa už dnes analyzuje očakávaný vplyv na životné prostredie či zamest-

nanosť.

4.  Myslím, že mám za sebou úspešné volebné obdobie. Podarilo 

sa mi (spolu s kolegom Tizianom Mottim) presadiť v parla-

mente uznesenie o európskom systéme ochrany detí pred 

pedofíliou na internete, na základe ktorého potom EK na-

vrhla príslušnú smernicu. Parlament tiež schválil môj ná-

vrh uznesenia, v ktorom odsúdil nútené potraty v Číne. 

A čo je možno menej viditeľné, ale veľmi dôležité, v parla-

mentných výboroch sa mi podarilo presadiť množstvo po-

zmeňovacích návrhov vychádzajúcich z kresťanských 

hodnôt a zásad.

   POKUTY A SANKCIE ALEBO

STAŽNOSTI NA CARREFOUR    

   Z ROKOVANIA ZOCR SR

str.9

str.10
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AKTUÁLNE 
Anketa
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nohospodárom na úroveň okolitých členských štátov, čo zvyšuje 

ich konkurencieschopnosť voči priamym zahraničným konkuren-

tom. Samozrejme, v rámci nového funkčného obdobia európ-

skych inštitúcií bude potrebné dbať na dôslednú implementáciu 

týchto nových pravidiel v rámci reformy Spoločnej poľnohospodár-

skej politiky EÚ na roky 2014 - 2020.

 

3.  V novom Európskom parlamente bude potrebné vybudovať veľkú 

proeurópsku koalíciu demokratov, ktorá defi nitívne vyvedie Euró-

pu z postkrízového obdobia, upevní jej medzinárodné postavenie 

a vráti ju späť na cestu prosperity a hospodárskeho rastu. Stra-

na SMER-SD takýchto kandidátov a takúto perspektívu ponúka.

Občania tiež majú právo vedieť, aké sú záujmy kandidátov v Európ-

skom parlamente a čo chcú presadzovať. Sú totiž aj takí, ktorých 

prioritou je získať pozornosť médií svojimi extrémnymi stanoviska-

mi. Na druhej strane sú takí, ktorí chcú v Európskom parlamente 

skutočne pracovať a obhajovať záujmy slovenských občanov. Ak 

sa chceme ako Slovensko v Bruseli a v Štrasburgu presadiť, nepo-

trebujeme ľudí, ktorých cieľom je byť na prvých stránkach bulvár-

nych médií, ale ľudí, ktorí v európskej politike „vedia chodiť“, majú 

kontakty a dlhoročné politické skúsenosti.

4.  V uplynulých 5 rokoch som pôsobil na poste podpredsedu EK pre 

medziinštitucionálne vzťahy a administratívu.

Jozef Kollár, 
líder kandidátky NOVA, (stranu bude zastupovať Jana Žitňanská)

1.  Nedávno schválená reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky 

(SPP) na obdobie 2014 až 2020 znamená ešte prísnejšie štan-

dardy na ochranu životného prostredia. Až 30 % priamych platieb 

bude podmienených dodatočnými opatreniami smerovanými na 

ochranu životného prostredia (tzv. greening), pričom environmen-

tálne štandardy v Európe sú už dnes prísnejšie kdekoľvek inde na 

svete. Nechať časť poľnohospodárskej pôdy úhorom tiež prispeje 

k ďalšiemu znižovaniu konkurencieschopnosti európskeho pôdo-

hospodárstva.

2.  NOVA usiluje o plné členstvo v Aliancii európskych konzervatívcov 

a reformistov. Najznámejším politikom tejto frakcie je britský premi-

ér David Cameron. A táto skupina práve presadzuje princíp rovna-

kého prístupu ku všetkým členským krajinám, bez ohľadu na to, či 

ide o starú, alebo novú, resp. veľkú či malú členskú krajinu. Uplat-

nenie tohto princípu v praxi by znamenalo vyrovnanie priamych 

platieb. Pre nás je neprijateľné pokračovanie rozdielov až do roku 

2021. Pre Slovensko sú problematické aj stropy pre priame platby, 

ktoré znevýhodňujú veľké podniky, ktoré u nás často prevládajú. 

Súčasná spoločná poľnohospodárska politika EÚ pôsobí na tento 

sektor v nových členských krajinách často až likvidačne. Stratu po-

travinovej bezpečnosti Slovenska považujeme za neprípustnú.

3.  Nechcem zaujať ani tričkom s Marilyn Monroe, ani starostlivos-

ťou o chov tresky v Severnom mori, resp. starostlivosťou o túla-

vých psov v Rumunsku. Keďže mojou kompetenciou sú fi nancie 

a bankovníctvo, ak dostanem dôveru voličov, chcem sa venovať 

novej fi nančnej architektúre EÚ a najmä dodržiavaniu pravidiel, 

keďže múdre príslovie hovorí, že o peniaze ide vždy až v prvom 

rade. Každú európsku legislatívu (schválenú aj pripravovanú) je 

potrebné testovať na princíp, či prispieva k zvyšovaniu konkuren-

cieschopnosti slovenskej ekonomiky, alebo ju znižuje. A ak ju zni-

žuje, potom ju treba nahlas odmietnuť.

Ján Oravec, 
kandidát strany Sloboda a solidarita, 

(občania do EP „prekrúžkovali“ Richarda Sulíka)

1.  Mnohí si pod pojmom „ochrana spoločných záujmov“ pred-

stavujú protekcionistické opatrenia namierené proti zahranič-

nej konkurencii. My pod ochranou spoločných záujmov chá-

peme v EÚ najmä koordinované prijímanie opatrení zamerané 

na posilňovanie vlastnej konkurencieschopnosti.

2.  Slovensko vstupovalo do Európskej únie v oblasti poľnohos-

podárstva s Kompromisom. Akceptovalo nerovnaké fi nan-

čné podmienky pre poľnohospodárov z „nových“ a „starých“ 

členských štátov Európskej únie výmenou za prísľub ich po-

stupného vyrovnávania. Tento proces mal byť podľa dohody 

Európskej únie dokončený do roku 2014. Takzvaná reformo-

vaná spoločná poľnohospodárska politika však túto dohodu 

zásadne porušila a počíta s nerovnakými podmienkami aj na 

ďalších 7 rokov, teda až do roku 2020. Nerovnako nastavené 

podmienky podpory pre farmárov v Európskej únii sa preja-

vujú najmä v nižších priamych platbách. Táto diskriminácia je 

pre slovenských poľnohospodárov zničujúca. V prípade, že 

získame dôveru voličov, budeme sa v Európskom parlamente 

rozhodne zasadzovať za to, aby sa Európsky parlament i Eu-

rópska komisia v novom zložení čo najskôr po eurovoľbách 

2014 vrátili k zrovnoprávneniu poskytovania dotácií a svoju 

snahu budeme koordinovať so zástupcami ostatných diskri-

minovaných krajín.

3.  Ako poslanec Európskeho parlamentu chcem presadzo-

vať také reformy (zastavenie zadlžovania budúcich generá-

cií, prispôsobenie sociálnych systémov možnostiam ekono-

miky, zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia v EÚ), 

ktoré prispejú k lepšiemu fungovaniu EÚ, aby mohlo Sloven-

sko opäť prosperovať. Problémom číslo jeden v Európe je 

v súčasnosti ekonomika. Preto sme do eurovolieb 2014 pri-

pravili primárne ekonomický program, ktorý pomenúva kľú-

čové problémy Európskej únie a navrhuje aj najlepšie spôso-

by ich riešenia. Slovensko má určite možnosť presadzovať 

svoj názor v Európskom parlamente. To by však naši euro-

poslanci nesmeli byť tak pasívni, ako väčšinou sú. Pritom 

ich pasivita v Európskom parlamente je ešte ten lepší prí-

pad. Horšie totiž je, keď v europarlamente aktívne hlasujú 

za niečo, čo je v príkrom rozpore so záujmami Slovenska, 

čoho príkladom je nedávne hlasovanie v prípade tzv. nové-

ho rámca pre energetiku a boja proti klimatickým zmenám, 

ktorý v Európskom parlamente prešiel aj pre súhlas všetkých 

piatich europoslancov za stranu Smer. Po májových euro-

voľbách 2014 bude v Európskom parlamente 751 poslan-

cov. Nie je pravda, že pri tomto počte europoslancov 

jeden z nich nič nezmôže, pretože vplyv euro-

poslanca alebo europoslankyne sa bude od-

víjať najmä od schopnosti vytvárať koalície 

s rovnako zmýšľajúcimi europoslancami aj 

z iných frakcií. K tomu ale treba v prvom 

rade vôbec mať nejaký názor, o ktorého 

existencii mám v prípade niektorých – aj 

našich europoslancov – dosť vážne pochyb-

nosti. A potom to vyžaduje snahu vyvíjať ak-

tivitu pri jeho presadzovaní.

(da) 
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AKTUALITY

Pokuty a sankcie 

A
grorezort už eviduje 19 podaní 

o porušení legislatívy zo strany 

spoločnosti Retail Value Stores, 

ktorá na Slovensku prevádzkuje 

sieť hypermarketov Carrefour. 

Podľa ministra pôdohospodárstva Ľubo-

míra Jahnátka ide o likvidačné a neprí-

pustné praktiky a „vypaľovanie“ domácich 

dodávateľov, používanie nekalých praktík. 

A to najmä preto, že túto pokutu nedostali 

zahraniční dodávatelia, ktorí tiež nepíšu dá-

tum výroby na potraviny, a ešte zaujímavejší 

je fakt, že spoločnosť udelila pokutu za po-

rušenie zmluvných podmienok aj tým dodá-

vateľom, ktorí túto podmienku spĺňali. „To 

všetko napĺňa znaky praobyčajnej spätnej 

marže, ktorá je bežnou praktikou zahranič-

ných obchodných reťazcov a Carrefour si 

takýmto spôsobom pomáha vytvoriť vyšší 

koncoročný zisk. Dochádza skutočne k váž-

nemu porušeniu vzťahov medzi dodávate-

ľom a odberateľom ale aj vôbec k princípom 

obchodovania,“ zdôraznil minister Ľ. Jahnátek 

a netají sa  tým, že ak sa kontrolami potvrdí 

opodstatnenosť podnetov, tak za každé po-

danie môže dostať reťazec sankciu a jednou 

z najvyšších môže byť odobratie oprávnenia.

SPOLOČNOSŤ RETAIL VALUE STORES (RVS) 

po niekoľkých dňoch mlčania odpovedala: 

„Podmienky spolupráce uvedené v zmluvách 

sú prejavom dohody zmluvných strán,“ re-

v zmysle Obchodného zákonníka v rozpore 

so zásadami poctivého obchodného styku.

Podľa Daniela Poturnaya, prezidenta Po-

travinárskej komory Slovenska platná ko-

munitárna legislatíva v označení potravín 

nevyžaduje uvádzať dátum výroby. „Požia-

davka obchodného reťazca nie je uvádzať 

dátum výroby priamo v označení výrobkov, 

ale uvádza sa v sprievodných dokumen-

toch, aj to nad rámec legislatívy.

Súčasťou dodávateľsko–odberateľských 

zmlúv môžu byť aj povinnosti, ktoré nie 

sú ustanovené legislatívou. Otázka však 

je, pre koho je informácia o dátume výro-

by užitočná a či nejde len o šikanovanie 

dodávateľov. Pretože ak odberateľ – ob-

chod má informáciu o dátume spotreby, 

je na jeho rozhodnutí, či výrobok od do-

dávateľa nakúpi, respektíve v akom množ-

stve ho nakúpi tak, aby ho do skončenia 

uvedenej lehoty predal. Neviem posúdiť, 

čo viedlo obchodný reťazec k vymáhaniu 

pokút za neuvedenie požadovaných úda-

jov, v každom prípade ma to zaráža, keďže 

Carrefour je signatárom európskej Iniciatívy 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov za 

Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, 

Rumunsko a Španielsko. Nemyslím si, že 

je správne, aby majitelia spoločnosti, ktorí 

majú záujem správať sa v rámci dodávateľ-

sko–odberateľských vzťahov eticky, v inom 

štáte opustili etické princípy.“ 

(ag, da) 

agoval pre TASR regionálny riaditeľ Kamil 

Kubánek. „Pokiaľ si jedna zo strán uplatňu-

je nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, je to 

tak preto, že druhá strana porušila niektorú zo 

svojich povinností... informovať o dátume vý-

roby tovaru je odôvodnený opodstatnený zá-

ujem ponúkať spotrebiteľom kvalitný a čerstvý 

tovar. Informácia o dátume výroby je taktiež 

potrebná na to, aby bolo možné efektívne pl-

niť povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, 

ako aj realizovať záväzky a práva voči spotre-

biteľom, respektíve obchodným partnerom.“

POVINNOSŤ OZNAČOVAŤ DÁTUMOM VÝROBY 

potravinárske produkty neukladá ani sloven-

ský právny poriadok a ani legislatíva Európ-

skej únie. To však podľa stanoviska Zväzu 

obchodu a cestovného ruchu (ZOaCR SR) 

neznamená, že účastníci zmluvy - výroba 

versus obchod - si nemôžu navzájom taký-

to záväzok dohodnúť: „Platí pravidlo, čo nie 

je zakázané, je dovolené. Prirodzene dovole-

né je v tom smere, aby dohoda bola korekt-

ná, nie šikanózna, nie proti dobrým mravom 

a podobne. Podľa nášho názoru, dohoda 

o označovaní niektorých potravinárskych vý-

robkov údajom o dátume výroby je legálna 

a korektná. Je potrebná nielen pre obchodní-

ka, ale slúži i na jednoznačnú orientáciu a in-

formovanosť spotrebiteľa.“

POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA po-

stup reťazca považuje za konanie, ktoré je 

Pred 
niekoľkými mesiacmi sa 
vzopreli voči praktikám 
obchodných reťazcov dvaja 
slovenskí dodávatelia a všetci 
ostatní ich považovali 
za hrdinov a zároveň aj 
hrobárov vlastného biznisu. 
Nestalo sa tak, a azda aj 
preto ďalší nabrali odvahu. 

TO PREHNAL,Carrefour alebo?
RETAZEC STAŽNOSTÍ

9



Z činnosti ZOaCR SR
AKTUÁLNE

Počúvame spotrebiteľa, 
čítame konkurenciu, 
hľadáme cesty rastu a prosperity

o obchode a marketingu Slovak Retail 
Summit sa vyprofi lovala ako nosné odborné podujatie v oblasti obchodu. 
Už 18 rokov každoročne sleduje trendy v obchode, mapuje a analyzuje 
trh, venuje sa makro aj mikro ekonomickým otázkam, nastaveniu 
podnikateľského prostredia a jeho efektom na slovenský obchod. Jej snahou 
je naučiť počúvať spotrebiteľa, čítať konkurenciu a hľadať cesty rastu 
a prosperity tak jednotlivých fi riem ako aj celej spoločnosti. Súčasťou tohto 
podujatia je aj oceňovanie tých najlepších ocenením ZOCR SR Merkúrov rád.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Nosnou myšlienkou tohtoročnej konferen-

cie, ktorá sa uskutočnila koncom apríla 2014 

v hoteli DOUBLETREE BY HILTON, bola 

téma Budúcnosť tvoríme dnes. Na úvod zau-

jali prednášky pána profesora Milana Zelené-

ho a Petra Staněka, ktorí sa zamýšľali nad 

stavom a budúcnosťou vývoja svetovej eko-

nomiky.

DISKUSNÉ FÓRUM bolo venované najmä spot-

rebiteľovi. Prevládal ten názor, že nesnažiť sa 

hľadať cesty a príležitosti ako aj neustále sa  

zlepšovať je v súčasnosti začiatok konca tak 

jednotlivca, ako aj spoločnosti. Naučiť sa po-

čúvať spotrebiteľa a čítať konkurenciu je ces-

ta ako na sebe pracovať a hľadať cesty rastu 

a prosperity tak svojej fi rmy, ako aj trhového 

prostredia.

JEDNOTLIVÉ PREDNÁŠKY PRVÉHO DŇA boli 

príležitosťou dozvedieť sa v čase, keď sa 

všetko priam exponenciálne zrýchľuje, aktu-

álne informácie od vedúcich osobností zastu-

pujúcich jednotlivých účastníkov trhu – aká je 

cesta, ktorá ich vedie k úspechu.

Druhý deň bol tematicky rozdelený do šty-

roch workshopov. Workshop Má spoluprá-

ca potenciál alebo sa preceňuje, dával do 

popredia spoluprácu, ako dôvod úspechu vo 

všetkých rovinách trhového prostredia. Pou-

kázal, kde sú rezervy alebo kde môžeme hľa-

dať dobré skúsenosti z rôznych modelov spo-

lupráce. Workshop s názvom Inovácie ako 

hybná sila progresu nám ukázal, kde vša-

de môžeme inovovať, aby sme dosiahli úspo-

ru. Kde všade môžeme a musíme inovovať, 

aby sme dosiahli úspech. Prečo je potrebné 

proaktívne budovať trendy v spotrebiteľskom 

správaní a ako to môžeme využiť. Aké tren-

dy v technológiách môžeme očakávať, ktoré 

majú potenciál byť úspešnými na našom trhu? 

Prečo je dôležité vedieť sa orientovať a vybrať 

si z mobilných technológií to, čo mi umožní 

zvýšiť predaj a lojalitu zákazníka. 

Tradične bola zaradená téma Marketing 

a trendy v komunikácii, venuje sa tren-

dom a novým formám marketingu. V posled-

ných rokoch sa osvedčil integrovaný spôsob 

spolupráce, ktorý sa zmenil z pasívneho pri-

jímateľa na aktívneho hráča určujúceho vý-

voj v trendoch a nových formách marketingu 

a komunikácie. obchodníka, jeho dodávate-

ľov voči spotrebiteľom. Účastníkov zaujal aj 

workshop na tému Efektívne podnikanie – 

fi kcia alebo realita, v ktorom hľadali rečníci 

návod, ako byť a zostať úspešným. Obsah 

tohto interaktívneho workshopu sa opieral 

o výsledky úspešných riešení z rôznych ob-

lastí podnikania. Venoval sa aj novým tren-

dom vnímania efektívneho podnikania. 

VIII. ročníkVIII. ročník

Merkúrov rád
Za rok 2013 získali najvyššie vyznamenanie Merkúrov rád dve osobnosti, ktoré sa svojou prácou 

najvýznamnejšie zaslúžili o rozvoj obchodu na Slovensku.

Milan Surovec – predseda predstavenstva, Nitra Zdroj

Ide o odborníka, ktorý svojím dlhoročným pozitívnym prístupom a komunikáciou prináša nové myš-

lienky v prospech fungovania obchodu. Aktívne sa podieľa na pozitívnom zviditeľnení obchodu a bu-

dovaní dobrých vzťahov s výrobou a štátnou správou. Má záujem kedykoľvek priložiť ruku k dielu 

a venovať svoj čas veciam prospešným na obhajobu záujmov obchodu ale aj spoločnosti ako celku. 

Je vytrvalo aktívny vo sfére obchodu a oceňovaný aj ako človek výnimočných kvalít a morálky.

Mravec Martin - riaditeľ spoločnosti GfK SK/CZ

Ocenenie dostáva za dlhoročnú osobnú angažovanosť a prácu v inštitúcii, ktorá 

odborne analyzuje prácu odvetvia vnútorného obchodu z pozície nezávislej reno-

movanej odbornej inštitúcie. Táto činnosť je dôležitá tak z pohľadu obchodných 

spoločností, ako aj z pohľadu spotrebiteľa a je dôležitá pre orientáciu a realizáciu 

nových trendov v obchode v súlade s potrebami trhu a požiadavkami zákazníkov.
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AKTUALITY

„Zväz sa v ďalšom 

období zameria 

najmä na profi láciu 

na modernú 

a dynamickú 

organizáciu, ktorá 

bude ešte účinnejšie 

a efektívnejšie 

podporovať 

a presadzovať 

spoločné záujmy 

svojich členov,“ 

zdôraznil predseda 

ZOCR SR, Pavol 

Konštiak. 

F
o

to
: 

a
rc

h
ív

Z rokovania Valného 
zhromaždenia Zväzu obchodu 
a cestovného ruchu SR

sa uskutočnilo v hoteli Delfín v Senci 
rokovanie Valného zhromaždenia ZOCR SR. Tohtoročné rokovanie 
Valného zhromaždenia bolo hodnotiace a volebné. 

V tomto roku si Zväz obchodu a cestovné-

ho ruchu SR pripomína 20. výročie svojho 

založenia. Za toto obdobie svojej existencie 

sa stal významným reprezentantom podni-

kateľských subjektov v obchode a v cestov-

nom ruchu, rešpektovaným odbornou verej-

nosťou, štátnymi organizáciami a inštitúciami 

a odbornými európskymi organizáciami. Je 

významným zdrojom odborných informácií 

a tvorcom pozitívneho imidžu obchodu, zás-

tancom záujmov a potrieb podnikateľov v ob-

chode a v cestovnom ruchu pri rešpektovaní 

záujmov spotrebiteľskej verejnosti, zákon-

nosti a presadzovaní etických a samoregu-

lačných princípov v podnikaní. Svojou čin-

nosťou a pôsobnosťou má významný vplyv 

na dianie v obchode a pomáha nielen tým, 

ktorí sú jeho členmi, ale pomáha aj malým 

a stredným podnikateľom v obchode a ces-

tovnom ruchu, ktorí nie sú organizovaní vo 

zväze, a ktorí výhody z odborného a lobistic-

kého pôsobenia zväzu vo vzťahu k štátnym 

orgánom, organizáciám a inštitúciám, najmä 

čo sa týka presadzovania oprávnených záuj-

mov obchodu v rámci legislatívneho procesu 

a zlepšovania podnikateľského prostredia, 

využívajú v plnom rozsahu.

Na obdobie rokov 2014 – 2017 bol  pre-

zidentom Zväzu obchodu a cestovného 

ruchu opätovne zvolený Ing. Pavol Kon-

štiak, PhD. Predsedom Dozornej rady 

bol zvolený Ing. Miroslav Štaffen.

Tak, ako vo svojom vystúpení v rámci hodno-

tiacej správy za roky 2011 – 2014 konštatoval 

doterajší a aj pre ďalšie volebné obdobie ro-

kov 2014 – 2014 zvolený  prezident ZOCR SR 

Pavol Konštiak, zdynamizovala sa v hodnote-

nom období najmä činnosť odborných sekcií 

a to s ohľadom na novo prijímanú a pre ob-

chod častokrát značne reštriktívnu legislatívu.

V hodnotiacej správe prezident ZOCR SR 

P. Konštiak akcentoval aj presadzovanie zá-

ujmov členskej základne ZOCR SR prostred-

níctvom aktívnej účasti členov ZOCR SR v or-

gánoch RÚZ a v odborných sekciách RÚZ. 

Práve prostredníctvom Republikovej únie za-

mestnávateľov je možné ešte intenzívnejšie 

  pokračovanie v intenzívnej komunikácii 

a spolupráci so zodpovednými orgánmi 

štátnej správy s cieľom efektívneho a účin-

ného riešenia problémov podnikateľskej 

sféry členskej základne ZOCR SR a celé-

ho odvetvia obchodu.

