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Nech je to už za nami
Všetci zažívame situáciu, ktorú doteraz v takto veľkom meradle nikto 

z nás nezažil. Stále istoty, že môžem ísť kedykoľvek a kamkoľvek von, 

na koncert, do kina, na výlet alebo len na obyčajný nákup, sa zrazu 

zmenili. Na jar minulého roka prišli obmedzenia v podobe uzavretých 

obchodov, reštaurácií, zrušených kultúrnych a ďalších akcií. Prvý-

krát po 30 rokoch od otvorenia hraníc sme odrazu nemohli cestovať, 

kamkoľvek sme chceli. Ukázalo sa, že doterajšia stabilná istota žiadnou 

istotou nie je.

Po čiastočnom letnom uvoľnení nastali jeseň a zima a s nimi opäť návrat 

k výraznejším obmedzeniam. Situácia je však iná ako na jar minulého 

roka. Teraz existujú dva nezmieriteľné tábory – tí, čo sú presvedčení, že 

je potrebné dodržiavať pravidlá a chrániť nielen seba, ale hlavne star-

šiu generáciu všetkými prostriedkami, a tí, ktorí koronavírus považujú 

za takmer obyčajnú chrípku a celosvetové sprisahanie s cieľom ukrad-

núť nám slobodu. Tí druhí potom po celom svete demonštrujú za „svoju 

slobodu“.

Aj vo firmách sú zástupcovia oboch táborov, ktorí spolu denne pracu-

jú a stýkajú sa. Oba tábory majú svojich umiernených členov a aj svoje 

tvrdé jadro. Jeden si z obáv pred nákazou neustále polieva ruky dezin-

fekciou a rúško nedá dole ani doma v posteli a druhý chodí na demon-

štrácie proti noseniu rúšok a rúško si odmieta nasadiť aj v obchode 

alebo autobuse, pretože sa nechce nijako nechať obmedzovať a správať 

sa ako „ovca“ . Dýchať čistý vzduch bez rúška alebo respirátora je pred-

sa jeho právo a nech si dôchodcovia a ďalšie rizikové skupiny poradia 

sami. On na nich bude naďalej „slobodne“ prskať kvapôčky.

Človek si pustí televíziu alebo rádio a lekár X v ňom hovorí o katastrofe 

a tisícoch mŕtvych. O chvíľu lekár Y označí všetky opatrenia za prehna-

né s tým, že sa vlastne nič výnimočné nedeje. Občas sa vynorí nejaký 

zázračný liek (napríklad pre kone), ktorý vraj všetko rieši lepšie ako 

vakcína.

Do toho občas vystúpi nejaká známa osobnosť a taktiež vyjadrí svoj 

názor. A teraz si má človek vybrať. Máme začať kopať bunker a kúpiť 

300 kg múky do zásoby alebo to máme všetko ignorovať a správať 

sa, akoby sa nič nedialo? Vyzerá to tak, že niekto si hromadí zásoby, 

takmer nevychádza z domu a pripravuje sa na najhoršie a druhý sa 

tomu smeje, nerobí nič, a keď už si občas nasadí rúško, tak pod bradu 

alebo aspoň pod nos, aby svetu ukázal, ako s tým vybabral.

A ako to všetko dopadne? To ukáže budúcnosť. Najlepšia je asi stredná 

cesta, teda nič nepreháňať a nepanikáriť, ale tiež neignorovať. Najdôle-

žitejšie je, aby sme túto dobu v zdraví (i tom duševnom) prežili a život sa 

vrátil do normálu. Možno k tomu pomô-

že aj vakcína. Avšak aj v prípade vakci-

nácie už existujú 2 tábory. Pre nieko-

ho je to nádej, pre druhého čipovanie, 

ktoré navyše zabíja. Tak nám všetkým 

prajem veľa duševného i fyzického 

zdravia a nech už je to za nami.
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Pandémia koronavírusu 

postihla takmer celý svet a na 

mnohých úrovniach. 

Jej dôsledky ťažko odhadnúť. 

O čo nás pripravila a čo nám 

dala?

Situácia, ktorú COVID-19 priniesol, bola 
v mnohých ohľadoch úplne nová a absen-
tujúce skúsenosti a pripravenosť čeliť 
takejto hrozbe sa ukázali ako kľúčo-
vé. Doslova chaos nastal naprieč celým 
svetom a vlády v mnohých krajinách 
čelia nedôvere a sociálnym nepoko-
jom. Ohrozené sú základné ľudské istoty 
a výrazné obmedzenia prinášajú strach. 
Na druhej strane, pri zvládaní pandé-
mie je nutné nachádzať nové zručnosti 
a inovácie.

Tvrdé vytriezvenie rok 
po vypuknutí
Poznačené sú všetky oblasti – hospodár-
stvo a ekonomika, zdravotníctvo, kultú-
ra, školstvo i ďalšie. Podľa generálneho 
riaditeľa Coface pre Slovenskú republiku 
a Česko Jána Čarného zasiahla pandémia 
a opatrenia s ňou spojené väčšinu výrob-
ných sektorov a mnohé spoločnosti sú 
na hranici prežitia. „Tento rok síce dôjde 
k oživeniu ekonomiky, no treba sa pripra-
viť aj na rast insolvencií,“ upozorňuje 
a dodáva, „ako sme už v prvých analýzach 
predpovedali, mnohé sektory boli zasia-
hnuté veľmi tvrdo, išlo najmä o HORECA 
sektor, dopravné spoločnosti s výnimkou 
dodávok potravín, liečiv a zdravotných 
hygienických potrieb, obdobne tvrdo bol 
zasiahnutý subdodávateľský reťazec pre 
automobilky, aj sektor stavebníctva. Vzhľa-
dom na karanténne opatrenia, pokles 
ekonomiky a rast nezamestnanosti klesla 
aj spotreba domácností, čo pocítil retail, 
s výnimkou internetového obchodu. Pod 
tlak sa dostal aj automotive, ten sa však 
pred odštartovaním druhej vlny dokázal 

čiastočne nadýchnuť.“ Podľa odborníka 
nás tento rok čaká tvrdé vytriezvenie.

Pomalé štartovanie
Pokiaľ ide o slovenskú ekonomiku, podľa 
odborníka bude prvý polrok rizikový 
a v podstate bude kopírovať celosvetový 
vývoj. Aj preto, že Slovensko je výrazne 
závislé od exportu a globálneho dopy-
tu, najmä v kľúčovom autosektore, a teda 
aj globálnych dodávateľských reťazcov, 
ktoré protipandemické opatrenia vlád 
tvrdo zasiahli.

Tento rok síce dôjde 
k oživeniu ekonomiky, 
no treba sa pripraviť 
aj na rast insolvencií.

Vlaňajšok bol celosvetovo poznačený 
najsilnejšou globálnou recesiou od konca 
druhej svetovej vojny (–3,8 %). „To, aké 
rýchle bude oživenie, závisí najmä od 
tempa, akým sa vyspelým ekonomikám 
podarí zaočkovať aspoň 60 % ich populá-
cie. Ukončilo by to aj ‚stop-go‘ cykly, teda 
opakovanie uvoľňovania a sprísňovania 

protiepidemiologických opatrení, škod-
livých pre ekonomiku,“ vysvetľuje Ján 
Čarný.
V prípade slovenskej ekonomiky očaká-
va odborník oživenie až v druhej polovici 
roka s tempom rastu HDP 4,3 %. „Karan-
ténne opatrenia a najmä lockdown si 
vyžiadali daň na domácom dopyte. Ten 
zostane aj tento rok utlmený, čo sa prejaví 
na rôznom tempe rastu oživenia sekto-
rov. Okrem toho sú spoločnosti v rôznych 
odvetviach zahrnuté do globálnych dodá-
vateľských reťazcov, a preto nepriamo 
podliehajú globálnemu dopytu.“ 
Vývoj v sektoroch tak bude závisieť od 
viacerých faktorov. Jednak, či príde na 
jeseň tretia vlna pandémie, a teda ako sa 
bude vyvíjať vonkajší dopyt, ale najmä od 
stavu cash flow firiem a ich diverzifikova-
nia rizík.

Riziková štátna pomoc
V tomto smere štátna pomoc zohráva 
dôležitú úlohu. Štátne garancie za úvery 
firmám alebo za poistenie týchto úverov 
pomáhajú firmám pokračovať v ekono-
mických aktivitách. Banky na ich zákla-
de môžu poskytnúť úver aj firmám, pri 
ktorých by to bez takejto garancie bolo 

Čo nám vzala a čo nám 
dala pandémia
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problematické. Obdobne poisťovne môžu 
dodávateľsko-odberateľský úver poistiť 
aj firmám, ktoré by vzhľadom na ekono-
mickú kondíciu boli nepoistiteľné. Firmy, 
samozrejme, maximálne znižujú nákla-
dy a väčšie investície odložili na neur-
čito, aby si chránili finančnú stabilitu. 
Ján Čarný však upozorňuje, že už teraz 
vidno v portfóliu inkasných prípadov 
väčší podiel firiem s hotovostnými prob-
lémami: „Narastá aj počet dlžníkov, ktorí 
využili štátom vyhlásenú dočasnú ochra-
nu podľa zákona č. 92/2020 Z. z. Práve 
ukončenie vládnych záchranných opat-
rení môže spustiť lavínu insolvencií tých 
spoločností, ktoré boli už pred pandémiou 
v problémoch.“ Za pravdu dávajú odbor-
níkovi údaje FinStatu týkajúce sa vývo-
ja bankrotov firiem na Slovensku. Vlani 
podľa nich zbankrotovalo 239 právnic-
kých osôb. „K výraznému medziročnému 
poklesu prispel hlavne inštitút dočasnej 
ochrany pred veriteľmi, ktorý od mája do 
konca roka využilo takmer 370 podnika-
teľov. Ako sa ukazuje, väčšina z úspeš-
ných žiadateľov mala zlú finančnú situáciu 
už v roku 2019 a nebyť tejto pomoci, tak 
by skrachovala. Aj preto môže prísť tvrdé 
vytriezvenie práve v podobe nárastu počtu 
prípadov platobnej neschopnosti firiem,“ 
konštatuje odborník. 

Ohrozené duševné zdravie
Obavy z ochorenia, neurčité informá-
cie o víruse, šírení i možnostiach ochra-
ny, obmedzovanie na všetkých úrov-
niach, neistota, izolácia, strach o blízkych 
a celkové zmeny v životnom štýle priniesli 
obrovskú záťaž pre psychiku a v súčas-
nosti sa veľa hovorí o duševnom zdraví. 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 

WHO a viacerých prieskumov sa počet 
ľudí s depresiou v dôsledku pandémie 
môže zvyšovať. Kontinuálny prieskum 
Ako sa máte, Slovensko, agentúry MNFOR-
CE a Sociologického ústavu SAV ukázal, že 
polovica opýtaných na Slovensku zažíva  

Pandémia priniesla 
množstvo inovácií 

v dotknutých odvetviach.

depresívne pocity, pričom izoláciu najhor-
šie zvládajú mladí ľudia. Najviac pritom 
spomínajú pocity osamelosti, nervozity, 
úzkosť i  hnev. V súvislosti s dlhodobým 
home officom sa už hovorí aj syndróme 
vyhorenia.

Prispôsobenie sa je kľúčové 
Napriek negatívnym dôsledkom vo všet-
kých oblastiach priniesla pandémia aj 
mnoho možností transformácie a pozitív-
nych impulzov. Podľa výskumu publiko-
vaného v Journal of Social and Economic 
Development, ktorý sa venoval priaznivej 
stránke pandémie, sa ľudia prispôsobujú 
situácii a uvažujú nad ideálnym správa-
ním, ktoré pomôže aj pri riadení krízy.
Rodiny a komunity prejavujú vysokú 
úroveň sociálnej súdržnosti a pomo-
ci. Zvýšila sa starostlivosť o blízkych 
a starších ľudí. Pochopili sme nedostatky 
v zdravotníckom systéme a snažíme sa 
ich riešiť. 
Výskum vyzdvihuje tiež množstvo inová-
cií v národnom, regionálnom, ale i globál-
nom kontexte vo všetkých dotknutých 
odvetviach. Zvýšil sa tiež potenciál regi-
onálnej produkcie a služieb. Ľudia, priro-
dzene, analyzujú svoju spotrebu a snažia 
sa optimalizovať využívanie zdrojov. 
Znížilo sa znečistenie životného prostre-
dia. Dokonca bolo zaznamenaných menej 
trestných činov. Šíriace sa dezinformácie 
naučili ľudí kriticky myslieť a pracovať 
s dôveryhodnými zdrojmi.
Napriek zmenám, ktoré vnímame negatív-
ne, nás tak pandémia postavila pred nové 
výzvy, zmeny postojov a zamyslenia. Do 
celkového zvládnutia náročnej situácie 
tak môže prispieť aj každý z nás.

(red.)
Foto: Freepik.com/crowf/rawpixelcom/

prostooleh



8

Pandémia najviac poznačila 

sektor služieb a gastro 

prevádzky. Našli sme však 

reštauráciu, ktorá, naopak, 

dokázala v tomto náročnom 

krízovom období expandovať 

a rozširovať svoje služby. Aký 

je ich recept na zvládnutie 

tohto náročného obdobia?

„Keď prišla kríza, snažili sme sa zachrá-
niť to, čo sme vybudovali,“ začína svoje 
rozprávanie majiteľ reštaurácie Páleni-
ca v Bernolákove Peter Guldan a s vtipom 
pokračuje, „zistili sme, že 240 stoličiek, 
ktoré sme nechali vyrobiť, je dobrých tak 
akurát na kúrenie a stačilo nám jedno 
okienko na vydávanie jedla.“ Reštaurá-
cia funguje od roku 2009 a z pôvodnej 
myšlienky pivovarskej reštaurácie sa trans-
formovalo zameranie na kvalitné obedové 
menu vyššieho štandardu, večere à la carte 
a svadby, oslavy a podobné akcie. Opat-
renia spojené s pandémiou vnímal Peter 
Guldan za chaotické, nepredvídateľné a pre 
gastrosektor doslova devastačné. „Gastro-
biznis bol vždy neistý, úspešnosť v tomto 
odbore závisí od mnohých faktorov, od 
priazne zákazníkov, počasia, štátnych 
úradov a veľa vecí, ktoré je ťažké ovplyv-
niť. Musíte mať tiež šťastie na kvalitných 
ľudí,“ vymenúva špecifiká tohto podnikania 
Peter Guldan a dodáva, „žiaľ, v kríze veľa 
ľudí z tohto prostredia odišlo, zamestnalo 
sa inde a už sa nevráti.“ V ich reštaurácii 
však nemuseli prepustiť nikoho. „My sme 
si hneď v prvý deň zatvorenia reštaurá-
cií sadli, poradili sme sa a okamžite sme 
začali s rozvozom jedál. Nemali sme žiadnu 
prestávku. Porozprávali sme sa so zamest-
nancami, že niektoré veci musíme zmeniť, 
prispôsobili sme im náplň práce, a tým 
sme ich vyťažili,“ opisuje situáciu majiteľ 
reštaurácie.

Z problému príležitosť
V reštaurácii okamžite začali vymýš-
ľať nové možnosti. „Prispôsobili sme 

menu, vymysleli sme rôzne boxy, naprík-
lad mäsový, tatarák box, raňajkové boxy, 
nakúpili sme nové technické vybavenie, 
baličky jedál, začali sme vyrábať rôzne 
domáce produkty, paštéty, džemy, nátier-
ky, koláčiky, zákusky, v sezóne sme robili 
napríklad pesto z medvedieho cesnaku, 
v období Vianoc domáce klobásky, huspe-
ninu, vianočné pečivo a podobne,“ vyme-
núva dcéra majiteľa Nicole, ktorá stojí za 
novými nápadmi a ujala sa tiež komuniká-
cie na sociálnych sieťach. „Sociálne siete 
sú pre nás teraz hlavným komunikačným 
nástrojom, venujeme sa im teda naplno, 

neustále pridávame aktuálne fotografie, 
robíme súťaže a podobne.“ Nevyhnutnos-
ťou bolo, samozrejme, nové auto určené 
na rozvoz jedla. 

Práca, ktorá sa nekončí
Ochorením COVID-19 si prešiel aj majiteľ 
reštaurácie Peter Guldan. „Mal som ťažký 
priebeh a strávil som dva týždne v nemoc-
nici na prístrojoch, dodnes beriem lieky. 
Táto práca sa vás však nepýta, či ste chorí. 
Hneď ako som prišiel z nemocnice, som 
pracoval a riešil všetko potrebné. Naprík-
lad všetky suroviny a zásoby si nakupu-
jem sám, v reštaurácii musíte byť stále, 
starať sa o všetko, kontrolovať, zabezpečo-
vať, aby všetko fungovalo, je to práca, ako 
sa hovorí, od nevidím do nevidím.“ Podľa 
neho im v zvládnutí krízového obdobia 
pomohli nielen nasadenosť a odhodlanie, 
ale i dobrá poloha reštaurácie, no najmä 
zameranie na kvalitu. „ Kvalita je to najdô-
ležitejšie, pretože nič vám neurobí takú 
dobrú reklamu, ako keď vás ľudia ďalej 
odporúčajú a vždy sa vrátia. Túto prácu 
musíte robiť hlavne pre radosť,“ dodáva 
s úsmevom Peter Guldan.

JS
Foto: Reštaurácia Pálenica

Šťastie praje pripraveným
PODNIKANIE

Peter Guldan s dcérou Nicole
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Eset je jednou z našich 

najvýznamnejších firiem 

a jej pôsobenie je celosvetové. 

Hovorca spoločnosti Peter 

Blažečka nám porozprával, 

ako korona kríza ovplyvnila 

ich fungovanie.

S akými novými výzvami 
a v akých oblastiach vás korona 
kríza konfrontovala? 
Spoločnosť ESET prešla na povinnú prácu 
z domu už počas prvej vlny pandémie na 
jar 2020. V pomerne krátkom čase sme 
sa na túto zásadnú zmenu museli adapto-
vať, čo vytvorilo najväčší tlak na naše HR 
a IT oddelenie. V prvom kroku sme iden-
tifikovali pozície, ktoré museli chodiť do 
kancelárie, aby bol zabezpečený riadny 
chod firmy. Napríklad recepčné na prebe-
ranie pošty, IT support pre technickú 
podporu našich zamestnancov, HR odde-
lenie pre onboardnig nových zamestnan-
cov a podobne. Všetci ostatní zamestnanci 
prešli na prácu z domu.
V druhom kroku sme museli identifiko-
vať ľudí, ktorí potrebovali na prácu z domu 
nový alebo iný hardvér, aby mali vhod-
né podmienky na prácu aj doma. Zamest-
nancom sme okrem počítačov a telefónov 
umožnili zobrať si z práce monitory, príslu-
šenstvo k počítaču či stoličky. Následne 
sme museli zabezpečiť, aby bežná denná 
práca zamestnancov mohla fungovať v digi-
tálnej podobe. Nevyhnutná teda bola digita-
lizácia mnohých interných procesov. 

Aké opatrenia ste v rámci 
spoločnosti prijali? 
Situáciu týkajúcu sa pandémie sledujeme 
od jej začiatku a vždy sa snažíme vhodne 
reagovať na aktuálnu situáciu, a to aj nad 
rámec opatrení vlády. Ako som už spome-
nul, už počas prvej vlny nastúpili zamest-
nanci spoločnosti ESET na povinný home 

office. Približne v polovici mája 2020 sme 
umožnili aj dobrovoľnú prácu z kancelárie 
za prísnejších hygienických opatrení.
Počas leta sme nechali výber miesta 
práce na zamestnancov a mohli si v ľubo-
voľnej miere zvoliť, či budú pracovať 
z domu alebo z kancelárie pri dodržaní 
vtedy stanovených hygienických opatrení. 
S nástupom druhej vlny sme zamestnan-
com dôrazne odporučili prácu z domu, ale 
kancelárie sme ponechali otvorené, a to 
pri dodržaní prísne stanovených hygienic-
kých opatrení 
Od januára 2021 sme v súlade s nariade-
niami a odporúčaniami vlády opäť naria-
dili povinnú prácu z domu. Keďže naši 
zamestnanci už raz absolvovali povin-
ný home office, boli sme na túto situáciu 
materiálne aj procesne pripravení a väčši-
nu súvisiacej agendy sme vyriešili už 
v prvom polroku minulého roka. So zlep-
šovaním epidemickej situácie a postup-
ným uvoľňovaním opatrení sme koncom 
apríla opäť povolili dobrovoľnú prácu 
z kancelárie. 

Čo vám korona kríza dala 
a čo vám vzala? 
Pandémia urýchlila digitalizáciu v každej 
spoločnosti a aj my sme boli nútení 
mnohé procesy preniesť do virtuálnej 

podoby. Zaviedli sme napríklad elektro-
nické podpisovanie dodatkov k zmlu-
vám, do online prostredia sme presunu-
li aj recruitment, jazykovú výučbu, ale aj 
rozvojové tréningy a školenia. Po tejto 
skúsenosti sme schválili flexibilnejšiu 
politiku home officu pre našich zamest-
nancov, ktorá bude v platnosti po ústupe 
pandémie.
K negatívam určite patrí absencia osob-
ného kontaktu. Zamestnanci majú limi-
tované možnosti na osobné stretnutia so 
svojimi kolegami a v podstate už rok nie 
je možné zorganizovať teambuildingové 
aktivity za fyzickej účasti zamestnancov. 
Tieto faktory sú výzvou aj pre internú 
komunikáciu a citeľne ju obmedzujú.

Aký očakávate ďalší vývoj 
a ako ste naň pripravení?
Táto pandémia ukázala štátom, jednotliv-
com aj firmám, že sa vývoj nedá pred-
povedať. Preto asi najlepším prístupom 
je byť pripravený prispôsobiť sa rýchlo 
a flexibilne aktuálnym podmienkam. Tak 
k tomu pristupujeme aj my a interne sme 
vytvorili procesy, ktoré nám umožňujú 
rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. 

(red.)
Foto: Eset

Dôležité je vhodne reagovať 
na aktuálnu situáciu

PODNIKANIE
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ZMENY NA POSTOCH

Zmeny na postoch
Continental Barum

Spoločnosť Continen-
tal Barum, s. r. o., 
oznámila zmeny na 
pozícii konateľa 
spoločnosti, ktorý je 
zodpovedný za 
marketing a obchod. 
Pavol Červenák 
nahradil od  

1. februára 2021 doterajšieho konateľa 
Martina Budaya, ktorý bude naďalej pôsobiť 
v koncerne Continental na pozícii riaditeľa 
výrobného závodu a obchodu v juhoafric-
kom Port Elizabeth. Pavol Červenák pracuje 
v koncerne Continental viac ako 15 rokov. 

Coface
Novým obchodným 
riaditeľom Coface pre 
Slovenskú republiku 
a Česko sa stal Roman 
Krupička. Nadnárod-
ná spoločnosť Coface 
je globálnym lídrom 
v poistení pohľadávok 
firiem a manažovaní 

ich kreditného rizika. Roman Krupička 
prichádza do Coface s viac ako dvadsaťroč-
nou praxou na vedúcich manažérskych 
pozíciách v korporátnom bankovníctve, 
kde získal skúsenosti s riadením projektov 
a tímov v oblasti B2B aktivít.

Eurowag
Michal Malysa sa stal 
novým šéfom 
komunikácie 
v spoločnosti 
Eurowag. Bude riadiť 
externú a internú 
komunikáciu na 
pätnástich trhoch 
vrátane vzťahov 

s verejnosťou a médiami, budovať značku 
zamestnávateľa a riadiť komunikáciu na 
sociálnych sieťach.
Michal Malysa do Eurowagu prichádza po 
takmer štyroch rokoch v Deloitte, kde bol 
zodpovedný za PR a externú komunikáciu, 
a po piatich rokoch na pozícii Head of PR 
v agentúre Grayling. 

Kärcher Slovakia
Po Mariánovi 
Bolečkovi prichádza 
na post konateľa 
Kärcher Slovakia 
bývalý obchodný 
riaditeľ spoločnosti 
Tatry Mountain 
Resorts, Andrej 
Arendáš. Andrej 

Arendáš vyštudoval univerzitu v Žiline 
s magisterským titulom na Fakulte 
prevádzky a ekonómie dopravy a komuni-
kácií. Po kariére v OSRAM pracoval šesť 
rokov ako vedúci medzinárodného 
predaja v divízii Windows Arbonia. Pred 
nástupom do Kärcheru bol hlavným 
obchodným riaditeľom spoločnosti Tatry 
Mountain Resorts. 

Kemp
Spoločnosť Kemp, 
ktorá dodáva riešenia 
pre zabezpečenie 
nepretržitej dostup-
nosti aplikácií, 
vymenovala do 
pozície technologic-
kého riaditeľa Pavla 
Minaříka. V novej 

funkcii bude zodpovedať nielen za rozvoj 
riešení Flowmon, ale tiež za vývoj riešenia 
Kemp Loadmaster a za celú globálnu 
technologickú stratégiu spoločnosti. P. 
Minařík sa v oblasti monitorovania 
sieťovej prevádzky a sieťovej bezpečnosti 
pohybuje od roku 2006. Je autorom 
desiatok publikácií a stojí za radom 
algoritmov pre spracovanie sieťovej 
prevádzky a detekciu anomálií.

Pivovar Šariš
Po tom, čo sa ku 
koncu minulého roka 
s úspešnou pivovar-
níckou kariérou 
rozlúčil po takmer 40 
rokoch Ján Čerkala, 
prichádza do Pivova-
ru Šariš nový 
manažér závodu. Na 

čelo jedného z najmodernejších pivovarov 

strednej Európe sa postaví Grzegorz 
Komora. Ten doteraz pôsobil v Pivovare 
Radegast v Nošoviciach, ktorý spadá 
do portfólia Plzeňského Prazdroja. 
Grzegorz Komora prichádza na Sloven-
sko s viac ako 14-ročnou praxou 
pivovarníka.

PRIME FUND
Bývalý generálny 
riaditeľ Slovenskej 
sporiteľne a člen 
predstavenstva Erste 
Group Jozef Síkela 
(53) mieri z bankov-
níctva do investičné-
ho sveta. Stal sa 
spoluzakladateľom 

a partnerom investičného fondu PRIME 
FUND, ktorý sa podľa svojej investičnej 
stratégie „EQUITECH“ zameriava na 
kombinovanie investícií do nových 
inovatívnych riešení nielen v IT a do 
zabehnutých firiem, ktoré by z týchto 
nových technológií mohli ťažiť. Fond 
teraz podporí personálna posila s 30 
rokmi skúseností v bankovníctve, ktorá 
mu výrazne pomôže s oslovovaním 
nových partnerov medzi etablovanými 
spoločnosťami a s hodnotením rizík 
nových projektov.