Na záver Valného zhromaždenia novozvole-

ný prezident Zväzu obchodu a CR SR zdô-

raznil, že zväz sa v nastávajúcom období 

zameria  na postupné vyprofi lovanie zväzu 

na modernú a dynamickú organizáciu, ktorá 

bude ešte účinnejšie a efektívnejšie podpo-

rovať a presadzovať spoločné záujmy svo-

jich členov. V záujme dosiahnutia týchto 

cieľov bude úsilie zväzu zamerané na po-

silňovanie a rozširovanie členskej základne 

o podnikateľské subjekty v obchode (najmä 

malé a stredné subjekty), ktoré sa aktívne 

na činnosti zväzu nepodieľajú, ale požíva-

jú výhody a pozitíva z činnosti a pôsobnosti 

zväzu.

(ES) 

a efektívnejšie presadzovať stanoviská a  zá-

ujmy obchodu a efektívne ovplyvňovať legis-

latívny proces a rokovania na úrovni najvyš-

ších politických predstaviteľov. Rovnako tak 

členstvo ZOCR SR v EuroCommerce je pre 

sektor obchodu veľmi významné a dôležité, 

pretože prostredníctvom tejto organizácie, 

ktorá združuje profesijné organizácie pôso-

biace v sektore obchodu v rámci členských 

štátov EÚ, má možnosť ovplyvňovať obsaho-

vé a vecné zameranie dokumentov, pripravo-

vaných na úrovni Komisie EÚ.

Priority zväzu na ďalšie obdobie:

  riešenie aktuálnych problémov členskej 

základne najmä prostredníctvom pripo-

mienkovania pripravovaných a nových 

právnych predpisov; 

  pokračovanie v intenzívnej a efektívnej 

práci odborných sekcií a v prípade záujmu 

členskej základne aj zriaďovanie ďalších 

odborných sekcií podľa návrhov a potrieb 

členskej základne;

DNA 20. MÁJA 2014

Z činnosti ZOCR SR
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Ľubomír Tuchscher
vedie Slovenské združenie 
pre značkové výrobky

MANAŽMENT A PR

Ochrana pred falšovanými výrobkami, uvá-

dzanie inovatívnych technológií na trh, spo-

ločenské záväzky známych značiek voči 

spotrebiteľom, ale aj aktívna účasť 

na tvorbe legislatívy, to  sú témy, 

v ktorých chce byť v budúcnosti 

viac viditeľné Slovenské zdru-

ženie pre značkové výrobky. Ľu-

bomír Tuchscher pôsobí v oblasti 

externých vzťahov a komunikácie 

od roku 2004.

Budúcnosť 
tvoríme dnes 

Globálna kríza – sa podľa 
viacerých skutočností a predpokladov pominula a očakáva sa, 
že ekonomika – globálna aj slovenská – sa postupne spamätá. 
A s ňou aj obchod. Avšak už nebude taký ako predtým. Zmení 
sa a mení sa už dnes.
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Z
aujímavé, podnetné a najmä dôkazné informácie o tejto zmene zazneli v pred-

náške profesora Milana Zeleného na konferencii Slovak Retail Summit.

MODERNÝ OBCHOD menia moderné technológie a požiadavky zákazníkov. 

Technológie pritom slúžia nielen poskytovateľovi služieb, predajcovi, ale 

aj zákazníkovi. Rušia niektoré medzičlánky medzi výrobcom a poskytovateľom slu-

žieb, či zákazníkom. Menia  úlohy dílerov a úradníkov. Zákazník sa viac orientuje na  

produkty a služby „šité na mieru“ a najmä na lokálne produkty, ktoré „necestujú“ 

cez celú zemeguľu, aby mohli pristáť na jeho stole... Tým sa menia aj služby – čiže  

relokalizuje sa výroba, dodávateľský reťazec sa transformuje na dopytový – zákaz-

ník nerefl ektuje na tovary a služby, ktoré chce obchodník predať, požaduje tovar 

a služby, o ktoré má záujem. 

Podľa M. Zeleného postupne nastáva proces od globalizácie k relokalizácii, 

a to znamená úplne nový cyklus spoločenských požiadaviek a postupov pri 

formovaní modernej spoločnosti. Lokálne služby, výroba a poľnohospodárstvo 

zvyšujú obecnú aj regionálnu autonómiu, podporujú spoločnosť a prinášajú jej 

prospech.

„Takáto transformácia spoločnosti vzniká spontánne a neplánovane – nie je závislá 

od  rozhodnutia elity – neraz skorumpovanej – ale od rozhodnutia tisícov ľudí – mys-

liacich a angažovaných,“ zdôrazňuje M. Zelený.   

Globálne reťazce sa síce nemusia obávať náhleho krachu, avšak zamyslieť sa, po-

rozmýšľať nad ďalším snažením – to by už stálo za úvahu.

PointPark Properties (P3), špecializovaný in-

vestor, developer a správca priemyselných 

nehnuteľností, má nového manažéra pre PR 

a marketing. H. Bartík (32) pôsobil 8 rokov 

v technologickej spoločnosti Philips je 

absolventom ekonomiky a manage-

mentu energetiky na Elektrotechnic-

kej fakulte ČVUT v Prahe. H. Bartík 

je ženatý, má dvoch synov. Hovorí 

anglicky a čiastočne francúzsky. Vo 

svojom voľnom čase sa rád venuje 

golfu, behu a dobrému jedlu.

Hynek Bartík nový Group PR 
& Marketing Manager

NOVÉ CESTY A PRÍLEŽITOSTI

Tradičná česká spoločnosť Centropen, ktorá sa 

špecializuje na výrobu písacích potrieb, v týchto 

dňoch mení svoje vedenie. Jaroslav Maršán do-

teraz zastával v spoločností funkciu technického 

a výrobného riaditeľa. V novej pozícii generál-

neho riaditeľa sa chce na svojej pozícii zamerať 

najmä na posilnenie fi rmy na českom trhu, ale 

tiež bude svoju pozornosť venovať upevneniu 

pozície značky na zahraničnom trhu i nevyhnut-

ným inováciám. Jeho postup na pozíciu generál-

neho riaditeľa bol logickým vyústením nielen 

jeho pracovných kvalít, ale aj patričných 

vedomostí a skúseností. Vďaka svojmu 

dlhodobému pôsobeniu vo fi rme má 

prehľad o mnohých segmentoch, vrá-

tane samotnej výroby. To je 

vždy u človeka na riadia-

cej pozícii zásadné.

Jaroslav Maršán: 
nový GR spoločnosti Centropen
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REDAJ
Slovak Retail Summit

   SPRÁVANIE SPOTREBITELOV SA MENÍ    

   FRANCHISING - VÝHODNÉ 

PARTNERSTVO

   DÁVAME ŠANCU DROBNÝM 

FARMÁROM?

Gurmánske festivaly a podujatia sú čoraz populárnejšie – 
verme, že to dokazuje záujem o kvalitnejšiu stravu a túžbu 

spoznávať iné chute, jedlá a najmä učiť sa nové recepty...
Pomáhajú takisto prezentovať jednotlivé reštaurácie, prípadne 
dovozcov a distribútorov potravín a je fajn, že na každom 
podujatí je už súčasťou aj tzv. zdravá zóna – kde sa možno 
viac a viac dozvedieť o zdravej výžive a všetkom, čo s ňou 
súvisí. 

Koncom mája sa v Bratislave konajú dve dlhoročné a známe 
podujatia – Slovak Food Festival a Gurmán fest. Na oboch si 
diváci užijú edukatívne vystúpenia známych kuchárov ako aj 
ich life cooking show, prípadne školy varenia. 

Na Bratislavskom hrade sa tak ako po minulé roky sa 
ako po minulé roky otvárali ustrice. Tridsať ustríc sa dá 
otvoriť a úhľadne naservírovať už za 5 minút a 38 sekúnd. 
Dokázal to šéfkuchár Peter Šimko z prešovskej reštaurácie 
PRESHOW HARLEY’S STEAK HOUSE, víťaz III. METRO 
Majstrovstiev Slovenska v otváraní ustríc. Zápolenia v rámci 
gastronomického podujatia Slovak Food Festival sa zúčastnilo 
13 kuchárov.

 „Predaj čerstvých morských rýb a kôrovcov rastie 
a s potešením sledujeme, že práve predaj ustríc aj vďaka 
takýmto akciám stúpa. Ľudia sa neboja nových chutí, a to 
je veľmi dobre,“ hovorí Vojto Artz, šéfkuchár veľkoobchodu 
METRO.  Ustrice spoločnosť METRO  dováža tri razy týždenne 
- vždy v pondelok, štvrtok a sobotu z Bretane, oblasť Belon 
(rieka vo Francúzsku), alebo z oblasti Marennes-Oléron. Sú na 
ceste necelých 40 hodín od odchytu. Chovajú sa v špeciálnych 
zariadeniach v sádkach alebo rybníkoch (fi ne de clere), alebo 
vo vodách , kde sa rieka vlieva do mora. Prevážajú v drevených 
košoch pri dodržaní teplotného reťazca.

...ustrice obsahujú veľké množstvo bielkovín, ale aj zdravé 
tuky a minerály ako železo, meď, horčík a jód, vitamíny A, 
C a D či viaceré „béčka“. Konzumujú sa živé s kvapkou 
citrónovej šťavy a najlepšie si ich vychutnáte s bielym suchým 
vínom, suchým sherry alebo šampanským.

...čerstvé ustrice vám skúsený kuchár naservíruje v tradičnom 
tucte alebo poltucte a po otvorení ulity sú plné vody. Tá musí 
byť číra a voňať morom. 

Ustrice na hrad!

str.16

str.20

str.24

Profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho pred-

náška je oživením akéhokoľvek podujatia a nesklamal ani na Slovak Retail Summite.

Škoda, že ho politici riadiaci spoločnosť viac nepočúvajú a neriadia sa jeho prognó-

zami... Možno, keby sme si už konečne uvedomili, že osemdesiat percent zdravia 

človeka tvorí to, čo konzumuje – aj produkty ponúkané v obchodoch by boli iné...

viac zdravšie, bez pridaných aditív, ktoré im zaručujú „lepšiu chuť“, dlhšiu trvanlivosť 

a podobne. 

Nuž a ešte jedna vec – 10 eur venovaných  viac na diagnostiku, ušetrí 1000 eur, kto-

ré neskôr venuje spoločnosť na liečbu obyvateľstva. Ako sme už pred pár riadkami 

spomínali – začína to stravou. Aj na to upozorňuje ekonóm P. Staněk. 

TAKŽE DOSŤ NA ZAMYSLENIE – nielen pre výrobu ale aj pre predaj. Nečudo, že v os-

tatnom období rastie dopyt po všetkom, čo má nálepku bio, eko a dodatok zdravé, 

čerstvé, lokálne, regionálne a pod. Podnetné bolo vystúpenie Miroslavy Vargovej, 

ktorá hovorila o miestnej akčnej skupine Malohont a o tom, ako ťažko sa presadzu-

jú malí a drobní podnikatelia, napriek proklamáciám o ich podpore. Chýba koordi-

nácia, propagácia, podpora zo strany štátu je iba proklamovaná, avšak nechýba 

nadšenie, odhodlanie a chuť presadzovať domáce kvalitné výrobky a ponúkať ich, 

ako sa len dá a všade tam, kde sa len dá. Požiadavky zákazníkov na zriaďovanie 

a usporadúvanie mestských trhovísk sú čoraz viac naliehavejšie.  

Naozaj, prečo kupujeme cesnak dovezený z Číny, ktorý ani nemá chuť a vôňu ces-

naku, iba sa naň podobá? Čím viac ľudí sa bude pýtať, čím menej ľudí ho bude ku-

povať,  tým viac sa bude dariť domácim pestovateľom.

NOVÉ TECHNOLÓGIE SA SNÚBIA s obchodom a predajom tovaru. Čoraz viac sa stre-

távame s pojmom sociálne siete – facebook, internet - pretože pri počítači, laptope, 

so smartfónom pripojeným na internet ľudia trávia oveľa viac času ako v obchode. 

V USA ovplyvňujú informácie získané na facebooku až 40 percent nákupných roz-

hodnutí. Internet sa stáva najväčším obchodným domom na svete, avšak ako zdô-

raznili mnohí odborníci vystupujúci na konferencii, funguje v symbióze s kamenným 

obchodom. Dôkazom toho je fakt, že mnohé internetové obchody začali otvárať aj 

kamenné predajne a naopak, kto nemá okrem kamenného obchodu aj internetový 

predaj – stráca zákazníka aj fi nancie. 

SMARTFÓNY, QR KÓDY, TECHNICKÉ VYCHYTENOSTI Samozrejme, ak hovoríme o kvali-

te obchodu a budúcnosti predaja – nemožno nespomenúť fakt, že mladí ľudia sú 

ochotní kúpiť si drahý smartfón za niekoľko stoviek euráčov a pritom sa stravovať 

vo fastfoodoch... Nemajú dosť znalostí o jedle, nevedia čítať etikety? Nestarajú sa, 

čo jedia, ale ako vyzerajú, ako ich vníma okolie – aj to sú výzvy pre obchod. Na mla-

dých zákazníkov sa v ostatnom čase zameriava viacero štúdií - pozerá sa na ich zá-

kaznícke správanie cez prizmu technických vychyteností – chceli by platiť mobilom, 

a to nielen v obchode, ale aj v taxíku, v kine, radi by iba načítali QR kód a tým zapla-

tili... Vďaka nim alebo pre nich a ich požiadavky sa mení aj obchod a predaj? 

Chodím najradšej do obchodu takpovediac v papučiach, sem za najbližší roh,  

chcem kupovať lacné veci? Dávam prednosť kvalite a značke, domácim alebo za-

hraničným výrobkom? Na všetko dokážu odpovedať prieskumy zákazníckeho sprá-

vania. Poznať zákazníka, jeho potreby a ponúknuť mu to, čo požaduje a za čo je 

ochotný zaplatiť – to je základ dobrého biznis plánu. V rámci neho však musí fungo-

vať fi remná kultúra – ponúkať to, čo chce zákazník a nie to, čo mu ja chcem predať, 

to je zdrojom úspechu mnohých obchodných značiek...aj o tom sa hovorilo v rámci 

diskusného fóra. 

Všetky načrtnuté témy nie sú v našom časopise neznáme a budeme im venovať 

pozornosť aj v budúcnosti. 

Dagmar Krištofi čová 
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www.martinus.sk

M
ichal Meško na konferencii INCOMA Slovak 

Reatil Summit na príbehu fi rmy Martinus doka-

zoval, že nie všetky ekonomické poučky platia. 

Do projektu bratov Santusovcov sa zapojil ešte 

ako študent a prispel svojimi programátorský-

mi schopnosťami pri založení internetového kníhkupectva.  

SPÄŤ K POČIATKOM V roku 2009 fi rma založila v Bratislave svo-

je druhé kamenné kníhkupectvo – a tým akoby išla proti prú-

du. Všetci sa im spočiatku smiali, že sa sami seba zožerú 

a to za živa a stal sa opak. Jednoducho – 1 +1 = 3, tak to 

v Martinuse chodí. Dnes už majú šesť kamenných kníhku-

pectiev a k tomu ešte M. Meško spolu s iným partnerom bu-

duje a rozširuje kaviarenskú „časť“ kníhkupectiev  pod znač-

kou FoxFord.  

Kaviareň bola už súčasťou prvého obchodu v Bratislave. 

V súčasnosti v tomto projekte na rozdiel od predchádzajúce-

ho ide o posun – prepojenie kaviarne s knihami ... zjednote-

nie úrovne služieb a uniformnejší výraz, prepájanie priestoru 

a tiež synergiu ponuky. 

(Z vlastných skúseností  z Bratislavy môžem povedať, že pre-

pojenie kaviarne a kníhkupectva je veľmi dobrý ťah - tento 

systém využíva aj Phanta Rei a tiež tam funguje... Ak aj v na-

šich kníhkupectvách nie je vždy dostatočný počet kúpychti-

vých zákazníkov – ak porovnávame počet kníh na trhu a po-

čet ľudí, ktorí chcú čítať, tak to nijako nevychádza, počet tých 

pravých čitateľov je vždy v menšine, ale počet kaviarenských 

návštevníkov to istí, nájsť voľné miesto je problém...)

V KAVIARNI FOXFORD chce však M. Meško spolu s partner-

mi poskytovať viac ako len kávu a čosi sladké k nej – a síce 

možnosť prečítať si popri jej vychutnávaní aj zopár stránok 

z knihy, ktorú si napokon zákazník možno aj kúpi... 

Každé kníhkupectvo a kaviareň sa časom a skúsenosťami 

posúva inam. Napríklad tie, ktoré už majú značku Foxford sa 

budú orientovať na istý druh literatúry – podľa dizajnu predaj-

ne. V súčasnosti víťazí populárny gastro štýl – takže najpo-

pulárnejšie knižky o varení, jedle, víne a zdravej výžive – sa 

dostali aj do celého dizajnu predajne a kaviarne. 

INTERNETOVÝ A KAMENNÝ OBCHOD navzájom veľmi dobre spo-

lupracujú – aj vďaka zákazníkom, ktorí si objednajú tovar na 

internete a potom si preň prídu do obchodu. V každom prí-

pade sa oplatilo rozvíjať obe ponuky spolu, pretože obrat po F
o

to
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Vzniklo v Martine – kde inde 
ako v kolíske vzdelanosti a sídle Matice slovenskej. Ako malé 
kníhkupectvo v meste slovenského knihovníctva a  začalo 
v roku 2000. Desať rokov po tom vznikol www.martinus.
sk. Dnes je to pojem a prvá voľba pre všetkých, ktorí hľadajú 
knižky na internete. Základom bol kamenný obchod 
a neskôr internetový a v súčasnosti sa ku „kameňu“ vracia.

INTERNETOVÉ KNÍHKUPECTVO

KAMEN, jednotky a nuly

,,V každom prípade sa oplatilo rozvíjať 

ponuku online aj kamenných obchodov 

a v súčasnosti sa výrazne presadzuje aj 

kaviareň s kníhkupectvom,“ vysvetľuje 

Michal Meško. 
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tom, ako v Martinuse znásobili možnosti nakupovania online a v ka-

mennom obchode, vzrástol dvojnásobne – a to je dnes celkom zaují-

mavé číslo, nehovoriac už o tom, o akom segmente tu píšeme... (Pre-

daj kníh je na Slovensku viac menej nekomerčná záležitosť...skôr by 

sme mohli hovoriť o charite, o udržiavaní „starých, skoro zabudnutých 

zvyklostí“....ešteže pred letnou sezónou a na Vianoce sa to mierne 

vždy zlepší. Hoci na dovolenkách už dnes viac letia „čítačky“ - neza-

berajú priestor v kufri a nie sú také ťažké ako knihy...)

OBJEDNÁVKY NA INTERNETE - najmä ešte pred vydaním knihy - celkom 

dobre predpovedajú aj predaj v kamenných obchodoch. Preto sa dá 

odhadnúť počet objednávok, predaj, skladové zásoby a pod.

Online obchod je síce všade dostupný a poskytuje mnoho údajov 

a tiež odporúčania iných zákazníkov sú zaujímavé, môžete koľko len 

chcete vyhľadávať a listovať v zoznamoch kníh, hľadať a nachádzať, 

rozhodovať sa podľa toho, kto a čo napíše, alebo podľa krátkych 

anotácií či ukážok – ale nič, naozaj nič nenahradí osobný kontakt, 

dotyk – listovanie v knihe, atmosféru  predajne a verte aj vôňu papie-

ra a možnosť listovať v úplne novej knižke, alebo nechať sa ovplyvniť 

obalom prípadne názvom, reklamou iných kníh, iným zákazníkom, 

odporúčaním predavača... A ak náhodou žiadanú knižku v kamen-

nom obchode nenájdete, môžete si ju pokojne objednať priamo 

v predajni – samozrejme cez internet – každý predavač vám zistí aj to, 

či je dostupná v inej predajni v meste, alebo či je ešte na sklade... To 

sú výhody technológií.  

A tiež e-knihy. Na Slovensku predaj rastie a Martinus zachytáva aj 

tento trend. Naopak, v kolíske obchodu USA trend predaja e-kníh 

stagnuje – lebo papier je predsa len papier. 

A čo všetko vplýva na to, aby sa spolu s kníhkupectvom otvorila aj 

kaviareň? 

MIESTO A PODMIENKY. Podľa M. Meška treba sledovať, koľko ľudí pre-

chádza denne tým priestorom, aj to, či je v okolí nejaké iné kníhkupec-

tvo, aj keď v prípade kamenného obchodu na Obchodnej ulici v Bra-

tislave toto celkom neplatilo, vzhľadom na to, že pri otvorení druhej 

predajne už v okolí boli tri ďalšie kníhkupectvá. To je dôkaz, že lepšia 

koncepcia predaja víťazí. 

To, že majiteľov Martinusu baví to, čo robia, je zjavné. Aj to, že idú 

pomaly vpred, bez megalomanských ambícií. „S tým, čo teraz máme, 

dokážeme fi nancovať aj vlastnú expanziu, aj rozvoj. Sloboda v rozho-

dovaní je pre nás veľmi dôležitá. Navyše, nemusíme nikomu predkla-

dať kvartálne výsledky ani si dávať schvaľovať nápady,“ povedal pre 

Trend M. Meško. 

V budúcich mesiacoch plánujú v Martinuse otvoriť ďalšie dve pre-

dajne v Poprade a v Trnave. Do dvoch troch rokov im stačí desať 

– dvanásť kníhkupectiev a Slovensku. Na Facebooku majú stotisíc 

fanúšikov a je pre nich prirodzená súčasť komunikácie so zákazníkmi. 

Celkom v súlade s novými trendmi – ale s koreňmi pevne uchytenými 

v starých dobrých „kameňoch“. 

„Nesmierne nás teší, že ku nám pravidelne chodíte „nadýchať sa 

kníh” – počúvame vás, rozprávame sa s vami a snažíme sa, aby kaž-

dé ďalšie kníhkupectvo, ktoré pre vás otvoríme, bolo ešte lepšie, kraj-

šie a príjemnejšie.

Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na Slo-

vensku a zároveň najväčším internetovým obchodom celkom (podľa 

počtu obslúžených zákazníkov). Viackrát získal v nezávislých priesku-

moch ocenenie „najlepší” aj „najobľúbenejší” internetový obchod na 

Slovensku. Pre nás je však najdôležitejšie, že pravidelne získavame to 

najcennejšie: vašu dôveru. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Krá-

čame ďalej,“ sľubujú majitelia na svojej internetovej stránke.

(DK) 
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Štvrtý rok projektu

a podpora spotreby slovenských 
výrobkov: edukačný projekt Kvalita z našich regiónov 
vysvetľuje, aký efekt bude mať pre našu ekonomiku fakt, 
že slovenskí spotrebitelia budú preferovať pri nákupe  
slovenské výrobky pred zahraničnými. Či už ide o potraviny, 
priemyselný tovar alebo služby.

spotrebiteľov

ešte intenzívnejšiu podporu národnej ekono-

miky,“ zdôraznila ciele a úlohu projektu jeho 

zakladateľka Bohumila Tauchmannová z IN-

COMA Slovakia. 

Vzdelávanie a komunikácia spotrebiteľov 

prináša výsledky – dokazujú to aj údaje, 

ktoré zverejňujeme. Spotrebiteľ si dnes už 

uvedomuje, že svojím nákupným správa-

ním pomáha ekonomike, domácim výrob-

com a tvorbe nových pracovných miest. Na 

základe tohto, mení svoje nákupné správa-

nie v prospech kúpy slovenských produktov 

a výrobkov.

U NÁS PONÚKAME SLOVENSKÉ! Spotrebitelia 

takisto radi deklarujú záujem o slovenské vý-

robky a produkty aj  v HoReCa segmente, 

ako uvádza prieskum GfK.

D
OBRÁ SPRÁVA Projekt takisto pou-

kazuje na to, ako sa takáto zme-

na nášho správania odrazí na 

zlepšovaní kvality života na Slo-

vensku. Obsah kampaní projektu 

usmerňuje a učí spotrebiteľa o tom, že kupo-

vať slovenské výrobky a služby je dobré a vý-

hodné. Prejavilo sa to aj v medziročnom zvý-

šení podielu domácich potravín v nákupných 

košíkoch slovenských rodín o 5 % (v porov-

naní rokov 2012 / 2013).

„Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 

o 300 miliónov eur viac pre poľnohospodá-

rov, výrobcov a ďalších, ktorí vytvárajú hod-

noty na Slovensku. Je potrebné, aby si všetci 

uvedomili, že výroba a spracovanie potravín, 

priemyselných výrobkov vo vlastnej krajine 

znamená tvorbu pracovných miest, čím sa 

zvyšuje kúpna sila, ktorá napokon umožní 

SPRÁVANIE

Bohumila Tauchmannová, INCOMA 

Slovakia: „Výroba a spracovanie potravín, 

priemyselných výrobkov vo vlastnej krajine 

znamená tvorbu pracovných miest, čím sa 

zvyšuje kúpna sila, ktorá napokon umožní 

ešte intenzívnejšiu podporu národnej 

ekonomiky.“

SA MENÍ

F
o

to
: 

In
c
o

m
a

VZDELÁVANIE OBYVATELSTVA

Čoraz častejšie sa aj v reštauráciách a ho-

teloch spotrebitelia dožadujú slovenských 

produktov v ponuke. Braňo Ondruš, štátny 

tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR je jedným z tých „otravných zá-

kazníkov“, ktorí si stále pýtajú slovenské pro-

dukty. „V jednej z nemenovaných reštaurá-

cií som napokon uspel, už len tým, že som 

bol tak otravný a neúnavný v požiadavkách 

– chcel som slovenskú minerálku,“ priznal na 

tlačovej besede B. Ondruš. Nuž, ak by sme 

boli viacerí takí dôslední, azda by sa v tomto 

smere darilo viac.

Veci sa budú, meniť – podľa všetkého k lep-

šiemu už aj preto, že na základe niekoľkoroč-

ných skúseností sa projekt Kvalita z našich 

regiónov posúva aj do oblasti gastronómie 

a v hoteliérstva – v tomto roku začína pôso-

biť aj v segmente HoReCa.. 
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AKADÉMIA PODNIKANIA Projekt sa rozširu-

je a priberá ďalších aktérov - celoslovenský 

systém vzdelávania pre všetkých prvovýrob-

cov a výrobcov bude v najbližších mesiacoch 

v spolupráci so ZMOS-om a spoločnosťou 

WEBER organizovať semináre Akadémie 

podnikania v poľnohospodárstve. Účastníci 

budú hľadať riešenia pre svoje podnikanie, 

diskutovať o rôznych problémoch a ich vý-

chodiskách, inšpirovať sa funkčnými model-

mi a naučia sa vraj vyťažiť aj z nepriaznivej 

situácie to najlepšie.

Odporúčania z výskumu 

Ktoré logá preferujú spotrebitelia (porovnanie v r. 2012 / 2013, v %)

Zdroj: GfK
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ZMENA JE OČIVIDNÁ Ako ukázali aj prieskumy, 

ktoré realizovala spoločnosť azet.sk, spotre-

biteľ  sa z roka na rok lepšie orientuje v určení 

krajiny pôvodu kupovaného produktu. Kým 

v roku 2012 vedelo vždy rozoznať krajinu pô-

vodu 47 % opýtaných, v roku 2013 to bolo 

až 59 %. Tých, čo mali pri rozoznávaní prob-

lémy bolo v roku 2013 o 11 % menej ako 

v predchádzajúcom roku.

Spotrebiteľ nielenže vie lepšie rozoznať pô-

vod kupovaného výrobku, ale je aj ochotný 

priplatiť si za slovenské výrobky. Tento zá-

ver priniesol prieskum spoločnosti GfK. Do-

pytovaní sú oproti roku 2012 ochotní a chcú 

si priplatiť za výrobky slovenskej výroby vo 

všetkých kategóriách okrem vína a šumivých 

sektov, aj keby boli drahšie, ako podobné 

produkty zo zahraničia. 

A TO NIE JE VŠETKO Pripravuje sa aj celoná-

rodná akcia Pýtajme si slovenské. Avšak to 

až v októbri – ale aj dovtedy tak či tak platí 

kupujme a pýtajme si slovenské produkty.  

(TS, BT) 

POKRAČOVAŤ V KAMPANI, NAĎALEJ PRAVIDEL-
NE VZDELÁVAŤ  A ROBIŤ OSVETU:
hoci si kampaň zotrvačnosťou zachováva 

svoju znalosť, odporúčame ju zachovať a na-

ďalej pokračovať v pravidelnom vzdelávaní 

a osvete slovenských spotrebiteľov ku kúpe 

slovenských potravín. Je viditeľný trend vší-

mania si označovania pôvodu výrobkov.

ROZŠÍRIŤ SPOLUPRÁCU v kampani s obchod-

nými reťazcami. Spotrebitelia vnímajú hlavne 

makroekonomický vplyv zapojených reťazcov. 

Aktívny zákazník neotravuje:
naopak podporuje domácu produkciu

Spoločnosť GfK SK/ CZ - projekt Kvalita 
z našich regiónov pravidelne sleduje a hodnotí. Z ostatného výskumu 
vyplynulo niekoľko odporúčaní: 

ODPORÚCANIA Z VÝSKUMU 

ROZŠÍRIŤ KAMPAŇ DO HORECA SEGMENTU: 
doterajší pozitívny vplyv kampane má po-

tenciál zaujať aj v segmente hotelov a reš-

taurácií.

Aktívne si pýtať slovenské potraviny v re-

štauračných zariadeniach môže mať pozitív-

ny vplyv na ďalšie vzdelávanie slovenských 

spotrebiteľov a aktívne konanie v tomto 

smere. Odporúčame aktivitu spotrebite-

ľov nejakým spôsobom motivovať/odmeniť 

(zvážiť možnosť súťaže/výhry, príp. zliav na 

slovenské výrobky).

KOMUNIKÁCIA KVALITY, ZDÔRAZŇOVANIE OZNA-
ČOVANIA KVALITY: je viditeľná potreba sloven-

ských zákazníkov mať jasne označený pôvod 

výrobku  (resp. zdôraznený/viditeľný jeho slo-

venský pôvod). Logo a kampaň majú poten-

ciál budovať „nadstavbu“ kvality k označova-

niu pôvodu výrobkov. Odporúčame naďalej 

sa zameriavať apelovať v komunikácii aj na 

kvalitu slovenských výrobkov, resp. na kvalitu 

výrobkov označených týmto logom.

JEDNOZNAČNÉ OZNAČOVANIE: zvážiť zjednote-

nie viacerých snáh o označovanie kvalitných 

slovenských výrobkov a označovať jednot-

ným logom, prípadne zvážiť dvojité označo-

vanie pôvod/kvalita (s ich jasným odlíšením 

a komunikáciou).

(TS, BT) 
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Novinky v obchode 

Obchod s elektronikou 
zaznamenáva zmeny. NAY a.s., líder na slovenskom trhu 
s podielom 15 percent už pred niekoľkými rokmi plánoval 
expanziu na český trh.

sa dohodli o ElectroWorlde 
NAY A DIXONS RETAIL 

OBRAT SKUPINY SA ZDVOJNÁSOBÍ 

N
eskôr z rozširovania sa aj na su-

sedný trh nič nebolo, vraj najmä 

preto, že jeden z vtedajších ma-

jiteľov Enterprise Investors nemal 

záujem o expanziu na iné trhy. 

Medzičasom pôvodní vlastníci odkúpili po-

diel z fi rmy späť a v súčasnosti sa dohod-

li s Dixons Retail plc o prevzatí obchodných 

prevádzok ElectroWorld v Českej republike 

a na Slovensku. 

OBCHODY PREVEZME AJ SO ZAMESTNACAMI 
Spoločnosť NAY sa zaviazala, že prevezme 

prevádzky ElectroWorld so všetkými záväz-

kami aj zamestnancami. Po uzavretí dohody, 

ktorá sa očakáva počas leta a podlieha spl-

neniu príslušných podmienok vrátane súhla-

su protimonopolných orgánov, môže v nasle-

dujúcich troch rokoch prísť k hotovostnému 

vyrovnaniu. 

„S potešením oznamujeme uzavretie tejto 

dohody. Je to veľký krok k dosiahnutiu nášho 

cieľa, ktorým je vedúce postavenie v strednej 

Európe. Táto akvizícia znamená zdvojnáso-

benie obratu skupiny NAY a prinesie lepšiu 

NAY plánuje zachovať pražskú centrálu 

na podporu svojich aktivít v Čechách

a takisto nepremenuje prevádzky,

zachová ich doterajší názov aj značku:

ElectroWorld.

18



MANAŽMENT A PREDAJ

efektivitu investícii. Naďalej sa budeme 

snažiť zlepšovať naše služby pre zákaz-

níkov s dôrazom na predaj cez internet 

a využívanie nových technológií,” pove-

dal Peter Zálešák, predseda predsta-

venstva a spoluzakladateľ NAY, a.s.

NAY plánuje zachovať pražskú centrá-

lu na podporu svojich aktivít v Čechách 

a takisto nebude premenúvať prevádz-

ky, zachová ich doterajší názov aj znač-

ku: ElectroWorld. 

Podľa Jána Tomáša, podpredsedu 

predstavenstva a spoluzakladateľa NAY 

a.s., je prevzatie prevádzok súčasťou 

stratégie: „Vďaka tejto dohode dosiah-

neme náš dlhodobý cieľ rozvoja, ktorým 

bol vstup na český trh a sme nadšení že 

to môžeme urobiť v spojení s tak dob-

rým partnerom ako je ElectroWorld.”

Už 23 rokov pôsobí na spoločnosť NAY 

na slovenskom trhu maloobchodného 

predaja spotrebnej elektroniky. Najprv 

ako distribútor svetových značiek až ne-

skôr - v roku 1992 - začala budovať ka-

menné obchody. Začala ako prvá s veľ-

koplošným formátom a dnes tak ako aj 

ďalší predajcovia sa rozhodla otvárať aj 

menšie predajne, v ktorých pod znač-

kou NAY Elektrodom ponúka najväč-

ší sortiment svetových značiek bielej, 

čiernej a IT techniky, spolu so širokým 

portfóliom súvisiacich služieb. V súčas-

nosti má spoločnosť 31 predajní v 25 

mestách na Slovensku a zamestnáva 

viac ako 800 zamestnancov. Jej ver-

nostný klub NAY EXTRA CLUB má viac 

ako 750 000 členov – zákaznícka karta 

prináša majiteľom množstvo výhod od 

odratúvania percent z nákupu, až po 

možnosť nakupovať zo zľavou aj u iných 

spriaznených obchodných partnerov fi r-

my. Spoločnosť prevádzkuje takisto dva 

eshopy a mnohí zákazníci ju poznajú 

aj ako významného sponzora v oblasti 

charity a kultúry. 

BUDÚCNOSŤ JE JASNÁ ElectroWorld ešte 

pred niekoľkými týždňami avizoval, že 

zjednocuje ceny v kamennom aj onli-

ne obchode – čím sa zaradil do skupiny 

ďalších predajcov, ktorí už tú to straté-

giu dávno aplikujú. V Českej republike 

a na Slovensku prevádzkuje spolu 26 

špecializovaných predajní s elektroni-

kou. Počas fi nančného roka končiace-

ho sa aprílom 2014 aktíva, ktoré sa od-

stupujú, vytvorili stratu pred zdanením 

vo výške 5,6 milióna libier, pri tržbách 

129 miliónov libier. Skupina NAY bude 

mať po akvizícií 57 predajní na území 

Českej republiky a Slovenska a s obra-

tom 300 miliónov eur sa stane jasným 

lídrom v rámci kamenných predajcov 

elektroniky. 

Novinky v obchode

BILLA Slovensko od 1. januára do 26. mája 

2014 zaradila do svojho portfólia až 333 no-

vých slovenských potravín. V registri ich tak 

dnes má už 4700. „Zákazníci si domáce po-

traviny v určitých segmentoch doslova vyža-

dujú a zároveň slovenský potravinársky prie-

mysel stále viac a viac dokáže refl ektovať ich 

očakávania, ako v oblasti kvality, tak aj pri 

cenotvorbe,“ vysvetľuje tento fakt generálny 

riaditeľ BILLA Slovensko Dariusz Bator.

„Dobrým príkladom je sereďsko-trnavský 

I.D.C. holding, a.s., ktorý nedávno rozšíril 

ponúkané portfólio o 10 nových výrobkov 

(napr. Yami čokoládové tyčinky pomaranč, 

hrozno+aloe, Verbena želé cukríky, Attack 

oplátky a ďalšie) alebo zvolenská Mäspoma, 

ktorá rozšírila ponúkané portfólio až o 19 no-

vých výrobkov (napr. koreniny a želírovacie 

prípravky) pričom ich cena pri vysokej kvalite 

patrí medzi najnižšie,“ dodáva D. Bator.

BILLA je čoraz viac 
regionálna a domáca

PEČENIE PEČIVA SLOVÁKOM IDE Spomedzi 

najnovšie zaradených 333 produktov majú 

veľký podiel mliečne a pekárenské výrobky. 

Pri celkovom pohľade na 4700 zalistova-

ných položiek zistíme, že ich podiel je až 37 

%. Najkonkurencieschopnejšími sú pekári, 

ktorí majú silné regionálne zastúpenie a po-

núkajú špecifi cké výrobky charakteristické 

pre danú oblasť. „V BILLA Slovensko neus-

tále hľadáme kvalitných slovenských potra-

vinárov a farmárov. Pri menších slovenských 

dodávateľoch sme pripravení akceptovať 

dodávky, ktoré nepokryjú celú našu pre-

dajnú sieť. Podmienkou je však vždy kvali-

ta, konkurencieschopná cena a schopnosť 

splniť svoje zmluvné záväzky,“ hovorí 

Dariusz Bator.

(Praktikám zalistovania a predaji regionál-

nych výrobkov sa budeme venovať v nasle-

dujúcom čísle SV.) 

V tomto roku sa číslo zvýšilo o 333 – o toľko 
viac slovenských potravín nájdu zákazníci v obchodnom reťazci BILLA 
na Slovensku. Zákazníkom reťazec ponúka už 4700 druhov slovenských 
potravín. Podpora regionálnych produktov znamená nové pracovné miesta.

PÄT MESIACOV V ROKU 2014
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Výhodné partnerstvo,
alebo ako nasledovať úspešných
VERTIKÁLNY MARKETINGOVÝ SYSTÉM Svet sa významne mení. 
Globalizácia, internacionalizácia, rýchlejšia komunikácia, zjednodušenie 
fi nančných tokov vystavuje fi rmy permanentnému nebezpečenstvu, keďže sa 
denne stretávajú na trhu so svojimi konkurentmi. Snaha prežiť, ale i potreba 
expandovať primäjú fi rmy často k netradičných krokom. 

Konkurenčný boj sa zostruje, dostupnosť 

k financiám klesá, expanzné možnosti sa 

zmenšujú. Ponúkajú sa dve základné línie 

riešenia tejto situácie:

 kooperačné aktivity

  rozširovanie základných aktivít na tretie 

trhy.

DVE AKTVITY A DVAJA AKTÉRI Obom 

aktivitám dnes vyhovuje najlepšie franchis-

ing. Franchising je vertikálny marketingový 

systém, overený poskytovateľom, ktorý po-

skytuje za poplatky právne samostatnému 

prijímateľovi na základe zmluvného vzťahu, 

vrátane zaškolenia, priebežného vzdeláva-

nia, ochrannej známky, know-how a licen-

cie [definícia autora]. V tomto vzťahu sú 

dvaja aktéri poskytovateľ (franchisor) a pri-

jímateľ (franchisee). 

Poskytovateľom je podnikateľský subjekt, 

ktorý predáva osvedčenú koncepciu podni-

kania a poskytuje využitie svojich skúsenos-

tí. Franchisor je zakladateľ systému, pred-

stavuje jadro, koordinačné centrum celého 

systému. Je pôvodcom a majiteľom pod-

nikateľského nápadu, ktorý sa ďalej stáva 

predmetom obchodu.

Prijímateľ franchisingu je podnikateľský sub-

jekt, ktorý preberá koncepciu, a tak sa stáva 

ďalším článkom reťazca a jeho multiplikáto-

rom. Zaväzuje sa okrem predaja tovaru, splá-

cať úverované zariadenie a platiť za poskyt-

nutie franchisingu /franšízu/ poplatky. 

Ich vzájomný vzťah funguje na základe zmlu-

vy, obaja tvoria franchisingový reťazec, ktorý 

ďalej extenzívne i intenzívne rozširujú. Základ-

né princípy tvorby a fungovania franchisingo-

vého reťazca by sme mohli zhrnúť do nasle-

dovných bodov:

  podnikateľská koncepcia,

  modelová /pilotná/ prevádzka,

  centrála,

  franchisingový balík: obsahuje podporu 

a služby prijímateľovi a koncepciu vzdelá-

vania prijímateľov,

  výber prijímateľov,

  fi nančné aspekty,

  franchisingové poplatky,

  franchisingová zmluva.

KTO – PREČO – KOMU Franchisingová 

zmluva je zhmotnenie komerčného dohovo-

ru medzi poskytovateľom a prijímateľom do 

právneho rámca a tvorí základ pre spoluprá-

cu vo franchisingovom systéme. Zmluva je 

dlhodobá (niektoré systémy ju podpisujú na 

20 rokov) a je uzatvorená písomne. 

Z pohľadu tvorby franchisingového systémo-

vého reťazca sa ponúka otázka, kto môže 

franchisingový reťazec vôbec vytvoriť. Pod-

nik, ktorý doteraz bol na trhu úspešný, získal 

dobré meno, spotrebitelia ho poznajú, jeho 

produkty sú žiadané a svoju činnosť chce 

rozšíriť, podnik, ktorý od začiatku uvažuje 

o zavedení franchisingu.

Jedným z pilierov franchisingu je Etický kó-

dex. Kódex jednoduchým spôsobom rieši 

podstatné náležitosti a záležitosti franchis-

ingového vzťahu, franchisingového reťazca, 

franchisingovej zmluvy a vytvára silný základ 

pre korektné vzťahy a úspešnú spoluprácu 

celého systému. V Európe sa uplatňuje Eu-

rópsky etický kódex Franchisingu (European 

Code of Ethics for Franchising). Na jeho zá-

klade prijala Slovenská franchisingová aso-

ciácia (SFA) svoj kódex.

NA SLOVENSKU hovoríme o franchisingu 

od r. 1990. Slovenská asociácia franchizingu 

vznikla v roku 1994. Jej hlavnou úlohou je sta-

rať sa povedomie franchisingu a jeho expan-

ziu v našom geografi ckom podnikateľskom 

priestore, poskytuje odborné rady, utvára 

podmienky pre rozvoj franchisingu, spolu-

pracuje s odbornými inštitúciami na národnej 

i medzinárodnej, najmä európskej, úrovni. F
o

to
: 
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Franchising

Franchisor Franchisee

Franchisingový

reťazec

Zdroj: autor.

Franchisingový reťazec
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Franchising na Slovensku sa rozvíja veľmi dy-

namicky. Od jeho etablovania na Slovensku 

pôsobili desiatky rôznych systémov. Dnes ich 

je aktívnych viac ako 100. Napríklad: Pizza 

Mizza, Re/Max, NorbiUpdate, Kinekus, Sa-

moška, Bepon, Fresh, Terno, EXIsport, Svet 

zdravia, McDonald´s, IKEA, Subway, Raj sy-

rov, Coop Jednota, Fornetti Slovakia, Mrs. 

Sporty, Yves Rocher a mnohé iné. 

PLUSY A MÍNUSY PODNIKANIA Podnika-

nie vo franchisingu má svoje plusy i mínusy. 

Motiváciou pre franchisora je rýchly rozvoj re-

ťazca podľa vlastných predstáv, má relatívne 

nižšie nároky na vlastný kapitál, ako i men-

šie riziko podnikania, má možnosť preniknúť 

na nové trhy, má menej personálnych prob-

lémov. Nevýhodou je pre neho možné rizi-

ko neúspechu prijímateľa, fakt, že vychováva 

budúceho konkurenta, ktorý zároveň pred-

stavuje určité riziko prezradenia obchodných 

tajomstiev franchisora. 

Motiváciou pre prijímateľa je samostatnosť, 

možnosť mať priestor na vlastnú iniciatí-

vu, môže mať istejší a rýchlejší vstup na trh, 

má menšie riziko podnikania, ľahší prístup 

k úverom a rýchlejšie nadviazanie kontaktov 

s inými podnikateľmi. Nevýhodou je čiastoč-

né obmedzenie samostatnosti, podriadenie 

kontrole centrály poskytovateľa a povinnosť 

odvádzať poplatky.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že plusy pre-

važujú nad mínusmi a negatívne stránky je 

možné eliminovať, alebo silno obmedziť, kva-

litnou prípravou a komunikáciou počas príp-

ravy, ako i podpísaním kvalitnej franchisingo-

vej zmluvy.

POPULÁRNA FORMA PODNIKU Známe 

mená fi riem, ktoré sú podľa údajov Európ-

skej franchisingovej federácie z roku 2013, 

na čele rebríčka Franchising TOP 20 v Euró-

pe, dokumentujú, že táto forma podnikania je 

veľmi populárna.

Pokiaľ ide o obrat, na čele je McDonald´s 

s celosvetovým predajom 85,9 mld USD, 

potom potravinárska sieť 7-Eleven, ktorá do-

siahla obrat 76,6 mld USD, na treťom mies-

te je KFC s 21,3 mld USD, ďalej Subway so 

16,6 mld USD, nasleduje BurgerKing... 

Ak použijeme ako kritérium počet prevádz-

kových jednotiek, potom na čele je 7-Ele-

ven s 37 496 jednotkami, druhý je Sub-

way s 35 000 jednotkami, tretí McDonald´s 

s 32 805 jednotkami, ďalej KumonInst. 

s 26 311 jednotkami, piate je KFC s 22 000 

jednotkami atď. 

MALOOBCHOD, FASTFOOD A REŠTAU-

RÁCIE Dominantnými franchizingovými 

podnikmi sú maloobchod, reštaurácie a fast-

food, služby. V ostatnom čase rastie podiel 

v segmentoch zdravie, fi tnes a zdravá výživa. 