VMware
Novým riaditeľom 
VMware pre 
Slovenskú a Českú 
republiku sa stal 
Vlastimil Horák. 
Nový country 
manažér bude 
zodpovedný za ďalší 
rozvoj VMware, za 

obchodné operácie a strategické 
plánovanie so zameraním na posilňova-
nie vzťahov na rýchlorastúcom sloven-
skom a českom trhu. Do tejto spoločnosti 
prichádza po viac ako osemročnom 
pôsobení v Tech Data, kde naposledy 
zastával pozíciu Advanced Solution 
Director pre slovenský a český trh. 

(red.)
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Manažovanie kreditného 

rizika firiem a poistenie 

pohľadávok je vhodným 

riešením očakávaného rastu 

insolvencií.

V tomto roku predpokladáme postupný 
ústup korona krízy a následné oživovanie 
ekonomiky. S tým však súvisí aj očaká-
vané ukončenie podporných opatrení zo 
strany štátu, čo môže spôsobiť, že sa situ-
ácia v likvidite spoločnosti zhorší. Podľa 
generálneho riaditeľa Coface pre Sloven-
skú republiku a Česko Jána Čarného to 
zároveň povedie k zvýšeniu platobnej 
neschopnosti firiem a nárastu insolvencií. 
„Tempo rastu HDP odhadujeme na úrov-
ni 4,3 %, nebude však úplne kompenzovať 
účinky značného ekonomického zhorše-
nia spôsobeného pandémiou COVID-19. 
Karanténne opatrenia a najmä lockdown 
si vyžiadali daň na domácom dopyte, ktorý 
bude utlmený aj v roku 2021.“ Firmy 
počas pandémie síce výrazne obmedzi-
li investície a znížili výdavky na udrža-
nie finančnej stability, no i tak pribudol 

v portfóliu inkasných prípadov väčší 
podiel firiem s hotovostnými probléma-
mi. „Firmy sa sťažujú na pokles výrobných 
a obchodných aktivít, pokles objednávok 
od zákazníkov, no rovnako aj rast prípa-
dov nesplácania zo strany týchto obchod-
ných partnerov, v dôsledku čoho sa roztá-
ča špirála druhotnej platobnej neschop-
nosti,“ upozorňuje na rastúci trend 
odborník. Ďalším trendom je nárast dlžní-
kov, ktorí využili štátom vyhlásenú dočas-
nú ochranu podľa zákona č. 92/2020 Z. 
z., čo sa tiež dá považovať za formu ochra-
ny finančnej stability. 
Okrem rastu počtu firiem s platobnou 
neschopnosťou sa na Slovensku rozmáha-
jú aj podvodné konania. 

Ostražitosť na prvom mieste
Aj preto odborník odporúča byť maxi-
málne ostražitý, preverovať obchodných 
partnerov, mať všetko zdokladované 
a komunikovať s poisťovňou pri akej-
koľvek zmene skutočností. „Dôraz treba 
dávať už na prevenciu. Potrebné je zistiť 
všetky relevantné informácie o bonite 
a záväzkoch obchodného partnera ešte 
pred tým, ako mu začnú dodávať tovar či 
služby, a rovnako ich treba monitorovať 

počas celého trvania vzťahu,“ konštatu-
je. Poistenie je vhodný nástroj na preven-
ciu rizika, vďaka ktorému firma dokáže 
nielen včas odhaliť nástrahy, ale aj zmier-
niť následky prípadného výpadku kapitá-
lu, ak nastane negatívna situácia. „Poiste-
nie firmám kryje chrbát a dokáže zmier-
niť dôsledky, no to neznamená, že by firmy  

Okrem rastu počtu 
firiem s platobnou 

neschopnosťou sa na 
Slovensku rozmáhajú 
aj podvodné konania.

mali stratiť ostražitosť. Často je problé-
mom, že firmy podcenia riziko, zle nasta-
via parametre poistenia a veľakrát je to 
aj nedodržanie zmluvných podmienok, 
slabá komunikácia s poisťovňou v prípade 
vzniku poistnej udalosti, prípadne neúpl-
ná dokumentácia, ktorá zbytočne predlžu-
je riešenie poistnej udalosti,“ upozorňuje 
Ján Čarný.

(red.)
Foto: Freepik.com/pressfoto

Poistenie pohľadávok
PODNIKANIE
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Novela Zákonníka práce, 

ktorá je účinná od 1. 3. 2021, 

priniesla viacero zmien 

v oblasti pracovného práva. 

Jedna z oblastí, ktorej sa táto 

novela dotkla, predstavuje 

detailnejšiu úpravu domáckej 

práce, telepráce. 

Čo možno pokladať za domácku 
prácu alebo teleprácu po novom
Za domácku prácu v zmysle Zákonní-
ka práce považujeme prácu, ku ktorej 
výkonu by mohlo dochádzať na pracovis-
ku zamestnávateľa pravidelne v rozsa-
hu ustanoveného týždenného pracovné-
ho času, prípadne jeho časti z domácnosti 
zamestnanca. O telepráci budeme v zmys-
le uvádzaného zákona hovoriť vtedy, ak 
práca, ku ktorej výkonu by mohlo dochá-
dzať na pracovisku zamestnávateľa pravi-
delne v rozsahu ustanoveného týždenné-
ho pracovného času, prípadne jeho časti 
z domácnosti zamestnanca za použitia 
informačných technológií, v rámci ktorých 
dochádza pravidelne k elektronickému 
prenosu.

Aký je rozdiel medzi domáckou 
prácou a teleprácou?
Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma 
osobitnými pracovnými režimami spočí-
va v tom, že pri telepráci zamestnanec 
pracuje prostredníctvom informačných 
technológií, akými sú napríklad telefón 
či počítač, ktoré sa pravidelne využíva-
jú na komunikáciu so zamestnávateľom 
či s klientom. Naproti tomu pri domáckej 
práci zamestnanec vykonáva dohodnutú 
prácu doma, pričom pri jej výkone pravi-
delne nepoužíva informačné technológie. 
Domácku prácu je teda možné vykonávať 
doma aj bez pomoci počítača alebo telefó-
nu. Ide najmä o výkon manuálnej práce, 

ako napríklad skladanie pier, reklamných 
produktov a podobne.

S kým a v akom prípade 
je možné dohodnúť domácku 
prácu, prípadne teleprácu
Domácku prácu alebo teleprácu je možné 
dohodnúť po predchádzajúcej dohode 
zamestnanca so zamestnávateľom uvede-
nej v pracovnej zmluve. V pracovnej zmlu-
ve musí byť rovnako určené aj miesto  

V zmluve musí byť 
určené miesto výkonu 
domáckej práce a jej 

rozsah. 

výkonu domáckej práce, prípadne teleprá-
ce, a zároveň aj rozsah, v akom bude daná 
práca vykonávaná z domácnosti a v akom 
rozsahu na pracovisku, pokiaľ nebude 
v plnom rozsahu vykonávaná iba z domác-
nosti. Zamestnávateľ nemôže nariadiť 
zamestnancovi, aby vykonával domácku 

prácu alebo teleprácu. Takisto aj zamest-
nanec nemôže sám rozhodovať o tom, 
kde bude vykonávať svoju prácu, pokiaľ 
si myslí, že by ju mohol vykonávať z domu.

Rozvrhovanie pracovného času
V rámci novej právnej úpravy v súvis-
losti s rozvrhnutím pracovného času 
si je možné dohodnúť, či si zamestnan-
ci budú pracovný čas rozvrhovať sami 
v rámci celého týždňa, alebo im pracov-
ný čas bude rozvrhovať zamestnávateľ 
tak, ako je bežné (môžu si dohodnúť aj 
pružný pracovný čas). V prípade, ak si 
bude pracovný čas zamestnanec rozvr-
hovať sám, nebude mu patriť nárok na 
mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhod-
nenie za prácu v sobotu, v nedeľu či za 
nočnú prácu, alebo mzdovú kompenzá-
ciu za sťažený výkon práce, ak sa zamest-
nanec so zamestnávateľom nedohodne 
inak. Rovnako tak nebude zamestnancovi 
priznaná ani náhrada mzdy pri dôležitých 
osobných prekážkach, za výnimku sa však 
považuje náhrada mzdy v prípade úmrtia 
rodinného príslušníka.

Zmeny v Zákonníku práce 
týkajúce sa domáckej práce 

ZAMESTNANOSŤ A PRÁCA
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Zavedenie nových povinností 
pre zamestnávateľa
Zamestnávateľ je pri telepráci povin-
ný zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne 
udržiavať technické vybavenie a progra-
my potrebné na výkon práce zamestnan-
ca. Existuje však aj možnosť dohody medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom, že 
zamestnanec bude využívať na prácu  

Je možné dohodnúť, 
či si zamestnanci budú 

pracovný čas rozvrhovať 
sami, alebo to bude robiť 

zamestnávateľ.

svoje vlastné programy a vybavenie. 
V prípade, ak zamestnanec využíva pri 
domáckej práci alebo telepráci vlast-
né prostriedky, plynie zamestnávateľovi 
povinnosť uhrádzať preukázateľné zvýše-
né výdavky, ktoré súvisia s ich používa-
ním. Zamestnávateľ je povinný upozorniť 
zamestnanca na rôzne obmedzenia použí-
vania technického a programového vybave-
nia. Zároveň zamestnávateľ musí vo zvýše-
nej miere dbať na ochranu údajov, ktoré sa 
spracúvajú a používajú pri telepráci.

Zavedenie tzv. „práva odpojiť 
sa“ od práce
Zamestnanec, ktorý vykonáva domácku 
prácu alebo teleprácu, nebude povinný 
počas svojho nepretržitého denného odpo-
činku a nepretržitého odpočinku v týždni, 
ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo 
dohodnutá pracovná pohotovosť, prípadne 
práca nadčas, počas čerpania dovolenky, 
sviatku, pre ktorý práca odpadla, používať 
rôzne pracovné prostriedky, ktoré slúžia 
na výkon práce. Zamestnávateľ musí 
zamestnanca pri výkone tohto „práva“ 
rešpektovať a nesmie sa to posudzovať 
ako nesplnenie pracovnej povinnosti. 

Väčšia sloboda
Značný prínos novely Zákonníka práce 
spočíva v tom, že poskytuje rozsiahlejšiu 

flexibilitu, ktorá umožňuje väčšiu slobo-
du na strane zamestnávateľov, ale aj 
zamestnancov si upraviť podmienky tých-
to dvoch osobitných pracovných režimov 
tak, aby zodpovedali ich individuálnym 
požiadavkám.

JUDr. Katarína Bystrická
www.pravnecentrum.sk

Foto: Freepik.com/

ZAMESTNANOSŤ A PRÁCA

Definícia „domácnosť“
Za pojem domácnosť možno na účely 

tohto zákona označiť dohodnuté mies-

to výkonu práce mimo pracoviska 

zamestnávateľa.
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Trh s investovaním prechádza 

v posledných rokoch zmenami, 

ktoré pozitívne ovplyvňujú 

ESG fondy a zodpovedné 

investovanie.

Slovensko je dlhodobo na chvos-
te s najnižším podielom investovania 
v rámci krajín OECD. Podľa posledného 
prieskumu nadácie PARTNERS a agentúry 
Focus z augusta 2020 neinvestuje až 86 % 
Slovákov. Zmeniť by to mohli ESG fondy 
a tzv. zelené investovanie, ktorým vo svete 
a aj u nás prichádzajú na chuť mladšie 
ročníky. Kľúčovú úlohu v investovaní hrá 
pri zodpovednom investovaní téma trva-
lej udržateľnosti, ktorej veľkú pozornosť 
venujú jednak svetovo známe firmy, ale aj 
bežná verejnosť. „Zaznamenávame čoraz 
vyšší záujem klientov o tzv. zodpovedné 
investovanie, kde prevažnú časť straté-
gie tvoria ETF a ESG fondy,“ hovorí Maroš 
Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS 
INVESTMENTS. Práve ESG fondy sú podľa 
neho ideálnou príležitosťou, ako priblí-
žiť investovanie aj domácnostiam na 
Slovensku.

Trend je jednoznačný
Pečiatku ESG získavajú len tie podniky, 
ktoré na základe vyhodnotenia množ-
stva parametrov dosiahnu najvyššie 
možné skóre v oblasti ich podnikania, 
je to teda označenie trvalo udržateľnej 
firmy. „Spoločnosti musia získať ESG 
skóre, ktoré hodnotí spoločnosť na zákla-
de rôznych prístupov v oblasti životného 
prostredia, sociálnych aspektov či riade-
nia firmy. Každá z týchto kategórií zahŕ-
ňa sériu kritérií, podľa ktorých spozná-
me skóre konkrétnej spoločnosti a vieme 
tak povedať, či je zodpovedná a udrža-
teľná,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik. Vysoké 
ESG skóre dosahujú giganty ako Facebo-
ok, Google, Allianz, L´Oréal, ale aj menšie 
podniky. „Spoločnosti, ktoré zaujmú vo 

svojom podnikaní zodpovedné stanovisko 
napríklad k životnému prostrediu, majú 
zároveň lepší prístup k dotáciám v rámci 
EÚ, USA aj Ázie,“ vysvetľuje odborník. 
Vlády týmto firmám poskytujú ako moti-
váciu rôzne zvýhodnenia a úľavy, či už 
vo forme daňového zvýhodnenia, alebo 
aj prostredníctvom väčšieho priestoru 
na podnikanie. Naopak, „nezodpovedné“ 
firmy budú čoraz častejšie sankcionované 
a obmedzované z pohľadu cla či daňových 
odvodov. 

ESG fondy odolali aj počas 
pandémie
ESG fondy zaznamenávajú medziroč-
ne výrazný nárast a tento trend bude 
v najbližších rokoch pretrvávať. „Len za 
posledný rok sa počet ESG fondov zdvoj-
násobil a každý deň pribúdajú nové. 
Výrazným plusom, ktorý prinášajú, je 
nižšia volatilita, čiže kolísanie. Znamená 
to, že investor môže dosiahnuť zaujíma-
vé zhodnotenie s nižším rizikom ako pri 
bežných investičných nástrojoch,“ upozor-
ňuje Maroš Ovčarik. Dôkazom je posledný 
rok, ktorý výrazne ovplyvnila pandémia 
koronavírusu. Ukázalo sa, že spoločnos-
ti s vysokým ESG skóre dokázali trhovým 
turbulenciám odolať lepšie ako ostatné. 

Podľa správy americkej spoločnosti Fideli-
ty International, do ktorej bolo zahrnutých 
viac ako 2 600 spoločností, preukázali 
akcie firiem s najvyšším ESG skóre lepšiu 
odolnosť na trhoch počas prvých deviatich 
mesiacov. 

Investície pre mileniálov
Záujem o zodpovedné investovanie a ESG 
fondy je najvyšší u mileniálov. Ide o skupi-
nu vo veku 25 – 40 rokov, teda ľudí, 
ktorí vstúpili do aktívneho ekonomického 
života, majú najvyšší nárast platov a ich 
majetok sa najrýchlejšie kumuluje. Podľa 
štúdie MSCI až 95 % všetkých amerických 
mileniálov sa dnes zaujíma práve o inves-
tovanie do segmentu ESG. A až 75 % verí 
tomu, že to, kam svoje peniaze investujú, 
môže ovplyvniť zmenu prístupu spoloč-
nosti a politikov k problematike klima-
tických zmien. Mladí ako najdôležitejšie 
dôvody svojej investície do ESG udávajú 
obavy o životné prostredie (69 %), túžbu 
mať dosah na zmeny svojím bohatstvom 
(54 %) a etické princípy (52 %). Podľa 
Maroša Ovčarika sa vyšší záujem o túto 
stratégiu investovania u mladších roční-
kov potvrdzuje aj na Slovensku.

(red.)
Foto: Freepik.com/jcomp

Rastie nová generácia 
investorov

FINANCIE
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Jednoduchá spoločnosť 
na akcie
Jednoduché spoločnosti 

na akcie si budú môcť svoje 

akcie registrovať v Centrálnom 

depozitári cenných papierov 

SR. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie predsta-
vuje hybridnú formu obchodnej spoloč-
nosti, ktorá preberá niektoré prvky 
s. r. o. aj a. s. Táto právna forma obchod-
nej spoločnosti umožňuje riešiť špecifiká 
spojené s investovaním do týchto spoloč-
ností. Do právneho poriadku Slovenskej 
republiky sa dostala na základe inšpirácie 
zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo riešenie 
potrieb financovania začínajúcich spoloč-
ností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financo-
vanie prostredníctvom bánk. Pričom však 
ide o inovatívne spoločnosti s vysokým 
rastovým potenciálom.

Nové aj fungujúce
Môže ísť o spoločnosti novozaložené po 
ukončení korona krízy alebo o firmy, 
ktoré prispôsobujú predmet podnikania 
súčasnej situácii a potrebujú riešiť vzťahy 
s investormi. „Pri investovaní do základ-
ného imania spoločnosti tohto typu je 

potrebná flexibilná úprava vstupu, koexis-
tencie a výstupu investora,“ vysvetľuje 
Martin Wiedermann, generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva CDCP SR. „Toto 
bude zabezpečené registráciou osobit-
ných druhov práv týchto spoločností, 
ktoré si medzi sebou môžu dohodnúť jej 
akcionári.“ 
V tejto súvislosti Centrálny depozitár 
cenných papierov SR zavedie pre jedno-
duché spoločnosti na akcie nové registre. 
Konkrétne register akcionárov jednodu-
chej spoločnosti na akcie, register práv 
pridať sa k prevodu akcií a register práv 
požadovať prevod akcií. Zároveň bude 
centrálny depozitár viesť register akcio-
nárov jednoduchej spoločnosti na akcie, 
ktorý bude verejne prístupný na webovej 
stránke depozitára a je možné požiadať aj 
o výpis z neho. 

Registrácia akcií je vítaná pomoc
„Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie 
môžu byť vydané len v zaknihovanej 
podobe a môžu znieť iba na meno,“ dopĺ-
ňa Peter Nagy, riaditeľ úseku prevádzky 
CDCP SR. „Táto spoločnosť môže vydá-
vať kmeňové akcie a akcie s osobitnými 
právami. Právo pridať sa k prevodu akcií, 
ako aj právo požadovať prevod akcií si 

môžu akcionári jednoduchej spoločnos-
ti na akcie dohodnúť ako práva registro-
vané v osobitných registroch vedených 
Centrálnym depozitárom cenných papie-
rov SR a prístupných na webovej stránke 
depozitára.“
Registráciu akcií pre jednoduché spoloč-
nosti na akcie ako možnosť úpravy vzťa-
hov s investormi víta aj spoluzaklada-
teľ neziskového startupového akcelerá-
tora PerryTalents Andrej Krúpa. „Už päť 
rokov robíme s mladými, inovatívnymi 
spoločnosťami. Práve získanie investícií je 
základom pre ich etablovanie, je to jediná 
možnosť, ako napredovať na slovenskom 
či zahraničnom trhu.“
Korona kríza spôsobila zánik viace-
rých spoločností, veľa firiem má ekono-
mické problémy. „Mnohé spoločnosti 
bojujú s nedostatkom financií, klientov, 
s funkčnosťou produktov. Každá kríza je 
však vždy aj príležitosťou pre inovácie, 
hľadanie nových riešení,“ dodáva Martin 
Wiedermann. „Verím, že registrácia jedno-
duchých spoločností na akcie pomôže aj 
pri reštarte či vzniku nových podnikateľ-
ských príležitostí.“

(red.)
Foto: Freepik.com/rawpixel.com
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Posledné mesiace ukázali, 

že mnoho firiem a podnikateľov 

podcenilo alebo vôbec nemalo 

pripravený podnikateľský plán 

a ani krízový plán.

Počas dlhých rokov sme si zvykli na neus-
tály rast a všetko, na čo podnikatelia siah-
li, malo veľkú šancu na úspech. Výsled-
kom toho je, že ich príchod pandémie 
zasiahol v plnej sile. Ostali so zatvorenými 
prevádzkami, bez tržieb a na prežitie svoj-
ho podnikania museli využiť všetky svoje 
finančné rezervy. A to vrátane vyčerpania 
napríklad kontokorentných úverov.
Vyčerpanie všetkých zdrojov je 
v mnohých prípadoch veľkým rizikom 
neexistencie finančného plánu podnika-
teľa. K tomu treba pripočítať ešte aj to, že 
ak ho podnikateľ nemá, ťažko získa nové 
financovanie od bánk alebo investorov. 

Ešte stále je čas
Kto nemá pripravený podnikateľský ani 
finančný plán, môže ho aj v tomto čase 
spracovať a vyjsť z krízy so ziskom. „Aj 
v prípade existujúceho plánu môže byť čas 
ho prehodnotiť. Šikovný podnikateľ totiž 
vždy reaguje na zmeny na trhu a na nové 
príležitosti,“ hovorí Ivan Kahanec, analy-
tik spoločnosti Brokeria, a. s. Podľa neho 
sú dobrým príkladom taxikári, ktorí zača-
li po vypuknutí pandémie namiesto ľudí 
rozvážať obedy. Alebo textilná firma pred 
krachom, ktorá zareagovala na nedosta-
tok rúšok a vďaka tomu sa dostala späť do 
čiernych čísel.

Poraďte sa
Inšpiráciu môžu podnikatelia nájsť aj 
u podnikateľských poradcov a mentorov. 
Miestom dobrých nápadov sú aj komunity 
podnikateľov.
Ako pristúpiť k zostavovaniu finančného 
plánu pre podnikanie? Menší podnikate-
lia by ho mali zostavovať aspoň na tri roky 

s výhľadom na ďalšie obdobie. 
Základom pre dobrý plán je vychádzať 
z kvalitných vstupných dát a nenadhod-
nocovať trhový potenciál a budúce tržby. 
Rovnako tak je dôležité započítať všet-
ky súvisiace výdavky. Ďalším predpokla-
dom dobrého plánu je, že počíta s budúci-
mi zmenami a úpravami pri reagovaní na 
aktuálnu situáciu. V prípade, ak plánuje 
podnikateľ využiť plán aj na získanie zdro-
jov od investorov alebo bánk, mal by do 

podnikania investovať vlastné prostriedky 
a ukázať, že projektu verí. 

Hlavne reálne
V pláne netreba zabúdať ani na ľudský 
potenciál. Veľkou chybou je, ak chce 
podnikateľ robiť všetko sám a nenajme 
si ľudí na samotnú prácu ani na riade-
nie tímov. Človek vstupuje do podnikania 
s elánom a vidinou vybudovania zdravé-
ho biznisu. Aj napriek tomu by mal mať 
jeho plán hranice, pri ktorých buď podni-
kanie ukončí, alebo ho, naopak, odpredá 
investorovi. 
A ako počítať v pláne v dobrých časoch 

s krízovým obdobím? Aj v podnikaní má 
miesto finančná rezerva na základnú 
prevádzku. Ide najmä o platby za nájom, 
úvery, energie a platy kľúčových zamest-
nancov. Aspoň na niekoľko mesiacov tak 
dokáže podnikateľ prekonať najhoršie 
obdobie.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti 
Brokeria, a.s.
Foto: Freepik

Plánovanie je kľúčom 
k úspechu 

PODNIKANIE

Aké sú prínosy dobrého 
podnikateľského plánu:
• počíta s finančnou rezervou,
• pomáha správne sa rozhodnúť, 

z ktorej časti podnikania stiahnuť 
prostriedky,

• pomáha udržať si zamestnancov,
• umožní vyhnúť sa úverovému 

financovaniu,
• naopak, umožní získať financovanie 

z banky alebo od investorov,
• je plánom aj pre časy krízy a podni-

kateľ vie, čo má robiť.
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Firma funguje vtedy, ak je 
jasné, čo chceme dosiahnuť
Marián Hrotka sa s nami 

v rozhovore podelil o svoj 

inšpiratívny pohľad na 

manažment a cenné skúsenosti 

s riadením, ktoré ho sprevádzali 

na ceste k úspechu.

Ing. Marián Hrotka, PhD., predseda pred-
stavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüsten-
rot  stavebnej sporiteľne, vyštudoval poist-
nú matematiku na Ekonomickej univerzi-
te v Bratislave, kde získal aj doktorát zo 
štatistiky. 
Počas svojej kariéry sa venoval produk-
tovým inováciám, start-up projektom 
a rozvíjaniu obchodných vzťahov na 
Slovensku a v Európe, napríklad v Talian-
sku, Českej republike, Bulharsku, Rakús-
ku či Luxembursku. Nadobudol bohaté 
skúsenosti v oblasti poisťovníctva, stra-
tegického plánovania, riadenia obchodu 
a financií. V skupine Wüstenrot pôso-
bí od roku 2019 ako člen predstavens-
tiev zodpovedný za obchod. Tento rok sa 
stal predsedom predstavenstva skupiny 
Wüstenrot na Slovensku.

• Ako manažér ste sa stretli s celým 
spektrom manažérskych skúseností, 
aké zručnosti sú podľa vás pre mana-
žéra najdôležitejšie? 

Najmä počas môjho päťročného pôsobe-
nia v Taliansku som mal možnosť byť na 
dennej báze v blízkosti množstva elitných 
manažérov, ktorí exekutívne riadili firmy 
s tisíckami zamestnancov a s miliardo-
vými aktívami. Vždy ich charakterizova-
la kombinácia tvrdej práce, schopnosti 
absorbovať veľké množstvo informácií, 
chápania v súvislostiach a schopnos-
ti dopracovať sa ku kvalifikovanému 
názoru. Potom, po charakterovej stránke 
alebo v rovine štýlu riadenia, som vnímal 
výrazné rozdiely. Napokon aj štýl riadenia 
je dobré meniť podľa situácie a potreby. 
Niekedy je potrebné zvoliť cestu autority, 

niekedy, naopak, povoliť a ponúknuť pries-
tor pre tímovú prácu. 

• Čo vám pomáha sa správne rozho-
dovať a čo je pre vás pri rozhodovaní 
kľúčové?

Dôležitý je helikoptérový pohľad na situ-
áciu, v ktorej sa nachádzam. Inak poveda-
né, je dôležité nestrácať sa v detailoch,  

Štýl riadenia je dobré 
meniť podľa situácie 

a potreby.

vždy myslieť na hlavné ciele, ale takisto 
mať priebežnú kontrolu nad výsledkom. 
Rovnako dôležité je poskladať mozaiku 
z rôznych pohľadov a vedieť, koho sa na 
podstatné veci opýtať.   

• Práca s ľuďmi je náročná, akú 
skúsenosť v tejto oblasti považujete 
za cennú a inšpiratívnu?

Spojenie „práca s ľuďmi“ mi znie ako 
niečo vyčerpávajúce a náročné. Ja, 
naopak, považujem za najcennejšie, ak je 
interakcia s kolegami uvoľnená, obohacu-
júca a vyrovnaná. Keď interakcia stiera 
hierarchické alebo iné rozdiely, rozširuje 

obzory a tvorí spoločný pohľad na vec. 
Vtedy sa navzájom posúvame dopredu. 