Je zrejmé, že vo franchisingovom systéme 

podnikania, môžeme nájsť všetky časti pod-

nikateľských aktivít. 

PREČO FRANCHISING? Mnoho ľudí sa 

pýta, či je práve dnes, v XXI. storočí, je vhod-

ná doba začínať s podnikaním. Ak áno, akou 

formou? Je tu totiž aj početná skupina pod-

nikateľov a fi riem, ktorá pod vplyvom súčas-

ných krízových okolností stráca konkuren-

cieschopnosť a hľadajú priestor na prežitie 

a zabezpečenie rastu. 

Odpoveďou môže byť franchising. Skús-

me si predstaviť, ako by sa nám podnikalo 

pod značkou, ktorú každý pozná. Aké by to 

bolo čerpať zo skúseností úspešných ľudí, 

mať prístup k najmodernejším technológiám 

a byť o krok pred konkurenciou? Predstavte 

si synergie na strane nákladov, ktoré môžu 

znamenať tú povestnú tenkú čiaru medzi 

úspechom a krachom. Pri výbere správne-

ho partnera máte šancu vybudovať si vlast-

ný biznis, ktorý vás bude napĺňať. Je to len 

o správnom rozhodnutí.

VÝŠKA POPLATKOV Jedným z relevant-

ných kritérií je tiež výška poplatkov. Niekto-

ré ponuky na spoluprácu sú fi nančne dosť 

Moderná forma podnikania 

Výhoda pre obe strany Franchising je moderná forma podnikania, ktorá v ostatných 

rokoch prechádza fázou renesancie. Je to relatívne bezpečná forma obchodných aktivít, 

zvlášť v čase krízy. Samotná kompaktnosť, ucelenosť, serióznosť systému je predpokladom 

prežitia a dosahovania úspechu. Prináša výhody pre obe strany zmluvného vzťahu. Prináša 

podnikateľskú príležitosť. Predpokladáme, že v tomto storočí podnikanie vo franchisingovom 

systéme bude tvoriť jeden z nosných pilierov podnikateľských aktivít, bude generovať nové 

pracovné miesta a prispeje k stabilizácii malého a stredného podnikania v segmente obchodu, 

služieb a cestovného ruchu. Franchising je schopný rýchlo sa adaptovať na požiadavky 

trhu a patrí k tým, čo odpovedajú na reálne potreby spotrebiteľa. Jeho podiel na HDP bude 

permanentne rásť.

náročné, iné sú z tohto pohľadu zaujímavé. 

Ak by sme skúmali, či toto je príčinou, že 

niektorí z najväčších poskytovateľov nie sú 

v Slovenskej republike, môžeme povedať, 

že nie. Veď fi nančne najnáročnejší systém je 

aktívny na Slovensku od r. 1995. Príčinou je 

iba obmedzenosť trhu, ten slovenský je jed-

noducho malý.

Popularita franchisingu permanentne naras-

tá. Napriek problémom, ktoré sprevádzajú 

súčasnú dobu v oblasti podnikania, môže-

me konštatovať, že franchising poskytuje 

relatívne bezpečný prístav aj v dnešných ča-

soch tým, ktorí majú úprimný záujem podni-

kať. Krízové stavy ekonomiky sa ho dotýkajú 

výrazne menej, ako ostatné formy podnika-

nia. Franchising je model, ktorý môže veľmi 

dobre fungovať, ak sa s ním obe zmluvné 

strany stotožnia. Imperatívom dnešnej doby 

je trvalá udržateľnosť. Urgentnosť dosiahnuť 

viac podnikateľskej udržateľnosti potvrdzuje 

množstvo trendov, ako je efektívnejšie vy-

užívanie limitovaných zdrojov, udržateľnosť 

životnej úrovne, rastúce povedomie spotre-

biteľa o udržateľnosti. Preto kedy hľadať prí-

slušné riešenia ak nie dnes, ak nie vo fran-

chisingu?

Ing. Jozef Orgonáš, PhD., 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Obchodná fakulta, Katedra marketingu 

Rozdelenie podľa sektorov (rok 2012)

Zdroj: Medzinárodná franchisingová asociácia, 2013
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Biznis ako biznis. Musíte sa rovnako snažiť 
a vyvinúť azda aj viac úsilia
SLOVENSKÝ VÝBER sa zhovára s Jánom Gondom, prezidentom Českej 
asociácie franchisingu. Zároveň je aj master – franchiserom siete výživových 
poradní NATURHOUSE, ktorá pôsobí v ČR aj na Slovensku.

Možno porovnať vývoj franchisingové-

ho trhu na Slovensku a v Čechách?

Obidva trhy prešli dvadsaťročným vývojom 

a pozitívne je, že neustále naďalej rastú. 

V oboch republikách sa zavádzajú nové kon-

cepty a dnes už na Slovensku pôsobí približ-

ne 120 franchisingových konceptov, pričom 

v Čechách je to približne 200. A to je úplne 

v poriadku, ak porovnáme trh a kúpnu silu 

obyvateľstva.

Stále viac fi riem, ktoré už určitý čas pod-

nikajú, sa púšťajú do zvyšovania obchod-

ného podielu na trhu prostredníctvom 

franchisingu. Je to veľmi vhodný nástroj, 

pretože pomáha využívať fi nancie a ener-

giu investorov. 

Je trh dostatočne pokrytý, alebo mu 

niečo bráni v rozvoji?

Najväčšou bolesťou franchisingu sú - ako 

inak – fi nancie. A to platí pre obe krajiny. Žiaľ, 

stále neexistuje banka, ktorá by franchising 

ofi ciálne uznávala a poskytovala väčšiu bo-

nitu klientom, ktorí chcú začať práve s týmto 

typom podnikania.

V Čechách už svitá na lepšie časy, o nie-

čom sa šušká. UniCredit banka vraj niečo 

už pripravuje. Treba však povedať, že naj-

viac úspešných podnikateľov v oblasti fran-

chisingu je medzi tými, ktorí už na počiatku 

podnikania mali k dispozícii vlastné fi nancie 

a nemuseli si požičiavať. Títo zväčša aj po 

niekoľkých mesiacoch už zaznamenávajú 

prevádzkový zisk.

Azda aj preto, že sú viac „hladní po zisku“.

Povedzme, že by som chcela začať pod-

nikať v oblasti franchisingu – čo všetko 

by som mala zvážiť?

V prvom rade by ste si mali vybrať správ-

ny koncept – taký, ktorý vás bude baviť 

a osloví vás, takpovediac chytí za srdce. 

Potom by ste si mali preveriť to, kto po-

skytuje franchising. Najmä, či nie je zadlže-

ný a či má jeho značka potenciál. Ten, kto 

si kupuje frančízu by mal vidieť kalkulácie 

a pozrieť sa aj do reálnej prevádzky – tak-

povediac, mal by si to najprv vyskúšať. 

Franchising nie je vhodný pre tých ľudí, 

ktorí chcú vždy niečo inovovať a neustále 

vymýšľajú, ako sa dá čokoľvek zmeniť...

Tu totiž ide o to, že sa dodržiava koncept 

s istými pravidlami. 

Produkt by ich mal nadchnúť a mali by sa 

s ním stotožniť.

Kvalitný poskytovateľ licencie – franchisor – 

má upozorniť záujemcov na situácie, v kto-

rých nemusí vždy daný koncept fungovať 

a takisto ich musí, mal by, zoznámiť s tými 

chybami, ktoré urobili predchodcovia.

Ako to funguje vo vašom podniku, v NA-

TURHOUSE?

Hovoríme o úplne konkrétnych situáciách. 

Upozorňujeme na to, že by sa mohlo stať, že 

pobočka nemusí byť rentabilná.

Upozorňujeme a zdôrazňujeme trebárs aj na 

fakt, že záujemca o franchisingovú prevádz-

ku by mal v pobočke aktívne pracovať. Nie je 

možné kúpiť napríklad koncept pre manželku, 

ktorá by to mala mať ako „hobby“, s tým, že 

by občas prišla skontrolovať personál. 

Ak chce ktokoľvek mať úspech v oblasti 

franchisingu – tak by mal vyvinúť rovnaké, ak 

nechcem povedať, že väčšie úsilie ako maji-

teľ – poskytovateľ franchisingového koncep-

tu, teda, ako keby sám bol ten, kto celý kon-

cept vymyslel a ponúka ďalej.  

Výhodou franchisingu je, že každý po-

kračovateľ dostane k dispozícii podrobný 

manuál, ako biznis viesť a môže sa takis-

to poradiť s ľuďmi, ktorí tomuto biznisu 

rozumejú. 

Aká je spolupráca so záujemcami? 

S čím sa pri komunikácii s nimi stretá-

vate, čo vás dokáže prekvapiť?

Mnoho ľudí nemá prehľad, čo všetko podni-

kanie vlastne obnáša, s čím sa musia popa-

sovať. Zaplatíte a ocitnete sa v situácii, ktorú 

ste vôbec nečakali a nepoznali. 

Podľa našich skúseností zlyhávajú v tejto 

úlohe aj skúsení manžéri, ktorí pracovali vo 

veľkých korporáciách a s „veľkými“ peniaz-

mi. Situácia, že svoje peniaze, povedzme 

40 000 € vlastne poskytnú niekomu inému 

a sú v jeho rukách, v nich prebúdza strach, 

kvôli ktorému sa začínajú správať úplne inak. 

Nie sú schopní efektívne komunikovať so za-

mestnancami, nedokážu „byť nad vecou“, 

navršujú jednu chybu na druhú. 

Radíme franchisistom, aby boli aktívni a ne-

chali sa školiť aj v takých záležitostiach, ktoré 

musí poznať personál prevádzky. 

Aj keď sám nechce pracovať ako výživový 

poradca, mal by zo svojej pozície poznať svoj 

podnik do každého detailu. 

Potom dokáže lepšie riadiť aj maličkosti, kto-

ré o tom rozhodujú – a síce, či výsledok a zá-

robok bude iba priemerný, alebo vyšší. Ob-

čas tiež pobočka síce funguje, ale ľudia už 

nie sú schopní sledovať rast paušálnych ná-

kladov a zisk potom klesá.

Franchising

,,Mikrokoncepty 

čaká veľká 

budúcnosť aj 

preto, že v oboch 

našich krajinách je 

množstvo menších 

miest a sídiel. 

Franchisisti majú 

menšie náklady. 

Keďže ide o menšie 

prevádzky, 

nepotrebujú toľko 

personálu. V praxi 

teda stačí menší 

obrat,“ hovorí 

J. Gonda. F
o

to
: 

a
rc

h
ív

22



ŠPECIÁL

V Čechách sa pred istým časom objavil 

trend mikrokonceptov, kde sa franchis-

ingové značky snažia prenikať do men-

ších miest. Plánujete ich zaviesť aj na 

Slovensku?

Mikrokoncepty čaká veľká budúcnosť aj pre-

to, že v oboch našich krajinách je množstvo 

menších miest a sídiel. Práve v týchto sídlach 

franchisisti majú menšie náklady – prevádzko-

vé aj vstupné. Keďže ide o menšie prevádz-

ky, nepotrebujú toľko personálu. V praxi teda 

stačí menší obrat, pritom stále celkom slušne 

zarobia.  

V menších mestách je napokon aj väčší hlad 

po zaujímavých službách, pretože tamojší 

obyvatelia nemajú také možnosti, ako tí vo 

veľkomeste. V menšom meste napokon maji-

teľ franchisingovej prevádzky ušetrí za propa-

gáciu – pretože informácie sa šíria oveľa rých-

lejšie a zdarma. 

Ako sa vám osvedčil koncept pre malé 

mestá?

Vo februári tohto roku sme po veľmi starost-

livých prípravách otvorili našu pobočku typu 

mikro v Turnove. Pretože ide o úplne nový 

projekt, rozhodli sme sa, že ju budeme pre-

vádzkovať ako našu vlastnú a to preto, aby 

sme mohli záujemcom o tento typ pobočky 

poskytovať nielen celý servis, ale takisto skú-

senosti s uvádzaním na trh a tiež reálne infor-

mácie o fi nančných požiadavkách a personál-

nej náročnosti. 

Za tri mesiace si pobočka získala stálu klien-

telu, a hneď po prvom mesiaci už bola v čier-

nych číslach a to ani nehovoríme o terapeutic-

kých výsledkoch. 

Na základe týchto výsledkov sa koncept 

osvedčil a má budúcnosť, vykazuje totiž také 

isté výsledky ako ostatné pobočky o väčších 

mestách. 

Na základe týchto skúseností otvoríme prvú 

franchisingovú mikro pobočku v Benešove 

a radi by sme s mikrokonceptom prerazili aj 

na Slovensku. 

Pobočka typu mikro je vhodná do všetkých 

malých miest s 10 až 19 tisíc obyvateľmi a in-

vestície - vrátane zásob a fi nančnej rezervy 

na prvé mesiace prevádzky začína na sume 

11 tisíc eur. 

Ako by ste zhodnotili  súčasné aktivity 

v NATURHOUSE?

Aktivít v súčasnosti máme mnoho. Pre našich 

franchisingových partnerov máme k dispozí-

cii nový software, zatiaľ len prvú časť, avšak 

už prispieva k príjemnejšej a efektívnejšej práci 

s klientom a umožňuje nám rýchlejšie nadvia-

zať spojenie s centrálou a franchisistami. 

Znova sme rozšírili našu produktovú sadu 

o dva nové produkty, pričom úplnou novinkou 

sú raňajkové cereálie s CLA, o ktoré majú naši 

klienti enormný záujem.

Úspešne sme zaviedli nové balíčky Detoxi-

kácie a Ľahlé nohy a v najbližšom čase pri-

nesieme našim klientom ďalšiu podporu pri 

chudnutí.

Už dlhší čas evidujeme rastúci záujem o po-

radenstvo zo strany rodičov s deťmi trpiacimi 

nadváhou, pre ktoré máme zostavené špeciál-

ne jedálničky, ktoré deťom chutia a pritom za-

chovávajú optimálny príjem všetkých živín.

V tomto roku sme takisto znížili ceny našich 

najpredávanejších produktov, čo zákazníci sku-

točne ocenili a prehĺbili sme ich záujem.  Naše 

poradne už navštívilo vyše sto tisíc klienov.  

Aké sú vaše plány na tento rok?

Pokračujeme v otváraní štandardných pobo-

čiek a plánujeme začať otvárať pobočky typu 

mikro. 

Veľmi sa nám osvedčili workshopy pre perso-

nál v pobočkách aj pre fanchisistov, na tento 

rok sme tak opäť pripravili sériu tematických 

workshopov a školení, ktoré sa konajú nielen 

v Prahe, ale aj v Bratislave a v Brne. 

Naša sieť je už rozsiahla a my sa snažíme byť 

našim franchisistom a personálu na poboč-

kách byť čo najbližšie. V rámci rozširovania 

franchisingovej siete bude možné kúpiť nie-

ktoré z našich už zavedených pobočiek. Ne-

sporná výhoda spočíva v tom, že nový maji-

teľ získa poradňu s už stálou klientelou a to aj 

vrátane skúseného personálu. 

Samozrejme, že pracujeme aj na novom vzde-

lávacom programe NATURHOUSE Univerzity 

v spolupráci so zahraničnou univerzitou z USA 

– a to pre vyššie vzdelanie dietológov a fran-

chisistov. Budú u nás môcť získať titul MBA, 

na ktorom sa budú podielať skúsení odborníci 

z odboru dietológie a výživy, lekári a profesi-

onáli v odbore osobného manažmentu.

Pôjde o unikátny vzdelávací systém na trhu. 

V najbližšom čase uvedieme na trh s účin-

ným cvičením určeným pre tehotné, seniorov, 

športovcov apod.  

Ako sa vám javí situácia na Slovensku?

Situácia je stabilná, prehlbujeme spoluprácu  

s tými franchisistami, ktorých už máme a ta-

kisto aj s personálom v pobočkách. S novými 

nájomcami rokujeme o otvorení nových po-

bočiek tak typu mikro ako aj štandardných. 

Veríme, že budeme úspešne pokračo-

vať v rozširovaní franchisingovej siete aj na 

Slovensku.

redakcia 

Franchising

Podnikajte s nami
nebudete na to sami!

Portál Franchise Direct

nás zaradil medzi Top 100

celosvetových

franchisingových systémov

dôvodov, prečo podnikať s nami:

Vzdelávanie v MBA programe

10
Založiť a riadiť vlastnú firmu 
pod osvedčenou značkou.

Overené know-how.

Komplexná podpora 
a poradenstvo.

Vstupné a priebežné školenia.

Územná exkluzivita.

Investície od 11 200 EUR.

Rýchla návratnosť vložených prostriedkov.

Bez licenčných poplatkov, administratívny 
poplatok 300 EUR ročne.

Široká ponuka exkluzívnych produktov.

Metóda založená na výživovom poradenstve 
zadarmo a dlhodobej spolupráci s klientom. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kontaktujte: 

Jan Gonda, master franchisant pre Českú republiku a Slovensko 

franchising@naturhouse.sk, www.franchising.naturhouse.sk 

GSM: +421 903 432 001, +420 723 580 946

www.naturhouse.sk
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Regionálne produkty

T
ento rok Organizácia spojených 

národov vyhlásila za rok rodin-

ných fariem. Vo svete dnes fungu-

je 500 miliónov rodinných fariem. 

Ide o najrozšírenejšiu formu hos-

podárenia. Je to práve farmárska rodina, 

ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri 

oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj 

ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti. 

Môže udržať rozvoj, ochrániť prírodu, prispieť 

k biodiverzite. Rodinné farmy sú súčasťou 

miestnych systémov a miestnej kultúry a po-

silňujú lokálnu ekonomiku.

Rodinné farmy majú i svoj spoločenský 

prínos. Vedú k budovaniu vzťahov. Okolo 

fariem sa totiž môže tvoriť celá komunita. 

Farmári a spotrebitelia sa spoznávajú, ne-

skôr sa azda aj skamarátia, ale najmä dô-

verujú si – takže sa rozvíja aj sociálna sú-

držnosť.

Zväz ekologického poľnohospodárstva 

EKOTREND, ktorý združuje 84 členov, od 

pestovateľov po výrobcov či záujemcov 

o ekologické poľnohospodárstvo inšpirova-

la iniciatíva OSN k zvýšenej činnosti a začal 

organizovať konferencie a workshopy o tejto 

problematike. Hľadá na nich spolu s účast-

níkmi odpovede na otázky a problémy, ktoré 

trápia malých farmárov.  

POŽIADAVKY ZVÄZU EKONTREND:

1.  defi novať štatút provýrobcu spracujúceho 

potraviny na farme ako „hobby farmára“, 

t.j. ide o osobu vykonávajúcu drobné pes-

tovateľské a chovateľské činnosti – fyzická 

osoba nepodnikateľ, ktorá je občiansko - 

právne a trestno – právne zodpovedná za 

svoj výrobok a  má

-  právo: vyrábať z vlastných surovín potraviny 

do výšky 1,5 násobku minimálnej mzdy za 

mesiac, nepotrebuje výrobňu, nepotrebuje 

registračnú pokladňu, tovar môže predá-

F
o

to
: 
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vať len konečnému spotrebiteľovi v mieste 

farmy, na miestnom trhovisku alebo v miest-

nej maloobchodnej predajni formou „pries-

kumu trhu“, nepoberá sociálne dávky

-  povinnosť: ohlásiť svoju činnosť obci, pla-

tiť si zdravotné poistenie, tak ako dobrovoľ-

ne nezamestnaná osoba

2.  umožniť predaj produktov z dvora aj do 

miestnych školských a predškolských za-

riadení, škôl, zariadení sociálnych služieb, 

zdravotníckych zariadení, zariadení sociál-

noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

a na zotavovacích podujatiach - Nariade-

nie vlády SR 360/2011 a

3.  zvolať pracovné stretnutie so ŠVPS o jed-

notnom uplatňovaní predpisov na celom 

území SR.

PREČO JE RODINA 
A POĽNOHOSPODÁRSTVO DÔLEŽITÉ?

  Rodina a drobné poľnohospodárstvo sú 

neoddeliteľne spojené a prispievajú k sve-

tovej potravinovej bezpečnosti.

  Rodinné poľnohospodárstvo zachováva 

tradičné potravinárske výrobky, a zároveň 

prispieva k vyváženej strave a ochrane 

svetovej agro-biodiverzity a trvalo udrža-

teľného využívania prírodných zdrojov.

  Rodinné poľnohospodárstvo predstavuje 

príležitosť k posilneniu miestnych ekono-

mík, a to najmä v kombinácii s konkrét-

nymi politikami zameranými na sociálnu 

ochranu a blahobyt komunít. 

Rodinné farmy sú základom 
poľnohospodárskej produkcie

  Vo svete existuje viac ako 500 miliónov rodinných fariem.

  Tvoria viac ako 98 % poľnohospodárskych podnikov.

  Sú zodpovedné za najmenej 56 % poľnohospodárskej produkcie 

a obhospodarujú 56 % pôdy.

Rodinní poľnohospodári tiež obhospodarujú významnú časť svetovej 

poľnohospodárskej pôdy. Regionálne priemery sú:

  85 % v Ázii

  62 % v Afrike

  83 % v Severnej a Strednej Amerike

  68 % v Európe

  18 % v Južnej Amerike

Základné 

fakty a čí
sla

Dávame šancu 
drobným farmárom?

Európa dnes hľadá spôsob ako von z krízy 
a nezamestnanosti. Jednou z foriem, ktorou sa môže vydať, je posolstvo, 
ktoré svetu adresovala OSN: dajte šancu aj drobným farmárom. 

INICIATÍVNY EKONTREND
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Zuzana Homolová je majiteľkou 
rodinnej farmy AFRA – ODORICA na Spiši a je 
nielen iba členkou EKOTREND Slovakia ale aj 
predsedníčkou Zväzu ekologického poľnohospodárstva. 
Zväz administruje stránku www.predajzdvora.sk.

EKOHOSPODÁRI

MALÍ FARMÁRI
majú podporu spotrebiteľov (a politikov?) 

S
lovenský VÝBER: Príklon spot-

rebiteľov k domácim, farmár-

skym produktom je v ostatnom 

období dosť zjavný. Najmä 

preto, že si už mnohí spotre-

bitelia, na základe vlastných skúseností 

uvedomujú, že  doma vypestované pro-

dukty sú tie najlepšie. (Príklad paradajky 

a uhorky z domácej záhrady versus kú-

pené v predajniach obchodných reťaz-

cov....) Darí sa domácim producentom 

predať ich produkty, sú vytvorené mož-

nosti – trhy – trhové miesta a podobne?

Zuzana Homolová: Máme tu značný záu-

jem spotrebiteľov o potraviny od prvovýrob-

cov, máme farmárov, ktorým by legalizácia 

takéhoto predaja pomohla prežiť na vidieku, 

avšak nemáme pravidlá pre takýto predaj. 

SV: Ako súčasná slovenská legislatíva 

pomáha (nuž vieme, že viac menej je 

proti) farmárom?

Čo by ste  zmenili v legislatíve pre far-

márov na Slovensku ako prvé?

ZH: Umožniť záujemcom o rodinné farmárče-

nie dostať sa k pôde, t.j urýchlenie komasácie.

V Bratislave sa stále stretávame s názorom, 

že u nás nie sú ľudia, ktorí majú zájem živiť 

sa poľnohospodárstvom v malom. Z vlastnej 

skúsenosti viem, že to nie je pravda. Rozši-

rujú to veľkí farmári, pretože nechcú, aby sa 

malí farmári dozvedeli, akú podporu môžu 

dostať od štátu vo forme dotácií. A veľká 

škoda je aj to, že Slovenská poľnohospodár-

ska a potravinárska komora (SPPK) nezastu-

puje všetkých farmárov - i keď to vyhlasuje 

- ale len veľkých. Veď, čo kedy urobila pre 

malých farmárov ?

SV: Predaj z dvora je pomerne známa 

akcia „ministerstva pôdohospodárstva“ 

– avšak je dostatočne podporovaná 

a úspešná? A čo všetko musí splniť malý 

poľnohospodár, farmár pre to, aby mo-

hol takto predávať?

ZH: Predaj z dvora je zo strany ministerstva 

Zuzana Homolová má to „šťastie“, že už 

počas agrárnej reformy po 1. svetovej vojne 

odkúpili jej predkovia 100 ha pôdy, ktorú im 

síce v rámci kolektivizácie znova vzali, ale 

potom po roku 1989 ju získali späť. Andrej 

Franko, otec Zuzany Homolovej začal znova 

v roku 1987 na pôde predkov pestovať 

liečivé rastliny. Farmu preberala po svojom 

otcovi už v systéme kontrolovaného 

ekologického poľnohospodárstva. Od roku 

2004 hospodári na výmere 7 hektárov, 

z toho liečivé rastliny pestuje na jednom 

hektári. Na ostatnej výmere pestuje pšenicu 

špaldu, lucernu siatu a jačmeň jarný.

F
o

to
: 

a
rc
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pôdohospodárstva skôr tolerovaný v zmysle 

rímskeho „chlieb a hry“ ako podporovaný. Na 

každú iniciatívu zdola ohľadom riešenia jed-

notlivých problémov príde odpoveď vo forme 

regulácie. Farmár môže na trhu predávať len 

prvotné produkty (vajcia, med, ...), spraco-

vané produkty na potraviny môže predávať 

len ten, kto má registovanú, resp. schválenú 

prevádzku t.j. 

1/  mať priestory na podnikanie - požiadať 

obec o vyčlenenie minimálne jednej miest-

nosti a k tomu prislúchajúce sociálne za-

riadenie, 

2/  mať osvedčenie SHR, čím mu je pridelené 

IČO a DIČ,

3/  používať registračnú pokladňu, 

4/  mať vytvorený Prevádzkový poriadok - 

správna výrobná prax.

Regionálne produkty
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je  registračnú pokladňu, tovar môže predá-

vať konečnému spotrebiteľovi v mieste far-

my, na miestnom trhovisku alebo v miestnej 

maloobchodnej predajni formou „ prieskumu 

trhu“, nepoberá sociálne dávky a povinnosť:

ohlásiť svoju činnosť na obci, platiť si zdra-

votné poistenie, tak ako dobrovoľne neza-

mestnaná osoba.

SV: Obce a mestá, ktoré majú v kompe-

tencii školy od materských po stredné 

– musia nakupovať potraviny cez verej-

né obstarávanie – čiže pestovateľ „za ro-

hom, v dedine“ nemá šancu zvíťaziť pred 

veľkoobchodom...Ako voči tejto „hlúpej“ 

norme bojovať?

ZH: Pokiaľ sa rada rodičov školy rozhodne 

nakupovať od miestneho farmára, malo by 

jej to byť umožnené bez zbytočnej byrok-

racie.    

SV: Každý farmár potrebuje najmä viac 

hektárov bonitnej pôdy, na to, aby mohol 

farmárčiť – prípadne lúky, kde by mohol 

vyhnať dobytok na pašu...Na ostatnej 

konferencii ste sa venovali problemati-

ke komasácie – sceľovaniu pozemkov 

– ktoré sa počas predchádzajúcich ro-

kov drobili... majú teda vlastne farmári 

kde pestovať a produkovať? Je problém 

získať pôdu?

ZH: Áno, je to asi najväčší problém, lebo po-

kiaľ sa ľudia nevedia dostať k svojmu výrob-

nému prostriedku, tak nemôžu nič vyrábať.

SV: Aký je váš postoj ku skupovaniu 

pôdy zahraničnými vlastníkmi - vieme, 

že o ňu majú záujem zahraniční investo-

ri a dokážu na nej úspešne pestovať plo-

diny a chovať dobytok. Legislatíva v tej-

to oblasti sa v súčasnosti mení, myslíte 

si, že pomôže?

ZH: Je mi veľmi ľúto, že Slováci predáva-

jú pôdu cudzincom. Naši predkovia chodili 

až do Ameriky, aby za tam zarobené 

peniaze potom nakúpili kúsok poľa tu, na 

TÉMA

Slovensku.    

V pripravovanom zákone by sme uvítali, keby 

jeden právny subjekt mohol vlastniť poľno-

hospodársku pôdu o celkovej výmere maxi-

málne 300 hektárov, právnická osoba mohla 

vlastniť poľnohospodársku pôdu len za pred-

pokladu, že je občanom SR minimálne 10 

rokov a aby sa nadobudnutá pôda nesmela 

predefi novať na iné účely.    

SV: Spoločná poľnohospodárska politi-

ka Európskej únie slovenským farmárom 

nepraje...Ako by mala slovenská vláda 

podporovať domácu produkciu? Máte 

možnosť ako Zväz EKONTREND oslo-

vovať poslancov, politikov – aby zmenili 

situáciu, aby presvedčili banky, že majú 

podporovať domáci agropriemysel? Je 

vás dosť na to, aby ste boli vypočutí?

ZH: Rodinné farmy sú šancou pre sloven-

ský vidiek. Potraviny sú najspotrebnejší tovar. 

Umožniť predaj potravín prvovýrobcom, či už 

na farme, miestnom trhovisku alebo v miest-

nej maloobchodnej predajni by pomohlo vy-

tiahnuť ľudí zo sociálnej siete a  zvýšiť regi-

onálnu ekonomiku. 

Predpokladáme, že v každej obci by sa tak-

to mohlo živiť 10 rodín, čo v konečnom dô-

sledku znamená 150 000 zamestnaných ľudí 

(3000 obcí x 10 ľudí x 4 členovia rodiny + 30 

000 pracovných miest pri obslužných prá-

cach). 

Zatiaľ to však v Bratislave nikoho neoslovilo, 

a tak naše sporadické návštevy sú „ako keby 

hrach na stenu hádzal“. Pritom je stále viac 

ľudí, ktorí chcú žiť na vidieku a živiť sa poľno-

hospodárstvom.

SV: Čo pre väčšie využitie domácej pôdy 

a produktov z nej môžeme urobiť? Obce 

a mestá, médiá, farmári, výrobcovia, aby 

sme politikov donútili podporovať far-

márov, producentov?

ZH: Malí farmári by mali dostať šancu dostať 

sa k pôde, živiť sa vlastnou prácou a produ-

kovať potraviny - regionálne špeciality. Obce 

a mestá by mali vytvoriť všeobecne záväzné 

nariadenie umožňujúce prvovýrobcom predaj 

potravín na miestom trhovisku. Médiá by mali 

viac propagovať už existujúce rodinné farmy 

a ich pozitívny vplyv pre život na vidieku.

Veľkí farmári a výrobcovia by mali dať šan-

cu malým, veď produkcia potravín z rodin-

ných fariem nie je o nasýtení celého národa, 

ale o prežití na vidieku v spojení s cestovným 

ruchom a agroturistikou. A politici ? Tí zatiaľ  

okrem proklamácií pre malých farmárov ne-

urobili nič.

Za 10 rokov nášho snaženia sme stále len na 

začiatku. Rok 2014 vyhlásilo OSN - FAO za 

medzinárodný rok rodinných fariem. Po všet-

SV: Jedno je dopestovať plodinu a dru-

hé je predať z nej produkt. Najvýhodnej-

šie je predávať konečný produkt – podľa 

receptu starých materí...Predpokladám, 

že legislatíva vyžaduje také podmien-

ky, ktoré malí farmári nemôžu splniť, nie 

že by nechceli, ale nemajú dostatok fi -

nančných prostriedkov na to, aby moh-

li mať takú prevádzku, ktorá by spĺňa-

la podmienky...Pritom domáce jedlá, tie 

najlepšie – vznikajú v obyčajnej kuchy-

ni, ktorá ani nemusí mať odsávačku pa-

chov, umývačku a pod.

ZH: Áno, je potrebné defi novať osobu vy-

konávajúcu drobné pestovateľské a chova-

teľské činnosti ako fyzickú osobu nepodni-

kateľa, ktorá je občiansko - právne i trestno 

– právne zodpovedná za svoj výrobok a má 

právo: vyrábať z vlastných surovín potraviny 

do výšky 1,5 násobku minimálnej mzdy za 

mesiac, nepotrebuje výrobňu, nepotrebu-

DESATORO PREDAJA 
Z DVORA

1.  Som prvovýrobca.

2.  Vyrábam z vlastných surovín.

3.  Vyrábam podľa originálnych receptúr.

4.  Vyrábam prevážne ručne.

5.  Svoje výrobky predávam konečnému spotrebiteľovi.

6.  Spĺňam štandardné hygienické požiadavky.

7.  Dodržiavam podmienky správnej praxe.

8.  Všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku.

9.  Logo PREDAJ Z DVORA používam so súhlasom držiteľa ochrannej známky.

10.  Svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj značky PREDAJ Z DVORA.
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kých tých kauzách s potravinami, u ktorých je 

niekedy veľmi nejasný pôvod, je predaj z dvo-

ra najkratším spojením medzi prvovýrobcom 

a konečným spotrebiteľom, čím sa eliminujú 

viaceré riziká. Malí výrobcovia sú odkázaní na 

kvalitu, pretože zlá reklama sa veľmi rýchlo 

šíri a zákazník sa k vám už viac nevráti. Ne-

treba sa teda ničoho báť. Každý výrobca je 

predsa trestno-právne aj občiansko-právne 

zodpovedný za svoj výrobok. A pokiaľ štátu 

nevadí, že sa tu predávajú cigarety s označe-

ním „spôsobuje rakovinu, urýchľuje smrť,...“, 

tak by mali mať možnosť aj prvovýrobcovia 

predávať svoje výrobky vyrobené trebárs aj 

doma v kuchyni  s jednoduchým označením 

„predaj z dvora“, pričom by išlo len o tých, 

ktorí splňajú kritériá desatora. Ešte tu máme 

vytvorené aj regionálne kancelárie Národnej 

siete rozvoja vidieka (www.nsrv.sk), škoda 

len, že veľa ľudí z vidieka o nich nevie.

SV: Stále ešte organizujete ekotábory na 

farme pre deti z mesta, (ktoré si myslia, 

že krava je fi alová a mlieko je zo škatule?) 

Myslíte si, že by pravidelné brigády na far-

me podporili povedomie a znalosti o kva-

litných potravinách? Stoja vám tie starosti 

za to, aby sa pár detí dozvedelo o tom, že 

„krava sa musí dojiť, aby mali mlieko“?  

ZH: Ekotábory organizujeme, sú pre deti 

i dospelých a stále je o ne značný záujem. 

Počas týždňa s nami účastníci žijú na far-

me, pomáhajú nám, učia sa rôzne remeslá 

a večer pri ohni debatujeme na rôzne témy. 

Starosti s tým spojené považujeme za spes-

trenie nášho života na farme. Človek k spo-

kojnému životu veľa nepotrebuje, hlavne aby 

bol šťastný.

(dk) 

Predaj 
a darovanie pôdy: 
a čo začínajúci 
farmári? 

Podľa zákona, ktorý koncom mája schválila 

NR SR by mali pôdu prednostne nadobúdať 

osoby, ktoré podnikajú alebo pracujú v poľ-

nohospodárskej výrobe najmenej tri roky.

Prednostné právo na odkúpenie pôdy budú 

mať družstvá, agropodniky a samostatne 

hospodáriaci roľníci v obci, v ktorej sa poľ-

nohospodársky pozemok nachádza. Ak títo 

záujem o pôdu neprejavia, právo na jej od-

kúpenie budú mať osoby podnikajúce alebo 

pracujúce v poľnohospodárstve v susediacej 

obci, následne aj z inej oblasti. Pokiaľ o pre-

vod poľnohospodárskeho pozemku za cenu 

požadovanú prevádzajúcim neprejaví záu-

jem žiaden z takto určených subjektov, bude 

môcť pozemok nadobudnúť ktokoľvek.

Obmedzenia pri predaji a darovaní sa nema-

jú vzťahovať na záhrady a pozemky, ktoré 

sú v intraviláne obce, ani na pozemky s vý-

merou do 2000 štvorcových metrov, aj keď 

sa nachádzajú mimo zastavaného územia 

obce... Rešpektovať sa budú aj práva dedi-

čov a reštitučné nároky. 

Doteraz mohli pôdu na Slovensku kupovať 

aj osoby, ktoré na nej nepodnikali, čo podľa 

ministerstva pôdohospodárstva ako pred-

kladateľa návrhu neprispieva k jej ochrane 

a riadnemu obhospodarovaniu. Dôkazom 

toho má byť klesajúca výmera pôdy, na kto-

rú sa čerpajú priame platby z eurofondov. 

Zmluva o fungovaní EÚ výslovne neupravu-

je pravidlá nadobúdania vlastníckeho práva 

k pôde. Každý členský štát si tak môže túto 

problematiku upraviť samostatne zákonom.

Opozícia však zákon z dielne rezortu pôdo-

hospodárstva v pléne dôrazne kritizovala. 

Viacerí opoziční poslanci tvrdia, že je protiú-

stavný a avizujú podanie na Ústavný súd SR. 

Je síce pravda, že občania predávajú pôdu 

zahraničným záujemcom, ktorí na nej pod-

nikajú, avšak na druhej strane právna norma 

zvýhodňuje veľkopodnikateľov a fi nančníkov.

A ak by chcel začať podnikať mladý farmár, kto-

rý nevlastní pôdu, ako ju získa? Iba ak sa nad 

ním zmiluje „veľkopodnikateľ s pôdou“... 
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N
a Slovensku stále rastie po-

čet ľudí, ktorí uprednostňujú 

domáce výrobky pred dovo-

zovými, zahraničnými – teda 

najmä pred tými, ktoré sa pre-

pravujú v uzavretých igelitových vreciach 

a debnách a cestou dozrievajú vďaka prí-

sadám... Slovenských spotrebiteľov už  

čoraz viac okrem krajiny pôvodu zaují-

ma najmä kvalita a cena potravín. Zohnať 

domáce čerstvé potraviny už v ostatnom 

čase nie je až taký problém, ak si dáte tú 

námahu a zháňate informácie o trhoch, či 

cestujete priamo za farmármi. Vyžaduje 

to však dosť času a ten, však to dobre 

vieme, dnes pracujúcemu človeku chýba 

najviac. 

Eko, bio – domáce, zdravé, 
čerstvé...je v podstate jedno ako nazývame doma prípadne na 
malej rodinnej farme vypestované plodiny. Podstatný fakt prečo 
je o ne čoraz väčší záujem je v tom, že sú pestované neďaleko, bez 
nadmerných chemických prísad a prídu na stôl čerstvé. 

PRIAMO Z FARMY, PRIAMO DOMOV

NIET NAD DOBRÉ SLUŽBY Dnes však už za 

čerstvými slovenskými potravinami nároč-

nejší spotrebitelia nemusia cestovať na far-

my. Aj na Slovensku sa udomácnila služba 

– donáška farmárskych produktov. Dodáva-

telia farmárskych potravín doručujú priamo 

domov zeleninu, ovocie, mliečne produkty 

a mnoho iných výrobkov priamo z fariem, 

s ktorými spolupracujú. Čerstvosť produk-

tov je priamo zaručená. 

„Debničkový predaj“ - tento názov sa už zau-

žíval. Prvé pokusy s takouto službou zákaz-

níkom slovenskí dodávatelia odpozorovali 

v Čechách a Česi sa zasa poučili od suse-

dov. V Európe je dovoz farmárskych produk-

tov priamo do domácností samozrejmosťou 
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FARMÁRSKE KOŠÍKY:
kúsok Slovenska na váš stôl

– napokon, aj farmárske trhy sú v európskych 

krajinách úplne bežné, pravidelné a súčasťou 

koloritu každého väčšieho mesta. 

VEĽKOU PREDNOSŤOU TEJTO SLUŽBY je pre 

zákazníka to, že pohodlne, bez problémov 

kúpi čerstvé produkty priamo z dvora, a po-

tom najmä istota pôvodu produktov a mož-

nosť overiť si informácie o tom, ako a kde sa 

pestujú. Rozhodujúcim kritériom pre nákup 

je farma, z ktorej produkt pochádza. Ak sa 

už zákazník rozhodne platiť viac za čerstvé 

domáce produkty, chce vedieť viac aj o tom, 

ako sa pestujú, či sa pri pestovaní používajú 

pesticídy, ako sa vyrábajú produkty, čo sa do 

nich pridáva a tak ďalej. 

Úlohou „debničkárov“ je sprostredkovať do-

voz farmárskych potravín do domácností, 

avšak zároveň sú aj tými, ktorí podporujú far-

márov...Ako píše Marián Benka (Zem&Vek, 

č. 5 / 2014, str. 81) farmári z ovčej farmy 

v obci Hriadeľ potvrdili, že majitelia dodáv-

ky a fi rmy Lokapetit Matúš Marek a Tomáš 

Kondé, ich zachránili. Dodávky do najbližšej 

mliekarne nedokázali splniť, pretože výkup-

né ceny boli príliš nízke a predaj v najbližšom 

okruhu známych nestačil pokryť náklady na 

výrobu. V súčasnosti majú vďaka fi rme Lo-

kalpetit zabezpečený odbyt, pravidelných 

zákazníkov na trase Banská Bystrica – Nitra 

– Bratislava.  

Chlapci z Lokapetit sa inšpirovali vo Veľkej 

Británii, kde takéto služby fungujú už od 80-

tych rokov minulého storočia. 

V USA, Kanade a vo Francúzsku sú takéto 

služby takisto veľmi populárne a žiadané. 

ČERSTVÉ POTRAVINY dopestované na Slo-

vensku zháňajú a kupujú mladé mamičky, 

ktoré deťom chcú dopriať zdravé potra-

viny, ďalšou pomerne početnou skupinou 

záujemcov sú ľudia, ktorí sa starajú o svoje 

zdravie a dôsledne sledujú, čo dajú do úst 

a odkiaľ pochádzajú ich potraviny a v nepo-

slednom rade sa k týmto dvom skupinám 

Regionálne produkty
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jímavé. „Zloženie debničiek určujeme my 

a riadime sa predovšetkým sezónnosťou, 

rozmarmi počasia a hlavne tým, čo práve 

naši farmári zozbierali a čo je potrebné ešte 

nechať na poliach dozrieť.“ 

S úsmevom dodáva: „Tento systém skladania 

debničiek sa nám osvedčil a mnoho zákazní-

kov, ktorí si nevedeli predstaviť, že si nemô-

žu presne nakúpiť zeleninu a ovocie podľa 

svojho výberu, to nakoniec veľmi uvítali. Do-

stali sa k nim aj také špeciality, ktoré by si za 

normálnych okolností do svojich nákupných 

tašiek nevložili a mali tak možnosť odskúšať 

mnoho nových a zaujímavých chutí.“

ČO, V ČOM A KAM Zelenina, ovocie, mliečne 

výrobky, vajíčka, pečivo, strukoviny, kore-

niny, medy, ale aj čerstvé bylinky, originál-

ne slimačie delikatesy či ovocné šťavy... to 

všetko a mnohé iné potraviny dovážajú raz 

za týždeň v drevených debničkách, prípad-

ne v papierovej taške. Stačí sa zaregistrovať 

na webovej stránke www.svetbedniciek.

sk, vybrať si tovar a vyplniť formu doruče-

nia. Debničkári ponúkajú rozvoz domov, ale 

aj do práce. Okrem Zvolena a Banskej Bys-

trice si produkty zákazník môže objednať 

aj v Bratislave a Nitre, a dvakrát v mesiaci 

je možná objednávka aj v Trenčíne, Žiline 

a Martine. 

Predpokladáme, že ďalšie akcie na podporu 

farmárov sa objavia čo nevidieť. Zatiaľ prikla-

dáme zopár adries - www.predajzdvora.

sk, www.debnickari.sk, www.farmicka.

sk, www.slovenskadebnicka.sk, www.

lokapetit.sk, na ktorých možno nájsť svojho 

farmára, prípadne debničkára. 

(da) 

pridávajú starší ľudia, ktorí znova objavu-

jú chuť pravých potravín – tú, akú poznali 

v detstve. Napokon, aj mnohí alergici, oce-

ňujú, že si občas môžu dovoliť zjesť „zaká-

zané“ potraviny... Paradajka z neďalekého 

poľa dozretá na slnku nielenže vonia ako 

paradajka, ale má aj konzistenciu paradaj-

ky a navyše vzhľadom na to, že necestova-

la „dozrievajúc cez pol planéty“, nemusí byť 

spúšťačom alergickej reagencie.  

PODPORA REGIONÁLNOSTI Aj chlapci Peter Kin-

del a Andrej Nosáľ z malej dedinky Lieskovec 

pri Zvolene, zvyknutí na potraviny dopesto-

vané v ich záhradách, sa rozhodli pomáhať 

miestnym farmárom. Tvrdia, že existuje mno-

ho spôsobov, ktorými sa dá vyjadriť láska 

k prírode. Peter a Andrej si vybrali Svet Deb-

ničiek. „Pokúšame sa pomáhať tým, ktorí 

ešte nehodili motyku za chrbát a neprestali 

pestovať na Slovensku poctivé kvalitné po-

traviny. Týmto milovníkom prírody a Sloven-

ska sme verní i my!“

Inšpiráciou a hnacou silou bol pre nich Svět 

Bedýnek, ktorého tvorcami sú Janka a Petr 

z Prahy. Základom ich projektu s debničkami 

bol osobný a kamarátsky prístup ako k far-

márom, tak aj zákazníkom. „Hneď na prvom 

stretnutí sme pochopili, že máme rovnakú 

fi lozofi u. Zásadná je pre nás dôvera a čest-

nosť. S farmárom či výrobcom si preto mu-

síme v prvom rade navzájom veriť - výsledok 

sa potom odzrkadlí v dobre odvedenej prá-

ci a spokojnosti našich zákazníkov. Na dru-

hej strane, keď vidím, ako sa s láskou sta-

rá na príklad rodinka Sepešiových o svoju 

zeleninku, som skutočne šťastný, že mnohí 

slovenskí farmári nestrácajú nádej a napriek 

nelichotivým ekonomickým podmienkam sa 

oduševnene starajú o svoje zelené bohat-

stvá. Poslaním Sveta debničiek je doviezť 

rodákom kúsok Slovenska priamo na stôl,“ 

hovorí Peťo Kindel, zakladateľ projektu Svet 

debničiek na Slovensku.  