• Ktoré stránky vašej osobnosti vám 
v práci najviac pomáhajú? 

Rád by som sa vyhol typizovanej odpove-
di à la cieľavedomosť a pod. Skôr by som 
povedal, že najviac ma dopredu ženie 
moja vnútorná neistota. Čím viac viem, 
tým menej som si istý, chcem vidieť viac 
krokov dopredu a zvažujem alternatívy. 
Jeden človek, ktorého názory si cením, 
o mne raz povedal, že som líder, ktorý 
počúva. Rád verím, že nie je ďaleko od 
pravdy, pretože skladanie názorov je pre 
mňa naozaj veľmi dôležité.  

• Aká je podľa vás vízia dobre fungu-
júcej spoločnosti?

Firma funguje vtedy, ak je naprieč spoloč-
nosťou zhora až nadol jasné, aké sú ciele 
a čo chceme dosiahnuť. Tých cieľov je vždy 
viac, preto je dôležité, aby neboli proti-
chodné, aby mali svojho nositeľa, ukotve-
nie v čase a v očakávanom výsledku. Ak 
sa podarí pre ich realizáciu tím ľudí vtiah-
nuť do deja, získať ich podporu a prebudiť 
v nich nadšenie, je položený dobrý základ 
pre dobre fungujúcu spoločnosť.

(red.)
Foto: archív MH

PREDSTAVENIE MANAŽÉRA
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PERSONALISTIKA

Konflikty v tíme sú takmer 

každodennou súčasťou 

pracovného procesu. Môžu 

byť však rôzneho druhu, 

konštruktívne i deštruktívne. 

Ako ich rozpoznať a efektívne 

riešiť?

Konflikt je stret nesúhlasných názorov 
a postojov, ktorý prechádza viacerými 
fázami a zvyčajne je aj emotívne podfar-
bený. Prirodzene máme tendenciu sa vzni-
ku konfliktu vyhýbať a predchádzať mu, 
každodenne však prichádzame do situácií, 
ktoré nás vrhajú do konfrontácie našich 
názorov. Každý človek je iný, má svoje 
názory, postoje, hodnoty, spôsob premýš-
ľania, frustračnú toleranciu či empatiu 
a schopnosť pochopenia ostatných. Do 
konfliktu vstupuje veľa faktorov a veľa 
premenných. 

Konštruktívny alebo deštruktívny
Rozdielnosť názorov, postojov či skúsenos-
tí je prirodzená, obohacuje nás. Na druhej 
strane, často nás privádza k polarizácii, 
ktorá vyústi do konfliktu. Ak je konflikt  

Neoddeliteľnou 
súčasťou konštruktívneho 

riešenia konfliktov 
je psychologické 

bezpečie. 

konštruktívny a dobre zvládnutý, pomáha 
nám riešiť problémy a posúva nás dopre-
du. Ak však eskaluje, namiesto hľada-
nia spoločného riešenia v ňom prevláda-
jú emócie, presadzovanie sily a agresivi-
ty, končí sa deštruktívne a s negatívnymi 
dôsledkami. Pre konštruktívny konflikt 
je dôležitá motivácia k riešeniu problé-
mu u všetkých zúčastnených, schopnosť 

načúvať druhým, porozumieť a hľadať 
spoločné riešenie. Nastupujú po ňom 
úľava a prísun energie, naopak, po 
deštruktívnom konflikte dochádza 
k únave, frustrácii až depresii, strate moti-
vácie alebo izolácii.

Typy konfliktov
Pri konflikte v tíme je dôležitá otáz-
ka hierarchie, moci v skupine a hodnôt 
v skupine. Konflikty môžu vznikať kvôli 
riešeniu konkrétnej úlohy, na ktoré má 
každý v skupine iný názor. Často za nimi 
stojí nejasná štruktúra organizácie, prob-
lémová komunikácia, rôzne vízie a celko-
vý nesúlad v organizácii. 
Veľmi častými sú na pracovisku vzťaho-
vé konflikty. V nich zohrávajú rolu nielen 
názory a postoje jednotlivcov, ale i osob-
né faktory, ako sú napríklad sympatia 
a nesympatia či spoločné záujmy a ciele. 
Vzťahové konflikty sú častým sprievod-
ným javom boja o moc a postavenie 
a zvyčajne sú deštruktívne.

Riešenie konfliktov
Neoddeliteľnou súčasťou konštruktív-
neho riešenia konfliktov je psychologic-
ké bezpečie. Teda ani jeden člen skupi-
ny sa nemôže cítiť ohrozený. Je dôležité, 
aby sa členovia skupiny mohli spoľahnúť 
pri riešení konfliktu na vzájomnú pomoc, 
bez obviňovania, trestania či prenasledo-
vania, a boli tiež otvorení spätnej väzbe. 

Spätná väzba by v každom prípade mala 
byť konštruktívna bez zámeru kritizovať 
alebo ponižovať druhého, ale s cieľom 
dosiahnuť spoločnú zhodu.
I keď sú konflikty prirodzenou súčasťou 
pracovného procesu a nie je možné ich 
úplne odstrániť, prevencia vzniku konflik-
tov je veľmi dôležitá. Je na manažérovi, 
aby vytváral podmienky a využíval straté-
gie riadenia ľudí, ktoré takýmto situáciám 
pomôžu predchádzať.

Janette Suchá
Foto: Freepik.com

Riešenie konfliktov 
na pracovisku

Pri hľadaní východiska nám 
pomôže si položiť niekoľko 
otázok.
• Aký je náš spoločný cieľ?
• Vieme, ako budeme pracovať, sú 

všetkým jasné kompetencie, úlohy, 
zodpovednosť a všetko s tým súvisia-
ce (napr. know-how, termíny)? 

• Ak sú v kolektíve prítomné emócie, 
vieme ich identifikovať a zdôvodniť?

• Dokážeme sa vzájomne vypočuť?
• Máme dostatok informácií? 
• Aké stratégie môžeme pri riešení 

využiť?
• Čo nám umožňuje fungovanie, na 

čom môžeme stavať?
• Pozitívny a negatívny scenár riešenia 

konfliktu.
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Leadership čelí stále novým 

výzvam na rozvíjanie 

zručností. Práca v online 

prostredí je jednou 

z kľúčových. Ako riadiť tímy 

virtuálne a kvalitne?

Noví lídri prispôsobujú svoj štýl vede-
nia konkrétnym organizačným výzvam, 
pričom je potrebné, aby dokázali mobili-
zovať ostatných, uvoľniť potenciál seba aj 
iných a kultivovať vysokovýkonné tímy. 
Online prostredie je však špecifické 
a virtuálne riadenie ľudí si vyžaduje osvo-
jovanie nových zručností, vysokú mieru 
empatie, flexibilitu a vo veľkej miere aj 
kreativitu.
Pri riadení ľudí virtuálne môže užitoč-
ne poslúžiť neuroveda a model Davida 
Rocka SCARF. Je založený na minimalizá-
cii hrozieb a maximalizácii pozitívnych 
pocitov. Ak sa totiž cítime ohrození, je 
sťažená naša schopnosť riešiť problémy, 
komunikácia i spolupráca s ostatnými. 
Keď sa však cítime odmenení, stúpa nám 
sebavedomie, sme silnejší, efektívnejšie 
spolupracujeme, podávame konštruktívnu 

spätnú väzbu a sme motivovaní dosiahnuť 
dobrý výsledok. 
Práca s ľuďmi a ich individualitou je 
náročná, vyžaduje si emocionálnu inteli-
genciu a ďalšie zručnosti, avšak pri správ-
nom postupe prináša vynikajúce výsledky, 

rozvoj, výkonnosť a najmä ľudia končia 
svoj deň s pocitom zmysluplnej práce 
a osobného naplnenia.

Janette Suchá
Foto: Freepik.com

Leadership online
PERSONALISTIKA

Problémy online komunikácie
• Online komunikácia ochudobňu-

je vzájomnú prirodzenú interakciu 
a negatívne ovplyvňuje dôveru.

• Komunikácia nie je úplná, absentuje 
neverbálna komunikácia, a tak môže 
dochádzať k skresleniu významu, 
neúplnosti, nesprávnej interpretácii.

• Prekážky v podobe komunikačných 
zariadení vedú pri rozvíjaní procesu 
vzťahov k zníženiu motivácie, morál-
ky, výkonnosti, tvorivosti.

• Riešenie problémových situ-
ácií, nezhôd alebo konfliktov je 
náročnejšie.

• Od online komunikácie máme nereál-
ne očakávania.

• Technické problémy, nedostatočné 
ovládanie technických možností.

SCARF je akronym a jeho význam je 
postavený na nasledujúcich doménach:

Status – postavenie, každý by mal mať 
k svojmu postaveniu prislúchajúce jasné 
kompetencie.
Certainty – istota, predstavuje psycho-
logické bezpečie v kolektíve, ktoré 
je podporené dobrou komunikáciou 
a jasnými zadaniami.   
Autonomy – autonómia, pomôcť 
ľuďom odkryť svoj potenciál a prostred-
níctvom primeraného ocenenia alebo 
neočakávanej odmeny motivovať ľudí, 
kedykoľvek je to možné. 
Relatedness – vzťahovosť – zamerať 
pozornosť ľudí na spoločné ciele, podne-
covať pravidelné video mítingy, nachá-
dzať kreatívne spôsoby, aby sa ľudia cíti-
li viac prepojení.
Fairness – spravodlivosť, každý by 
mal mať pocit, že má rovnaký prístup 
k lídrovi, má priestor pre svoj názor, je 
videný a vypočutý.
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Práca z domu si vyžiadala 

prechod do online sveta. 

IT oddelenia firiem musia 

čeliť novým výzvam v oblasti 

bezpečnosti vzdialeného 

prístupu.

V minulosti bol home office skôr príjem-
ným benefitom než každodennou súčasťou 
života zamestnancov. Situácia posledných 
mesiacov donútila firmy presunúť svoje 
fungovanie do online sveta, ktorý, ako sa 
ukázalo, prináša množstvo výhod. Je však 
online prostredie naozaj bezpečné?

Home office preveril technické 
možnosti 
Počiatočné obmedzenia, ktoré so sebou 
priniesla pandémia, boli prekvapením 
a zároveň aj technickou skúškou pre 
mnohé spoločnosti. Presunúť na home 
office celé tímy naraz preverilo nejedno 
IT oddelenie. Väčšina firiem mala totiž 
informačné systémy napojené na vlast-
nej infraštruktúre a množstvo zamestnan-
cov pracovalo na stolových počítačoch. 
„Ak chceli firmy umožniť zamestnancom 
pracovať formou home office, v realite to 
znamenalo rýchlu výmenu hardvérovej 

výbavy a zabezpečenie takzvanej VPN 
konektivity, čo je forma vzdialeného 
prístupu do internej siete firmy. Rovnako  
bolo potrebné aj konfigurovanie note-
bookov na tento režim. Ďalšou možnosťou  
bol prechod na cloudové služby, ktoré sú 
dnes veľmi obľúbené pre firmy, ako aj 
pre zamestnancov a znamenajú flexibil-
nú operatívu,“ vysvetľuje Peter Gajdo-
šech, odborník v oblasti IT zo spoločnosti 
Solitea.

Cloudové služby sú často 
bezpečnejšie 
Pridanou hodnotou online cloudových 
služieb nie je len flexibilita. Poskytovate-
lia cloudových služieb väčšinou garantujú 
ukladanie firemných údajov na dve lokali-
ty, ktoré sú geograficky natoľko vzdialené, 
že ich neohrozí ani potenciálna prírodná 
katastrofa alebo iné nebezpečenstvo. 

Zamestnanci a bezpečnostné 
pravidlá
Okrem technickej stránky sú dôležitým 
ukazovateľom bezpečnosti aj pravidlá, 
ktoré nastavíte svojim zamestnancom. 
Samozrejmosťou je dostatočne silné heslo. 
No ešte vyšší stupeň ochrany ponúka viac-
faktorové overovanie identity. V praxi 
to môže byť napríklad jednorazový kód 
v SMS správe alebo biometria. 

Online priestor a bezpečnosť 
vašich dát
K úniku citlivých dát dochádza najčas-
tejšie v dôsledku slabého zabezpeče-
nia lokálnej serverovej infraštruktúry 
voči internetovým hrozbám. Ide najmä 
o e-mailové, DMS alebo CRM systémy. 
Pokiaľ však firma využíva online rieše-
nia od veľkých spoločností, má o starosť 
menej, keďže takíto veľkí hráči majú 
svoju infraštruktúru zabezpečenú 
nadštandardne. 

Okrem technickej 
stránky sú dôležité 
aj pravidlá, ktoré 

nastavíte.

Bezpečnosť dát v online priestore je za 
posledné roky na vysokej úrovni. Organi-
zácií, ktoré prechádzajú na online rieše-
nia, stále pribúda. Je to celosvetový trend 
a je ho cítiť aj na Slovensku. Dnes si takéto 
riešenia môžu dovoliť už aj menšie firmy. 
Mnohí poskytovatelia ponúkajú úvodné 
bezplatné testovanie aplikácií, kým sa pre 
nejaké rozhodnete.

Michaela Raffayová, 
Solitea Slovensko, a. s.

Foto: Depositphotos

Bezpečný home office
ZAMESTNANOSŤ A PRÁCA
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QUO VADIS aplikovaný 
výskum na Slovensku

Málo oblastí spoločenského 

života, čo do významu, zažíva 

dnes taký rozsiahly úpadok 

ako oblasť aplikovaného 

výskumu na Slovensku. Žiaden 

podnik a žiadne národné 

hospodárstvo nedokáže 

dlhodobo prežiť bez 

priebežnej adaptácie inovácií 

buď vytvorených z vlastnej 

iniciatívy, alebo ich nákupom.

Túto realitu si uvedomuje každý manažér, 
podnik, každá vláda a vo veľkom rozsa-
hu aj EÚ. Takýto reťazec uvedomenia si 
nevyhnutnosti priebežných investícií do 
vedy a výskumu je základným predpok-
ladom pre konanie vedení podnikov, vlád 

a inštitúcií EÚ. To, že slovenskí penzisti 
žijú dnes z penzie na úrovni 350 EUR, je 
výsledkom nepochopenia aj týchto súvis-
lostí komunistickými a postkomunistický-
mi vládami v nedávnej minulosti.
Keď si dnes položíme konkrétnu otáz-
ku, ako je to s týmto uvedomením si 

zodpovednosti slovenských vlád za zabez-
pečenie inovačného prostredia na Sloven-
sku počas posledných 15 rokov, tak je 
odpoveď jednoznačná. Slovenské vlády, 
tak ako tie predchádzajúce komunistické, 
zostali a sú najslabším článkom reťazca 
inovačného procesu. Tak ako to už s reťaz-
cami býva, je sila reťazca práve defino-
vaná silou jeho najslabšieho článku – 
slovenskou vládou.

Zásadná otázka 
je nezodpovedaná
Konkrétnu zodpovednosť za distribú-
ciu verejných prostriedkov EÚ a domá-
ce zdroje do inovačného procesu počas 
posledných 15 rokov mali dve minister-
stvá: ministerstvo hospodárstva a minis-
terstvo školstva. Z dostupných zdrojov 
vieme, koľko projektov bolo financova-
ných, koľko hodín bolo spotrebovaných 
a čo bolo obstarané. Jediné, čo nevie-
me, je to, čo sa skutočne dosiahlo a čím 
sa pozícia nášho domáceho priemyslu 

Komentár Alexandra Františka Zvrškovca, predsedu združenia 
ATASAC (Advanced Technology and Science Application Centre)

Ing. Alexander František Zvrškovec, 

predseda združenia ATASAC
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a školstva vylepšila v porovnaní s našimi 
konkurentmi. Túto otázku si zodpovední 
politici doteraz nepoložili a z nevysvetli-
teľných dôvodov si ju nikdy nepoložila ani 
opozícia.

Slovenské vlády, zostali 
a sú najslabším článkom 

reťazca inovačného 
procesu.

Dnes už nie je žiadnym štátnym tajom-
stvom, že počas Ficových vlád došlo 
v sektore zodpovedných ministerstiev 
k rozsiahlej kriminalite a peniaze určené 
na výskum a vývoj boli vo veľkej miere 
zneužité na iné účely. Všetci daňovníci 
očakávajú od úradujúcej vlády, že akté-
ri tejto kriminality budú potrestaní, a že 
orgány činné v trestnom konaní nebu-
dú zneužité na zametanie stôp po týchto 
zločincoch.

Nádej zhasla?
No a čo nová vláda? Vyzerá to tak, že sme 
nahradili jednu zločineckú organizáciu 
novou organizáciou doteraz neschopných 
a rovnako nevedomých o dôsledkoch svoj-
ho konania. Treba priznať, že na konci 
vládnutia Ficovej administrácie si politi-
ci začali uvedomovať kritický stav škol-
stva a hospodárstva spôsobený absenciou 
inovačného procesu a absenciou reálnej 
spolupráce školstva a priemyslu. Bolo 
vypísaných niekoľko výziev s cieľom iden-
tifikácie možných oblastí strategického 
národného výskumu, a v týchto výzvach 
sa predpokladala spolupráca akademic-
kej obce a priemyslu ako základu ich 
dôveryhodnosti. Akadémie, vysoké školy 
a priemysel predložili desiatky reálnych 
projektov, ktorých hodnotenie mala zabez-
pečiť už nová vláda. Tá však zlyhala úplne. 
Výsledkom jej vládnutia bolo zrušenie 
týchto výziev bez úhrady nákladov žiada-
teľov na ich prípravu a bez racionálneho 
zdôvodnenia takéhoto konania.
Rozuzlenie tejto záhady prišlo neskôr a je 
ďalším rozčarovaním priemyslu nad kona-
ním súčasnej vlády.

Zvláštne delenie
Po kauze Plavčan zostalo ministerstvu 
školstva cca 600 mil. EUR na projekty 
národného významu a boli vyhlásené nové 
výzvy, v ktorých sa očakávala spolupráca 

priemyslu, akademickej obce a v zahra-
ničí pôsobiacich slovenských vedeckých 
pracovníkov.

Došlo nielen k úplnému 
vylúčeniu slovenského 
priemyslu z inovačného 

procesu, ale aj k použitiu 
prostriedkov EÚ na iné 

účely.

Z časového dôvodu  nezvládnutia termí-
nov, v ktorých peniaze EÚ boli rezervo-
vané na čerpanie, prepadlo cca 100 mil. 
EUR. Politickú zodpovednosť nesie rovno-
merne vláda Pellegriniho a Matoviča. 
Osobnú zodpovednosť nenesie nikto.
Nová  Matovičova vláda prevzala zodpo-
vednosť za vedu a výskum v roku 2020 

a táto úloha pripadla SaS, ktorá zača-
la riadiť tak ministerstvo školstva, ako 
aj ministerstvo hospodárstva. Nebolo 
ľahké prevziať dve ministerstvá, ktorých 
činnosť už dávno bola poznačená korupč-
ným konaním, a ktorých obsahové riade-
nie sa nachádzalo vo voľnom páde. Žiaden 
zo zodpovedných ministrov nemal ani 
najmenšie skúsenosti s riadením takýchto 
organizácií a jeden z nich mal aj pochybné 
akademické vzdelanie.

Poškodenie inovačného 
prostredia
Výsledkom ich činnosti je katastrofálne 
fiasko a poškodenie inovačného prostre-
dia na Slovensku v dosiaľ nevídanom 
rozsahu. Ministerstvá zrušili už vyhlá-
sené výzvy a presunuli prostriedky na 
financovanie štátom založených inštitúcií, 
ktorých financovanie malo byť zabezpeče-
né cestou štátneho rozpočtu.

Slovenský aplikovaný výskum v oblasti výskumu a vývoja technológii 

pre geotermálnu energiu a hĺbkové baníctvo.
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140 mil. EUR bolo pridelených Centru 
vedecko-technických informácií minister-
stva školstva.
105 mil. EUR získali školy, konkrétne na 
modernizáciu budov a zariadení.
Zvyšok, do 400 mil. EUR, prerozdeli-
lo ministerstvo školstva medzi štátom 
kontrolovanú akademickú obec, kde domi-
nantnými prijímačmi prostriedkov sa stali 
STU, Univerzita Komenského a SAV.
Posledných 100 mil. EUR z dostupných 
prostriedkov bolo presunutých na minis-
terstvo hospodárstva, ktorému sa ich dote-
raz nepodarilo prerozdeliť.

Prostriedky boli použité na iné 
účely
Z uvedených skutočností je zrejmé, že 
dnešná vláda použila prostriedky pre 
vedu a výskum na financovanie aktivít 
v organizáciách, v ktorých je štát zakla-
dateľom a ktoré mali byť financované 
z vlastných rozpočtových prostriedkov. 
Došlo nielen k úplnému vylúčeniu sloven-
ského priemyslu z inovačného procesu, 
ale aj k použitiu prostriedkov EÚ na iné 
účely než na tie, pre ktoré  boli Slovensku 
poskytnuté. Atasac bude iniciovať prešet-
renie takýchto rozhodnutí orgánmi EÚ.
Korona zanechala aj reálnu a inovatívnu 

stopu v oblasti slovenského výskumu. 
Zrazu sa objavila výzva, že všetok výskum, 
ktorý dosiahol minimálnu úroveň TRL3 
a má niečo spoločné s pandémiou, sa 
môže uchádzať o zdroje spravované 
Výskumnou agentúrou ministerstva škol-
stva. Chcem veriť, že rýchlosť, akou boli 
tieto prostriedky rozdelené, nebude porov-
nateľná s rýchlosťou známou z výziev  

Ministerstvá zrušili 
už vyhlásené výzvy 

a presunuli prostriedky 
na financovanie štátom 

založených inštitúcií.

ministerky Lubyovej, ktorá mala pána 
Plavčana ako poradcu a skúseného 
prerozdeľovača prostriedkov. Chcem 
veriť, že tento proces nebude začiat-
kom konca dôvery vedeckej a občianskej 
komunity v konanie dnešnej koalície.

Čo nás ešte čaká? 
Bez ohľadu na to, ako úradujúca vláda 
plánuje organizovať inovačné procesy 
a ako sa tieto aktivity prejavia aj v pláne 

obnovy, bude potrebné zabezpečiť, aby 
prostriedky EÚ určené pre vedu a výskum 
boli dostupné aj slovenskému priemyslu 
a nestali sa tak ako doteraz iba prostried-
kami na udržanie zamestnanosti vo verej-
nej správe a v školstve.
Výskumná agentúra ministerstva škol-
stva už stratila opodstatnenie svojej exis-
tencie. Časť jej zamestnancov už našla 
nové pôsobisko v štruktúrach minis-
terstva vedeného pani Remišovou. Títo 
ľudia boli pri rozdeľovaní prostriedkov na 
vedu a výskum počas Ficových vlád a boli 
tak aktérmi, ako aj svedkami rozsiahlej 
korupcie v tejto organizácii.
Dúfam, že pani Remišová pri ich prijímaní 
na vlastné ministerstvo dôsledne preve-
rí ich minulosť, a že jej slová o potresta-
ní vinníkov a nosičov bývalej kriminality 
vo verejnej správe neostanú iba prázdnou 
politickou proklamáciou.
Počas posledných 15 rokov upadli inovač-
né aktivity domáceho školstva a prie-
myslu tak hlboko, že je vysoko pravdepo-
dobné, že aj ďalšia generácia Slovákov 
sa ešte bude  tešiť z budúcich penzií na 
úrovni kúpnej sily dnešných 350 EUR aj 
v budúcnosti.

Foto: archív FZ
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Fond obnovy pomôže 
k vyššiemu tempu 
obnovy budov

Financie z európskeho Fondu 

obnovy a odolnosti prispejú 

k vyššiemu tempu obnovy 

verejných budov a rodinných 

domov na Slovensku.

Obnova budov patrí medzi kľúčové opatre-
nia na dosiahnutie klimatických cieľov, ku 
ktorým sa Slovensko prihlásilo. Analytik 
platformy Budovy pre budúcnosť Richard 
Paksi považuje v tejto fáze za dôležité 
zabezpečenie podpory pri príprave projek-
tov a dostatočnej technickej pomoci.

Sektor budov ponúka 
v krátkodobom horizonte 

najväčší potenciál.

Dlhodobá stratégia obnovy budov stano-
vila jasnú trajektóriu, ktorá opisuje to, 
akým spôsobom má sektor budov pris-
pieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. 
Aj napriek tomu, že budovy patria medzi 
tie najdôležitejšie sektory z pohľadu 

znižovania emisií, je dôležité ich znižovať 
aj v ostatných rezortoch, ako je priemy-
sel či doprava. Sektor budov však ponú-
ka v krátkodobom horizonte najväčší 
potenciál.

Veľa otáznikov
„Obnova rodinných domov podľa odhadov 
dosahuje pomerne vysoké tempo – približ-
ne 2,5 percenta ročne. Pri rodinných 
domoch je veľkým nedostatkom obnovy 
samotná kvalita. Realizuje sa väčšinou bez 
odborného prístupu, postupnými krok-
mi a nedostatočne komplexne. V roku 
2016 bol spustený aj program finan-
čných príspevkov na zateplenie rodinné-
ho domu. Je to iste chvályhodný počin, 
ktorý v prvých rokoch vykazoval naozaj 
veľkú neefektivitu, čo sa postupne zlepšu-
je, avšak určite to nie je ideálne, napríklad 
v porovnaní s Českou republikou,“ vysvet-
ľuje Richard Paksi, podľa ktorého zostáva 
zároveň otvorená otázka podpory obnovy 
rodinných domov vo vlastníctve obyvate-
ľov s nižšími príjmami.

Tempo je zatiaľ pomalé
Obnova verejných budov je vysoko 
závislá od poskytovanej podpory z tzv. 

eurofondov, od roku 2014 aj z environ-
mentálneho fondu. Ako uvádza analy-
tik, dostupnosť vysokých dotácií de facto 
eliminuje záujem o realizáciu obnovy 
z iných zdrojov, či už úverových, alebo 
formou garantovaných energetických 
služieb. Nedostatočná výška dotačných  

Pri rodinných domoch 
je veľkým nedostatkom 

obnovy samotná 
kvalita.

rozpočtov a vysoká intenzita pomoci vedie 
k nízkemu tempu obnovy. V súčasnos-
ti možno odhadovať ich tempo obnovy 
okolo 1 percenta ročne, čo Richard Paksi 
vníma ako najväčší problém. Obnova sa 
obmedzuje na základné, často len čiastko-
vé opatrenia, absentujú kvalitné archi-
tektonické riešenie, opatrenia na kvalitu 
vnútorného prostredia či adaptačné opat-
renia na zmenu klímy. 