SEZÓNNOSŤ A ČERSTVOSŤ Zelenina a ovo-

cie v „debničkách“, ako ich Svet debni-

čiek označuje, pochádza najmä od sloven-

ských farmárov. Dbajú najmä na sezónnosť 

a čerstvosť. „Záleží nám na tom, aby zele-

nina a ovocie, ktorú v debničkách spotrebi-

teľ nájde, boli v domácnosti čo najskôr od 

momentu, kedy sú odtrhnuté zo stromu či 

vybrané farmárom z pôdy. Keďže sa snaží-

me uspokojiť potreby našich zákazníkov aj 

v zimnom období, kedy na Slovensku ovo-

cie nerastie, využívame niekoľko overených 

ovocinárov v zahraničí. To platí napríklad pre 

našu tzv. svetovú debničku, kde zákazník 

nájde slovenský základ (celoročne zemiaky, 

jablká),“ vysvetľuje Peter. 

Obsah debničiek každý týždeň menia a upra-

vujú tak, aby boli vždy pestré a niečím zau-

Regionálne produkty
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Príbeh značky

P
RÍBEH Z BUŠE Na počiatku išlo o spo-

ločnú túžbu malej skupiny priateľov 

realizovať svoju spoločnú víziu pro-

jektu, ktorá si dala za cieľ vytvoriť 

vlastnú kolekciu oblečenia vhodné-

ho pre cestovanie a pobyt v prírode. Nie iba ako 

kópiu či módny výstrelok, ale ako plnohodnot-

nú alternatívu na miestnom trhu neexistujúceho 

sortimentu a takisto plne si uvedomujúc všetky 

riziká prameniace z neistej budúcnosti a ohlasu. 

Nebol to chladne vykalkulovaný biznis plán, ale 

čistá výzva. A práve v tom sa prejavili osobné 

skúsenosti z cestovania po celom svete, ktoré 

majiteľov súčasnej úspešnej značky oblečenia 

naučili, že pre úspech a prežitie sú nutné pre-

dovšetkým rešpekt k prírode, pevná vôľa, tvrdá F
o

to
: 
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BUSHMAN 
je spätý s prírodou

Z každého 

jedného 

zakúpeného 

trička idú 4 € pre 

konkrétne zviera 

zo zoologickej 

záhrady.

Inšpiráciou 
pre vznik kolekcie oblečenia a vybavenia 
pre cestovanie a voľný čas sa stali skúsenosti 
z exotických výprav. Každý výrobok značky 
BUSHMAN preto nesie kus posolstva od 
rôznych ľudí z rôznych kútov sveta. Jedno 
majú ale všetci spoločné: žijú v harmónii 
s prírodou a idú svojou vlastnou cestou.

VÝZVA PRE NIELEN CESTOVATELOV

práca a zdravý rozum. Práve tak, ako je to vo 

svete pôvodných obyvateľov vo všetkých kú-

toch planéty, ktorí zvádzajú boj o svoje miesto 

v divočine alebo nehostinnej buši.

VZNIK ZNAČKY Termínom bushman sa v Austrálii 

označuje človek, ktorý žije v prírode a v súlade 

s ňou, ktorý sám rozhoduje o svojom osude, 

ktorý sám pozná všetky prednosti aj nástrahy 

tohto slobodného rozhodnutia. V duchu tejto fi -

lozofi e sa niekde na druhej strane planéty „v bu-

ši“ narodil aj český BUSHMAN. Nie za stolom 

kancelárie, nie v romantickom opare kaviarne, 

ale priamo na mieste v austrálskej buši ďaleko 

od mesta priamo uprostred prírody. S energiou 

a presvedčením, ktoré pretrváva. „Viac než čo-

koľvek iného to boli práve osobné zážitky a skú-

senosti z celého sveta, ktoré nám ukázali smer 

a štýl oblečenia a vybavenia, ktoré potrebuje 

človek na cestách prírodou,“ hovorí na úvod 

Miroslav Ševčík - konateľ a zároveň výkonný 

riaditeľ spoločnosti BUSHMAN Slovakia...Vide-

li a sami sme aj vyskúšali, aké oblečenie po-

užívajú miestni ľudia a predovšetkým, z čoho 

a ako je ich oblečenie vyrábané. Bez akýchkoľ-

vek samoúčelných príkras a výhradne z miest-

ne dostupných prírodných materiálov ako sú 

bavlna, vlna, ľan, konope, koža a podobne. 

Ich denný štýl života je zároveň tou najlepšou 

skúškou kvality a funkčnosti takéhoto obleče-

nia. Od Aljašky až po Nový Zéland ne existuje 

lepší dôkaz prispôsobenia sa rozdielnym klima-

tickým podmienkam, ako práve tradičný miest-

ny odev. O jeho vlastnostiach a kvalitách totiž 

nerozhoduje nikto iný než príroda a ten, kto ho 

denne používa. Rozhodli sme sa preto od za-

čiatku projektu využívať v maximálnej možnej 

miere výhradne prírodné materiály,“ vysvetľuje 

fi lozofi u značky Miroslav Ševčík.  

PRVÉ KROKY „My sme nevedeli, čo nás čaká. 

Stáli sme pred rozhodnutím stať sa priekopník-

mi praktického, funkčného a pohodlného ob-

lečenia pre cestovanie, zhotoveného výhradne 

z prírodných materiálov. Týmto sortimentom sa 

totiž na našom trhu nikto nezaoberal! Vyvinuli 

sme preto od prvých nápadov, výkresov a stri-

hov vlastnú kompaktnú modelovú sadu pánske-

ho oblečenia, ktorá obsahovala niektoré výrobky 

doposiaľ u nás v podstate úplne neznáme. Tak 

uzreli svetlo sveta napríklad nohavice, na kto-

rých sa dalo odopnúť spodné časti (cargopant-

szipoff), cargo kraťasy z extrémne pevného ma-

teriálu, krátka bunda zo záťažového materiálu 

(armádnej plachtoviny) a ďalšie. Bola to cesta 

rovnako ťažká a zložitá, ako cesta nepreskú-

manou krajinou. Okrem strihu, škály prírodných 

farieb a použitých prírodných materiálov sa tie-

to výrobky odlišovali aj výnimočne starostlivým 

a robustným spracovaním,“ pokračuje Miroslav 

Ševčík. Značka napríklad ako prvá na našom 

trhu predstavila unikátnu technológiu trojité-

ho švu. Spracovanie prírodných technických 

materiálov síce prinášalo zložitejšiu a prácnej-

šiu výrobu a vyššiu úžitkovú hmotnosť, ale za-

ručovalo extrémne vysokú pevnosť i odolnosť 

a tým aj dlhú životnosť. Teda vlastnosti, ktoré 

každé správne outdoorové oblečenie bezpod-

mienečne vyžaduje. Práve také bolo naše prvé 

oblečenie so značkou BUSHMAN. Náročné 

spracovanie a sústredenie všetkých prostried-

kov pomohli vytvoriť individuálnu a svojim spô-

sobom unikátnu kolekciu. Jej povesť sa rých-

lo rozšírila medzi skalných prívržencov rýdzeho 

outdoorového oblečenia a jednotlivé modely sa 

veľmi rýchlo začali dobre predávať.

STRATÉGIA PREDAJA Jedinou možnosťou, ako 

uspokojiť rastúci záujem zákazníkov, boli do-
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Miroslav Ševčík, výkonný riaditeľ 

spoločnosti BUSHMANN Slovakia: 

„Nechceme svet zmeniť, chceme 

v ňom hľadať prirodzené miesto. 

Nechceme, aby po nás zostala 

nezničiteľná hora odpadov, 

chceme myslieť a vyrábať tak, 

aby sme sa nemuseli hanbiť nie 

len za svoju prácu, ale zároveň 

ani za to, čo po nás zostane.

dávky kolekcie do už fungujúcich špecializo-

vaných predajní s outdoorovým oblečením. 

To sa po čase, s rozširujúcou sa kolek ciou 

aj objemom predaja ukázalo iba ako pre-

chodné riešenie. Bolo zrejmé, že pre expan-

ziu značky a jej výrobkov sú tieto obchody 

malé a prirodzeným rozhodnutím bolo budo-

vanie vlastných obchodov, ktoré by prezento-

vali sortiment a štýl presne v duchu vlastných 

predstáv. Prvým kamenným obchodom sa 

BUSHMAN predstavil širšej verejnosti v Pra-

he a postupne nasledovali ďalšie predajne. Na 

Slovensku bol prvý obchod otvorený v brati-

slavskom Auparku a dodnes sa teší priazni zá-

kazníkov.

BUSHMAN sa rozhodol rešpektovať zme-

nu všeobecnej stratégie a chovania zákazní-

kov a začal svoje menšie kamenné obchody 

presúvať do obchodných centier. To zname-

nalo i kvalitatívnu zmenu vzhľadu obchodov, 

prezentáciu tovaru a otvorenie širokého sor-

timentu nepomerne väčšej zákazníckej skupi-

ne. S ohľadom na ekonomické výsledky, roz-

širujúcu sa kolekciu a všeobecnú situáciu na 

trhu, sa toto rozhodnutie ukázalo ako jediné 

správne a pomohlo značke postúpiť po rebrí-

ku znalosti, vnímania a prestíže o viditeľný kus 

dopredu.

OBCHODY BUSHMAN Otvorenie prvého obcho-

du BUSHMAN bolo zároveň realizáciou vlast-

ných predstáv, kritérií a pravidiel vzhľadu, 

obsahu a atmosféry. „Chceli sme aj v tomto 

prípade maximálne využiť v interiéri prírodné 

materiály a to doslova od stropu až po pod-

lahy. Každý náš obchod je svojim spôsobom 

na mieru tvoreným originálom, vrátane vyba-

venia, ktoré viac ako stojany pripomína soli-

térne kusy nábytku, využívame teplé interiéro-
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vé odtiene farieb a ich kontrasty, pre výzdobu 

volíme maľby s prírodnými alebo domorodými 

motívmi. Celková atmosféra obchodov sa ne-

sie v ľahko koloniálnom štýle. Skladba zásob, 

vystavenie a prezentácia tovaru ale najmä prí-

stup k zákazníkom majú svoje prísne pravidlá, 

ktoré sa snažíme postupne zdokonaľovať,“ vy-

kresľuje stratégiu predaj Martin Krumpál, Retail 

& Marketing Manager spoločnosti BUSHMAN 

Slovakia. Súčasná podoba obchodnej sie-

te BUSHMAN obsahuje 23 predajní na úze-

mí Českej republiky a 7 značkových predajní 

na Slovensku. „Sme presvedčení, že tieto čísla 

nie sú konečné a značka BUSHMAN sa objaví 

na ďalších trhoch,“ dodáva Miroslav Ševčík.

ZÁKAZNÍCI Prvá kolekcia BUSHMAN, jedno-

značne určená pre použitie v drsných a nároč-

ných prírodných podmienkach, bola domé-

nou mužov, ktorí sú vyznávačmi ortodoxného 

outdooru. To bola a je stále jedna z kľúčových 

cieľových skupín značky BUSHMAN. S rozši-

rovaním kolekcie a s rastúcim počtom mode-

lov sa BUSHMAN prirodzene otvoril aj ďalším 

cieľovým skupinám. Súčasný trend aktívne-

ho využitia voľného času a uprednostnenia 

individuality v bežnom dennom použití, vedie 

k prelínaniu jednotlivých štýlov až do tej miery, 

že v niektorých momentoch iba sám zákazník 

rozlišuje podľa svojho vkusu, či považuje ko-

lekciu za outdoorovú či lifestylovú. Frekven-

cia oblečenia značky BUSHMAN vo všetkých 

oblastiach denného života dokazuje, že sa pri 

navrhovaní a výrobe nových modelov tomuto 

spojeniu mimoriadne darí. BUSHMAN sa stal 

vhodnou voľbou nie len pre cestovanie a po-

byt v prírode, ale ponúka zároveň alternatívu 

elegantného a osobitého oblečenia pre kaž-

dý deň.

Predstavenie dámskej kolekcie bolo v sorti-

mente veľkou novinkou, ale i táto inovácia sa 

ukázala ako správna voľba. Martin Krumpál 

k tomu hovorí: „Cieľová skupina zákazníkov 

BUSHMAN totiž nemá byť defi novaná akokoľ-

vek ostro vymedzenou hranicou, má za cieľ byť 

vyjadrením vzťahu a prístupu k životu a prezen-

tácii osobnosti svojho majiteľa. My sami nech-

ceme vyrábať oblečenie pre úzko vymedzenú 

skupinu, chceme v modeloch zachovať princíp 

slobody a voľnosti, ktorý stál pri zrode značky. 

Pretože sloboda, to je predovšetkým priestor, 

o ktorého šírke rozhoduje každý sám“. BUSH-

MAN je fi rmou, ktorá nikdy neprestáva praco-

vať na vývoji nových modelov. Zároveň je tiež 

stále fi rmou, kde na začiatku tvorby kolekcie 

vždy stoja návrhári, nie ekonómovia či fi nanč-

níci. To zaručuje ich modelom originálny štýl 

a vysoký štandard prevedenia. 

MARKETING Marketingovo sa značka od za-

čiatku svojho vzniku orientuje na kampane 

s dobročinným rozmerom. Ide predovšetkým 

o projekty, kde je na dobrú vec venovaná ur-

čitá suma finančných prostriedkov získaná 

predajom produktov. V minulosti šlo napríklad 

o projekt BUSHMAN for UNICEF, aktuálne ide 

o BUSHMAN for ZOO. Vlky, zubra a dokon-

ca i majestátneho leva môže podporiť každý, 

kto si zaobstará unikátne tričko zo špeciálnej 

kolekcie BUSHMAN for ZOO. Z jedného za-

kúpeného trička budú venované vždy 4 € pre 

konkrétne zviera zo zoologickej záhrady. Trič-

ká sú na predaj v jednotlivých predajniach ale-

bo na e-shope. 

Spoločensky zodpovedný charakter marke-

tingovej stratégie je odrazom celkovej fi lozo-

fi e spoločnosti. Takto ju vníma Miroslav Šev-

čík: „Nechceme svet zmeniť, chceme v ňom 

hľadať prirodzené miesto. Nechceme, aby po 

nás zostala nezničiteľná hora odpadov, chce-

me myslieť a vyrábať tak, aby sme sa nemu-

seli hanbiť nie len za svoju prácu, ale zároveň 

ani za to, čo po nás zostane. Spolu s kvalitou 

a štýlom vo svojich výrobkoch ponúkame aj 

pocit slobodného rozhodnutia, vlastnej voľby 

a pocit súdržnosti ľudí „rovnakej krvi“. Práve 

preto sa necítime ani vyvolenými, ani výnimoč-

nými, ale jednoducho bušmeni, rovnako ako 

veľa našich verných zákazníkov.“

Nela Sadloňová 
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Sme súčasťou domácnosti

S papierovými produktmi osobnej hygieny 

značky Tento sa stretávame prakticky na kaž-

dom kroku. Už roky patrí na tuzemskom trhu 

k populárnym značkám. Medzi zákazníkmi si 

získali obľubu predovšetkým dobrým pome-

rom kvality a ceny. Väčšina spotrebiteľov ani 

netuší, že značka Tento patrí už od roku 2006 

do skupiny silných značiek vlastnených fín-

skou spoločnosťou Metsä Tissue.

Hygiena na prírodnej báze

Značka Tento tradične cieli na zákazníkov, ktorí 
uprednostňujú šetrné hygienické výrobky založe-
né na prírodnej báze. Také, čo zároveň prospie-
vajú zdraviu a sú priateľské k životnému pro-
strediu. Všetky tieto požiadavky produkty Tento 
bohato spĺňajú, k ich predajnosti navyše prispie-
va atraktívny a inovatívny design obalov. To všet-
ko sú vlastnosti, vďaka ktorým Metsä Tissue so 
svojimi značkami patrí k lídrom na európskom 
trhu, napriek silnej konkurencií.

Kompletný sortiment toaletného papiera, ku-
chynských utierok, hygienických papierových 
vreckoviek, kozmetických utierok a obrúskov do 
domácnosti vhodných pre každú príležitosť sa 
v Čechách a na Slovensku predáva pod znač-
kou Tento a v prémiovej kvalite aj pod značkou 
Lambi. Na ostatných európskych trhoch nájdeme 
taktiež značky ako Serla (najmä v Škandinávii) 

a Mola (v Poľsku a v Rusku). Na tuzemskom trhu 
si veľkú obľubu získali hlavne toaletné papiere 
s vôňou mora, rumančeku, lúčnych kvetov alebo 
s balzamom z liečivých rastlín, rovnako ako pa-
pierové vreckovky s vôňou eukalyptu alebo aloe 
vera. Stále sa tiež rozširuje ponuka kozmetických 
obrúskov a praktických papierových utierok. 

Okrem výrobkov pre domácnosť vyrába Metsä 
Tissue pod značkou Katrin taktiež hygienické 
systémy pre komfort na pracoviskách, verejných 

Tento – šikovné 
riešenie s fínskou DNA

Každú nehodu 

v domácnosti 

jednoducho 

a rýchlo ,,vyrieši“ 

kuchynská 

utierka. F
o

to
: 

a
rc

h
ív

32



SORTIMENT

toaletách a pre hotelových hostí a návštevníkov 
reštaurácií. Špecialitou tejto ponuky sú systé-
mové zásobníky Katrin, kompatibilné papierové 
utierky a toaletný papier.

Výrobky na želanie spotrebiteľa

Tajomstvo úspechu výrobkov  Metsä Tissue spočí-
va predovšetkým vo vývoji výrobkov podľa potrieb 
a prianí zákazníkov a konečných používateľov. 
Vychádza sa pri tom dôsledne z podrobných in-
formácií o trhu a sledovaní spotrebiteľských tren-
dov, ktoré sa často líšia podľa jednotlivých krajín 
a regiónov. Všetky tieto poznatky a požiadavky 
sa sústreďujú vo vývojovom centre Metsä Tissue 
(Competence Center Tissue, CCT) v nemeckom 
Raubachu, ktoré je zodpovedné za vývoj produk-
tov a ochranu duševného vlastníctva v oblasti vý-
roby a úpravy papiera, receptúry prísad, veľkosti 
a obsahu balení. CCT sa tiež spoločne s výrobcami 
technológií podieľa na vývoji strojov a zúčastňu-
je sa na externých výskumných projektoch spolu 
s vysokými školami a výskumnými ústavmi.
Dobrým príkladom úspešnej inovácie z nedáv-
nej doby sú napríklad papierové utierky Tento 
dodávané v útržkoch namiesto klasických ro-

liek. Toto riešenie umožňuje používateľovi odo-
berať potrebné množstvo utierok len dvoma prs-
tami a nie oboma rukami, ako doteraz. Výrobok 
chráni štýlová a atraktívna papierová škatuľka, 
ktorá súčasne zdobí interiér vašej domácnosti. 
Inovatívne balenie je praktické a vždy po ruke. 
Vďaka svojmu tvaru je aj ľahko skladovateľné 
a pri transporte chráni životné prostredie.

Úplne špecifickú odnož výroby Metsä Tissue 
predstavuje značka SAGA, na našom trhu za-
stúpená len ojedinele. Dobre ju poznajú predo-
všetkým profesionálni i domáci kuchári na celom 
svete. Široké portfólio papierov určených na pe-
čenie a varenie má ideálne vlastnosti pre potreby 
modernej gastronómie s použitím nízkeho obsa-
hu tuku. Papiere môžu byť v priamom kontakte 
s jedlom a čo je hlavné, nelepia sa.

Spoločná stávka na budúcnosť

Ešte skôr, ako budete objednávať niektorý z vý-
robkov značky Tento, nebude na škodu si túto 
spoločnosť a jej jedinečný ekologický prístup 
priblížiť. Možno vám potom budú jej produkty 
ešte sympatickejšie.

Metsä Tissue je jednou z piatich dcérskych spo-
ločností korporácie Metsä Group, za ktorou stojí 
ako takmer stopercentný vlastník družstvo Metsä-
litto Cooperative. Družstvo bolo založené už pred 
osemdesiatimi rokmi ako podnikateľský zámer 
súkromných majiteľov fínskych lesov, ktorí chceli 
spoločne čeliť zahraničnej konkurencií pri ťažbe, 
spracovávaní a predaji dreva. Dnes družstvo tvorí 
neuveriteľný počet 123 tisíc súkromných majite-
ľov fínskych lesov. Metsä Group zamestnáva tak-
mer 11 tisíc ľudí v 30 krajinách sveta a jej tržby 
v minulom roku dosiahli 4,9 miliardy eur.

Okrem divízie Metsä Forest, ktorá sa dodnes 
zaoberá lesníctvom a ťažbou dreva, zastrešuje 
rovnako divízie drevárskej výroby (Metsä Wood), 
výroby celulózy (Metsä Fiber), výroby kartónu 
a papiera (Metsä Board), papierových výrobkov 
osobnej hygieny a papierov na pečenie (Metsä 
Tissue). Posledná menovaná divízia je najväčším 
zamestnávateľom (2800 zamestnancov), s roč-
ným obratom jednej miliardy eur a výrobnými 
závodmi v šiestich európskych krajinách. Jeden 
z najväčších je na Slovensku v Žiline, kde sa vy-
rába takmer kompletný rad toaletných papierov 
od radu Economy až po prémiové produkty radu 
Feel Good. Okrem toho sa tu vyrábajú aj kuchyn-
ské utierky a hygienické vreckovky.

Fíni majú odjakživa veľmi silný vzťah k príro-

de, najmä k lesom. 
V ich mytológii bol les povýšený na čosi posvät-
né, o čom svedčí napríklad Tapiola – epos o les-
nej ríši a tiež rovnomenné lesné mesto. Stromy 
majú dodnes v tejto zemi prednosť pred záujma-
mi človeka a fínske lesné hospodárstvo ide prík-
ladom celému svetu.

Vo Fínsku sa v posledných dvadsiatich rokoch 
ročne vyťaží asi 59 miliónov kubických metrov 
dreva, ale odhaduje sa, že približne 75 miliónov 
kubických metrov nového dreva vyrastie každý 
rok. Fínsko je tak jednou z mála krajín na svete, 
kde lesy pribúdajú. 

Nie náhodou sa hovorí, že Fíni sa vydali ces-
tou udržateľného rozvoja dávno predtým, než 
tento termín objavil zvyšok sveta. A z tejto fi -
lozofi e tiež vyplýva zodpovedný vzťah Metsä 
Group k využitiu dreva na priemyselné účely. 
Spoločnosť je členom Svetovej rady pre udr-
žateľný rozvoj (WBCSD), pri výrobe používa vý-
hradne certifi kované drevo (FSC, PEFC) a spolu-
pracuje so všetkými významnými ekologickými 
organizáciami. 