Slovenská rada pre zelené budovy 
(SKGBC)

Foto: Freepik.com/prostoodeh

STAVEBNÍCTVO
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Nové funkcie za skvelú cenu
Vďaka Samsung Galaxy A52, A52 5G 
a A72 sa najmodernejšie inovatívne 
funkcie a parametre dostanú k širokej 
verejnosti. Tieto modely sú typickými 
zástupcami radu Galaxy. Medzi ich hlav-
né prednosti patria vynikajúci fotoaparát, 
špičkový displej, vode odolné vyhotove-
nie a batéria s dlhou výdržou. Nechýbajú 
ani stereo reproduktory s technológiou 
Dolby Atmos s mimoriadnou priestorovou 
hĺbkou a vykreslenými detailmi, slot na 
pamäťovú kartu s podporou až 1 TB alebo 
vylepšené používateľské rozhranie One UI 
3, vďaka ktorému je ovládanie ešte intu-
itívnejšie a rýchlejšie. Samozrejmosťou je 
integrácia do ekosystému Galaxy, takže je 
možné smartfóny prepojiť jednoduchšie 
s ďalšími zariadeniami.

(vn)

Pamäťové čipy pre IoT
Kingston Digital oznámila spoluprácu 
s NXP Semiconductors na jej nových 
aplikačných procesoroch i.MX 8M Plus, 
ktoré sú vhodné aj na strojové učenie, 
spracovanie obrazu, multimédiá alebo 
priemyselné IoT zariadenia. Spoloč-
nosť Kingston sa môže pýšiť tým, že sa 
ich riešenie vstavanej eMMC pamä-
te stáva súčasťou referenčnej dosky 
pre najnovšie aplikačné procesory 
od NPX. To prináša skvelú príležitosť 
využiť možnosti vstavaných pamätí 
ďalšími výrobcami IoT zariadení. Pamä-
ťové riešenia Kingston možno nájsť 
v mnohých priemyselných aplikáciách, 
vrátane zariadení pre 5G komuniká-
ciu, rovnako ako v mnohých domácich 
spotrebných produktoch, ako sú Blueto-
oth reproduktory, robotické vysávače či 
nositeľná elektronika.

(jr)

Výroba pomocou 
3D tlače
Spoločnosť HP informovala o nadvia-
zaní nových partnerstiev na využitie 
3D tlače pri výrobe v automobilovom 
odvetví. Spolupráca medzi HP a Nissan 
umožní vyrábať náhradné diely v prie-
myselnej kvalite pre vozidlá Nissan 
Motorsports (NISMO) a vytvoriť systé-
my pre výrobu just-in-time s flexibilný-
mi možnosťami úpravy dizajnu, ktoré 
uspokoja dopyt a zároveň znížia náklady. 
S HP spojila svoje sily aj spoločnosť Ford, 
aby zmenili spôsob, akým automobilo-
vý priemysel využíva odpadový materiál 
z 3D tlače. Výsledkom je prvý program 
v tomto odvetví, ktorý využíva použitý 
prášok a diely z 3D tlačiarní na výrobu 
vstrekovaných autodielov bez toho, aby 
tým utrpela ich životnosť a kvalita. Tento 
výrobný proces je prvý svojho druhu 
a bol vyvinutý za menej ako rok. 

(vn)
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OLED redukuje modré svetlo 
o 70 %
Spoločnosť ASUS postupne uvádza na 
slovenský trh notebooky s OLED displej-
mi a nadväzuje tak na celosvetovú straté-
giu značky v roku 2021. Zároveň spúšťa 
komunikačnú kampaň zameranú na rozší-
renie povedomia o problematike škodlivé-
ho modrého svetla (tzv. blue light), ktoré 
vyžarujú klasické displeje a obrazovky. 
Kampaň edukatívnym spôsobom upozor-
ňuje na zdravotné benefity využívania 
OLED displejov a ich schopnosť reduko-
vať modré svetlo až o 70 %. ASUS v tejto 
súvislosti spojil sily s českým svetelným 

expertom Hynkom Medřickým. Ten sa stal 
konzultantom a ambasádorom kampane, 
ktorá vyvrcholila online panelovou disku-
siou s expertmi.

(vn)

Nová predajňa svietidiel 
EGLO v Bratislave
Pre milovníkov dizajnu pribudlo v Bratislave 
nové miesto, kde sa môžu pokochať 
a nakúpiť si prekrásne svietidlá. Rakúska 
spoločnosť EGLO otvorila minulý rok 
v októbri novú predajňu, na Vajnorskej 
ulici 97/C, kde na dvoch podlažiach, na 
vyše 1 000 m2 nájdete viac ako 2000 
zaujímavých a trendových svietidiel rôznych 
štýlov. Ďalší showroom EGLO nájdete pri 
diaľnici v Seredi. Hľadať, vyberať a kupovať 
môžete aj v e-shope www.eglo.sk
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Využívanie moderných 

IT systémov nie je len pre 

veľké firmy. Malí a strední 

podnikatelia si taktiež dokážu 

šikovnými vychytávkami uľahčiť 

svoje podnikanie. Stačí vedieť, 

ako na to. 

Dopyt po digitalizácii na Slovensku neus-
tále rastie. Súčasne je pravda, že väčši-
na firiem má v tejto oblasti veľké rezervy. 
A to najmä v segmente malých a stredne 
veľkých firiem, kde sa v lepšom prípa-
de pracuje s dokumentmi na zdieľa-
ných diskoch a v zložkách. To však nie 
je ideálne riešenie z pohľadu bezpečnos-
ti a komfortu práce. Dnes je totiž možné 
k dokumentom, ich pripomienkovaniu 
a schvaľovaniu pristupovať vzdialene. 
Nech ste kdekoľvek. 

Od jedného poskytovateľa 
Ak menšia firma obstaráva IT systém od 
jedného poskytovateľa, môže významne 

znížiť investičné náklady. Neraz sa totiž 
vyhne nákupu drahých licencií operač-
ných systémov a databáz. Menšie firmy 
tak dokážu ušetriť veľké množstvo finan-
cií. Takýmto prístupom sa rovnako skra-
cuje implementácia požiadaviek zákaz-
níkov do daného systému. To, čo niekedy 
trvalo mesiace, je možné dnes urobiť za 
desať dní. 

Ak menšia firma 
obstaráva IT systém 

od jedného 
poskytovateľa, 

môže znížiť náklady.

Dobrý IT systém podporuje tímovú prácu 
s dokumentmi. Jednotliví zamestnanci 
majú možnosť komentovania, potvrdzova-
nia, vytvorenia novej verzie dokumentu 
a schvaľovania v podobe riadenej doku-
mentácie. A to nielen v počítači, ale aj 
v mobilnom telefóne či tablete.  Zamest-
nanec je upozornený notifikáciou a môže 

bezodkladne schvaľovať faktúry alebo 
iné dokumenty priamo zo svojho telefónu 
kdekoľvek v dosahu internetu. 

Využívajte šablóny
Štandardným postupom zavádzania IT 
systémov do väčších aj menších firiem 
je zákaznícka analýza. Kvalitní dodávate-
lia softvérových riešení však už za roky 
skúseností majú zmapované najčastejšie 
digitalizované dokumenty, firemné požia-
davky a nadväzujúce procesy. Všetky tieto 
skúsenosti má kvalitný IT systém prene-
sené do univerzálnych šablón a preddefi-
novaných procesov. Rozsiahle zákaznícke 
analýzy tak už nie sú potrebné a samot-
ná inštalácia je omnoho jednoduchšia. 
Trh tak reaguje na požiadavky malých 
a stredne veľkých firiem, ktorých dopyt je 
najmä po cenovo dostupných univerzál-
nych riešeniach. Ak potrebujete kvalit-
ný IT systém, hľadajte taký, ktorý fungu-
je nezávisle od prostredia, v ktorom beží, 
a dokáže sa ľahko integrovať do ostatných 
systémov. 

Pavol Katrenčík, Konica Minolta Slovakia
Foto: Shutterstock

Veľká pomoc pre malých 
podnikateľov
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Vek zákazkového dizajnu
Už pred vypuknutím pandémie sa dizaj-
nové disciplíny výraznejšie pohybovali od 
lineárneho a analógového sveta k tomu 
digitálnemu. Personalizovaná digitálna 
tlač získava stále väčší význam najmä 
v oblastiach marketingu a tento trend 
urýchlila reakcia na COVID-19. Perso-
nalizované značenie zohráva zásadnú 
novú úlohu, pretože dáva ľuďom pocit, že 
môžu byť v bezpečí domova a pokračo-
vať v „bežnom“ živote. Žiadna zmysluplná 
kampaň v oblasti verejného zdravia nemô-
že uspieť, ak neposkytne verejnosti správ-
ne informácie spôsobom, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný a na základe ktorého možno 

ľahko konať. Profesionáli v odbore dizajnu 
a veľkoformátovej tlače dnes majú zásad-
ný vplyv na to, aby sa tak stalo.

(ts)

Gigabitové riadené 
switche
D-Link pridáva do rodiny gigabito-
vých manažovateľných prepínačov 
rad DGS-2000, ktorý ponúka cenovo 
efektívne, flexibilné a plne spravova-
né riešenie pre podniky, verejný sektor 
a poskytovateľov služieb. V ponuke 
sú modely s 10, 28 alebo 52 portami 
a s podporou PoE (802.3 at PoE+) pre 
napájanie koncových zariadení, ako sú 
Wi-Fi prístupové body, IP telefóny alebo 
IP kamery. Tento rad disponuje rozsiah-
lym radom funkcií na 2. vrstve (L2), čo 
z neho robí ideálne riešenie pre nasade-
nie na prístupovej vrstve siete alebo pri 
budovaní sietí vo viacerých lokalitách. 
Medzi novinkami je tiež rad sofistikova-
ných bezpečnostných funkcií.

(jr)

360° obraz a 2 mikrofóny
AXIS M3077-PLVE je cenovo dostupná 
malá kopulovitá 360° kamera s rozlí-
šením 6MP, ktorá výborne zvláda aj 
náročné svetelné podmienky. Hodí sa 
pre inštalácie v interiéri aj exterié-
ri a s technológiou Axis Forensic WDR 
sníma kvalitný obraz i v scénach obsa-
hujúcich zároveň tmavé a aj príliš svet-
lé plochy. Disponuje tiež technológi-
ou Axis Lightfinder, ktorá pomáha so 
svetelnou citlivosťou a jasnými farba-
mi i pri osvetlení s veľmi nízkou inten-
zitou a funkciou Axis OptimizedIR pre 
dohľad v úplnej tme až do vzdialenosti 
20 m. Kamera tiež s dvomi zabudovaný-
mi mikrofónmi umožňuje audio dohľad 
a detekciu zvukov a je preto vhodná 
pre širokú škálu dohľadových scenárov, 

vrátane analýzy videa 
i zvukov. Samozrej-

mosťou sú veľmi 
pokročilé tech-
nológie zabez-
pečenia proti 
kybernetickým 

útokom.
(jr)
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Výnimočný zážitok 
zo zábavy kdekoľvek

Nové notebooky HP Pavilion x360 14 a 15 
sú ideálne pre spotrebiteľov hľadajúcich 
univerzálne zariadenia, ktoré im umožnia 

streamovať obsah alebo kdekoľvek hrať 
hry. Sú ľahšie, ponúkajú kompaktnejší 
dizajn a majú voliteľne k dispozícii techno-
lógiu Wi-Fi 6 pre spoľahlivé rýchle pripo-
jenie na sieť. Vo sfére mainstreamových 
konvertibilných počítačov HP ponúkajú 
tieto modely dosiaľ najvyšší pomer plochy 
obrazovky k telu prístroja a vďaka pred-
inštalovanému hernému centru OMEN 
Gaming Hub a hlasovej asistencii si užijete 
viac zábavy. 

(vn)

Pre mobilných hráčov

Logitech G uvádza G333 Gaming Earp-
hones – svoje prvé slúchadlá do uší pre 
hráčov s in-line mikrofónom a integro-
vaným ovládaním zvuku na kábli. Vďaka 
duálnym zvukovým meničom v každom 
špunte – jeden pre hlboké basy, druhý pre 

stredné a vysoké tóny – prinášajú zvuko-
vý zážitok s bohatou zvukovou scénou, 
ktorá odhalí každý detail herného prostre-
dia a jasne oddelí hlasový chat od zvukov 
hry. Káblové slúchadlá G333 sú kompa-
tibilné s PC, konzolami Xbox, PlayStation 
a Nintendo Switch, rovnako ako s mobil-
nými zariadeniami, tabletmi a ďalšími 
zariadeniami, a to vďaka konektoru jack 
3,5 mm alebo priloženému adaptéru na 
USB-C.

(jr)
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Využívanie inteligentných 

automatizačných technológií 

v rôznych odvetviach neustále 

rastie a prináša výsledky.

Za pomoci kognitívnych a analytických 
nástrojov dokážu inteligentné automati-
začné technológie zásadne meniť obchod-
né procesy spoločností. Podnikateľským 
subjektom a ich zamestnancom prináša 
zmena nové príležitosti, ale zároveň aj 
nové výzvy a úlohy. 

Najpopulárnejšou 
automatizačnou 

technológiou je robotická
automatizácia procesov.

Podľa globálneho prieskumu Deloitte, 
na ktorom sa zúčastnilo 441 vedúcich 
pracovníkov z 29 krajín vrátane Sloven-
ska, sa traja zo štyroch respondentov 
(73 %) čoraz viac spoliehajú na automa-
tizačné technológie, ako sú inteligentná 
automatizácia, strojové učenie a spraco-
vanie prirodzeného jazyka. Je to značný 
nárast oproti minuloročnému priesku-
mu, v ktorom takto reagovala menej ako 

polovica opýtaných (48 %). Rovnako narás-
tol aj rozsah využitia automatizačných 
technológií v rámci spoločností. Z pries-
kumu vyplýva, že v 13 % spoločností bolo 
implementovaných viac ako 50 proces-
ných automatizácií. Na porovnanie, v roku 
2018 to boli iba 4 %. 

Pomohla aj pandémia
Počet spoločností, v ktorých využívanie 
procesnej automatizácie výrazne narást-
lo, sa za dva roky strojnásobil. Počas krízy 
v dôsledku pandémie umožnili automa-
tizované procesy mnohým spoločnos-
tiam zvýšiť ich efektivitu a produktivitu. 
Z globálneho hľadiska sa teda aj vďaka 
pandémii COVID-19 stala automatizácia 
ešte dôležitejšou na udržanie a rozvíjanie 
podnikania spoločností. 
Používanie automatizačných technoló-
gií má okrem zvýšenia produktivity aj iné 
ekonomické výhody. Zníženie nákladov 
pomocou inteligentnej automatizácie dosa-
huje v priemere 24 %, navýšenie rastu 
predaja v priemere 9 %. Návratnosť inves-
tícií sa dosahuje v priemere za menej než 
11 mesiacov od dátumu implementácie.

Trend automatizácie procesov
Zďaleka najpopulárnejšou automatizač-
nou technológiou v súčasnosti je robotic-
ká automatizácia procesov (RPA). Túto 
technológiu už implementovalo 78 % 

manažérov a ďalších 16 % tak plánu-
je urobiť v nasledujúcich troch rokoch. 
Do roku 2023 by malo túto technológiu 
používať viac ako deväť z desiatich opýta-
ných spoločností.
S cieľom zvýšiť efektivitu sa spoločnosti 
čoraz viac zameriavajú aj na ďalšie oblas-
ti, v ktorých je možné využiť automatizač-
né procesy, ako sú riadenie podnikových 
procesov (BPM), monitorovanie procesov 
a tzv. ťažba dát (datamining), ako aj využi-
tie umelej inteligencie v kombinácii s dáto-
vou analytikou.

Zosúladenie ambícií 
so skutočnosťou 
Práve kombinácia rôznych technológií sa 
považuje z pohľadu automatizácie vyspe-
lých spoločností za kľúčovú. 
Kombinácia robotických nástrojov zalo-
žených na pravidlách a rôznorodosti 
umelej inteligencie schopnej rozumieť, 
učiť sa a rozhodovať sa stane v dohľadnej 
dobe bežnou praxou u väčšiny opýtaných 
(85 %).
Prieskum dokazuje, že organizácie urobili 
významný pokrok v novom svete rozšíre-
nej inteligentnej automatizácie, zavede-
nie procesov nezaručuje pridanú hodno-
tu, ale je potrebná celofiremná stratégia 
a transformácia. 

Ján Chudík, Deloitte Audit 
Foto: Freepik.com/rawpixel.com

Automatizácia inteligentne

PRIEMYSEL
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Pitie piva môže byť aj malým 

gastronomickým zážitkom. 

Gurmáni radi vychutnávajú 

jeho párovanie s dobrým 

jedlom a skúmajú chute 

zaujímavých noviniek, ktoré 

im prinášajú najmä remeselné 

pivovary.

Pivovar Liptovar, 
Liptovský Mikuláš
Okrem krásnej prírody Liptov ponú-
ka bonus navyše – vlastný pivovar, kde 
nájdete zaujímavé osvieženie. História 
Liptovaru sa začala písať v roku 2015. 
Odvtedy prešli ich výrobky veľkou moder-
nizáciou, ktorá sa týkala vylepšenia výro-
by pív a redizajnu balení.
 „V pivovare Liptovar dbáme na výnimoč-
nosť a detaily, od receptúry cez výrobu 
až po plnenie. Naša moderná produkcia 
predstavuje len nepasterizované a nefil-
trované pivo. Je vyrábané s dôrazom na 
kvalitu výsledného produktu za pomoci 
ingrediencií a surovín z Liptova, predo-
všetkým pramenitej tatranskej vody. 
Presadzujeme kreativitu a neobmedzené 
experimentovanie.
Rozhodli sme sa, že nebudeme viazaní 
štýlmi. Od nášho piva môžete očakávať 
vášeň, autentickosť, potešenie a tvori-
vosť,“ približuje filozofiu výroby Jozef 
Svetkovský.
Medzi ich špeciality patrí Seabeer, ktoré 
je vhodné na horúce dni, a Rugbeer, ktoré 
patrí do kategórie írskych ležiakov. Súčas-
ťou pivovaru je aj reštaurácia, v ktorej 
ponúkajú špeciality vhodné k ich pivným 
špecialitám. Po dobrom jedle sa môže-
te vybrať na prehliadku pivovaru, ktorú 
organizujú pre skupiny do 15 ľudí.

Pivovar ŽiWELL, Piešťany
Čo vzíde z bláznivého nápadu štvori-
ce kamarátov, ktorí sú navyše pivnými 

nadšencami? Predsa jeden z najlepších 
remeselných pivovarov. Peter, Tomáš, 
Rolo a Lenka založili v roku 2015 značku 
ŽiWELL. Od začiatku sa držali záväzku, 
že chcú svojim rodákom ponúknuť pocti-
vé pivo, ktoré spĺňa ich prísne chuťové 
kritériá.
„V pivovare ŽiWELL sa snažíme oslo-
viť zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitu. 
Používame len čisté, poctivé suroviny 
od sladu a chmeľu až po rôzne ovocné 
šťavy a čisté prírodné esencie. Pivo nijako 
‚nevylepšujeme‘ syntetickými aditívami, 

konzervantmi, ani neurýchľujeme proces 
jeho výroby. Neorientujeme sa na konkrét-
ny druh piva, ale varíme všetko z celého 
spektra od klasických ležiakov cez rôzne 
pivá typu APA, IPA, NEIPA a nebojíme sa 
ani experimentovať s ovocím, bylinkami 
a výrobnými postupmi.
Pivo ŽiWELL tak zákazník nájde v dedin-
skej krčme, kde si dá poctivý nefiltrovaný 
a nepasterizovaný ležiak, ale aj v špecia-
lizovanej pivotéke, kde nájde naše ovoc-
né pivá, sezónne špeciály alebo ‚kyse-
láče‘. V stálej ponuke máme 12 druhov 

Remeselné pivovary – hit 
medzi pivnými nadšencami

POTRAVINY
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piva, ktoré dopĺňame o rôzne špeciali-
ty,“ prezradil Aurel Rusnák z pivovaru 
ŽiWELL.
Aj v tomto prípade si môžu pivní nadšen-
ci pochutnať okrem skvelého piva aj na 
dobrom jedle, ktoré servírujú v štýlovej 
reštaurácii, ktorá patrí do portfólia tohto 
pivovaru. Nechajte sa zlákať najmä na 
zaujímavé kombinácie na mieru pripra-
vených pokrmov, ktoré sa hodia k ich 
pivným novinkám a stáliciam.

Pivovar BERHET, Bardejov
Za založením značky piva BERHET stoja 
dvaja priatelia – Miloš Harčarík a Jozef 
Havír, ktorí začiatkom roka 2017 uvari-
li svoje prvé spoločné pivo. Na základe 
pozitívnych ohlasov zo strany známych 
aj potenciálnych zákazníkov sa pustili do 
oficiálnej výroby a distribúcie.
„V začiatkoch sme absenciu vlastného 
pivovaru nahradili kočovným varením 
v iných pivovaroch, keďže v začiatkoch je 
finančne ťažko zabezpečiť vlastnú techno-
lógiu. Vyrábame okrem tradičných lokál-
nych pivných štýlov (český Pils, pšeničný 
Weizen) aj zahraničné štýly – u nás menej 
rozšírené a laickou verejnosťou označo-
vané ako ‚špeciály‘ napr. IPA, ALE, Stout, 
Porter, Berliner Weisse,“ vysvetľuje Jozef.
Medzi najzaujímavejšie pivá v ich portfó-
liu patrí kyslé pivo s názvom TA3FRUT-
TI s laktobacilmi a ovocím – zemolez, 
muchovník, drieň. Pivo Tropiko s duži-
nou manga a laktózou či limitovaná edícia 
piva Gavalir v belgickom štýle Quadrupel, 
ktorý je odležaný 7 mesiacov v dubových 
sudoch po francúzskom koňaku so suše-
nými slivkami a hrozienkami.

Počas krátkej histórie sa im podarilo 
expandovať do zahraničia a veľkej obľube 
sa tešia aj medzi zákazníkmi slovenských 
podnikov. BERHET sa snaží nadviazať na 
pivovarnícku tradíciu, ktorou bol v minu-
losti preslávený Bardejov. V súčasnosti 
tam nefunguje žiaden pivovar, preto túžili 
do svojho rodného regiónu priniesť opäť 
niečo nové, čo by tam prinavrátilo túto 
krásnu tradíciu. Pravidelne prichádzajú 
so zaujímavými novinkami, ktoré pote-
šia aj najnáročnejších zákazníkov či ľudí, 
ktorí doteraz mali k pivu veľmi ďaleko. Ich 
cieľom je postaviť vlastný pivovar, ktorým 
chcú podporiť rozvoj a zamestnanosť 
mesta. Momentálne pracujú na postup-
nej transformácii z kočovného na stály 
pivovar a kúpou ich produktov viete tento 
proces urýchliť.

Pivovar Bradáč
O oblasť remeselného craftového piva sa 
zaujímajú aj známe značky. Pivovarnícka 
skupina Heineken vďaka tomu predstavi-
la svoj prvý remeselný pivovar v našich 
končinách. Hlavnou tvárou Bradáča je 
Lukáš Sopúch, ktorý má spolu s kolegom 
na starosti vývoj nových druhov pív. Prvé 
skúsenosti z jeho prípravy získal vďaka 
domácemu vareniu, neskôr po absolvo-
vaní kurzov sa pustil aj do profesionálnej 
sféry.
„Craftový segment je veľmi atraktívny. 
Spája v sebe všetko to, čo nás baví a napĺ-
ňa zároveň. Milujeme pivo, alchýmiu 
s ním spojenú a samotné napätie, ktoré 
celý proces varenia sprevádza. 
Aktuálne varíme pivo kočovným spôso-
bom v Čechách a Maďarsku. Spolupracu-
jeme s pivovarom vo Veľkom Březne, kde 
varíme Bradáč Rainbow Warrior a Bradáč 
Ocean Warrior, ako aj naše limitované 
edície. Tento pivovar využíva starú, rokmi 
overenú technológiu varenia piva v otvo-
rených medených varniach tak, ako to 
robili naši predkovia. Bradáč Swallow No. 
1, naopak, varíme v Budapešti, v malom 
remeselnom pivovare First,“ približuje 
brand manažérka Naďa Kasalová.
Cieľom značky je osloviť najmä pivo-
vých fajnšmekrov, ale taktiež si nachá-
dzajú cestu medzi bežných zákazní-
kov. Ich výrobky majú štýlový dizajn, 
v ktorom dominuje podobizeň bradatého 
námorníka.

Yka Hricková
Foto: Pivovar Bradáč, Pivovar BERHET, 

Pivovar ŽiWELL, Pivovar Liptovar

POTRAVINY
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Premýšľate nad živým alebo 

betónovým plotom? Každý 

má svoje výhody a nevýhody, 

treba zvážiť, ktorý vyhovuje 

vašim nárokom.

Už je to pár rokov, čo na Slovensku začali 
ako huby po daždi vyrastať okolo domov 
živé ploty. V posledných rokoch ich však 
tak často nevidieť a nahrádzajú ich betó-
nové ploty. Čím to je?

Prácnosť a údržba
Živá zeleň je veľmi žiaduca. Upokojuje, 
zlepšuje kvalitu životného prostredia, je 
domovov pre rôzne živočíchy. Práve živosť 
je obrovská prednosť tohto druhu plotu. 
No ako všetko živé, aj živý plot si vyžaduje 
neustálu údržbu a starostlivosť.
Polievanie, hnojenie, pravidelné striha-
nie, ktoré je z roka na rok, ako plot rastie, 
náročnejšie. Ošetrovanie proti škodcom. 
Ak vám to nevadí a máte na to všetko 
dostatok času, zelený plot môže byť pre 
vás dobrou voľbou.
O betónový plot sa v zásade netreba 
starať. Najmä ak je z kvalitného materiálu 
a dobre urobený už na začiatku. Stačí ho 

raz za rok, za dva zbaviť nečistôt prúdom 
vody. Za zmienku určite stojí aj fakt, že 
betón je síce človekom vyrobený materiál, 
ale je zložený zo samých prírodných vecí. 
Môže mať rôzne dizajny a vyzerať aj ako 
kameň či štiepaný kameň. Aj jeho fareb-
nosť môže byť rôzna, takže sa dá dokonale 
prispôsobiť stavbe a exteriéru.

Vstupné náklady
Plot v žiadnom prípade nie je lacná zále-
žitosť. Podľa rozlohy pozemku treba rátať 
aj s niekoľkými tisíckami eur. To bez ohľa-
du na to, či si okolo domu vysadíte zeleň, 
alebo zvolíte betónový plot, ktorý bude 
hotový a zabezpečí vám ako súkromie, tak 
bezpečie za niekoľko dní.
Kým betónový plot je jednorazová investí-
cia, živý plot si bude stále žiadať peniaze – 
na údržbu, hnojenie alebo výsadbu nových 
rastlín, ktoré nahradia tie, ktoré, bohužiaľ, 
uhynú.