Pôvodné fínske štandardy výroby rozšírila aj 
do ďalších krajín, v ktorých pôsobí. Dokáže ur-
čiť presný pôvod každého vlákna vo výrobkoch 
a prírodu nielenže nezaťažuje, ale dokonca po-
máha jej rozvoju. Myslite na Tento skvelý prístup, 
keď budete vyberať svojho dodávateľa papiero-
vých potrieb pre hygienu, domácnosť, hotel ale-
bo kuchyňu. 
(pr) 

Sme súčasťou domácnosti

Vďaka inovatívnemu baleniu 

so skvelým dizajnom sú 

najnovšie utierky dobre 

skladovateľné...
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Slovenský TOKAJ 

Na malom kúsku 
územia východného Slovenska, v mieste, kde KRÁĽ 
SLNKO vychádza o niečo skôr, sa rodí to, čo vo svete 
nemá obdobu: SLOVENSKÝ TOKAJ.... V porovnaní 
s maďarskou časťou tejto vzácnej malej vinohradnícko-
vinárskej oblasti sa na slovenskom území rozlieha 
približne len jedna desatina. 

OHROMNÉ VÍNA Z MALEJ OBLASTI

OD OSTROŽOVICA
Veľké vína z Veľkého Tŕnia

už ochutnal tisícky vzoriek vín zo stoviek vinár-

skych oblastí sveta. Každý člen degustačnej 

komisie hodnotí víno samostatne. Degustácia 

je anonymná, víno má pridelené svoje číslo. 

Väčšinou sto bodový systém hodnotí vzhľad, 

vôňu, chuť a celkový dojem z vína. Komisie sú 

nezávislé, častokrát sa najlepšie aj najhoršie 

ohodnotenie vína v komisii škrtá, a tak zostáva 

objektívnosť zachovaná. Rozhodnutie komi-

sií je profesionálne a nikto ho nespochybňu-

je. Všetky slovenské vína, ktoré sa medzinárod-

ných súťaží zúčastňujú, musia byť zatriedené 

Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 

Ú
SPECHY DOMA AJ V ZAHRANIČÍ Na-

priek tomu získavajú vína zo sloven-

skej časti tokajského územia vzácne 

úspechy na vinárskom poli nielen na 

Slovensku, ale aj v tvrdej konkurencii 

svetových vín. Tieto ocenenia si každý vinár váži 

a rád sa nimi popýši. Zákazník - milovník vína 

samozrejme tieto úspechy a ocenenia takisto 

dokáže ohodnotiť.

AKO SA MEDZINÁRODNE HODNOTÍ? Nezávislé ko-

misie odborníkov z celého sveta sa nemýlia. 

Spoznajú kvalitu a vedia ju oceniť. Každý z nich F
o
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Manželia 

Ostrožovičovci 

a ich úžasný 

sladký mok. 
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poľnohospodárskym s celkovým analytickým 

rozborom a tie zhodnotí odborná komisia. 

KVALITA Z VLASTNÝCH VINÍC Je priam ideálne, 

keď je vinár aj vinohradníkom a hrozno dopes-

túva vo vlastných viniciach. Tak si reguluje 

kvalitu, úrodnosť, aj termíny zberu hrozna. Na-

vyše, keď sú vinohrady vysadené citlivo, tvoria 

úžasnú krajinotvorbu a sú pohladením duše. 

Väčšina slovenských vinohradníkov obrába 

svoje vinohrady v tzv. integrovanej produkcii. Je 

to systém, ktorý je šetrný k ľuďom aj k prírode.

Obmedzuje sa pri ňom použitie chemických 

preparátov aj priemyselných hnojív.

Z NOVODOBEJ HISTÓRIE SLOVENSKÉHO TOKAJA 

Najstaršou privátnou fi rmou na slovenskom to-

kajskom území je fi rma Jaroslava Ostrožoviča 

z Veľkej Tŕne. 

V roku 1990 ju spolu s manželkou založili prak-

ticky z nuly a z malej rodinnej fi rmy vyrástlo vi-

nárstvo s celým zázemím na výrobu vín, moder-

nou technológiou spracovania hrozna a najmä 

dnes už s 55 hektármi vlastných rodivých 

tokajských vinohradov, ktoré ošetrujú sys-

témom integrovanej produkcie. Štyri hektáre 

z nich pestujú systémom, ktorý zodpovedá BIO 

pestovaniu. Postreky sa robia feniklovým ole-

jom s macerovanými bylinkami, ktoré stimulu-

jú imunitný systém viniča, a ten potom lepšie 

odoláva chorobám. Proti škodcom sa napríklad 

na rastliny naočkujú prirodzené predátory, ako 

dravé roztoče Typhlodromus pyri a pod.

Kruh výroby a služieb uzatvorili Ostrožovičovci 

vytvorením podmienok pre turisticko-gurmán-

ske cesty za vínom.

V osemhektárovom areáli fi rmy nájdete Tokaj-

ský dom s pol kilometrovou pivnicou, ukrytou 13 

metrov pod zemou, plnou zrejúceho vína a tromi 

degustačnými miestnosťami. Vínna sála s audio-

vizuálnym zariadením je uspôsobená tak, aby 

sa tu dali usporadúvať školenia a tímové škole-

nia a stretnutia. Vinárstvo ponúka aj ubytovanie 

a výbornú zemplínsku kuchyňu.

VEĽKÉ VÍNA Z VEĽKEJ TŔNE Vína značky Ostro-

žovič zbierajú medaily nielen po Slovensku, ale 

aj v celom svete. 

V roku 2013 sa ich Tokajský výber 6 putňový, 

ročník 2003 stal Vínom mesta Košice – Eu-

rópske hlavné mesto kultúry. Získali zla-

tú medailu v Izraeli na súťaži vín TERRAVINO, 

pýšia sa titulom Najlepšie  zahraničné víno zo 

súťaže Vinum Juvenale v Brne. V Španielsku 

získali ZLATO za Muškát žltý, slamový. Pote-

šila aj cena Ministra zahraničných vecí SR na 

súťaži vín MUN-DUS a dokonca dobyli Buda-

pešť, keď ich TOKAJ CUVÉE Slamové ročník 

2011 získalo v tvrdej maďarskej konkurencii titul 

CHAMPION. Na súťaži  vín výlučne z integro-

vanej produkcie získali zlatú medailu, rovnako 

na Grand Prix Austerlitz. V zbierke medailí roka 

2013 sú aj dve zlaté medaile z AWC Vienna 

a striebro z Argentíny - VINANDINO. 

V tomto roku za krátky čas získali ďalšie vý-

znamné ocenenia. ZLATÁ medaila z Moldavska 

bola prvým februárovým úspechom. Tokajská 

výberová esencia ročník 2002 príjemne prekva-

pila zlatom v gréckych Thessalonikách a špa-

nielskom Madride, ako aj striebrom v Bruseli. 

Krásnym úspechom sú dve ZLATÉ medaile 

zo svetovej výstavy VINALIES PARIS, kto-

rá je jednou z najprestížnejších výstav na svete. 

Z najväčšej charitatívnej vínnej súťaži v ame-

rickom Finger Lakes ako každoročne uspeli 

a odniesli si dve ZLATÉ, jednu STRIEBORNÚ 

a jednu BRONZOVÚ medailu. S napätím oča-

kávajú výsledky výstav, konané  u našich ma-

ďarských susedov - Vinagora Budapešť a ra-

kúskej výstavy AWC Vienna.

Výpočet medailí je oveľa širší, úspechov bolo 

oveľa viac, ale veď príďte a ochutnajte...

Pokiaľ máte do oblasti Tokaj ďaleko, radi vám 

Ostrožovičovci svoje skvosty zašlú do dvoch 

pracovných dní kamkoľvek v rámci Slovenska, 

s dopravou zdarma. 

Avšak navštíviť ich vinárstvo na samom konci 

Slovenska sa naozaj oplatí. V pol kilometra dlhej 

tokajskej pivnici ochutnáte poklady, ktoré inde 

nenájdete. Firemný archív s ročníkovými vínami, 

obrastenými vzácnou tokajskou plesňou Cla-

dosporium cellare vo vás zanechá nezabud-

nuteľný zážitok. Na golfovom odpalisku vo fi rme 

môžete trénovať odpaly a v rozprávkovom pen-

zióne po degustácii prežiť sladkú tokajskú noc. 

Ostrožovičovci vás srdečne pozývajú ... (pr) 

Slovenský TOKAJ 

Vinice 

dotvárajú 

ráz krajiny. 
Vinohradnícka 
oblasť Tokaj 

je geografi cky uzatvorená oblasť vinohradníctva 

a vinárstva v povodí rieky Bodrog, na Slovensku 

ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom 

Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku 

ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Ide 

o historickú aj teritoriálnu súčasť veľkého 

tokajského regiónu.

Na Slovensku má oblasť 907 ha. Ide o plošne 

najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. 

Vinohrady zaberajú 13 % z celkovej poľnohospo-

dárskej plochy Tokajskej vinohradníckej oblasti. 

V zložení genetických podpníkov a vinohradov 

prevládajú odrody Furmint - 48 %, Lipovina 

32 %, Muškát 12 %, ostatné odrody stolových 

a červených vín 8 %. 

Tokajskú oblasť a najznámejšie vinohradnícke 

hony sa nachádzajú v obciach: Malá Tŕňa , Veľká 

Tŕňa,- Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Viničky, 

Bara, Černochov, Ladmovce, Borša, Zemplín.- 

Trojputňové alebo šesťputňové? 

Putňové tokajské vína môžu byť trojputňo-

vé, štvorputňové a päťputňové. Špeciálnym 

prípadom je víno šesťputňové. Putne sa rátajú 

od počtu putní cibéb, ktoré sa na jeho výrobu 

použijú.

Putňa je drevená nádoba, do ktorej sa oberajú 

cibéby. Do jednej putne sa zmestí 22 až 25 

kilogramov cibéb.

Cibéba je bobuľa hrozna, ktorá prirodzene 

dozrela na vínnej réve, a ktorú obrali v neskorom 

zbere, zväčša v  novembri.

Gonczký sud je 136 l suchého vína alebo muštu.

Pri výrobe klasického putňového tokajského vína 

sa niekoľko putní cibéb zaleje jedným gonczkým 

sudom. Keď chceme získať napríklad trojputňové 

tokajské víno, zalejeme tri putne cibéb 136 litra-

mi suchého vína. Doba zrenia vína v pivniciach je 

potom štyri až osem rokov. Túto klasickú metódu 

vymyslel a zdokonalil Maté Szepsi Lack.  Podľa 

maďarskej vínnej ľudovej tradície schopnosť 

vyrábať jedinečné sladké vône, objavil v regióne 

v roku 1650. Miestny kazateľ, M. L. Szepsi  bol 

tiež zodpovedný za výrobu vína a v danom 

roku nariadil žatvu v oneskorení, pretože sa bál 

útoku Turkov. Vďaka tomu oneskoreniu niektoré 

hrozná získali ušľachtilú pleseň a boli zozbierané 

a tlačené oddelene, pred tým ako sa nalievali 

do muštu. Víno predávané počas Veľkonočných 

sviatkov si v ďalšom roku získalo veľký obdiv. 

V nasledujúcich 10 rokoch bola ušľachtilá pleseň 

už uznávaná (viac ako 100 rokov pred tým, 

než sa tak stalo v Nemecku na zámku 

Johannisberg). 

Dnes sa už, samozrejme, používajú najmo-

dernejšie metódy, kde sa jednotlivé pomery 

určujú presne v laboratóriách. Stále však veľké 

množstvo vinárov postupuje podľa pôvodnej 

receptúry. 
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Príbeh značky

Úspech značky tkvie 
v neustálom nastavovaní nových 
štandardov v technológii a využiteľnosti. 
To z nej urobilo svetovú jednotku 
v outdoorových výrobkoch a tiež 
jej zabezpečilo vedúce miesto 
v stavebníctve, priemysle spracovania 
kameňa. Dnes je jej cieľom dať 
skúseným remeselníkom spoľahlivé, 
kvalitné a výkonné nástroje.

325 ROKOV

od zbraní cez šijacie stroje, 
motocykle až po kosačky 

HUSQVARNA

Z
AČALO TO PUŠKAMI V neskorších ro-

koch 17. storočia, vplyvom vyčíňa-

júcich vojen naprieč Európou, vzrá-

stla vo Švédsku produkcia zbraní. 

Pre manufaktúrnu výrobu bola po-

trebná vodná energia, preto boli v roku 1689 

spustené vrtné práce  blízko vodopádov 

v Huskvarne, južnom Švédsku, kde sa mnohé 

z produktov vyrábajú dodnes. Tu sa datuje za-

čiatok dlhej a úspešnej éry výroby ako vojen-

ských zbraní, tak osobných strelných zbraní. 

Kľúčovými faktormi úspechu bolo zameranie 

pozornosti na detaily, ktorá zahŕňa skúšob-

Predchodcom podniku bola továreň na výrobu 

pušiek v Jönköpingu, založená v roku 1620 

na základe dekrétu švédskeho kráľa, Gustáva 

II Adolfa, ako súčasť celoštátneho zbrojného 

priemyslu. Počas prvých rokov sa v nej vyrábalo 

asi 1500 mušketových hlavní ročne. Inšpiráciou 

pre logo Husqvarny bola práve klasická muška 

(hlaveň pušky z čelného pohľadu), ktorá sa 

v modernejšej podobe používa dodnes.

F
o

to
: 

a
rc

h
ív

nú streľbu. Špecializované tímy skúšobných 

strelcov sa starali o to, aby každá vyrobená 

zbraň fungovala bezchybne. Jeden z posled-

ných skúšobných strelcov, muž menom Six-

ten, bol výnimočný predovšetkým z dvoch 

dôvodov. Sixten bol profesionál s 20-ročnými 

skúsenosťami vo fi rme a po druhé, vzhľadom 

na svoju profesijnú úlohu, mal trochu rozporu-

plné priezvisko: Bohm – čo vo švédčine zna-

mená „slečna“.

ČAS ŠIJACÍCH STROJOV Poklesom dopytu 

v zbrojárskom priemysle spoločnosť videla 

Robotická 

kosačka zaujala 

- najčastejšie sa 

vraj volá Gordon.
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MOTOCYKLE – SKÚŠKA PIESKOM NA RALLYE 

Rok 1885 bol svedkom zrodu moderného ko-

lesa. Švédi veľmi skoro vycítili jeho potenciál 

a na základe vlastnej predchádzajúcej skúse-

nosti s presným inžinierstvom pri výrobe zbra-

ní, začali vyrábať vlastné bicykle. V roku 1903 

uviedol podnik na trh motorový bicykel (bicy-

kel vybavený jednovalcovým motorom) a krát-

ko potom aj motocykel. Od tej doby motocyk-

le značky Husqvarna dosiahli, vďaka svojim 

spoľahlivým motorom a konštrukcii, veľký 

úspech po celom svete. V roku 1982 preja-

vila o motocykle záujem napríklad francúzska 

armáda. Na preukázanie výkonnosti a život-

nosti motocyklov, zapožičal podnik francúz-

skej armáde deväť motoriek a tá ich vyskúša-

la na najnebezpečnejšom terénnom rallye na 

svete – rallye Paríž-Dakar. Po asi dvoch týž-

dňoch náročnej jazdy cez piesočné duny boli 

prípadné pochybnosti o kvalite a výkonnosti 

zažehnané. Od toho času sa tri z vojenských 

motocyklov nachádzajú na špičkových mies-

tach v triede 126 – 250 cc.

REŤAZOVÁ PÍLA V roku 1959 podnik uviedol 

na trh prvú reťazovú pílu. Vďaka širokej vy-

užiteľnosti a zníženej hlučnosti nastavil nový 

štandard vo vývoji motorových píl. Inšpirá-

ciou pre silné a ľahké motory boli priamo 

zase vlastné výrobky a v tomto prípade  mo-

tocykle. A tak začala cesta inovácií, do ktorej 

môžeme zahrnúť napríklad antivibračný sys-

tém LowVib®, technológiu motora X-Torq®, 

brzdu reťaze TrioBrake™ a dnešnú sofi stiko-

vanú technológiu akumulátorov. Tieto inová-

cie, spolu s mnohými ďalšími high-tech rieše-

niami, zabezpečili trvalo účinnú a spoľahlivú 

prácu reťazových píl za každých podmienok. 

Osvedčili sa napríklad v Rusku v roku 2010, 

kde zúrili divoké lesné požiare. Na zastave-

nie šírenia plameňov musel veľký počet dob-

rovoľníkov vytvoriť pomocou reťazových píl 

požiarne prieluky. Veľa dobrovoľníkov malo 

k dispozícii práve reťazové píly tejto značky 

- vydržali fungovať aj v extrémnych podmien-

kach. V nadväznosti na tieto udalosti podnik 

preškolil dobrovoľníkov Greenpeace v Mos-

možnosti rozšírenia sa využitím práve strojár-

skych zručností, ktoré pri výrobe zbraní získala 

a začala s produkciou širokej škály výrobkov. 

Od šijacích strojov, loveckých zbraní, pecí 

na drevo, mlynčekov na mäso, bicyklov, 

motocyklov, plynových pecí, mikrovln-

ných rúr atď. Odborné znalosti z výro-

by technologicky náročných výrob-

kov, ako sú práve zbrane, sa ukázali 

byť ako obrovská výhoda. Vysoká 

kvalita malých súčiastok a celkovo 

spoľahlivá konštrukcia viedla k ob-

dobiu úspešného predaja šijacích 

strojov po celom svete. 

Ukázalo sa napríklad, že výrobky 

boli schopné odolávať vode. Túto vlastnosť 

objavili v roku 1976, kedy vyzdvihli náklad 

z parníka S/S Per Brahe v jazere Vättern v juž-

nom Švédsku. Loď tu stroskotala v tom čase 

pred 58 rokmi počas silnej jesennej búrky. 

Pri nehode zomrelo 24 ľudí, vrátane slávne-

ho švédskeho ilustrátora Johna Bauera a je-

ho rodiny. Medzi nákladom boli vtedy nájdené 

niektoré šijacie stroje Husqvarna, ktoré boli po 

malom premazaní v bezchybnom prevádzky-

schopnom stave.

INOVÁCIE V KUCHYNI Na konci 19. storočia, 

kedy sa varilo v nádobách nad otvoreným oh-

ňom, videli inžinieri podniku potenciál v tom, 

ako variť jednoduchšie a bezpečnejšie. V exis-

tujúcej zlievarni, ktorá slúžila hlavne na výrobu 

šijacích strojov začali vyvíjať a odlievať kachle. 

V roku 1877 vyrobili v podniku prvé patento-

vané zliatinové kachle na drevo a ich úspech 

trval niekoľko desaťročí. V roku 1960 podnik 

priniesol revolúciu vo varení tým, že uviedol 

na trh mikrovlnnú rúru v tvare kupoly. Esteti-

ka hrala významnú úlohu aj pri návrhu prvých 

kachlí na drevo. Dekoratívne prvky mali veľ-

ký vplyv na to, ktorý model sa vyrábal ďalej. 

Príkladom môže byť model 122, najväčšie 

a najluxusnejšie kachle, ktoré boli navrhnuté 

pre veľké pánske sídla a zámky. Hovorí sa, že 

projektant jednoducho cítil, že 122 bola ele-

gantná kombinácia čísel, ktorú zvýraznil ako 

ozdobnú dekoráciu na kachliach. Či tento „di-

zajnový prvok“ pomohol aj predaju, však už 

príbeh nehovorí.

Príbeh značky

V roku 1969 spoločnosť 

prišla na trh s modelom 

180, prvou motorovou pílou 

s integrovaným systémom 

tlmenia vibrácií, ktorý zásadne 

znížil riziko poškodenia 

cievneho a nervového 

systému a iného zdravotného 

poškodenia užívateľa, 

a zároveň zvýšil bezpečnosť 

práce profesionálnych lesných 

pracovníkov.

Reťazové píly, vyžínače, plotostrihy a tiež 

úplne nová kategória riderov – riešenie 

pre  záhradu - akumulátorové výrobky, 

ktoré výkonom dosahujú benzínové stroje 

- avšak bez emisií, sú oveľa menej hlučné, 

s nižšou hladinou vibrácií a minimálnou 

potrebou údržby. 

kve, ako správne používať motorovú pílu aj 

pri ďalších akciách.

AJ OBLASŤ STAVEBNÍCTVA Po uvedení moto-

rových píl nasledovali práce na vývoji ručných 

rozbrusovacích píl. Základná fi lozofi a bola rov-

naká ako u pôvodných píl: jednoduché použi-

tie, ergonomický tvar, vysoký výkon a vysoká 

presnosť. Tieto rozbrusovačky, spoločne s na-

sledujúcimi výrobkami v tejto oblasti, zabez-

pečili značke prvé priečky v oblasti produktov 

pre stavebníctvo a spracovanie kameňa. Dô-

kazom je fakt, že ich stroje sú neustále žiadané 

po celom svete, aby pomohli v najnáročnejších 

situáciách. Príkladom môže byť napríklad pre-

stavba významnej kultovej športovej arény Ma-

racana v Rio de Janeiro v Brazílii. Táto stavba 

bola postavená v roku 1950, aby hostila prvý 

Svetový pohár vo futbale. Kompletná rekon-

štrukcia bola navrhnutá tak, aby modernizova-

la vnútornú časť Maracany pre Svetový pohár 

FIFA 2014 a letné olympijské hry v roku 2016, 

pričom zostane neupravená fasáda, aby si aré-

na zachovala historickú atmosféru. Robotní-

ci využívali pri práci rozbrusovacie píly, takisto 

podlahové píly, píly na murivo a vŕtačky (azda 

už netreba spomínať akej značky-☺).

ROBOTICKÁ KOSAČKA AUTOMOWER V roku 1995 

urobil podnik obrovský skok vpred zavedením 

solárneho pohonu robotických kosačiek na 

trávu SolarMower, tieto kosačky sú priamymi 

predchodcami najprogresívnejších kosačiek 

dneška Automower®. Aj keď to mnohí pod-

ceňovali, vo fi rme videli veľký potenciál v au-

tomatickej prevádzke a tichom chode tých-

to kosačiek. Kosačky dosahujúce perfektné 

výsledky pri kosení dávajú majiteľom domov 

a pracovníkom údržby viac voľného času. 

O 19 rokov neskôr tak má fi rma vo svojom 

portfóliu celú radu robotických kosačiek, kto-

ré sa starajú o tisíce trávnikov všetkých tvarov 

a veľkostí. V skutočnosti je Automower® tak 

populárny, že im ich majitelia dávajú aj mená, 

tak ako  domácim miláčikom. Hovorí sa, že 

najpopulárnejšie meno je Gordon.

(bott) 
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IT technológie v obcho

de

pomôže smartfón alebo tablet
NAKUPOVAT

Páčil by sa vám osobný 
predavač? Bol by neustále s vami, radil, 
kde nájdete žiadaný tovar a prípadne 
ponúkol aj nejakú podpultovú zľavu. 

UŽ ONEDLHO

Z
obchodov sa v blízkej budúcnosti 

stanú inteligentné objekty. Doká-

žu sledovať polohu návštevníkov 

v predajni a komunikovať s nimi. Už 

dnes existujú technológie, ktoré to 

umožňujú. Čoskoro budú dostupné na trhu 

a predajcovia sa budú musieť rozhodnúť, 

či im investície do nových zariadení a infra-

štruktúry zvýšia predaj.

AKO TO FUNGUJE? Laicky povedané, tieto 

technológie dokážu sledovať používateľovu 

polohu podobne ako GPS. GPS satelity sú 

Philips - inteligentné osvetlenie do obchodov

Spoločnosť Philips využíva LED osvetlenie v obchode pre komunikáciu so 

zákazníkmi. Systém posiela do smartfónov prispôsobené ponuky, zľavy 

a informácie podľa lokality používateľa.