Vhodný podklad
Ak sa rozhodnete pre realizáciu živého 
plota, rastliny vyberajte podľa toho, akú 
máte v záhrade pôdu. Do úvahy treba 
brať aj svetové strany a to, či budú rastli-
ny prevažne na slnku alebo v tieni. Podľa 
toho si môžete vybrať malé kvitnúce 

stromy ako drieň biely, zlatý dážď alebo 
muchovník, vždyzelené rastliny ako 
borievky a cédre alebo ihličnany: cypruso-
vec, tuju, tis či smrek.

Betónový plot je 
jednorazová investícia, 

živý si vyžaduje 
starostlivosť.

Pred výsadbou treba dobre pripraviť pôdu 
– vykopať pásy široké 40 až 60 cm, hlbo-
ké 30 cm. Do nich je vhodné zapracovať 
kompost a po vysadení rastlinky zaliať 
a pokryť kôrou.
Správne pripravený podklad je alfou 
a omegou aj pri betónovom plote. Najčas-
tejšie chyby pri realizácii plotov sú krivé 
základy, nevyhovujúca výstuž či zle odizo-
lovaný základ. Výsledkom je nedostatoč-
ná pevnosť, zlá stabilita a najmä vizuálne 
je plot krivý, nakoľko vzniknú veľké škáry 
medzi tvárnicami. Pri nevhodne použitej 
základovej izolácii je plot stále navlhnutý, 
čo podporuje tvorbu vápenných výkvetov 
– bielych fľakov.

Katarína Puškárová
Foto: Austria Beton Werk

Živý alebo betónový?

ARCHITEKTÚRA
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Planétu je možné šetriť 

aj pomocou kvalitnej 

a ekologickej izolácie.

Výber stavebných materiálov pri stavbách 
a rekonštrukciách môže prispieť k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Jedným z podstat-
ných stavebných prvkov je aj minerálna 
tepelná izolácia, ktorá sa dnes už vyrába 
z recyklovaných zdrojov. Stáva sa tren-
dom v stavebníctve, pretože je nielen 
ekologická, ale aj bezpečná pre každé 
bývanie. Zároveň pomáha životnému 
prostrediu riešiť otázku týkajúcu sa úniku 
tepla. 

S čím pomôže šetrná izolácia?
Dlhodobým svetovým trendom je už 
niekoľko rokov znižovanie závislosti od 
energií. Každý, kto sa chystá stavať alebo 
rekonštruovať dom či byt, rieši, aby bola 
jeho spotreba čo najnižšia. Veľkú úlohu 
v riešení udržateľnej domácnosti hrá 
práve výber kvalitnej izolácie. Mali by 
sme od nej vyžadovať, aby dokázala zadr-
žať teplo i chlad a zároveň bola šetrná 
k prírode a životnému prostrediu. „Správ-
ne zvolené izolačné materiály vykonáva-
jú na svete tichú, avšak zásadnú prácu – 
chránia životné prostredie tým, že znižujú 

spotrebu energie a emisie C0
2
, poskytu-

jú tepelnú a akustickú pohodu, rodinám 
a štátnym organizáciám pomáhajú šetriť 
peniaze,“ vysvetľuje Tereza Vojancová, 
architektka zo spoločnosti URSA.
Dnes sú už na trhu izolácie, na výrobu 
ktorých bolo použitých viac ako 90 % suro-
vín z obnoviteľných zdrojov. Ekologický 
proces sa využíva aj pri výrobe takýchto 
materiálov.

Bezpečnosť a úspornosť
Pri výbere izolácie je nutné brať ohľad aj 
na jej bezpečnosť. Produkty by mali spĺňať 
všetky normy, ktoré treba v stavebníctve 
dodržiavať, teda nehorľavosť materiálu, 
akustiku, priedušnosť, ochranu zdravia 
a ďalšie.  
Budovy predstavujú v súčasnosti najväčší 
potenciál na úsporu energie. Odhaduje sa,  

Izolácia by mala byť 
kvalitná, bezpečná 
a šetrná k prírode.

že vykurovanie a chladenie budov tvorí až 
64 % ich energetickej spotreby. Správne 
zateplenie typického radového prízem-
ného domu môže z pôvodne neúspornej 
budovy spraviť extrémne úspornú. 
Kvalitným zateplením sklenou vlnou je 
možné v takom dome dosiahnuť úsporu 
až 80 % nákladov za vykurovanie. Globál-
ne požiadavky na spotrebu energie rastú, 
čo vedie k ešte väčšej snahe využívať 
obnoviteľné zdroje. 

(red.)
Foto: URSA

Ekologické zateplenie
STAVEBNÍCTVO
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Technológie v stavebníctve 

napredujú míľovými krokmi 

a prinášajú skvelé benefity pre 

malé aj veľké stavby.

Dnes sa v oblasti stavebných materiálov 
a postupov kladie čoraz väčší dôraz na 
ekológiu. Do popredia sa dostávajú mate-
riály, ktoré neškodia životnému prostrediu 
ani po uplynutí svojej životnosti a dajú sa 
recyklovať. Materiály, ktoré okrem žiada-
ných vlastností, ako sú pevnosť, odolnosť 
či mrazuvzdornosť, majú aj predĺženú 
životnosť, sú bezúdržbové a navyše spĺňa-
jú kritériá najvyšších energetických tried. 
Murovaná stavba je overená rokmi, 
dokonca storočiami. Ak pritom použije-
te tenkovrstvovú maltu, prípadne penu 
namiesto maltového lôžka, nielenže stav-
ba rastie rýchlejšie, ale efektívne sa tým 
dajú znížiť aj tepelné straty v obvodovom 
murive. Určite sa oplatí zaujímať sa o také 
nové murovacie materiály, ktoré nahradia 
zatepľovanie obvodových múrov.

Ako sendviče
Mnoho nových stavebných materiálov 
využíva princíp sendviča. Nosné steny 
sa dajú urobiť rýchlo a ľahko z dutých 
tvárnic z vystuženého betónu. Tvárnice 
do seba navzájom zapadajú presne ako 
známa škandinávska stavebnica a ich 
vnútro tvorí špeciálne debnenie z peno-
vého polystyrénu. Steny postavené touto 
technológiou majú dobrú tepelnú a zvuko-
vú izoláciu aj bezpečnostnú rezervu.
Medzi novinky treba zaradiť aj dreve-
né sendvičové konštrukcie, slamu, hlinu, 
korok či kombináciu granulovaného 
polystyrénu s cementom. Mnohé z týchto 
materiálov využívali už naši predkovia, ale 
zmenili sa technologické postupy ich spra-
covania, takže dnes sú ľahšie, odolnej-
šie, lepšie sa s nimi pracuje a sú vhodné aj 
na stavbu nízkoenergetických a pasívnych 
domov. 

Kovy s novými vlastnosťami
Vedci a inžinieri usilovne pracujú na 
nových postupoch, ako kombinovať atómy, 
preto sa dá predpokladať, že k dispozícii 
budeme mať stále viac nových materiálov. 
Už dnes existujú kovy s novými vlastnosťa-
mi. Napríklad kovová pena je nový ľahký 
a zároveň výborne tesniaci materiál.

Kovová pena je nový 
ľahký a výborne tesniaci 

materiál.

Samozrejme, stále tu máme aj staré dobré, 
hoci o niečo vylepšené kovy. 
Napríklad pozinkovaná oceľ, z ktorej sa 
dnes bežne montujú garáže alebo prístreš-
ky na autá. „Stavba, ktorej konštrukcia je 

z pozinkovanej ocele, vydrží desaťročia 
v 100 % stave,“ hovorí montážnik Tomáš 
Steinhubl z Gardeon a dodáva: „Žiaro-
vé zinkovanie totiž poskytuje spoľahlivú 
a dlhodobú ochranu ako plošným, tak aj 
všetkým spojovacím prvkom až do posled-
nej skrutky.“
V blízkej budúcnosti sa dočkáme aj ohňo-
vzdorných a recyklovateľných kovov vo 
forme peny, ktorá sa bude používať ako 
súčasť múrov hrubej stavby. Pena doká-
že steny zohrievať extrahovaním ener-
gie z vonkajšieho okolia, takže budeme 
kúriť zelenou energiou. Znie to ako sci-fi, 
ale vedci tvrdia, že je to realita budúce-
ho desaťročia. Nechajme sa teda príjemne 
prekvapiť.

(red.)
Foto: Gardeon

Šetria čas aj životné 
prostredie

STAVEBNÍCTVO
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Neustále napredovanie, 

ale i presun činností do 

online priestoru prináša nové 

formy aj pri obchodovaní 

s nehnuteľnosťami. 

Pandémia urýchlila vplyv a využívanie 
nových technológií takmer vo všetkých 
oblastiach nášho fungovania. Nevyhla 
sa ani realitám, a tak si dnes môžeme 
užívať kreativitu a nové formy prezen-
tácií nehnuteľností, ktoré nám výrazne 
urýchlia a uľahčia výber nášho vysníva-
ného domova. Zuzana Kanská z realitnej 
kancelárie ExpatExperts, ktorá sa venuje 
realitám už 28 rokov, vidí veľký posun 
najmä v prezentácii nehnuteľností. „Dnes 

väčšina ľudí uprednostňuje bezkontakt-
ný prístup, a tak sa prezentácia nehnu-
teľností preniesla do multimediálneho 
priestoru. Klient si pozrie video, môže 
sa prostredníctvom 3D skenu virtuálne 
poprechádzať v priestoroch a doslova si 
prejsť každý detail.“

Vedie stále funkčnosť
Prvý dojem je vždy veľmi dôležitý, klien-
tov však podľa odborníčky zaujíma pri 
hľadaní bývania doslova všetko. „Spoloč-
né priestory, garáže, pivnica, okolie, suse-
dia, vzťahy, takže pri prezentácii sa dnes 
využíva i mapa, ktorá lokalizuje nehnu-
teľnosť alebo dokonca zábery z dronu,“ 
vysvetľuje Zuzana Kanská a zdôrazňu-
je, že napriek pocitológii stále vedie 
funkčnosť.  „Pôdorys nehnuteľnosti je 
elementárnou vecou, ale veľmi dôležitou. 

Klient sa nie vždy vie úplne zorientovať 
podľa fotiek, kde sú kuchyňa, obývač-
ka, detská izba a podobne, pôdorys je 
stále nevyhnutnou súčasťou prezentácie 
nehnuteľnosti.“ Dobrá realitná kance-
lária tiež neustále pracuje s dátami zo 
svojej webovej stránky a reflektuje na 
preferencie klientov pri hľadaní vhodnej 
nehnuteľnosti.

Trendy nás ešte prekvapia
Nové formy prezentácie realít výrazne 
zefektívňujú celý proces hľadania vysní-
vaného bývania. „Klient si prostredníc-
tvom multimediálneho obsahu dopredu 
vyselektuje základný výber a na osobnú 
prehliadku ide pripravený,“ približuje 
Zuzana Kanská. Trendom je však podľa 
nej zájsť v prezentácii nehnuteľnosti ešte 
ďalej. 
„V zahraniční sa pri lukratívnych reali-
tách využíva tvorba filmov s celou 
produkciou a hercami, aby si klient živo 
vedel predstaviť, ako je možné nehnuteľ-
nosť užívať a čo všetko poskytuje, teda 
kde si vypije kávu, ako si zapláva v bazé-
ne či zrelaxuje na terase s výhľadom.“
Napriek aktuálnej situácii realitný 
biznis neustále rastie a stále prináša 
nové možnosti a zlepšenia vo všetkých 
aspektoch.

JS
Foto: Freepik.com, ExpatExperts

Nové možnosti na trhu 
s realitami

REALITY

Príklad multimediálneho obsahu pri prezentácii realít
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Influenceri sú čoraz 

populárnejším marketingovým 

nástrojom. Čo by ste mali 

vedieť pred tým, ako sa 

začnete zaujímať o spoluprácu 

s nimi?

Kladiete si otázku, či je influencer marke-
ting vhodný pre váš biznis? Prezentácia 
prostredníctvom influencerov sa osved-
čila vo všetkých oblastiach. Promovanie 
produktov touto cestou je zaužívané a 
prirodzené najmä pre segment FMCG či 
HORECA. V praxi však veľmi dobre fungu-
jú aj kampane pre finančné či TELKO 
produkty, keď v podaní instagramerov 
či youtuberov boli vysvetľované princí-
py fungovania bankových či telekomuni-
kačných služieb. Odvážne môžeme tvrdiť, 
že doteraz sme nenašli segment, kde by 
sa známa tvár nedala využiť. Dokonca aj 
propagácia klimatizačných jednotiek je 
možná a bol vytvorený idea concept, ktorý 
výborne fungoval. 

Influencer marketing má dušu
Táto forma reklamy dokáže ovplyvniť 
nákupné rozhodnutie. Veď posúďte sami! 
Tiež na vás zapôsobí pozitívna skúse-
nosť inej osoby, ktorá službu či produkt 

na vlastnej koži vyskúšala? Vďaka auten-
tickému opisu viete zaraz vyhodnotiť, či 
by bola táto značka aj pre vás užitočná, 
a chcete ju mať tiež doma.  

Ako oslovíte Slovákov?
Nakoľko „influencovanie“ prebieha najmä 
na sociálnych sieťach daných persón, je 
potrebné vedieť, kto sleduje konkrétne-
ho influencera. Preto vyberáme svojho 
ambasádora nielen podľa toho, aký obsah 
vytvára, ale aj podľa jeho cieľovej skupiny 
(pohlavie, vek, lokalita). 

Kto sú top slovenskí influenceri?
Odpoveď nie je úplne jednoznačná. Nakoľ-
ko viac sledovateľov či odberateľov nemu-
sí automaticky znamenať, že je persóna 

top. Avšak nepopierateľne najsledovanej-
šou Slovenkou na Instagrame je Lucia 
Lachkovic Javorčeková s 2 miliónmi sledo-
vateľov, druhým je Peter Sagan s 1,8 mili-
óna sledovateľov. 

Honoráre influencerov sú pestré
Suma závisí nielen od počtu sledovateľov 
na sociálnych médiách, ale aj od toho, či je 
daná persóna známa a obľúbená. To, či nie 
je reklama od známeho youtubera drahá, 
vám pomôžu odhaliť štatistiky sledova-
nosti ich kanálov, ktoré si môžete pokojne 
vypýtať. Poskytnú vám ich. 

Jana Malaga, špecialistka na influencer 
marketing, Content Agency

Foto: Freepik.com/rawpixel.com/stories

Začať s influencer 
marketingom?

OBCHOD

Viac Fairtrade produktov
Certifikát Fairtrade hovorí o tom, že za 
náročnú prácu pri pestovaní surovín má 

byť adekvátna odmena. Spoločnosť Kauf-
land v priebehu minulého roka rozšírila 
svoj stabilný sortiment Fairtrade výrob-
kov až o 20 percent, vďaka čomu môže 
spolu so zákazníkmi podporovať férový 
obchod ešte výraznejšie. Čoraz viac Slová-
kov preferuje zodpovednú kávu, čokoládu 
alebo kvety.

Rýchly nákup má úspech
Rýchly nákup bez kompromisov, kávu 
so sebou či sendvič si môžu dopriať už 
aj obyvatelia Malaciek a okolia. Koncept 

predajní Žabka funguje vo forme fran-
šízingovej spolupráce a ponúka rýchly 
nákup napríklad občerstvenia so sebou na 
rýchle raňajky či olovrant.
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Hudba blízkej budúcnosti: 

smart systém varovania 

vodičov o nebezpečenstve 

na ceste.

Nízka rýchlosť budovania nových úsekov 
diaľnic na Slovensku je spôsobená nielen 
finančnou náročnosťou stavieb, ale aj  
reliéfom krajiny, ktorý stavby značne 
komplikuje. V slimačom tempe sa však 
predsa len dá nájsť pozitívum – a nie 
zanedbateľné. Je vysoká šanca, že nové 
úseky diaľnic a rýchlostných ciest budú 
vybavené najmodernejším značením, 
ktoré dokáže poskytovať smart riešenia 
a reagovať aj na autonómne automobily. 

Bezpečnosť na prvom mieste
Vybudovaná cestná infraštruktúra, spája-
júca dôležité body krajiny a rovnako 

poskytujúca obchádzky veľkých aglome-
rácií, priamo súvisí s možnosťou hospo-
dárskeho rozvoja jednotlivých regiónov 
Slovenska. To však nie je jediná dôležitá 
premenná. Rovnako ako existencia diaľni-
ce či obchvatu je dôležitá podporná infra-
štruktúra diaľnic, tunelov a rýchlostných 
ciest, ktorá rieši plynulosť a bezpečnosť  

Nové úseky diaľnic 
budú vybavené 
najmodernejším 

značením.

dopravy. Bez nej je každá cesta ako auto 
bez kolies – nefunkčná. 
„Podporná infraštruktúra okrem iného 
zabezpečuje včasnú informovanosť šofé-
rov o udalostiach na ceste, ako sú uzávier-
ky a dopravné nehody, s cieľom dosiahnuť 

bezpečnosť účastníkov cestnej premávky 
a plynulosť dopravy,“ vysvetľuje Ing. Igor 
Jamnický, riaditeľ úseku dopravných tech-
nológií PPA INŽINIERING, skupiny PPA 
CONTROLL.

Cenné informácie
Kým je doprava plynulá a počasie priazni-
vé, vodiči si vystačia s bežným dopravným 
značením, ktoré ich upozorňuje na rých-
losť jazdy, križovatky, odbočky a podob-
ne. Lenže dopravná situácia je ideálna 
len málokedy. Mení sa počasie, cesty sa 
rekonštruujú, stávajú sa na nich neho-
dy a aj vzhľadom na mnoho rozostava-
ných úsekov ciest a diaľnic, kde sa dopra-
va rôzne obmedzuje, je dôležité o týchto 
skutočnostiach s predstihom informo-
vať každého účastníka cestnej premávky, 
ktorého sa neštandardná situácia dotkne. 
Ideálnym riešením je premenné doprav-
né značenie, ktoré okrem poskytnutia 

Smart systém na našich 
diaľniciach

DOPRAVA
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informácie dokáže navrhnúť aj jej rieše-
nie – napríklad znížiť rýchlosť, navrhnúť 
náhradnú trasu a podobne.
Väčšina úsekov našich diaľnic je takýmto 
značením vybavená alebo práve prebieha  

Dopravné značenie 
okrem poskytnutia 
informácie dokáže 

navrhnúť aj jej riešenie.

jeho inštalácia. Okrem toho je potrebné 
dbať na jeho pravidelnú údržbu a inová-
cie. Napríklad v tuneloch sú zariade-
nia vystavené náročným, agresívnym 
podmienkam, ako sú exhaláty z vozidiel.

Smart riešenia
Poskytovať relevantné informácie včas si 
vyžaduje detegovať mimoriadnu udalosť 
v doprave, pričom budúcnosťou môžu byť 
aj alternatívne spôsoby detekcie nehôd, 
odstavených vozidiel a osôb na ceste pros-
tredníctvom technológie mikrovlnných 
radarov, obdobných, ako sa používajú na 

letiskách. Najnovšie trendy v oblasti Smart 
Cities musia zohľadňovať cloudové rieše-
nia či  komunikáciu infraštruktúry s inteli-
gentnými systémami v automobiloch.
Je teda šanca, že nové a postupne aj už 
existujúce úseky našich hlavných doprav-
ných tepien, ale aj mestské aglomerácie, 
budú vodičom pomáhať a zjednodušovať 
život najmodernejšími smart riešeniami 
dopravy. 
Ako všade, aj v doprave a cestnej infra-
štruktúre platí, že čas sú peniaze. Nová 

vláda sľubuje aj pri cestných stavbách 
transparentný výber dodávateľov. Odbor-
ník upozorňuje, že dôležitý je aj ich počet, 
„pri menšom počte rôznych dodávateľov 
je celkové riešenie podstatne efektívnejšie 
a jeho realizácia plynulejšia“.
V celom procese treba myslieť nielen na 
aktuálnu situáciu, ale dokázať predpokla-
dať situáciu aj o päť, desať, dvadsať rokov 
a reagovať na ňu už dnes.

(red.)
Foto: 

Dopyt po logistických 

nehnuteľnostiach sa v Európe 

pre koronakrízu či brexit 

bude pravdepodobne 

zvyšovať.

Najnovší prieskum globálnej realitno-
poradenskej spoločnosti CBRE ukázal, že 
koronakríza aj naďalej ostáva dôležitým 
faktorom pri rozhodovaní nájomcov logis-
tických nehnuteľností. Predpokladá sa tiež 
potreba ďalších logistických priestorov 
v dôsledku brexitu.
Až 47 % nájomníkov logistických nehnuteľ-
ností vidí ako najpotrebnejšie mať dlhodo-
bo k dispozícii dostatok flexibilných skla-
dových priestorov. Celkom 36 % respon-
dentov tiež v prieskume uviedlo, že chcú 
urýchliť svoje plány smerom k úprave 

svojich logistických priestorov na to, aby 
sa vedeli vyrovnať so zvýšeným dopytom 
z dôvodu rýchleho rastu online nákupov.

Miesto je dôležité
Zaujímavé boli aj zistenia poukazujúce na 
preferencie nájomníkov pri výbere loka-
lity. Ukázalo sa, že 64 % online retaile-
rov a celkovo 44 % všetkých responden-
tov spomedzi nájomníkov logistických 
nehnuteľností je ochotných preskúmať aj 
netradičnejšie lokality umiestnené mimo 
hlavných logistických hubov v západnej 
Európe.
Výsledky prieskumu poukazujú aj na to, 
že pre nájomníkov je čoraz dôležitejšia 
aj mestská logistika, pričom 64 % online 
retailerov naznačilo, že ich expanzia do 
mestských lokalít sa pre nich stáva vyso-
kou prioritou. Dôvodom týchto rozhod-
nutí je fakt, že jedným z najdôležitejších 

faktorov pre zákazníka je v tejto oblasti 
práve dodacia lehota.

(red.)
Foto: Freepik.com

LOGISTIKA

Plány nájomcov logistických 
nehnuteľností sa menia
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Logistické centrá 

a doručovateľské služby 

zažívajú v posledných 

mesiacoch boom nielen 

na Slovensku. Aké sú aktuálne 

trendy v riadení logistiky? 

Logistické centrá na Slovensku sú sústre-
dené najmä v blízkosti diaľnic a okolí 
veľkých miest. Dôvodom je nielen flexi-
bilita a rýchlejšie doručenie tovaru, ale 
aj silný automobilový priemysel a potre-
ba skladov pre rýchloobrátkový tovar 
veľkých potravinových reťazcov. Situácia 
sa však mení. Pandémia koronavírusu  

Pandémia 
koronavírusu urýchlila 
rast e-commerce trhu.

urýchlila rast e-commerce trhu na Sloven-
sku. S rastom internetového obchodu, 
doručovaním na výdajné miesto či kurié-
rom rastie záujem o skladovacie plochy 
v logistických centrách. Predpokladá sa, 
že všetky logistické a doručovateľské 
firmy, ktoré prepravujú tovar zákazníkom, 
budú výhľadovo rásť a možno očakávať, 
že budú vznikať sklady priamo v centrách 
veľkých miest na doručenie v rámci toho 
istého dňa (tzv. same day delivery). 

Mestské a ekologické 
doručovanie
Vo veľkých zahraničných metropolách je 
cieľom samospráv nahradiť klasické doru-
čovanie zásielok v historických centrách 
cyklokuriérmi. Dôvodom je nielen ekoló-
gia, ale aj zavádzané rôzne formy ekolo-
gického zdaňovania. V dohľadnej dobe 
tak možno očakávať, že sa aj vo veľkých 
mestách na Slovensku otvorí verejná 
diskusia na túto tému. 
Tlak na ekologický prístup v prípade 

logistiky sa odráža nielen v používaní 
elektrických áut. Nevyriešenou otázkou 
totiž zostáva recyklácia použitých batérií 
a miera ekologickosti zdroja výroby elek-
triny. Z dlhodobejšieho hľadiska sa viacerí 
odborníci prikláňajú k využívaniu vodí-
kových dopravných prostriedkov. Pred 
hromadným nástupom takýchto preprav-
ných prostriedkov však zostáva vyriešiť 
viacero technologických otáznikov. 

Pozor na obaly
Ďalším trendom v logistike je eliminácia 
obalových materiálov, ktoré patria medzi 
najväčšie zdroje emisií v rámci nakupova-
nia na internete. 
Ak si kúpite tovar, ktorý má svoju vlastnú 
škatuľu, doručovateľské firmy ho nebudú 
baliť do svojho ďalšieho obalu, tak ako to 
bolo doteraz. Rovnako kartónové škatu-
le, v ktorých sú zásielky prepravované 

Doručovanie rýchlo, 
efektívne a ekologicky

LOGISTIKA
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kuriérom na výdajné miesta, sa budú 
postupne nahradzovať ekologickejšími 
kartónplastovými variantmi. Trendom 
je uplatňovanie princípov cirkulárnej 
ekonomiky a zero waste podnikania.
Obľúbenosť výdajných boxov bude naďa-
lej rásť. Trendom je ich umiestňovanie čo  

V metropolách 
je cieľom nahradiť 

klasické doručovanie 
cyklokuriérmi.

najbližšie k zákazníkovi. Okrem obchod-
ných centier za takéto miesta možno 
považovať aj veľké developerské projek-
ty, kde spolu s klasickými poštovými 
schránkami obyvatelia novej štvrte budú 
mať k dispozícii aj výdajný box na vyzdvi-
hnutie svojej objednávky.

Michal Ondruš
Foto: Pexels, Freepik.com/jcomp/

aleksandarlittlewolf

Geis SK preukazuje vysokú 

flexibilitu pri zvládaní výziev 

logistiky počas pandémie.

Spoločnosť Geis SK vlani niekoľkokrát 
pocítila premenlivosť trhu a zmeny jeho 
jednotlivých segmentov na základe vývoja 
pandemickej situácie a vládnych opatrení. 
Pre prevádzkovateľa logistických služieb 
je nutné, aby bol pripravený na neočaká-
vané situácie a schopný rýchlo reago-
vať na dynamický vývoj. Geis preukazu-
je veľkú dávku flexibility pri nasadzovaní 
potrebného personálu na zvládnutie až 
extrémne premenlivého denného objemu 
zákaziek. 
Klientovi z drogistického segmentu, ktoré-
mu Geis riadi centrálny sklad pre vyba-
vovanie všetkých objednávok v rámci 
e-commerce, sa počet prichádzajúcich 
objednávok z Českej republiky a zo 

Slovenska počas covidového obdobia 
znásobil a priemerná veľkosť zásielok 
vybavovaných v rámci týchto objedná-
vok sa viac ako strojnásobila. To všetko 
dokopy sa absolútne vymykalo proce-
som a systému, ktorý bol pre tohto klienta 
v sklade dlhodobo nastavený. Preto bola 
potrebná rýchla reakcia, zvýšenie počtu 
baliacich pracovísk a zavedenie trojzmen-
nej prevádzky. 
Ďalšiemu významnému klientovi, spoloč-
nosti obchodujúcej s textilom, obuvou 
a módnymi doplnkami, sa počas jarnej 
prvej vlny pandémie úplne zastavil predaj 
pre zatvorenie kamenných predajní. 
Pritom už bol na ceste v kontajneroch 
tovar na novú sezónu. 
Pracovníci sa rozhodli vyjsť klientovi 
v ústrety, urobiť interné zmeny v sklado-
vaní a operatívne použiť iné externé skla-
dy v blízkom okolí.