Ako to funguje: 

Zákazník sa rozhodol, že si na 

večeru uvarí francúzske zemiaky.

Stiahol si mobilnú 

aplikáciu svojho 

obľúbeného 

supermarketu. 

V aplikácii si vybral 

recept na francúzske 

zemiaky.

LED svietidlá 

v obchode rozpoznali 

jeho polohu a poslali 

mu trasu, ako sa 

dostane k tovaru.

Zákazník išiel 

popri regále 

s čerstvou 

zeleninou. Systém 

na to zareagoval 

a do telefónu mu 

poslal exkluzívnu 

zľavu.

Aplikácia 

poradila aj 

receptom 

na výborný 

dezert. 

Inteligentné 

osvetlenie 

skontrolovalo, 

kde sa zákazník 

práve nachádza 

a vygenerovalo 

mu novú trasu.  

LED osvetlenia. Do každého svietidla integ-

rovala aj vysielač. Pre predajcov to zname-

ná, že pri zámene starej osvetľovacej sústavy 

(svietidiel)  za novú, získajú nielen kvalitnejšie 

a energeticky efektívnejšie LED svietidlá, ale 

aj nové možnosti komunikácie so zákazník-

mi. Ak si nakupujúci stiahnu mobilnú apliká-

ciu, vysielače rozpoznajú ich lokalitu v pre-

dajni a pomôžu im s nákupom. 

ČO PRINESÚ MAJÁKY NAKUPUJÚCIM... Použí-

vatelia získajú úplne nový zážitok z nakupo-

vania a ušetria čas. Predstavte si, že chcete 

na večeru variť bryndzové halušky. Túto in-

formáciu zadáte do mobilnej aplikácie a tá 

automaticky určí, aké potraviny potrebujete 

kúpiť. Po príchode do obchodu sa apliká-

cia spojí s najbližším vysielačom v predajni. 

Ten určí vašu lokalitu v budove a vygeneruje 

vám trasu.

Inteligentný systém taktiež dokáže roz-

poznať, aké položky kupujete najčastej-

šie a keď pôjdete okolo regálu s ovocím, 

upozorní vás na zľavu na vaše obľúbené ja-

blká. 

... A PREDAJCOM
Majitelia obchodov môžu získať a umocniť lo-

jalitu zákazníkov. Nakupujúcim vďaka novým 

technológiám ponúknu osobnejší prístup. 

Exkluzívne zľavy a ponuky môžu budovať 

vzťah so zákazníkom a motivovať ich, aby sa 

do obchodu vracali. Zákazníci sa radšej vrá-

tia tam, kde dostanú niečo extra. Predajcovia 

získajú aj veľké množstvo dát z vysielačov, 

ktoré môžu analyzovať a zefektívniť rozlože-

nie predajne alebo marketingové kampane. 

Tieto však nemajú za cieľ nahradiť predava-

čov, avšak manažérom obchodov ponúknu 

také informácie, ktoré by museli neustále 

zbierať a zaznamenávať desiatky zamest-

nancov. Jedinou nevýhodou novej technoló-

gie bude počiatočná investícia.

OPLATÍ SA TO? 
Tak znie najčastejšia otázka... Nasadenie no-

vej technológie samozrejme vyžaduje určitú 

investíciu, ktorá e závisí od zvoleného rieše-

nia. Konkrétne ceny ešte nepoznáme, avšak 

potenciál využitia takéhoto riešenia je zrej-

mý. 

Prvé inteligentné obchody už existujú. V Ho-

landsku sa práve v rámci pilotného programu 

testuje. 

však pre navigáciu v budovách nepoužiteľné 

kvôli nedostupnosti signálu. Predajcovia pre-

to využívajú malé vysielače – v prenesenom 

zmysle slova majáky, ktoré majú dosah nie-

koľko metrov. Dokážu komunikovať s mobil-

nými zariadeniami nakupujúcich a vďaka tomu 

vedia presne určiť, kde sa človek nachádza. 

Na to, aby sa dala pokryť celá predajňa, je po-

trebné použiť viacero vysielačov, vhodne ich 

rozmiestniť a zabezpečiť aj ich napájanie.

Riešenie pozná spoločnosť Philips. Tá ne-

dávno predstavila koncept inteligentného 
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Dobrý podnikateľ

Aj príroda z nich MÁ RADOST
V košickom hoteli Dália si plne 

uvedomujú zodpovednosť človeka za životné prostredie. Jeho 
ochrana je jednou z ich hlavných priorít a je tiež kľúčovým 
prvkom, ktorým sa odlišuje od ostatných prevádzok.

ECO FRIENDLY HOTEL

H
otel Dália je rodinný podnik, ma-

jitelia jednoducho takto veci cítia, 

a preto aj celá ich fi lozofi a vychá-

dza z eko hodnôt – a dodržia-

vania princípov ochrany prírody 

a všetkého čo s týmto pojmom súvisí.

„Veríme, že tieto aktivity sú inšpiráciou nielen 

pre verejnosť, ale motivujú aj našich dodáva-

teľov, ďalšie prevádzky, aby sa pripojili k myš-

lienke prevziať aj vlastnú zodpovednosť za ži-

votné prostredie. Samozrejme, že sa nikomu 

z nás nepodarí správať sa ekologicky na sto 

percent, to je ideál. My sa však na sto percent 

snažíme,“ vysvetľuje svoj postoj k podnikaniu  

Rastislav Amrich, majiteľ hotela Dália, ktorý sa 

prihlásil do súťaže Dobrý podnikateľ.

(Ďalšie príbehy a aj možnosť hlasovať sú na 

stránke wwww.metro.sk.)

TÍM HOTELA SA VŠAK stotožňuje s fi lozo fi ou 

ochrany prírody, a preto pri poskytovaní 

všetkých služieb a predaji produktov be-

rie ohľad aj na prírodu. Vďaka inovatívnym 

technológiám a osvojení si špecifi ckých pra-

covných postupov dokázali dlhodobo znížiť 

tvorbu odpadu, spotrebu energií a materiá-

lov (LED žiarivky, solárny dohrev vody, sen-

zory pohybu v spoločných priestoroch pre 

obmedzenie svietenia, ecosmart umývadlo-

vé a vaňové batérie s obmedzeným prieto-

kom vody, atď...). 

„Naše dlhoročné ekologické smerovanie bolo 

ximálnej možnej miere, pri výbere dodávate-

ľa je to pre nás dôležitý rozhodovací faktor,“ 

dodáva R. Amrich. Existencia hotela od roku 

2001 je dôkazom, že ekologické smerovanie 

má budúcnosť. Hostia tieto aktivity oceňujú 

a radi sa k nim vrátia. 

Manažment hotela, ako aj celý personál, sa 

zaviazal aj naďalej vykonávať a rozširovať 

rôzne aktivity v prospech životného prostre-

dia. Navyše, jedným z ich cieľov je nielen dl-

hodobo minimalizovať negatívny dopad pre-

vádzky na životné prostredie, ale aj inšpirovať 

ostatných k zapojeniu sa do týchto aktivít. 

Šetrný prístup k prírode a ekologické zmýš-

ľanie podporujú nielen v súvislosti s využí-

vaním hotelových služieb. Hotel sa často 

zapája do lokálnych, národných a medzi-

národných eko projektov ako napr. Hodina 

Zeme, už niekoľko rokov je v Košiciach spo-

luorganizátorom festivalu fi lmov s ekologic-

kou tematikou Envirofi lm, ktorý počas ce-

lého týždňa prinášajú bezplatne nielen pre 

hotelových hostí, ale aj pre verejnosť. Uve-

domujú si dôležitosť podpory rozvoja lokali-

ty a kultivácie prostredia, v ktorom pôsobia. 

Rozvoj lokality a komunity podporujú orga-

nizáciou bezplatných seminárov, worksho-

pov a konferencií, poskytujú priestor na dis-

kusiu na ekologické témy.

Viac informácií na www.hoteldalia.sk 

ocenené prestížnou medzinárodnou Environ-

mentálnou značkou Európskej únie, v sú-

časnosti sme jediným držiteľom tejto značky 

medzi ubytovacími zariadeniami na Sloven-

sku. Klienti, ktorí dbajú na ochranu životného 

prostredia a snažia sa minimalizovať negatív-

ny dosah svojho cestovania, si tak môžu byť 

istí, že dodržiavame prísne environmentálne 

a kvalitatívne kritériá.

VITAJTE CYKLISTI Okrem činností týkajúcich 

sa priamo prevádzky hotela podporujeme 

ekologické spôsoby cestovania. Hosťom, 

ktorí na cestovanie využívajú vlak či bicykel, 

poskytujeme špeciálne zľavy a zvýhodnené 

ceny. Cyklisti u nás navyše nájdu širokú po-

nuku služieb a základného servisu grátis. Ako 

jediný v regióne sme certifi kovaným zariade-

ním Vitajte cyklisti. Navyše sme si dali za cieľ 

chrániť okrem prírody najmä zdravie našich 

zamestnancov a hostí. V hoteli preto využí-

vame certifi kovanú ekologickú kozmetiku,“ 

osvetľuje ďalšie možnosti ako z hľadiska eko 

princípu  možno viesť aj hotel. R. Amrich. 

Nuž a keďže v každom hoteli je aj reštaurá-

cia – tak v tomto sa samozrejme orientujú na 

bio špeciality. „Nedávno sme sa začlenili do 

európskeho projektu na podporu zdravého 

stravovania FOOD. Z hľadiska gastronómie 

pri výbere dodávateľov preferujeme lokál-

nych producentov a lokálne produkty v ma-

Dagmar 

Amrichová - 

riaditeľka hotela 

a názorná ukáž-

ka ako v hoteli 

recyklujú aj 

hostia...
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TENTO: Inovatívne balenie 
papierových utierok pre domácnosť

Doteraz ste na odtrhnutie jednej papierovej utierky potrebovali dve ruky. S mokrými alebo zašpinený-

mi rukami ste znečistili celý kotúč. Značka TENTO teraz prichádza s prevratnou novinkou. Nové 

utierky sú balené v papierových škatuľkách v útržkoch, presne tak, ako si daný spôsob balenia 

obľúbili zákazníci pri vreckovkách. Na vytiahnutie utierky už stačia len dva prsty. 

Utierky ponúkajú využitie ako v kuchyni, tak aj v celej domácnosti. Vzhľadom na ich skladnosť 

a praktickosť sa dajú využiť počas cesty autom, pri práci na záhrade alebo v garáži.

Sú vyrobené zo stopercentnej celulózy a výborne sajú - kvalitná razba papiera umožňuje opti-

málnu absorpciu tekutín. A navyše sa môžete spoľahnúť, že sa vám vďaka pevnosti použitého 

materiálu len tak neroztrhnú!

Ďalšou výhodou výrobku je obal. Vďaka papierovej škatuľke sú utierky spratnejšie a lepšie 

chránené proti znečisteniu na kuchynskej linke. Taktiež atraktívny obal s originálnou potlačou sa 

skvelé hodí do vašej domácnosti. Môžete si vybrať z dvoch dizajnov: čerstvé Paradajky s brokoli-

cou alebo verziu s Bylinkami.

Environmentálne zmýšľajúci spotrebiteľ a praktický obchodník tiež ocenia, že utierky 

sú šetrné k životnému prostrediu nielen vďaka použitému materiálu, ale aj 

vzhľadom k praktickému baleniu Flat Pack. Tento spôsob balenia minimali-

zuje zbytočný priestor pri skladovaní a transporte, takže 

umožňuje mať bohatú skladovú zásobu. V kompakt-

nom balení je 80 utierok, čo je ekvivalent dvoch 

tradičných kotúčov. 

TENTO očakáva masívny záujem zákazní-

kov, majte ich vo svojom obchode včas!

www  tento.sk

SORTIMENT
Novinky

DigiViento žehlí s láskou

Spoločnosť ETA prichádza s novinkou, ktorá dokáže žehliť rýchlo, bez 

námahy...jednoducho s novou naparovacou žehličkou to ide takpovediac 

jedna radosť.

Má vynikajúce vlastnosti – počnúc žehliacou plochou Eloxium, ktorá vodí 

teplo, takže sa dokáže ohriať alebo schladiť až dvakrát rýchlejšie než „oby-

čajné žehličky“. Pritom aj hladko kĺže po všetkých materiáloch oblečenia, 

ktorým neničí povrchy, ani ich štruktúru. Silný parný šok 150g/min zas 

docieli, že obľúbené módne kúsky budú vždy dokonale vyhladené. Má 

k dispozícii osem žehliacich programov – silon, akryl, hodváb, vlna, bavlna, 

ľan, džínsy, stand-by. 

Pýši sa digitálnym OLED displejom, ktorý umožňuje jednoduché nastavenie 

teploty. Špeciálne vyvinutý termostat dokáže udržať požadovanú teplotu, 

ktorá nekolíše. Zákazníci ocenia aj funkciu automatického vypnutia po neja-

kom čase nečinnosti. ETA DigiViento sa sama vypína už po 30 sekundách, 

ak je v horizontálnej polohe. Žehličku ETA DigiViento rozpoznáte podľa jej 

elegantného dizajnu, čistých línií a decentnej kombinácii bielej, medenej 

a krémovej farby. Pohodlne padne do ruky a ponúka príjemné ergonomické 

držanie. S novinkou DigiViento od ETA žehlenie teší, šetrí čas a energiu...

www  eta.sk
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M
anželia Grófovci, pochádza-

júci zo Slovenska, prišli na trh 

s unikátnym antienergetickým 

nápojom Good Night. Potešili 

ním všetkých vystresovaných 

manažérov, študentov, športovcov alebo aj 

tých ľudí, ktorí majú strach z lietania. 

Rovnako ako Lucián Gróf, majiteľ spoločnos-

ti Good Night Drink, ktorá spomínaný nápoj 

distribuuje do rôznych krajín sveta, akými sú 

napríklad Rusko, Rakúsko, Austrália alebo 

Nový Zéland, Kuvajt a iné. 

Idea súvisiaca s vytvorením Good Night 

drinku, s podtitulom Drink‘n‘Dream na 

tmavomodrej plechovej dóze s mesiacom 

a hviezdami, vznikla počas spoločnej do-

volenky manželov v Thajsku, a to bolo ešte 

v roku 2007. Pár dní pred odchodom do-

mov Lucián bojoval s fóbiou z lietania. Opý-

tal sa manželky, vtedy ešte študentky medi-

cíny, či nepozná nejaký prípravok, ktorý by 

ho zbavil napätia a pomohol mu prežiť ces-

tu naspäť. Ako sám 

uviedol, najlepšie by 

bolo, keby ju mohol 

celú prespať. Man-

želka Alexandra po 

krátkej úvahe zhod-

notila, že na letisku 

určite niečo podob-

né nájdu a kúpia to 

tam. Avšak Lucián 

musel let pretrpieť 

bez podporného 

prípravku, pretože 

žiaden nenašli. 

NAPI SA,  
lietaj a snívaj...

Alexandra sa rozhodla po návrate domov zis-

tiť, čo by bolo najvhodnejšie použiť v podob-

ných prípadoch. Začala skúmať rôzne zlož-

ky byliniek a ich účinky. Všetky ingrediencie, 

ktoré sama vyskladala, konzultovala s inými 

lekármi, a podarilo sa jej zvoliť najúčinnejší 

recept na výrobu upokojujúceho nápoja. Zá-

kladom sa nakoniec stala valeriána, hlavne 

pre jej relaxačné účinky, levanduľa a taktiež 

šípka. Tento jemne sýtený nápoj možno bez 

obáv aj označiť ako bio produkt, pretože je 

bez umelých sladidiel, konzervačných látok 

a farbív. Vyrobený je zásadne z bylinných ex-

traktov a doplnený rakúskou alpskou vodou. 

BYLINNÝ, NEŠKODNÝ, NENÁVYKOVÝ Grófovci 

ho strategicky umiestnili na letiská, ale ako 

sami priznávajú, dostať ho priamo na palubu 

prostredníctvom leteckých spoločností, nie je 

také jednoduché. Zákazníci si ho však môžu 

kúpiť aj v obchodných reťazcoch, dokonca aj 

v sieti známej drogérie, či v hoteloch a pen-

ziónoch alebo lekárňach. Bylinný nápoj je 

oproti energetickým drinkom, plných konzer-

vantov, absolútne neškodný a nenávykový. 

To bol aj dôvod, prečo bola rakúska fi rma na 

výrobu nápojov, ktorú majitelia oslovili, týmto 

nápadom nadšená a pomohla im dotiahnuť 

projekt do konca. Väčšina testujúcich po vy-

pití Good Night drinku potvrdila upokojujú-

ce účinky a uvoľnenie, ktoré im prinieslo lepší 

a rýchlejší spánok. 

Nápoj - odporúčaná cena 1,45 € - používa-

jú predovšetkým podnikatelia, ktorí veľa ces-

tujú a sú permanentne pod stresom, ale aj 

športovci, kvôli kvalitnému spánku, študenti 

a v neposlednom rade cestujúci, ktorí poci-

ťujú strach a úzkostné stavy pri preprave lie-

tadlom. Aj emócia a strach sa tak môžu stať 

podnetom pre vznik inšpiratívneho nápadu 

v podnikaní.

Dagmar Uríková 

Niet nad 
to, dobre sa vyspať. Rady – ako na to 
– sú na nezaplatenie. Od receptov starých 
mám až po najmodernejšie produkty 
farmaceutických fi riem, či dobrý matrac až 
po počítanie ovečiek... všetko sa skúša. 

BEZPECNÉ, BEZ PRÍSAD, ÚCINNÉ

F
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: 
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Dobrý spánok? 

Mal by trvať sedem až deväť hodín denne. To 

sa dnes málokomu darí – najmä kvôli stresu, 

mnohým rozptýleniam, ktoré vedú k ne-

spavosti, „divokým snom“... Predtým ako 

vyskúšate farmaceutické prípravky, zistite, či 

nepomôžu prírodné prostriedky. 

Nielenže sú bezpečnejšie, ale majú aj oveľa 

menej neželaných vedľajších účinkov ako 

klasické lieky. Okrem toho mnohé z nich 

dopomôžu nielen k dobrému a hlbokému 

spánku, ale napríklad aj k svalovej relaxácii.

Horčík a vápnik - oboje, horčík aj vápnik 

podporujú spánok a ak sa berú súčasne, ich 

účinok je ešte silnejší, a horčík ruší poten-

ciálne nepriaznivý účinok vápnika na srdce.

(200 mg horčíka a 600 mg vápnika).

Dlhodobé užívanie vápnika treba konzultovať 

s lekárom. 

Melatonín možno konzumovať aj ako 

doplnok výživy. Ide o jednu z najlepších 

foriem doplnkovej výživy. Je to jednoduchá 

aminokyselina, ktorá nemá žiaden negatívny 

vplyv na organizmus ani vedľajšie účinky. 

Divoký šalát tlmí nepokoj, zmierňuje úzkosti 

a dokonca niekedy pomáha aj pri takzvanom 

syndróme nepokojných nôh. V prípade, že 

ho užívate vo forme doplnku, zoberte pred 

spaním 30 až 120 miligramov.

Chmeľ - priaznivci piva nepochybne poznajú 

upokojujúci efekt chmeľu, účinkuje ako 

mierne sedatívum.

Aromaterapia - levanduľa podporuje spánok 

– k dispozícii je sprej, vankúšiky, prísady do 

vonných lámp. 

Jóga a meditácia - vyskúšajte jemné jógové 

strečingové cvičenia v posteli nasledované 

jednoduchou meditáciou. Zatvorte oči a na 5 

až 10 minút skúste nemyslieť na nič iné ako 

svoje vlastné dýchanie.

L-theanine - táto aminokyselina napomáha 

nielen k pokojnému sústredeniu sa počas 

dňa ale aj k hlbšiemu spánku v noci, nachá-

dza sa v čajových lístkoch.

Valerián je jeden z najbežnejších prípravkov na 

riešenie nespavosti. Zlepšuje hlboký spánok, 

rýchlosť zaspávania aj celkovú kvalitu spánku. 

Táto bylinka je však najviac účinná vtedy, ak sa 

užíva dlhodobo. Avšak približne na 10 % ľudí 

vplýva opačne – dodáva im energiu. 

Zdroj: www.health.com a www.care2.com

SORTIMENT

Antienergetický nápoj

Z prírody, bio, bez 

umelých prísad
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  Konferencia SPPK: 

Potraviny a obchod 2014 

  Čo sú nekalé praktiky 

a ako ich kto vníma?

  Etiketa výrobku

- vedia ju spotrebitelia „čítať“?

Ďalšie číslo

vyjde v jún
i 2014    

SPOTREBITELSKÉ PONOSY
Ach jaj, nuž ale toto?

Len celkom nedávno predstavil jeden z našich dosť významných producentov piva 

svoju novú novinku – pšeničné pivo. Zlatý Bažant pšeničné pivo, nefi ltrované pivo 

s vyšším obsahom pšeničného sladu vyrobené metódou vrchného kvasenia. Tento 

druh piva je známy široko ďaleko, ibaže doteraz ho  vyrábali iba menšie pivovary 

a ako špeciály sa objavovali  „na výročné sviatky“. 

Jeho receptúra vychádza z tradície pšeničných pív pôvodom z bavorského 

Nemecka. V Hurbanove sa vývoju piva venovali zo dva roky, kým ho dodali na trh. 

A keďže mám toto pivo celkom v obľube, občas si ho kúpim. 

Akéže bolo moje prekvapenie – to si teda vedia pivári a znalci predstaviť – keď mi 

toto pivo z pokladničného pásu pani v petržalskom Tescu vzala s tým, že je poka-

zené, a tak mi ho nemôže predať...

Nevychádzajúc z údivu, išiel som aj s danou fľašou pšeničného piva k pultu s nápi-

som Reklamácie, mysliac si, že sa porozprávam s odborníkom a vysvetlím, 

o čo ide. 

Ajhľa – ako sa vraví s obľubou a už začínam aj chápať prečo – „Sme na Slovensku 

a u nás je to inak.“ Pracovníčka ma odbila s poznámkou, či mi naozaj mali predať 

pokazené pivo, aby som sa potom znova prišiel sťažovať. 

Nuž, čo už. 

Pivovar ponúkol na trh síce už dávno poznané – ale zabudol na podstatnú vec 

– nie všetci, čo predávajú, vedia, čo predávajú. Tak sa nám vidí, že konzumenti 

zväčša vedia viac ako predavači. Nie je to na Slovensku neobvyklé. Čudujeme sa 

však, že ak ide o novinku na trhu, nie je dostatok záujmu ani len o to, aby sa o nej 

predavači dozvedeli viac. Jasné, vieme, majú v predajni vyše osem až dvanásť 

tisíc položiek, a ak by o každej niečo mali vedieť, asi by museli mať  encyklope-

dickú pamäť na úrovni génia. Nie , to od nich nežiadame. Ale aspoň o najnovších 

produktoch by čo-to mohli vedieť. 

Radi ponúkneme  a zorganizujeme semináre o pšeničnom pive – ako 

a kde ho skladovať, ako  nalievať a na dôvažok pridáme aj čosi 

z histórie a rozlišovania chutí. 
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