VN
Foto: Geis

LOGISTIKA

Flexibilita 
ako neoddeliteľná súčasť činnosti logistického providera
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Elektrický dravec Audi e-tron GT 
Audi modelom e-tron GT demonštruje, 
aká môže byť elektromobilita fascinujúca. 
Štvordverové kupé kombinuje emocionál-
ny dizajn s výkonným pohonom a dyna-
mickým podvozkom. Exteriér Audi e-tron 
GT je dynamické umelecké dielo. Každá 
plocha a každá línia je harmonická – od 
svetlometov až po veľký difúzor v zadnom 
nárazníku. Dizajn interiéru svojou pokoj-
nou eleganciou zvýrazňuje progresívny 
charakter automobilu. Gran Turismo je 
športový cestovný automobil s vysokou 
jazdnou dynamikou. Tento charakter má 
aj Audi e-tron GT. Podľa verzie jeho elek-
tromotory poskytujú systémový výkon 
350 kW (476 k) alebo 440 kW (598 k) 
a dojazd do 488 kilometrov. 

Volkswagen ID.4 GTX 
prináša inteligentný 
výkon
ID.4 GTX prináša do rodiny ID pohon 
všetkých kolies dvoma elektromotor-
mi. Tento špičkový model s vynikajúcim 
jazdnými vlastnosťami zrýchľuje z 0 na 
100 km/h za 6,2 sekundy. Jeho dizajn 
zvýrazňuje osobitý charakter automo-
bilu a predstavuje kombináciu veľkého 
pôžitku z jazdy a robustného vzhľadu. 
V interiéri sa uplatnila nová farebná 
koncepcia, v ktorej sa odráža športový 
charakter.

Krása ručnej výroby 
v novom Lexuse LS
Lexus LS ako dlhodobo etablovaný vlaj-
kový sedan tejto značky spája moderné 
technológie s časom preverenými japon-
skými remeslami a estetikou. Karoséria 
aj interiér ťažia z nových spôsobov spra-
covania a dizajnových riešení spájajú-
cich umenie, remeselné majstrovstvo 
takumi a funkčnosť. Nový pokrok v tech-
nológii akustického lakovania mení 
hĺbku uhla pohľadu počas dňa. Novú 
kombináciu dekorov dostal aj interi-
ér, obloženie z brúseného skla a ručne 
skladaný dekor či precízny žakárový 
vzor s trojrozmerným vzhľadom a ďalšie 
jedinečné detaily posúvajú dizajn do 
nových dimenzií.

JS
Foto: archív

AUTO-MIX

Väčšia, inteligentnejšia 
i úspornejšia Fabia

Škoda Fabia je všestranný model, ktorý 
sa teší mimoriadnej obľube už viac ako 
dvadsať rokov. Jej štvrtá generácia zaujme 
najmä atraktívnym dynamickým vzhľadom 
a ponúka viac miesta ako konkurenčné 
vozidlá, výborné možnosti konektivity či 
nové asistenčné systémy. Fabia je najmä 
funkčným a praktickým spoločníkom pre 
každodenné cestovanie, v novom šate 
ponúka väčší komfort a ešte úspornejšie 
pohonné jednotky.

Sexi SUV Renault Arkana
Športové, hybridné a priestranné SUV, 
ktoré zaručuje najvyššiu úroveň ochra-
ny svojím cestujúcim, kombinuje plynu-
losť, eleganciu, robustnosť a zároveň 
športový look. Dizajn interiéru je moder-
ný, priestranný a používateľsky prívetivý. 

Renault Arkana je vybavený hybridným 
motorom E-TECH Hybrid 145 a benzíno-
vými motormi 1,3 TCe 140 EDC. Hybrid-
ná technológia E-TECH inšpirovaná moto-
ristickým športom dokonale spája výkon 
a efektívnosť. 
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Lepšia.TV, poskytovateľ 

televízie cez internet, sa 

rozhodla vstúpiť na televízny 

trh v Poľsku a Chorvátsku. 

Sľubuje si od toho posilnenie 

svojho postavenia. Reaguje 

tak na dopyt po televíznych 

a streamovacích službách. 

S nástupom pandémie koronavírusu 
záujem ľudí o sledovanie filmov a seriálov 
významne rastie. Spoločnosť Gonet, ktorá 
stojí za službou Lepšia.TV, cíti v okolitých 
krajinách veľký potenciál. „Tieto krajiny 
sú nám veľmi blízke. V každom podnika-
ní je dôležitá expanzia a sme presvedče-
ní, že práve teraz je ten správny moment,“ 
konštatuje Pavel Górecki za Lepšia.TV. 

Vstup na nové trhy so sebou prináša 
nutnosť investovať do doterajšej IT infra-
štruktúry firmy. „Bolo potrebné naprogra-
movať nové jazykové mutácie, zabezpečiť 
nový server, zaplatiť poplatky za TV stani-
ce, uzatvoriť nové zmluvy či zabezpečiť 
spoločnosť, ktorá bude doručovať zásielky 
do Poľska a Chorvátska,“ konštatuje Peter 
Górecki. 

Programová ponuka
Cieľom expanzie je dosiahnuť minimálne 
taký úspech a podiel na trhu medzi inter-
netovými poskytovateľmi televízie 
v Čechách, ako aj na Slovensku. Záujem 
o služby Lepšia.TV narástol po začiatku 
pandémie a sprísnení opatrení. Zákazníci 
ju nájdu pod názvom gonNET.TV. V prog-
ramovej ponuke sú nielen poľské, ale aj 
ďalšie zahraničné kanály, a to vrátane 
slovenských a českých. Zo slovenských 

kanálov môžu sledovať poľskí predplati-
telia stanice, ako sú Jednotka, Dvojka či 
TA3. Samozrejmosťou je aj archív vysiela-
nia.  V súčasnosti tam prebieha marketin-
gová akcia, keď zákazníci majú prvých 20 
dní sledovania zadarmo. Aktuálne tam má 
poskytovateľ už niekoľko tisíc zákazníkov. 

Foto: Lepšia.TV

Zásielkovňa prináša slobodu doručova-
teľských služieb v malých obciach. Alter-
natívou by mali byť výdajné boxy, ktoré 
plánuje Zásielkovňa spolu s podporou 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
hromadne inštalovať nielen v dotknu-
tých obciach. Aj do menších miest chce 
priniesť otváracie hodiny nonstop, vyzdvi-
hovanie a posielanie zásielok do celého 
sveta a navyše cenovo výhodne.
Zásielkovňa plánuje počas tohto roka 
nainštalovať 509 výdajných boxov 
v obciach od 1 500 do 5 000 obyvateľov. 
V ďalších krokoch prinesie túto službu 
postupne pre všetky oblasti Slovenska, 
tak aby v synergii s výdajnými miestami 
priniesli ešte väčší komfort. „Táto spolu-
práca je užitočná, je príkladom podania 
konkrétnej pomocnej ruky. Veríme, že jej 
výsledkom bude spokojnosť samospráv 

a ich obyvateľov,“ uviedol predseda Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska Branislav 
Tréger.
Ambíciou Zásielkovne je byť dostupnej-
šou alternatívou pošty aj pre menšie obce. 
Najnovšia generácia výdajných boxov 
je bezdotyková, dostupná 24/7, ovláda 
sa „smartfónom“ – mobilným telefónom 
a navyše je aj ekologická. „Cítime záujem 
obyvateľov menších miest, ale aj dedín po 
doručovaní iným spôsobom ako doručova-
nie zásielok domov. Rozhodli sme sa preto 
na Slovensku priniesť inovatívne riešenie 
Z-Box,“ konštatuje Alexander Jančo, Chief 
Executive Officer Zásielkovne, a dopĺňa: 
„Ľudia totiž začali nakupovať viac online, 
avšak v týchto obciach mali ľudia obme-
dzené možnosti. Buď si nechali zásielku 
poslať na adresu, ktorá je drahšou alter-
natívou, alebo na naše výdajné miesta 

v okresnom meste. V opačnom prípade 
museli ich kroky smerovať na poštu, ktorá 
disponuje obmedzenou otváracou dobou.“

Foto: Zásielkovňa

Lepšia.TV expanduje 
do Poľska a Chorvátska

Zásielkovňa chce byť 
alternatívou v malých obciach
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AUTOMOBILY

Manažéri chcú v prvom 
rade bezpečné auto
Bezpečnostné vychytávky, 

komfort a technické novinky 

– to je poradie troch 

najčastejších požiadaviek 

topmanažérov firiem na 

výbavu firemného vozidla. 

Kým v prípade fleetových vozidiel, ale aj 
nižšieho a stredného manažmentu určujú 
značku, typ motora aj vybavenie vozidla 
firemné smernice, už benevolentnejšia je 
car policy v prípade vyššieho manažmen-
tu. Pri topmanažmente sa berie do úvahy 
reprezentatívnosť, komfort, inovácie a  
spoločenská zodpovednosť, ktorú topma-
nažér aj prostredníctvom výberu vozidla 
prezentuje.

Najobľúbenejšie
Ako vyplýva aj z našich štatistík, najväčšej 
obľube sa u topmanažmentu tešia modely 
značiek  Volkswagen, Škoda, z vyššej trie-
dy Audi, BMW, Volvo a Mercedes. Obľúbe-
nými sú v prípade Volkswagenu mode-
ly Passat, Touareg či Tiguan, v prípade 
Škody zas Superb, pri BMW sú to modely 
BMW5, BMW3 či BMW X5, pri Audi sú to 
modely A6, A4 a Q7, pri Volve XC90, V90, 
V60 či XC60 a nový model XC40 a pri 
Mercedese sú obľúbenými modelmi CLA 
a GLA. 
Veľkej obľube sa tešia SUV, ktoré sú repre-
zentatívne a zároveň spĺňajú potreby 
manažéra, ktorý potrebuje veľký úlož-
ný priestor na športové aktivity (naprí-
klad golf) a zároveň aj pre cestovanie 
s rodinou. 

Bezpečnosť aj vychytávky
Čo si topmanažéri v rámci vybave-
nia vyberajú? Veľmi záleží na tom, či si 
auto vyberajú len pre seba alebo aj pre 
rodinu, prípadne či služobné auto plní 
funkciu prvého alebo druhého auta v rodi-
ne. Prvoradé sú pre nich bezpečnostné 
prvky, výbava zabezpečujúca komfort 
a na treťom mieste rôzne inovatívne 

vychytávky. Topmanažéri si tak radi volia 
elektronizačné stabilizačné prvky a najmä 
asistenciu riadenia. Popri adaptívnom 
tempomate či adaptívnych LED svetlome-
toch je to aj head-up display, LineAssistant 
na sledovanie jazdných pruhov, asistent 
rozpoznávania únavy, asistent rozpozná-
vania značiek, asistent rozjazdu do kopca,  

Aktuálne je trendom 
športový dizajn 

automobilov.

kontrola slepého uhla, senzory či parkova-
cia kamera. 
Preferujú športový dizajn, ktorý je aktu-
álne trendom, silný motor, pohon 4x4, 
nezávislé kúrenie, stmavené sklá vzadu, 
ťažné zariadenie, na ktoré si doobjed-
návajú nosič na bicykle. Z prevodoviek 
jasne vedie automatická. Do interiéru 
volia kožu, páči sa im bezkontaktné nabí-
janie a samozrejmosťou sú aj vyhrievané 
a odvetrávané sedadlá. 

Zelené autá v popredí
Už niekoľko rokov mnoho firiem prihlia-
da aj na emisie. Takmer všetky automo-
bilky chrlia nové modely s alternatív-
nym pohonom a firmy sa začínajú poma-
ly orientovať v aktuálnej ponuke. Veľké 
zastúpenie majú plug-in hybridné alebo 
mild-hybridné vozidlá, ktoré sú medzi-
stupňom na ceste k úplnej elektrifikácii 
vozidlových parkov. 
Dôležitým míľnikom pre kupujúceho je 
cena a tá sa pri plug-in hybridných vozid-
lách veľmi priblížila cenám spaľovacích 
motorov. Preto môžeme očakávať, že 
množstvo firiem sa pomaly začne presú-
vať z klasických naftových a benzínových 
motorov, práve do plug-in hybridných vozi-
diel. V prípade, ak manažér jazdí okolo 
20 000 – 25 000 km ročne, je ideálny 
kandidát na takéto vozidlo. Čisto elektric-
ké vozidlá majú tiež veľké zastúpenie a je 
si z čoho vyberať. Mild-hybridné technoló-
gie sú už takmer súčasťou každej značky 
a modelu.

Lucia Čišková, výkonná riaditeľka 
Business Lease Slovakia
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Zvykli sme si spoznávať cudzie 

krajiny a na krásy Slovenska 

trochu zabúdame. Stačí si 

pozrieť, aké jedinečnosti 

ponúka Košický kraj, a hneď 

máte niekoľko námetov na 

ďalšie dovolenky. 

Košický regionálny turizmus sa sústreďuje 
aj na ekologické dovolenkovanie. Okrem 
dobre známych atrakcií stoja v ich tieni 
viaceré historické i prírodné zaujímavosti, 
ktoré by ste si mali pridať na svoj dovolen-
kový zoznam.
Pre túto sezónu pripravili novinku Bird 
Tour, na ktorej vás náučné chodníky 

zavedú na dobré miesta na pozorovanie 
vtákov. Deti si zatiaľ môžu vyskúšať zväč-
šenú repliku vtáčej búdky. 
Tento región vás upúta i originálnymi 
tipmi, ako napríklad hutou Etelka v Nižnej 
Slanej, ktorá vám priblíži dejiny výroby 
železa, alebo kyslíkovými chodníkmi pri 

Gelnici, ktoré odporúčajú pre ľudí s dýcha-
cími ťažkosťami. Jasnou prírodnou jednot-
kou tohto kraja je Slovenský raj, kde 
môžete zájsť na niekoľko zaujímavých túr.

Yka Hricková
Zdroj foto: Košice Región Turizmus

Lákadlá ekoturizmu

Okolo Morského oka vedie jednoduchý turistický chodník, ktorý ľudia radi využíva-
jú na nedeľné prechádzky. Pre rodiny s deťmi tam pripravili prekvapenie v podobe 
externej učebne. Posedenie pri stoloch a niekoľko náučných tabúľ prinášajú prírod-
né zaujímavosti z okolia, ktoré zaujmú deti i dospelých.

Lesný kúpeľ predstavuje jednu z moderných atrakcií, ktorú sprevádzkovali pri obci 
Vinné. Počas dvojhodinovej prechádzky lesom sa naučíte vnímať jeho energiu, vyro-
bíte si vlastný liečivý produkt a najmä si oddýchnete od všetkých stresov. Kúpeľ 
ponúka pohladenie pre unavené telo i dušu.

Najznámejší slovenský gejzír nájde-
te v obci Herľany. Po prvýkrát začal 
vystrekovať studenú vodu na konci 
19. storočia, keď jeho činnosť spus-
til vrt do hĺbky 400 metrov. Odvtedy 
nepretržite prináša domácim a turis-
tom zaujímavé prírodné divadlo. Voda 
dokáže vystreknúť až do výšky 22 
metrov a na oficiálnom webe obce 
nájdete vždy presné informácie o čase 
jeho činnosti.
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Ak sa ani tento rok nedostanete na 
dovolenku k moru, plnohodnotne vám 
ho nahradí Rudnícke jazero. V minulos-
ti sa tam ťažil kaolín, ktorý sa používa 
pri výrobe keramiky, ale má aj lieči-
vé účinky. Preto tam po uzavretí bane 
vytvorili umelé jazero, ktoré je obklope-
né pieskovými plážami.

Chodník na Tomášovský výhľad je 
najľahšou a zároveň najvyhľadávanej-
šou trasou v Slovenskom raji. Cesta 
k nemu je jednoduchá a trvá niečo 
vyše hodiny. Na jej konci sa vám pri 
dobrom počasí naskytne nádherný 
výhľad na Vysoké Tatry.

Oblasť Tokaj je známa pestova-
ním viniča a výrobou sladké-
ho vína. Popri tunajších sadoch 
vedie obľúbený cyklistický 
chodník, ktorý ponúka zaují-
mavú zastávku v Malej Tŕni. 
Môžete si  vyjsť na vyhliadkovú 
vežu v tvare suda, z ktorej pri 
dobrom počasí dovidíte až do 
Maďarska.

Pri Hrabušiciach vzniklo zaujímavé múzeum 
Včely raja, ktoré zábavnou formou vysvetľu-
je základy včelárstva. Tieto malé živočíchy sú 
pre náš život mimoriadne dôležité. Pretože keď 
zomrie posledná včela, ohrozí to aj samotné 
ľudstvo. A práve to pochopíte v tomto prírodnom 
náučnom centre.
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Mobilné aplikácie sú už 

dnes pre cestovateľov 

neodmysliteľnou pomôckou. 

Čoraz častejšie ich využívajú 

aj pri turistike, keďže si vďaka 

nim uľahčujú plánovanie alebo 

evidujú zážitky zo svojich 

výletov.

Google Maps v offline verzii
Pri potulkách prírodou je to najdôležitej-
šie, aby ste dobre poznali cestu a nestratili 
sa. Vtedy budú pre vás ideálnym spoloč-
níkom aplikácie s mapami, ktoré vám 
ukážu cestu do vášho cieľa. Známe Google 
Maps majú veľkú výhodu v tom, že dokážu 
fungovať aj v offline verzii. V ťažko dostup-
nom teréne so slabým signálom to je veľká 
pomoc. Stačí si vopred stiahnuť vami 
vybranú oblasť a potom si už s pomocou 
GPS nájdete vhodnú trasu.

Geocaching
Hlavnou myšlienkou geocachingu je spoz-
návanie málo známych miest, ktoré vám 
predstavia niektorí nadšenci prostred-
níctvom hry. Najprv si zistíte presné GPS 
súradnice v niektorej konkrétnej lokali-
te a potom sa pustíte do hľadania malých 
kešiek. Keď nájdete drobný darček, 
vymeníte ho tam za vlastnú malú pozor-
nosť, ktorú získa ďalší pátrač. Avšak ešte 
väčšou odmenou bude pre vás vzruše-
nie z hľadania a spoznávanie nádherných 
zákutí. Tipy na nové miesta a potrebné 
rady zistíte práve v aplikácii Geocaching.

Horská záchranná služba
Pri túrach vo Vysokých Tatrách by vo 
vašom smartfóne nemala chýbať oficiál-
na aplikácia horskej služby. V prvom rade 
pomáha turistom s praktickými informá-
ciami počas ich potuliek. Na tomto mieste 
nájdete aj všetky varovania pred lavíno-
vým nebezpečenstvom a nepriaznivým 

vývojom počasia. To najpodstatnejšie je, 
že aplikáciu môžete použiť aj v prípa-
de núdze, keď sa vám počas túry niečo 
stane alebo sa stratíte a budete potrebo-
vať pomoc záchranárov. Prostredníctvom 
aplikácie sa s nimi nielen jednoduchšie 
spojíte, ale zároveň budú hneď vedieť aj 
vašu GPS lokáciu, takže vás vďaka tomu 
rýchlejšie nájdu.

Ventusky
Plánovanie výletov nie je jednoduché 
najmä z hľadiska počasia. I keď to vyzerá 
na krásny slnečný deň, najmä v horskom 
teréne sa to môže zmeniť z minúty na 
minútu. Aj v tomto prípade je vašou 
záchranou moderná technológia v podobe 
aplikácie Ventusky. V nej budete mať neus-
tále k dispozícii aktuálne satelitné zázna-
my, ktoré vám veľmi podrobne pripravia 
predpoveď počasia na nasledujúce hodi-
ny. Vďaka tomu presne viete, či sa k vám 
nepribližujú búrkové mraky a či by ste sa 
radšej nemali vybrať na cestu späť.

Všetci na bajk
Ak patríte medzi milovníkov cyklistiky, 
istotne vás poteší zopár nových tipov na 
výlety. Aplikácia Všetci na bajk mapu-
je tisíc zaujímavých miest na Slovensku. 
Pomocou nej si môžete naplánovať trasu 
presne podľa svojej kondície, miesta, kde 

sa nachádzate, a podľa svojich záujmov. 
Zároveň sa môžete zapojiť do výzvy, aby 
ste počas jednej sezóny na bicykli prešli 
sto kilometrov a spoznali tak krásy týchto 
regiónov.

Liptov
Viaceré slovenské regióny už ponúkajú 
vlastné aplikácie, vďaka ktorým si jedno-
duchšie naplánujete výlety v danej loka-
lite. Dovolenka na Liptove je ako stvore-
ná pre tých, ktorí hľadajú aktívny oddych. 
Môžete zájsť na túru, spoznať historické 
pamiatky alebo si užiť prechádzky v krás-
nej prírode. V posledných rokoch sa tam 
špecializujú na cykloturistiku a spozná-
vanie regiónu na elektrických bicykloch. 
V aplikácii sa dozviete všetky potrebné 
informácie na dovolenku na Liptove.

Zaži Tatry
Na rovnakom princípe funguje aj apliká-
cia Zaži Tatry, ktorá ponúka praktické tipy 
z Vysokých Tatier. Jej súčasťou sú moder-
né 3D mapy, fotografie a články s tipmi na 
výlety a tiež presné navigácie všetkých 
tatranských chodníkov. Funguje ako váš 
virtuálny sprievodca, ktorý vám poskytne 
množstvo zaujímavých informácií.

Yka Hricková
Foto: Freepik.com/wayhomestudio

Možnosti modernej 
turistiky

SLUŽBY
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Biznis móda trochu inak
Tri výnimočné Slovenky, ktoré 

milujú to, čo robia, a prinášajú 

nám svoje jedinečné módne 

kúsky.

Petra Toth a originálne šperky
Slovenská šperkárka a dizajnérka Petra 
Toth tvorí originálne kúsky, ktoré sú inšpi-
rované pôvodnými slovanskými orna-
mentmi. Podarilo sa jej skĺbiť jedinečnosť 
s moderným prístupom, čoho výsledkom 
je výnimočný dizajn. 
Šperkárka Petra Toth sa narodila v Brati-
slave a ako hovorí, vyrastala v betónovej 
Petržalke. „Od detstva až po dospelosť 
som o folklóre nevedela takmer nič. Život 
v Bratislave ma ubíjal, celá tá negatívna 
energia mesta, hluk a zlý vzduch.“  A tak 
sa vo svojich 19 rokoch odsťahovala 150 
km od Bratislavy. „Kúpila som si vtedy 
ešte so svojím priateľom, neskôr manže-
lom, starý storočný dom s vinicou. Nauči-
li sme sa, ako sa vyrába víno, a postup-
ne som objavovala cestu k remeslám,“ 
spomína Petra Toth. Od remesiel je to len 
skok k folklóru. „V čase, keď som si určila 

ako programový smer ľudový ornament, 
sa ním nikto v takej forme nezaoberal, 
ani neboli žiadne informácie, teda som 
osobne navštevovala babičky a robila si 

archív fotografií, z ktorých som čerpala. 
A tak to vlastne robím až dodnes,“ opisu-
je šperkárka svoju cestu k výnimočným 
kúskom, ktoré vytvára. Podľa jej slov vždy 
chcela stáť na vlastných nohách a tvorbe 
sa chcela venovať profesionálne, avšak 
na štúdium šperku na VŠVU ju, paradox-
ne, nevzali. „ Vtedy sa mi zrútil svet, ale 
aj tak som si išla za svojím snom.“ Vďaka 
Petriným nádherným výtvorom môžu 
ženy objavovať krásu nášho kultúrneho 
dedičstva.

Catherine Mulier – dokonalé 
lodičky ako papučky
Katarína Sásiková pracovala pätnásť 
rokov v privátnom bankovníctve. „Bankár-
ske a korporátne prostredie ma veľmi 
bavilo a naplnila som si tým svoj veľký 
sen,“ hovorí, zároveň však pri každoden-
nom nosení formálneho oblečenia začala 
vnímať nedostatok nadčasovej a pohodlnej 
obuvi. „V klasických motivačných príruč-
kách píšu, že je skvelé, ak sa práca vyko-
náva v tej oblasti, ktorá vás baví. Pre mňa 
bol výsledok jasný, keď som sa pozrela do 
svojho šatníka. Mojou vášňou sú lodičky!“ 
Katarína nosí podpätky už vyše 20 rokov 
a cíti sa v nich výnimočne. „Ten pocit, keď 
ich nosím, som chcela zdieľať aj so svoji-
mi klientkami. Keď si lodičky obujem, 
viem, že dokážem všetko. Moja chôdza sa 
vzpriami, cítim sa sebaisto a viem, že usto-
jím každé svoje rozhodnutie.“
Katarína sa rozhodla pre jeden typ lodi-
čiek, ale v absolútnej dokonalosti, „Mulier-
ky sú nadčasové, elegantné, pohodl-
né a ich dizajn nie je rušený žiadnym 
vzorom alebo ozdobou. Lodičky sa vyrá-
bajú v Španielsku z hladkej teľacej kože. 
Vnútorná stielka je však pre zabezpeče-
nie protišmykovosti a príjemnejšie nose-
nie aj naboso práve z brúsenej kože.“ 
Jednou z prvých nositeliek jej lodičiek 
bola aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Je 
mi nesmiernou cťou a mám z toho stále 
radosť, že pani prezidentka aj takýmto 
spôsobom podporuje lokálne značky.“
 Teší ju však každá jedna spätná väzba 
od zákazníčok. „Milé je to hlavne 
od tých skeptickejších, ktoré si ich obujú 

MÓDA

Petra Toth
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a s prekvapením zistia, že sú ako papuč-
ky, a nevadí im ani tá výška podpätku 8,5 
centimetra.“  

Ľúbivé kabelky
Veronika túžila pracovať na vlastnom 
projekte. „Ku kabelkám som mala vždy 
blízko, chcela som predávať kabelky 
a ruksaky, ktoré zaujmú kvalitou, dizaj-
nom a prijateľnou cenou.“ Na Slovensku 
je síce dlhodobá textilná tradícia, avšak 
prebojovať sa k niekomu, kto zabezpečí 

šitie kabeliek, bolo, ako hovorí, ťažké. 
„Viackrát sme naslepo vycestovali do 
zahraničia, a tak som sa dostala k malej 
talianskej rodinke a začala s nimi spolu-
pracovať.“ Dnes už kooperuje s viacerý-
mi výrobcami. Veronika nemala skúse-
nosti s e-shopom, ale ako hovorí, robila 
všetko od srdca. „Ak napísala zákazníčka, 
bola som to ja, kto odpísal. Chcela som si 
byť istá, že bude spokojná. Komunikácia 
značky na sociálnych sieťach bola taktiež 
rovnako úprimná a ľúbivá.“

Po roku od začiatku podnikania otvori-
la predajňu v centre Trnavy, ktorá slúži 
ako showroom s odberným miestom 
pre e-shop. Kabeliek a celkovo ženských 
doplnkov je na trhu veľa. „Názov ľúbi-
vé vystihuje našu filozofiu – chceme 
poskytovať kvalitný zákaznícky servis, 
každú kabelku balíme s láskou, aby na 
konci celého nákupného procesu bola 
spokojná zákazníčka,“ uzatvára Veronika 
Svinčáková.

Janette Suchá
Foto: Petra Toth, Catherine Mulier, ľúbivé

MÓDA
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Nekonečné sedenie má vplyv 

nielen na náš pohybový 

aparát, ale i na celé 

fungovanie organizmu. 

Dnešná doba nám prináša množstvo pohy-
bových problémov a bolesti pohybového 
aparátu. Väčšina z nás pracuje za počíta-
čom a hýbe sa minimálne. Fyzioterapeut-
ka a GYROTONIC trénerka Katarína Štrbá-
ková  z Myoclinic upozorňuje, že mnoho 
ľudí aj po skončení pracovnej doby ostá-
va doma a sedí, pozerá televízor alebo do 
telefónu a nedopraje svojmu telu zmenu  

Pohyb je prejavom 
našej existencie.

 
polohy. „ To, že sa nehýbeme alebo sedí-
me príliš dlho v nesprávnej polohe, vplý-
va najmä na pohybový systém, keď sa na 
určité miesta vytvára veľký tlak a, naopak, 
iné miesta sú ochabnuté,“ hovorí odbor-
níčka. Dôsledky sú podľa nej dobre známe 
v podobe rastúceho bruška, aj keď človek 
nezmenil stravovacie návyky, alebo boles-
tí krížov z dôvodu prílišného tlaku stav-
cov na platničky a stiahnuté svaly okolo. 
„Okrem toho sa znižuje množstvo kyslíka 

v krvi, pretože dýchame plytko a menej. 
A keďže náš mozog potrebuje na fungo-
vanie aj kyslík, stráca sa sústredenosť. 
Črevá sú stlačené, mnoho ľudí trpí konsti-
páciou – zápchou, pretože aj tráviaci trakt 
potrebuje pohyb na to, aby fungoval správ-
ne. Je to celý reťazec,“ vysvetľuje Katarína 
Štrbáková.

Pohyb ako liek na všetko
Naše telo teda dennodenne bojuje s jedno-
strannou záťažou, čo s tým? „Treba jedno-
značne vybalansovať dlhodobé sedenie 
pohybom,“ vysvetľuje fyzioterapeutka 
a zdôrazňuje, „nič iné nefunguje. Potre-
bujeme správne dýchanie, ľahký strečing 
a občas si zabehať alebo zahrať futbal.“ 
Ak práve nie ste pohybový typ, odborníč-
ka odporúča nájsť si akúkoľvek aktivitu, 
ktorá vám bude vyhovovať. Keď už vás nič 
neosloví, najľahšia je chôdza, prechádz-
ky v prírode. Katarína Štrbáková prezrá-
dza ďalší užitočný trik: „K počítaču si 
hneď ráno postavte fľašu s vodou alebo 
s bylinkovým čajom. Je to skvelý spôsob, 
ako doplniť tekutiny, ale okrem toho vás 
to prinúti vstať zo stoličky a prejsť sa na 
toaletu. Sme bytosti, ktoré sa potrebu-
jú hýbať. Všetko v našom tele sa hýbe – 
bunky, orgány, krv, ako hovorí môj učiteľ 
Juliu Horvath: Pohyb je prejavom našej 
existencie. Nehybnosť je prejavom smrti.“

Dýchanie je základ
Na pohyb nepotrebujete žiadne výnimoč-
né podmienky, dnes už je k dispozícii 
mnoho videí či aplikácií, ktoré vás nave-
dú ako na to. Fyzioterapeutka a GYROTO-
NIC trénerka vyzdvihuje dôležitosť dýcha-
nia: „Dýchanie je absolútny základ života. 
Takže ráno otvoriť okno a nadýchnuť sa. 
Alebo si pustiť dobrú hudbu a zatancovať 
si.“ Podľa odborníčky nie je každodenný 
pohyb nič nemožné alebo zložité: „Každý 
máme doma miesto na jednu karimatku, 
ktorá sa dá nahradiť dekou, starým papló-
nom alebo uterákom. Ponaťahovať ruky, 
nohy, urobiť zopár drepov a hotovo. Cvičte 
tak, aby ste mali z toho radosť a v prípade,  

Ráno otvorte okno 
a nadýchnite sa.

ak máte pochybnosti, navštívte odborní-
ka, ktorý vás skontroluje a opraví.“ Okrem 
toho odporúča investovať do dobrej 
a kvalitnej stoličky, nastaviť si stôl a počí-
tač na správnu výšku a vybrať myšku, 
ktorá nebude zaťažovať zápästie. 
Katarína Štrbáková zdôrazňuje, že naše 
telo je úžasný pomocník a vždy nám 
ukáže, ak nerobíme niečo správne, mali 
by sme sa preto oň starať. „Potrebuje-
me čistú hlavu, dobrú stravu a láskavosť, 
k okoliu aj k sebe samému.“

(red.)
Foto: Freepik.com/senivpetro, Myoclinic

Pohyb je život
LIFESTYLE

Fyzioterapeutka a GYROTONIC trénerka 

Katarína Štrbáková
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Technika, ktorá pomáha
Smart technológie prenikajú  

do všetkých oblastí nášho  

života. Starajú sa tiež o naše 

zdravie, životný štýl a kondíciu.

Šikovné hodinky a iné zariadenia dnes 
disponujú množstvom zaujímavých funkcií, 
ktoré dokážu monitorovať naše telesné 
funkcie, pomáhať či motivovať nás. Čo všet-
ko vedia a ako si vybrať to správne, nám 
prezradil triatlonista, tréner a špecialista  
Lukáš Rusnák z nositelnaelektronika.sk. 
„Dnes je na trhu množstvo zariadení, 
ktoré sa delia do kategórií smart hodi-
niek alebo športtesterov. Zariadenia vedia 
počítať vaše spálené kalórie, či už aktívne 
počas vašich aktivít, alebo celkové kalórie 
počas celého dňa. Už takmer všetky hodin-
ky dnes vedia z ruky merať srdcový tep 
počas celého dňa,“ opisuje Lukáš Rusnák 
a vysvetľuje, ako to funguje: „Hodinky 
na základe sledovania vášho tepu vedia 
vyhodnocovať situácie a upozorniť vás na 
to, ak momentálne nič nerobíte a bez príči-
ny sa vám výrazne zvýši váš tep. Čo môže 
byť indikátor, že niečo nemusí byť úplne 
v poriadku.“ Podľa špecialistu dokážu tiež  
sledovať vašu frekvenciu dýchania buď 
počas dňa, ale aj počas spánku, a lepšie 
zariadenia vedia monitorovať váš spánok.  
Lukáš Rusnák upozorňuje tiež na potre-
bu regenerácie: „Ak využívate zariadenie 
pri športe, po aktivite vám vedia hodinky 

vypočítať čas vašej regenerácie do začatia 
ďalšej aktivity.“
 
Dnes ešte aktuálnejšie
Podľa špecialistu sú takéto smart zaria-
denia veľmi užitočné obzvlášť v aktu-
álnej situácii. „V čase šírenia COVID-19 
sa čoraz viac skloňuje význam merania 
úrovne saturácie kyslíka v krvi (SpO2) 
pomocou pulzných oxymetrov. Niektoré 
zariadenia disponujú takým kvalitným 
snímačom, že v meraniach sú paramet-
rami porovnateľné už s medicínskymi 
zariadeniami. Práve ľudia po prekona-
ní COVID-19 by mali zvýšiť pozornosť pri 
sledovaní týchto údajov, ktoré by sa mali 

pohybovať na úrovni 98 – 90 %.“
Pre život sú užitočné tiež ďalšie funkcie, 
napr.  vykonávanie platieb priamo cez 
hodinky, počúvanie hudby, sledovanie 
ženského cyklu, ale už aj telefonovanie 
priamo z hodiniek. „Ak by sa vám poda-
rilo stratiť sa v lese, vedia vás navigovať 
domov alebo pri úraze kontaktovať určitú 
osobu, že potrebujete urgentne pomoc,“ 
vymenúva ďalšie benefity zariadení Lukáš 
Rusnák.

Tréner v hodinkách? 
Motivácia je pri pohybe veľmi dôleži-
tá. Špecialista vysvetľuje, ako nás také-
to zariadenia dokážu motivovať: „Hodin-
ky nás napr. vedia upozorniť na to, že 
dlhšiu dobu sedíme a mali by sme sa 
hýbať. Keďže počítajú kroky, tak nás vedia 
pochváliť za určitý počet krokov, za nastú-
pané poschodia alebo ich prekonanie. 
Zariadenia mávajú svoje vlastné aplikácie, 
kde viete zbierať ocenenia za určité akti-
vity, vytvárať si vlastné skupiny, v ktorých 
súťažíte proti kamarátom alebo aj úplne 
cudzím ľuďom s podobnými zariadenia-
mi. Môžete sa tiež inšpirovať aktivitami 
iných alebo rôznymi novými miestami“. 
Podľa Lukáša Rusnáka je potrebné sa pri 
kúpe takéhoto pomocníka poradiť s odbor-
níkom a vybrať si spomedzi množstva 
možností to najlepšie na mieru.  

 (red.)
Foto: nositelnaelektronika.sk, Freepik.

com/xb100/pressfoto

LIFESTYLE

Triatlonista a tréner Lukáš Rusnák
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Ani páni nechcú starnúť
Jedinečná línia starostlivosti o pleť pre 
pánov, ktorá je prispôsobená špeciálne ich 
pokožke od Sothys Paris, bojuje proti star-
nutiu, stresu a zachováva svieži a mladis-
tvý vzhľad. Protistarnúci hydratačný fluid 
s príjemnou textúrou emulzie pre hydra-
táciu pleti obsahuje špeciálny rastlinný 

komplex, výťažok zo sopeč-
nej horniny obohatený 
o magnézium a hydratačný 
komplex. Takto dodáva pleti 
všetko potrebné a účinne 
bojuje s prejavmi starnutia.

Regeneračné 
probiotické sérum
Keď je pleť vystavená stresu, jej schop-
nosť brániť sa je obmedzená. Kožná 
bariéra je slabšia, imunita klesá, obja-
vuje sa zápal, pleť je suchšia, citlivejšia, 
svrbí a môže sa objaviť aj začervena-
nie. Dôsledkom je strata jasu, elasticity 
a vznik drobných vrások. Inovácia Vichy 
spočíva vo vyvinutí probiotík, ktoré sú 
ideálnym riešením pre pleť vystavenú 
stresu. Unikátne zloženie Minéral 89 
regeneračného probiotického séra má 
klinicky overenú a dermatológmi potvr-
denú vysokú účinnosť s okamžitým 
a dlhotrvajúcim efektom. Probiotické 
zložky majú viditeľný účinok na zdravie 
pleti.

Pre dokonalý vzhľad 
pleti
Jedinečný mejkap, ktorý rešpektuje 
potreby pleti s kontinuálnou 8-hodi-
novou hydratáciou, v novom zložení 
bez obsahu silikónu, s obsahom účin-
ných látok prírodného pôvodu a navy-
še v recyklovaných obaloch prináša 
Sothys Paris. Omladzujúci rozžiarujúci 
mejkap so stredným krytím pleť viditeľ-
ne omladí, okamžite vyhladí, vrásky sú 
jemnejšie a vyplnené. Detoxikačno-ener-
gizujúci zmatňujúci mejkap s vysokým 
krytím a 8-hodinovým hydratačným 
účinkom zase zabezpečí dokonalú deto-
xikáciu, ochranu pleti a tiež jej umožňu-
je dýchať.

BEAUTY TIPY

So spirulinou proti 
digitálnemu znečisteniu
Omladzujúca starostlivosť so spirulinou 
od Bernard Cassière vyhladzuje vrásky 

a bojuje proti digitálnemu znečisteniu. 
Komfort alebo Ultra comfort omladzujúci 
krém chráni pleť pred modrým svetlom, 
celkovo zlepšuje jej vzhľad a pomáha jej 
opäť získať jas, pohodlie a vitalitu po celý 
deň. Navyše tento krém obsahuje viac ako 
94 % zložiek prírodného pôvodu, neobsa-
huje zložky živočíšneho pôvodu, jeho obal 
je recyklovateľný a po  jeho prvotnom 
zakúpení si stačí dokupovať už len výmen-
né náplne s požadovaným krémom.

Slnkom zaliate šťastie
Ako si predstavujete šťas-
tie? Práve ideálna predsta-
va šťastia bola inšpiráciou 
pre vôňu La Vie est Belle 
Soleil Cristal od Lancô-
me. V srdci  kompozície 
sa skrýva trio sladkých 
bielych kvetov – jazmínu, 
pomarančovníka a ylang 
ylang, ktoré sa snúbia so 

slnečnými kokosovými 
akordmi. Teplý a zmysel-
ný akord je v kontraste 
s bergamotom a manda-
rínkou, ktoré prinášajú 
vôni sviežosť. Ikonickým 
ingredienciám kosatcu 
a pačuli dodáva žiarivosť 
vanilka.

Nová kultová červená
Červený rúž je doslova 
ikonický, ale nie každé-
mu pristane. Aspoň 
doteraz to tak bolo. YSL 
Beauty prináša kolek-
ciu niekoľkých odtieňov 
červenej v novom rúži 
ROUGE PUR COUTURE, 
z ktorých si určite vybe-
riete ten pravý. Unikát-
na receptúra s mikro-
skopickými pigmentmi 

zaručuje sýtosť, dlhú 
výdrž a vysokú kryciu 
schopnosť. Farba zosta-
ne dlho intenzívna už po 
prvej aplikácii. Neuveri-
teľne príjemné zloženie 
obsahuje prírodné zvláč-
ňujúce oleje, saténovo 
hebký pocit a hydratáciu.

JS
Foto: archív
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Medicína napreduje 

míľovými krokmi nielen 

v starostlivosti o naše zdravie, 

ale i o zovňajšok. 

Na najnovšie trendy v dermato-estetic-
kej oblasti sme sa pozreli spolu s primár-
kou kliniky estetickej medicíny a plas-
tickej chirurgie NU´CLINIC MUDr. Janou 
Chudíkovou, ktorá nám prezradila, aké 
vychytávky sú v skrášľovaní aktuálne 
najpopulárnejšie.
„Žiadanou novinkou je lifting tváre bez 
ihly a skalpela, ošetrenie laserom Fotona 
4D. V jednom ošetrení spevňuje kontúry 
tváre, napína a rozjasňuje pleť,“ opisu-
je odborníčka jednu z najpopulárnejších 
anti-aging procedúr. Tento nechirurgic-
ký lifting tváre sa radí medzi 5 najúčin-
nejších neinvazívnych omladzovacích 

techník vôbec. „Realizuje sa cez duti-
nu ústnu a aj z vonkajšej strany tváre. 
V jednom ošetrení laserom prehreje-
me kožu v celej hrúbke, stimulujeme 
novotvorbu kolagénu, rozrušíme drob-
né pigmentové fľaky a rozšírené cievky 
a rozprúdime mikrocirkuláciu a difúziu 
živín v pokožke,“ vysvetľuje Jana Chudíko-
vá. Okrem tváre zákrok výborne funguje 
aj na krk, dekolt a ochabujúce viečka. 

Znamienka sú stále v centre 
pozornosti
Znamienka sú nielen estetickým, ale 
i zdravotným problémom. Najmodernej-
šou vyšetrovacou technológiou je systém 
FotoFinder BodyStudio. „Pomocou auto-
matizovanej pohyblivej kamery nasníma-
me povrch celého tela a zachytíme tak 
každý pigmentový útvar na koži. Detailné 
snímky mikroskopickej štruktúry jednot-
livých znamienok následne vyhodnotí 

špeciál-
ny soft-
vér pod 
kontro-
lou 
lekára. 
Všetky 
snímky 
sú auto-
maticky 

archivova-
né v počí-

tači prístro-
ja a pri ďalšej 

návšteve sú zmeny 
porovnávané. Takže 

pacientovi vieme 
presne povedať, 

v ktorom znamienku 
došlo k zmene,“ spresňu-
je doktorka Chudíková. 

Metóda FotoFinder 
BodyStudio 

je najdokonalejšia technológia pre včasnú 
diagnostiku malígneho melanómu.

Problémy 
s vlasmi majú riešenie
Vypadávanie vlasov alebo ďalšie problé-
my s našou korunou krásy trápia mužov 
i ženy bez rozdielu. Pri ich riešení je dôle-
žitá správna diagnostika. Trichologické 
vyšetrenia TrichoLab a TrichoScale PRO 
umožňujú detailnú analýzu hustoty vlasov, 
hrúbky a počtu, zaznamenajú ich zmeny 
a monitorujú ich aktivitu rastu. „Na zákla-
de diagnostiky vám odborník-trichológ 
pripraví individuálny liečebný protokol, 
ktorý zahŕňa ambulantnú terapiu kombi-
novanú s domácou liečbou,“ vysvetľuje 
odborníčka. Liečba môže zahŕňať transp-
lantáciu autológnych kmeňových buniek, 
stimuláciu rastu vlasov tuliovým alebo 
erbiovým laserom alebo pri padaní vlasov 
napríklad rôzne druhy liečebných mezo-
terapií, drakuloterapiu, liečbu rastovými 
faktormi, peptidmi alebo posilňujúcu lieč-
bu vlasov vitamínmi.

Dokonalé krivky
V oblasti formovania postavy je trendom 
laserom asistovaná liposukcia Fotona 
LaserLipo, pri ktorej sa laserom „roztopí“ 
a odsaje neželaný podkožný tuk a súčas-
ne sa zvnútra stiahne koža. „Zákrok je 
ambulantný a vykonáva sa v lokálnom 
znecitlivení. Odsatím podkožnej vrstvy 
tuku dosiahneme vyformovanie postavy 
v oblasti brucha, bokov, stehien, zadku, 
ramien i dvojitej brady,“ vymenúva MUDr. 
Chudíková.

Janette Suchá
Foto: Freepik.com/Racool Studio 

a NU´CLINIC

Vzhľad je dôležitý
LIFESTYLE

MUDr. Jana Chudíková
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Posledný rok priniesol 

do našich životov obrovské 

zmeny, ktoré sa týkajú všetkých 

oblastí  a pôsobia v mnohých 

úrovniach a vstupoch.  

Bolo potrebné prispôsobiť sa hrozbe ocho-
renia, stiahnuť sa do svojich domovov, 
úplne obmedziť spoločenský kontakt. Neis-
tota a nestálosť sú pre nás tiež nové a sú 
výzvou, ako aj v takomto režime budovať 
svoju vnútornú slobodu a rovnováhu. 
Je to aj doba veľkých emócií. Nastavené 
pravidlá nechávajú odtlačky na nás všet-
kých. Emócie sa striedajú, a ak ich správ-
ne neregulujeme, dostávame svoj psychic-
ký systém do nerovnováhy a frustrácie. To 
má, samozrejme, dopad na naše myslenie 
a naše fyzické telo a imunitu. 

Krízové situácie prinášajú 
transformáciu
Spoločnosť sa pod tlakom udalostí mení. 
Mnohí žijú v strachu, úzkosti, pocite, že 
stratili slobodu. Obmedzenia prirodzené-
ho toku života zasiahli do našich psychic-
kých štruktúr. Každý sa s tým vyrovnáva 
po svojom, mnohokrát stratený v zápla-
ve protichodných informácií. Necháva to 
svoje stopy, ale rovnako tak nás to aj učí 
pracovať s pocitmi, emóciami a používať 
iné nástroje a nepoznané vnútorné zdroje. 
Lebo krízové situácie môžu znamenať aj 
veľkú transformáciu. 

Mentálne, psychické, emočné 
premeny 
Výrazný rozdiel  nastal vo vnímaní bezpe-
čia, istoty, systému. To, čo sme považova-
li za samozrejmosť, sa nám pred očami 
rozsypalo ako domček z kariet. Nastave-
nie mysle, kritické myslenie a racionálne 
vyhodnocovanie situácie nám pomáha-
jú, ale sila emócií, ktoré nás stále valcu-
jú, premieňa aj tieto bezpečne racionál-
ne výstupy. Učí nás to brať prirodzenosť 
života aj s nástrahami, nebezpečenstvom 

a nevyhnutným koncom, teda našou 
smrteľnosťou. Lebo strach má dve tváre. 
Ak ho je tak akurát, ochraňuje nás, ale 
ak ho je príliš, má dopad na naše preží-
vanie a správanie, a čo je dôležité, na 
našu imunitu. Nadobudnutie rovnováhy je 
výzvou týchto dní. Poďme uchopiť svoj  

Prostredie dôvery 
sa rodí v čase.

život a prehodnotiť postoje, potreby, spra-
covať emócie a naučiť sa žiť aj v týchto 
neistotách.  

Čo sa deje s našimi deťmi
Ako môžeme my, rodičia a dospelí, podpo-
riť vývin detí v tejto situácii? Častým obra-
zom u detí je aktuálne apatia a nezáujem. 
Nepríjemným faktom je aj zvýšenie depre-
sií. Toto je obraz novej doby, a preto je 
jedinou cestou prinášať rodičom informá-
cie a podporiť rodiny, začať si všímať deti 
a ich potreby vyplývajúce z tejto situácie. 
Aby táto generácia neostala poznačená 

obrovským strachom a nepoznaním 
bežných radostí, musíme aj my, dospelí, 
pre ne hľadať nové možnosti  Aby sa neza-
budli radovať. Stále totiž platí, že to my 
chránime svoje deti. Dieťa vo veku od 12 
do 18 rokov prechádza veľkými hormo-
nálnymi zmenami, fyzickou premenou 
a utvára si obraz o sebe a utvára svoje ja.  
Súvisia s tým sebahodnota, sebaobraz. Je 
to jedno z najdôležitejších období života, 
keď sa definuje jeho psychika, dozrieva-
jú jeho mozgové štruktúry a emocionál-
ny svet je v tomto období nesmierne živý. 
Aby sme čo najviac eliminovali dopad 
na mentálne a psychické zdravie našich 
detí, je potrebné vyvinúť úsilie a stať sa 
pre dieťa istým vzorom, pomôcť im nasta-
viť režim a prenastaviť aj režim rodiny. 
Faktom ostáva, že sme vzorom v prístupe 
a aj vo zvládaní stresu. 

Dôležité sú komunikácia 
a všímavosť
Prostredie dôvery sa rodí v čase a dôver-
ná komunikácia medzi rodičom a dieťa-
ťom rovnako. Je dôležitý skutočný záujem 

Naše mentálne zdravie 
je dôležité

ŠTÝL
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Pália a svrbia vás oči? 

Príliš často slzíte a pociťujete 

nespavosť a nadmernú 

únavu? Bolí vás hlava a máte 

príležitostné rozmazané 

videnie? Ak sa tieto príznaky 

objavujú aj u vás, môžete 

trpieť digitálnou únavou očí. 

Môže za to modré svetlo, ktoré vyžaruje 
z monitorov počítačov, tabletov či mobil-
ných telefónov, preniká k sietnici oka 
a môže spôsobovať jej poškodzovanie. Vo 
vážnejších prípadoch aj zápal spojiviek 
a rohovky. 
Pred spaním sa každému človeku v tele 
uvoľňuje hormón melatonín. Ten nám 
umožňuje ľahko zaspať. Jeho produkciu 
však blokuje modré svetlo. Nedostatok 

tohto hormónu môže spôsobovať poru-
chu koncentrácie, bolesti hlavy alebo 
cukrovku a srdcové ochorenia. „Modré 
svetlo je špecifické tým, že sietnica oka 
sa aktivuje približne 100-krát viac ako pri 
inom druhu svetla. Keď pozeráte do mobi-
lu, televízora alebo počítača, dávate telu 
signál, že je deň. Váš mozog je zmätený 
a môže to rozhodiť váš prirodzený bioryt-
mus. Výsledkom sú problémy s nespavos-
ťou,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, 
optometristka spoločnosti Alensa.sk, onli-
ne predajcu kontaktných šošoviek, diop-
trických a slnečných okuliarov.

Dá sa chrániť
Ochrániť sa pred modrým svetlom nie 
je náročné. Stačí dodržiavať niekoľko 
jednoduchých zásad. Tou najvýraznejšou 
je eliminácia samotného modrého svet-
la hodinu pred tým, ako idete do poste-
le. „Riešením je použitie okuliarov so 

špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá 
zabraňuje prenikaniu modrého svet-
la. Pokiaľ poznáte svoje dioptrie, môže-
te si ich kúpiť online na alensa.sk. Takéto 
okuliare (sklá + rám)  môžete kúpiť už od 
niekoľkých eur. Všetky okuliarové rámy si 
súčasne môžete vyskúšať vo virtuálnom 
zrkadle,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, 
optometristka spoločnosti Alensa.sk, onli-
ne predajcu kontaktných šošoviek, diop-
trických a slnečných okuliarov.

Foto: Alensa.sk

Ako sa chrániť pred digitálnou 
únavou očí?

a načúvanie dieťaťu. Vytvoriť dieťaťu 
priestor, v ktorom môže bezpečne vyjadriť 
svoje emócie, kde ich môže vyventilovať, 
kde nie sú zľahčované ani zastavované 
alebo potlačené protireakciou. Každému 
patrí miesto v systéme. Učte sa oceňo-
vať navzájom, vyjadrovať svoje potreby 
a rovnako to učte svoje deti. Priznať pred 
dieťaťom, že nie všetko zvládam a všet-
kému rozumiem, nie je žiadny rodičov-
ský omyl. Je dôležité vnímať dieťa a jeho 
potreby nielen prostredníctvom komuni-
kácie, ale aj naladením sa na to, čo nie je 
vypovedané. 

Čo nás táto doba učí?
Máme priestor kvalitne spolu tráviť čas. 
Chodiť do prírody, športovať, chrániť sa do 
zdravej miery a posilňovať imunitu, to je 
tiež na nás. Nečakať na ponúkané rieše-
nia, postaviť sa za seba. Toto by mohla byť 
tá najväčšia výzva a rovnako aj vzor pre 
naše deti. Rodičia nemôžu zabúdať ani na 
seba, je pre nich dôležité, aby sa v prvom 
rade postarali o svoju rovnováhu a ukáza-
li, ako to ide aj v čase obmedzení.
Tento čas nás obracia jednoducho 

dovnútra do našich rodín. Potrebujeme 
siahnuť po nových nástrojoch, nových 
pravidlách na prežitie. Transformujeme 
hodnoty, systém sa premieňa a my v ňom. 
Nebojme sa prekročiť niektoré hrani-
ce a opustiť to, čo už doslúžilo, hľadajme 
nové cesty k posilneniu našich mentál-
nych a psychických nastavení a pridajme 

k tomu starostlivosť o svoje telo. Silný 
duch prežíva v silnom tele. Jednou z ciest 
je holistický prístup nie ako alternatíva, 
ale ako cesta.

Dáša Ciprichová, holistická psychologička, 
Enneaclinic 

Foto: Freepik.com
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Množstvo obmedzení 

sa negatívne premieta 

do vývinu mladej generácie. 

Ako jej pomôcť napredovať?

Pandémia koronavírusu nás postihla na 
všetkých úrovniach. Najviac sa však hovo-
rí o generácii súčasných mladých ľudí, 
ktorí zostali uviaznutí v dôležitej vývinovej 
fáze bez sociálnych kontaktov a možnos-
tí rozvoja. Prieskumy hovoria o zvýšenom 
počte depresií dospievajúcich a negatív-
nych dôsledkoch vo vzdelávaní i v celko-
vom osobnostnom potenciáli.

Dopady sú vážnejšie 
ako u dospelých
Online vzdelávanie nedokáže plnohodnot-
ne nahradiť osobnú interakciu vo vzdeláva-
com procese, praktické skúsenosti i sociál-
ny rozmer v tejto oblasti. Covidovou verzi-
ou si prešli i maturitné skúšky, absentujú 
povestné „stužkové“ a ďalšie aktivity.
Práve sociálny svet je pre dospievajú-
cich veľmi dôležitý pri formovaní identi-
ty a pozitívne podnety zas pre zvládanie 
emocionálnej nestability.

Mladí ľudia ešte nemajú 
vybudované zručnosti 

na zvládanie problémov.

Súčasné obdobie majú problém prekonať 
aj dospelí, ktorí už majú osvojené zruč-
nosti na zvládanie stresovej záťaže. Mladí 
ľudia ešte nemajú vybudované tieto zruč-
nosti a prechádzajú výraznými psychický-
mi zmenami. Tie im spôsobujú problémy 
so sebavedomím, úzkosť, labilitu, problé-
my s koncentráciou či pocity bezmocnos-
ti. Odtiaľ je potom len krôčik k zlej nálade, 
apatii až k depresii. Tínedžer má problém 
požiadať o pomoc, a tak sa javí vhodným 
nástrojom na prekonanie negatívnych 
dôsledkov pandémie koučing tínedžerov.

Riešením môže byť koučing
Podľa výskumov chcú rodičia, aby ich deti 
boli šťastné, sebavedomé, spokojné samy 
so sebou, zodpovedné, mali dobré sociál-
ne zručnosti, kvalitné vzťahy, boli úspeš-
né, angažované v práci a v škole, a tiež 
kompetentné v oblasti financií.
Pre tínedžerov je koučing veľmi dobrým 
nástrojom pre rast, získavanie potreb-
ných životných zručností, pochopenie 
seba a svojich emócií, objavovanie svojich 
silných stránok, interných a externých 
zdrojov, zdravé sebavedomie a pozitívny 
pohľad na život.

Koučing je proces, ktorý vedie k rozvoju 
osobnosti, samostatnosti, lepším komuni-
kačným zručnostiam, nadhľadu a pozitív-
nej zmene. 

Tínedžer má problém 
požiadať o pomoc.

Pre budúce uplatnenie, pocit úspechu 
a spokojnosť v živote sú totiž postoje, 
uvedomenie a schopnosť riešiť problé-
my kľúčové. Objaviť svoj potenciál potom 
prináša úžitok celej spoločnosti.

Janette Suchá
Foto: Freepik.com/pressfoto

Pomoc pre krízovú 
generáciu
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What were positives and 
negatives of this pandemic
The corona virus pandemic 

has affected almost the entire 

world on many levels. Its 

consequences are difficult to 

estimate. What did it deprive us 

of and what was its benefit?

The situation brought by COVID-19 was 
in many ways a completely new whereas 
absent experience and readiness to 
face such a threat proved to be crucial. 
Literally, chaos has occurred all around 
the world and governments in many 
countries are facing mistrust and social 
unrest. Basic human bonds are at stake 
and significant restrictions bring fear.  On 
the other hand, new skills and innovations 
must be found when coping with 
pandemic.

Harsh awakening after one year 
of pandemic
Its consequences can be seen in all areas - 
economics, healthcare, culture, education 
and more. According to Coface´s General 
Manager for the Slovak republic and the 
Czech Republic, Ján Čarný, the pandemic 
and related measures have affected most 
production sectors and many companies 
are on a verge of viability. „Although 
the economy will recover this year, we 
also need to get ready for the growth of 
insolvencies,“ he warns while adding 
„as we already predicted in our first 
analyses, many sectors were impacted 
very hard, especially the HORECA 
sector, transport companies except 
food, medicine and medical supplies 
deliveries, the subcontracting chain for 
car manufacturers and the construction 
sector were also similarly impacted. 
Taking into consideration quarantine, 
the economic downturn and rising 
unemployment, household consumption 
also declined, which impacted retail, 

except e-commerce. Automotive industry 
also got under pressure, however it was 
able to gain some profits before the start 
of the second wave.“ According to the 
expert, this year we are ahead of hard 
awakening.

Slow start
As for the Slovak economy, according to 
the expert, the first half of the year will 
be risky and will basically copy global 
development. Also, because Slovakia is 
heavily dependent on exports and global 
demand, especially in the key car sector, 
and thus also global supply chains, which 
have been hit hard by governments´ anti-
pandemic measures.
Last year was affected by the worst global 
recession since the end of World War II 
(-3.8%). „How fast the recovery will be, 
depends mainly on the pace at which 
advanced economies manage to vaccinate 
at least 60% of their population. It would 
also end the ‚stop-go‘ cycles, i.e. repetition 
of releasing and re-applying anti-pandemic 
measures that are harmful for the 
economy,“ Ján Čarný explains.
In case of the Slovak economy, the expert 

expects the recovery in the second half 
of the year with a GDP growth rate of 
4.3%. „Quarantine measures, especially 
lock down, resulted in reduced domestic 
demand. It will remain subdued also 
this year which will be reflected in 
the different growth rates of the 
sector´s recovery. In additions, companies  

Although the economy 
will recover this year, 
we also need to get 

ready for the growth 
of insolvencies.

in various sectors are involved in global 
supply chains and therefore are indirectly 
subject to global demand.“ 
Developments in the sectors will thus 
depend on several factors. Firstly, whether 
the third wave of the pandemic will come 
in the autumn and thus how external 
demand will develop, but especially from 
the state of cash flow of companies and 
their risks diversification.
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Risky state aiding
State aiding plays and important role in 
this regard. State guarantees for loans 
to companies or for the insurance of 
these loans help companies to continue 
in their economic activities. Based on 
these, banks can provide loans also 
to companies for which it would be 
problematic without such a guarantee. 
Similarly, insurance companies can also 
insure a supplier-consumer loan for 
companies that would be uninsurable due 
to their economic condition. Companies, 
of course, are cutting costs as much as 
possible and postpone larger investments 
indefinitely to protect their financial 
stability. However, Ján Čarný points out 
that a larger share of companies with cash 
problems can already be seen in  

The number of people 
depressed as a result 
of a pandemic may 

increase.

the portfolio of collection cases: „The 
number of debtors who have used the 
state-declared temporary protection under 
the Act no. 92/2020 Coll. is increasing. 
It is the end of the government rescue 
measures that can trigger the avalanche 
of those companies which already 
had troubles before the pandemic.“ 
The expert´s data of Finstat related 
to corporate bankruptcies in Slovakia 
support the expert. According to this data, 
239 legal entities went bankrupt last year. 
„The significant year-on-year decline was 
mainly due to the institute of temporary 
protection against creditors, which was 
used by almost 370 entrepreneurs from 
May until the end of the year. As it turns 
out, most of the successful applicants had 
a bad financial situation as early as in 
2019, and would go bankrupt without this 
assistance. This is one of the reasons why 
harsh awakening may come in the form of 
increased number of insolvencies,“ says 
the expert. 

Endangered mental health
Concerns related to the disease, vague 
information about the virus, its spread 
and protection options, restrictions at all 
levels, insecurity, isolation, fear of loved 
ones and general lifestyle changes have 

placed a huge burden on the psyche, 
whereas much is said about mental 
health today. According to the World 
Health Organization (WHO) and several 
surveys, the number of people depressed 
as a result of a pandemic may increase. 
A continuous survey called How are you, 
Slovakia carried out by MNFORCE and 
the Institute of Sociology of the Slovak 
Academy of Sciences showed that half of 
the respondents in Slovakia experience 
depressive feelings, with isolation being 
managed the worst by young people. 
Feelings of loneliness, nervousness, 
anxiety and anger are mostly mentioned. 
In connection with long-term home office, 
burnout syndrome is also mentioned.

Adaptation is the key 
Despite the negative consequences in all 
areas, the pandemic also brought many 
opportunities for transformation and 
positive impulses. According to research 
published in the Journal of Social and 
Economic Development on the good side 
of the pandemic, people are adapting to 
the situation and thinking about ideal 
behaviours that will also help to manage 
the crisis.
Families and communities show a high 
level of social cohesion and assistance. 
Care for loved ones and the elderly 
has increased. We understood the 
shortcomings in the healthcare system 
and we try to address them. 
The research also highlights a number 
of innovations in national, regional and 
global contexts in all sectors concerned. 
The potential of regional production and 
services has also increased. People, of 
course, analyse their consumption and 
try to optimize the use of resources. 
Environmental pollution has been 
reduced.  Even fewer crimes have been 
reported. Spreading misinformation has 
taught people to think critically and work 
with trusted sources.
Despite the changes that we perceive 
negatively, the pandemic has presented 
us with new challenges, changes in 
attitudes and thinking. Each of us can also 
contribute to the overall management of 
a difficult situation.

(red.)
Foto: Feepik.com and archive
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Conflict solving skills 
at a workplace
Conflicts in the team are almost 

daily part of the work process. 

However, their character may 

vary. The conflicts may be 

constructive or destructive. 

How to recognize them and 

deal with them effectively?

Conflict is a clash of dissenting opinions 
and attitudes that goes through several 
stages and is usually emotionally 
subdued. Naturally, we tend to avoid 
and prevent conflicts, but on daily basis 
we come into situations that throw us 
into a confrontation of our views. Every 
human is different, with their own 
opinions, attitudes, values, way of thinking, 
frustration tolerance or empathy and 
ability to understand others. Many factors 
and variables come into the conflict. 

Constructive or destructive
The difference of opinions, attitudes 
or experiences is natural, it enriches 
us. On the other hand, it often leads us 
to polarization, which results in conflict. 
If the conflict is constructive and well 
managed, it helps us solve problems and 
moves us forward. However, if it escalates, 
if emotions and promotion of strength 
and aggression prevail instead of looking 
for a common solution, it ends up as 
destructive with negative consequences. 
For the conflict to be constructive, all 
involved parties must be motivated to 
solve the problem, be able to listen to 
others, understand and seek a common 
solution. This is followed by a relief and 
energy supply. On the contrary, after 
a destructive conflict one may feel fatigue, 
frustrated and even depressed, isolated 
and without any motivation.

Types of conflicts
In a team conflict, the question of 
hierarchy, power in the group, and 

values in the group are important. 
Conflicts may arise due to the solution of 
a specific task on which everyone in the 
group has a different opinion. Unclear 
organizational structure is often behind, 
problematic communication, different 
visions and general discrepancies in the 
organization. 
Relationship conflicts are very common 
in workplaces. Not only opinions and 
attitudes of individuals play a role in 
them, but also personal factors such as 
sympathy and unsympathies or common 
interests and goals. Relationship conflicts 
are a common side effect of power 
and status struggle and are usually 
destructive.

Conflict solving
Psychological security is an integral 
part of constructive conflict resolution. 
Thus, no member of the group may feel 
endangered. It is important that the 
members of the group can rely on mutual 
assistance in resolving the conflict without 
blaming, punishments or persecution and 
are open to feedback. In any case, the 
feedback should be constructive without 
the intention of criticizing or humiliating 

the others, but should be aimed on 
reaching a common understanding.

Asking a few questions may help us when 
looking for a way out.
• What is our common goal?
• Do we know how we will work, is 

everybody aware of their competencies, 
tasks, responsibilities, etc. (e.g. know-
how, deadlines)? 

• In case emotions are present in the 
team, can we identify and justify them?

• Are we able to listen to each other?
• Do we have enough information? 
• What strategies can we use to solve 

them?
• What allows us to work, what can we 

build on?
• Positive and negative scenario of 

conflict solving.
Although conflicts are a natural part of the 
work process and cannot be completely 
eliminated, it is important to prevent 
them. It is up to the manager to create 
conditions and use people management 
strategies which help prevent such 
situations. 

Janette Suchá
Foto: Freepik.com
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Planning is the key 
to success 
Recent months have shown 

that many companies 

and entrepreneurs have 

underestimated or have not 

had a business plan or a crisis 

plan at all.

Over the years, we have become 
accustomed to constant growth and 
everything that entrepreneurs have 
touched had a great chance to succeed. 
As a result, the pandemic hit them very 
hard. Their trades remained closed, with 
no sales and incomes and they had to 
use all their financial reserves to make 
the business survive. This includes the 
overdraft of, for example, their current 
accounts.
Using all of the resources is in many cases 
a great risk of the absence of a financial 
plan of the entrepreneur. We must add 
also the fact that if the entrepreneur does 
not have it, it will be difficult for him 
to obtain new financing from banks or 
investors. 

What are the benefits of a good business 
plan:
• It counts with a financial reserve,
• it helps to make the right decisions as 

to from which part of the business the 
funds should be withdrawn,

• it helps to retain employees,
• it helps to avoid credit financing,
• on the contrary, it enables obtaining 

financing from the bank or from 
investors,

• it is also a plan for times of crisis and 
the entrepreneur knows what to do.

There is still time
If you do not have a business or financial 
plan ready, you can still process it at 
this time and come out of the crisis with 
a profit. „Even with an existing plan, it 
may be time to re-evaluate it. A skilled 

entrepreneur always reacts to changes in 
the market and new opportunities,“ says 
Ivan Kahanec, an analyst at Brokeria, a.s. 
According to him, taxi drivers are a good 
example who started delivering lunches 
after the pandemic started. Or a textile 
company before a bankrupt which reacted 
to the lack of face masks thanks to which 
it got back to black numbers.

Consult
Entrepreneurs can also gather inspiration 
from business advisors and mentors. 
Business communities are also a place of 
good ideas.
How to proceed with the compilation of 
a financial plan for business? Smaller 
entrepreneurs should compile it for at 
least three years with a view to the next 
period. 
The basis for a good plan is to rely on 
quality input data and not overestimate 
the market potential as well as future 
sales. It is also important to include all 
related expenses. Another prerequisite 
for a good plan is that it counts with 
future changes and adjustments in 
response to the current situation. In case 

the entrepreneur intents to use the plan 
to obtain resources from investors or 
banks, he should invest his own funds in 
the business and show his belief in the 
project. 

Stay realistic
The plan must not forget human potential. 
Big mistake is if the entrepreneur wants 
to do everything himself and does not 
hire people to work or manage teams. 
One enters the business with a zeal and 
a vision of building a healthy business. 
Nevertheless, the plan should have its 
limits at which he will either close the 
business or, on the contrary, will sell it to 
an investor. 
And how to plan a crisis period in good 
times? Financial reserve for basic 
operation also has its place in business. 
This mainly concerns payments for 
rents, loans, energy and salaries of key 
employees. This way, the entrepreneur 
can overcome at least few months of the 
worst period.

(red.)
Foto: Freepik
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Applied research 
in Slovakia QUO VADIS 
Comment by Alexander 

František Zvrškovec, Chairmain 

of the association ATASAC 

(Advanced Technology and 

Science Applications Centre)

There are only few areas of social 
life, in terms of importance, that are 
experiencing such a significant decline as 
the area of applied research in Slovakia. 
No company or a national economy 
can survive in the long run without 
continuous adaptation of innovations 
either created on its own initiative or by 
purchasing them.
Every manager, entity, every government 
as well as EU are aware of this fact. 
This chain of awareness of the need 
for ongoing investment in science and 
research is a basic precondition for 
action by the management of EU business 
entities, governments and institutions. 
The fact that Slovak pensioners now live 
on a pension of 350,- EUR is the result 
of the communist and post-communist 
governments´ misunderstanding of this 
connection in the recent past.
When we ask ourselves a specific 
question today, What is the status when it 
comes to awareness of the responsibility 
of Slovak governments to ensure an 
innovative environment in Slovakia 
over the last 15 years, the answer is 
clear. Slovak governments, like previous 
communist ones, have remained and are 
the weakest link in the innovation process 
chain. As usually, the strength of the chain 
is defined by the strength of its weakest 
link - Slovak government.

Fundamental question remains 
unanswered
Two ministries have had specific 
responsibility for distribution of EU funds 
and domestic resources to the innovation 
process over the last 15 years: the 

Ministry of Economy and the Ministry 
of Education. From available sources, 
we know how many projects have been 
funded, how many hours have been spent 
and what has been procured. The only 
thing we don´t know is what has actually 
been achieved and how the position of 
our domestic industry and education 
has improved in comparison with our 
competitors. This question has not been 
asked by the politicians responsible so far, 
and for unexplained reasons, it has never 
been asked by the opposition.
Today, it is not longer a state secret that 
during Fico´s government, extensive 
crimes occurred in the sector of 
responsible ministries and that money 
intended for research and development 
was largely misused for a different 
purposes. All taxpayers expect the 
current government that the actors of 
these crimes will be punished and that 
law enforcement authorities will not be 
misused to sweep up the tracks of these 
criminals.

No more hope?
What about the new government? It 
looks like we replaced one criminal 

organization with a new organization full 
of people who are not capable and just 
as unaware of the consequences of their 
actions. We have to admit that at the end 
of Fico´s government, politicians began to 
realize the critical state of education and 
the economy caused by the absence of an 
innovation process and the absence of 
real cooperation between education and 
industry. Several calls were announced 
to identify possible areas for strategic 
national research, and these calls 
envisaged the cooperation of academics 
and industry as a basis for their 
credibility. Academies, universities and 
industry submitted dozens of real projects, 
the evaluation of which was to be ensured 
by the new government. However, it 
failed completely. As a result, these calls 
were cancelled without reimbursing the 
applicants´ costs related to preparation 
and without a rational justification for 
such action.

Strange division
After the case Plavčan, the Ministry of 
Education was left with approx. 600 mil. 
EUR for projects of national importance 
and new calls were announced in which 
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the cooperation of industry, academics 
and Slovak scientists working abroad is 
expected.
Due to failure to draw EU funds within 
deadlines, we lost approx. 100 mil. 
EUR. The government of Pellegrini and 
Matovič are equally responsible. No one is 
personally responsible.
The new government of Matovič took over 
responsibility for science and research in 
2020 and this role fell to political party 
SaS which began to run the Minsitry of 
Education and the Ministry of Economy. 
It was not easy to take over two ministries 
whose activities have been affected by 
corrupt practices and whose content 
management was in a free fall. None of 
the responsible ministers had the slightest 
experience in running such organizations 
and one of them also had questionable 
academic education.

Damage to the innovation 
environment
The result of their activities is 
a catastrophic fiasco and damage to the 
innovation environment in Slovakia to 
an unprecedented extent. The ministries 
cancelled the already announced calls and 
transferred the funds for the financing 
of state-established institutions, the 
financing of which was to be secured 

through the state budget.
140 mil. EUR was allocated to the Centre 
for Scientific and Technical Information of 
the Ministry of Education.
105 mil. EUR were received by schools, 
specifically for the modernization of 
buildings and facilities.
The rest, up to 400 mil. EUR, was 
redistributed by the Ministry of Education 
among the state-controlled academic 
community, where STU, Commenius 
University and SAS became dominant 
recipients of the funds.
The last 100 mil. EUR of the available 
funds were transferred to the Ministry of 
Economy which has not yet been able to 
redistribute them.

The funds were used for other 
purposes
It is clear from the above that the current 
government used funds for science 
and research to fund activities in the 
organizations founded by the state and 
were supposed to be funded from its own 
budget. Not only Slovak industry was 
completely excluded from the innovation 
process, but also EU funds were used for 
purposes other than those for which they 
were provided to Slovakia. Atasac will 
initiate an investigation of such decisions 
by the EU institutions.

Corona also left a real and innovative 
mark in the field of Slovak research. 
Suddenly a call appeared saying that 
any research that had reached minimum 
level of TRL3 and had something to 
do with the pandemic could apply for 
resources managed by the Research 
Agency of the Ministry of Education. 
I want to believe that the speed with 
which these funds were distributed will 
not be comparable to the speed known 
from the calls made by Minister Lubyova 
who had Mr. Plavčan as an advisor and 
experienced distributor of funds. I want 
to believe that this process will not be 
the beginning of the end of the scientific 
and civic community´s confidence in the 
performance of today´s coalition.

What else is yet to come? 
Regardless of how the current 
government plans to organize innovation 
processes and how these activities will 
be reflected in the recovery plan, it will 
be necessary to ensure that EU funds 
intended for science and research are 
also available to Slovak industry and 
do not become a means of maintaining 
employment in public administration and 
education.

FOTO: archive FZ, Freepik.com
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Our mental health Our mental health 
is importantis important
The last year brought 

enormous changes to our 

lives, affecting all areas and 

operating at many levels and 

inputs.  

It was necessary to adapt to the threat 
of the disease, to isolate in our homes 
and completely reduce social contact. 
Uncertainty and instability are also new 
to us and it is a challenge to build our 
inner freedom and balance, even in such 
a regime. 
It is also a time of great emotions. 
Emotions change and if we do not 
regulate them properly, we get our mental 
system into imbalance and frustration. 
This, of course, impacts our thinking and 
our physical body and immunity. 

Crisis situations bring 
transformation
Society is changing under the pressure 
of events. Many of us live in fear, anxiety, 
feeling lost. Everyone deals with it in 
their own way, often lost in a flood of 
conflicting information. It leaves its 
marks, but it also teaches us to work with 
feelings, emotions and use other tools and 
unknown internal sources. 

Mental, psychological, emotional 
transformations 
A significant difference occurred in the 
perception of safety, security, system. 
What we took for granted shattered 
before our eyes like a house of cards. 
Setting the mind, critical thinking and 
rational evaluation of the situation helps 
us, but the strength of the emotions that 
keep rolling us transform also these 
safely rational outcomes.  Balancing is 
a challenge these days. Let´s grasp our 
lives and re-evaluate attitudes, needs, 
process emotions and learn to live in 
these uncertainties.  

What is happening with our 
children
How can we, parents and adults, support 
the development of children in this 
situation? Often, we can see apathy and 
disinterest. An increase in depression is 
also an unpleasant fact. This is a picture 
of the new age and therefore the only 
way is to bring information and support 
families, to start paying attention to 
children and their needs arising from 
this situation.  In order to avoid this 
generation from being affected by great 
fear and ignorance of ordinary joys, we, 
adults, must also look for new possibilities 
for them so that they do not forget to 
rejoice. It is still true that we protect our 
children. A child in age between 12 and 
18 undergoes major hormonal changes, 
physical transformation, forms an image 
of himself and creates his/her own self.  
This is related to self-worth and self-
image. It is one of the most important 
periods of their lives, when his psyche is 
defined, his brain structures mature and 
the emotional world is extremely alive in 
this period. 

Communication and mindfulness 
are important
An environment of trust is born over 
time and confidential communication 
between parent and a child as well. 

Genuine interest and listening to the 
child is important. Creating a space for 
the child in which he/she can safely 
express their emotions, where he/she can 
ventilate them, where the emotions are 
not depreciated or stopped, or suppressed 
by a counter-reaction. Learn to appreciate 
each other, express your needs and teach 
your children the same. 

What does this time teach us?
We have the space to spend a quality time 
together. It´s up to us to go out in nature, 
play sports, protect ourselves to a healthy 
level and strengthen our immunity.  Don´t 
wait for the offered solutions, stand up 
for yourself. This could be the biggest 
challenge as well as model for our 
children.  Parents cannot forget about 
themselves either, it is important for them 
to take care of their balance in the first 
place and show how things work even in 
times of restrictions.
Let us not be afraid to cross some 
boundaries and abandon what has already 
served us, let us look for new ways to 
strengthen our mental and psychological 
settings, and let us also care for our body. 
A strong spirit survives in a strong body. 
One of the ways is a holistic approach not 
as an alternative but as a way.

Dáša Ciprichová, Holistic psychologist 
Foto: Freepik.com
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FM Logistic 
Slovenská pobočka FM Logistic bola založená v roku 1999 a odvtedy poskytuje služby 
významným klientom z najrôznejších odvetví, ako sú potraviny či spotrebný tovar. FM Logistic 
na Slovensku operuje v rôznych teplotných režimoch a so svojimi 500 zamestnancami sa 
zameriava na kompletné portfólio služieb, vrátane skladovania a manipulácie, vnútroštátnej 
aj medzinárodnej paletovej a balíkovej prepravy a služieb s pridanou hodnotou (co-
manufacturing, co-packing, e-shopová logistika, paletové riadenie, procurement, colné 
služby). Všetky tieto služby, ako na domácej, tak aj na medzinárodnej úrovni, sú koordinované 
pomocou vlastného nástroja Control Tower, a to aj v prípade, že zákazník používa v rámci 
svojho logistického procesu viac ako jedného poskytovateľa služieb. 

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb 
Optimalizácia logistického reťazca našich klientov a zvýšenie ich konkurencieschopnosti je 
naším cieľom vo všetkých krajinách, kde pôsobíme. Vďaka dokonalej znalosti každého článku 
logistického reťazca, od skladovania a manipulácie, cez balenie, dopravu a distribúciu, sú 
logistické procesy našich klientov bezproblémové. Vďaka našej odbornej znalosti logistiky v 
hlavných odvetviach, kde sa spoliehame na naše osvedčené postupy a vďaka zručnostiam 
v oblasti poradenstva a celkového riadenia logistického reťazca, sme schopní optimalizovať 
vaše súčasné postupy a predvídať vaše budúce potreby.



Krásy prírody stoja za to, aby sme si ich mohli vychutnávať bez obáv. Pribaľte si preto 
na turistiku naše Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej 
služby. Zážitky, ktoré si zo slovenských hôr odnesiete, vás vďaka nemu nebudú stáť 
nič navyše.

Cestovné poistenie si uzatvorte:
•  v našich predajných miestach
•  telefonicky na +421 2 50 122 222
•  alebo na www.allianzsp.sk

ODVÁŽTE SA 
DO HÔR S NAŠÍM
CESTOVNÝM 
POISTENÍM
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