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28.03.2019 pravda.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 instoreslovakia.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

27.03.2019 hlohovecko.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 24hod.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 aktuality.maxivyber.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 bleskovespravy.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 dennikpolitika.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 euronovinky.eu  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 inforaj.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 levican.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 spravy.pozri.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 dennikpolitika.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 ekonomickydennik.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 fotonovinky.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 infozona.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 prservis.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 sportx.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 aktualizovane.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 topky.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 lucenec.virtualne.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 zilinaden.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 
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27.03.2019 secovce.virtualne.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 kosice.virtualne.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 sme.sk  COOP Jednote Slovensko udelili titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 ta3.com  Pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 tlacovespravy.sme.sk  COOP Jednote Slovensko udelili titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 noviny.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

27.03.2019 pluska.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko titul Poctivý 
obchodník 

26.03.2019 biznis.sk  Pekári prvýkrát v histórii rozdali ocenenie Poctivý obchod 

25.03.2019 retailmagazin.sk  Pekári prvýkrát v histórii rozdali ocenenie Poctivý obchod 

25.03.2019 STV1 Pekári chcú posilniť postavenie na trhu  

22.03.2019 pravda.sk  Dve tretiny pekárov sa stretli s nekalými obchodnými praktikami 

22.03.2019 sme.sk  Pekári sa stretávajú s nekalými obchodnými praktikami, ukazuje prieskum 

22.03.2019 noviny.sk  Podľa prieskumu sa až dve tretiny pekárov stretli s nekalými obchodnými praktikami 

22.03.2019 hlavnespravy.sk  Pekári prvýkrát v histórii rozdali ocenenie Poctivý obchod. Získali ho viacerí slovenskí 
predajcovia 

21.03.2019 euronovinky.eu  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

21.03.2019 prservis.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

21.03.2019 rno.sk  Naši pekári si posilňujú postavenie na trhu 

20.03.2019 24hod.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 aktuality.maxivyber.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 hlohovecko.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 aktualizovane.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 spravy.pozri.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 dennikpolitika.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 bleskovespravy.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 ekonomickydennik.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 inforaj.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 infozona.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 secovce.virtualne.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 kosice.virtualne.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 lucenec.virtualne.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

20.03.2019 Roľnícke noviny  Posilňujú si postavenie na trhu 

19.03.2019 Hospodárske noviny  Pekári sa nevzdávajú, posilňujú svoje postavenie 
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19.03.2019 openiazoch.zoznam.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

19.03.2019 hlavnespravy.sk  Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový 
prístup titul Poctivý obchodník 

19.03.2019 retailmagazin.sk  CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 

13.03.2019 tasr.sk  Oznámenie: TK ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej 

13.03.2019 Tasr  Oznámenie: TK ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej 

08.03.2019 retailmagazin.sk  Na Slovensko sa medziročne dováža viac pekárenských výrobkov 
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1.  Next ina 

Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 28.03.2019 
Zdroj: pravda.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
PR servis  

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
 
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Autor: PR servis  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Autor: PR servis  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018  
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Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: instoreslovakia.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
Cba Slovakia  

Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018. Toto 
ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami 
rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
 
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Zdroj a foto: CBA Slovakiatoc 

  

 



6/114 

 

 

Späť 



7/114 

Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: hlohovecko.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: 24hod.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Tagy: COOP Jednota COOP Jednota Slovensko ocenenie Poctivý obchodník  
 
BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Tagy: COOP Jednota COOP Jednota Slovensko ocenenie Poctivý obchodníktoc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: aktuality.maxivyber.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
 
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: bleskovespravy.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.  
27. marca 2019toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.  
27. marca 2019toc 
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„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní.  
 
Ako najväčší predajca slovenských potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, 
ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným 
partnerom a spotrebiteľom budeme aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej 
sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
27. marca 2019toc 
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Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie.  
 
BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 

  

 



21/114 

 

 

Späť 



22/114 

Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: spravy.pozri.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie.  
 
BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.  
27. marca 2019toc 

  

 



27/114 

 

 

Späť 

Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: fotonovinky.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: infozona.sk  
Strana:  
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- Reklama -  
 
BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
“Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,” uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
- Reklama -  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.  
 
- Reklama -toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: prservis.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné 
ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o 
nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
 
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: sportx.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.  
27. marca 2019toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý 
obchodník © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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pred 6 minútami  
 
Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
- reklamná správa -  
 
Zdroj: Coop Jednota.  
Zdroj: Coop Jednota.toc 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.toc 

  

 



41/114 

 

 

Späť 



42/114 
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BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú 
diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
 
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: secovce.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.toc 

  

 



45/114 

 

 

Späť 



46/114 

Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: kosice.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom 
významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
Viac k témam: COOP Jednota, COOP Jednota Slovensko, ocenenie, Poctivý obchodník  
Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník.toc 
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SITA tlačová agentúra  

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie.  
 
 
Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
 
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
(zdroj: Coop Jednota Slovensko)  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
 
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
(zdroj: COOP Jednota Slovensko)toc 
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Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje. Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový 
prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na 
celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie 
nepraktizuje.  
 
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
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Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: tlacovespravy.sme.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
Jednota Slovensko  

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie.  
 
Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
"Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
(zdroj: Coop Jednota Slovensko)  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.  
(zdroj: COOP Jednota Slovensko)toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: noviny.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie. Slovenskí pekári, cestovinári 
a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách. Získané 
ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.toc 
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Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote 
Slovensko titul Poctivý obchodník  
Dátum: 27.03.2019 
Zdroj: pluska.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Maloobchodná sieť COOP Jednota dostala za svoj férový prístup k dodávateľom významné ocenenie.  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári jej udelili titul Poctivý obchodník ako reakciu na celospoločenskú diskusiu o nekalých 
obchodných praktikách. Získané ocenenie potvrdzuje, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje.  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
 
SITA  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň. Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za 
ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov. Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže, 
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu, obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, podporuje a 
rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty.toc 
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Ocenenie pekári udelili aj Zväzu obchodu SR za podporu pri zlepšovaní podmienok slovenských dodávateľov a podporu predaja 
slovenských výrobkov.  
 
Ocenenie si so sebou odnieslo 7 obchodníkov. Ide o slovenských predajcov, ktorí pri rokovaniach o cenách nezneužívajú silu proti 
dodávateľom.  
Sedem, tentokrát, slovenských obchodníkov a obchodných reťazcov ocenili pekári za ich prístup k podnikaniu na Slovensku, a 
zároveň za ich férový postoj v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Držiteľmi ceny Poctivý obchod za rok 2019 sa tak stali 
spoločnosti Labaš, s. r. o., MILK-AGRO, s.r.o., CBA Slovakia Lučenec, a.s., Makos, a.s., DEKORT, s.r.o., COOP Jednota 
Slovensko a CBA Slovakia, a.s. Ocenenie spoločnostiam odovzdala na Valnom zhromaždení Slovenského zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  
„Chceme spotrebiteľom ukázať, ako sa slovenské potraviny dostávajú na pulty obchodov a aký proces za tým je. Veľakrát sú práve 
pekári tými, ktorí zastávajú pozíciu toho slabšieho v obchodných rokovaniach. Tento fakt za niekoľko rokov spôsobil, že pekári sú 
finančne silne poddimenzovaní, nemajú financie na investície či prijímanie ľudí. Iniciatíva Poctivý obchod má za cieľ verejnosti 
ukázať, kto k svojim dodávateľom pristupuje férovo a je ochotný znášať riziká vyplývajú z rastu cien surovín a ďalších vstupov, na 
základe čoho pekári objektívne žiadajú o vyššie odbytové ceny,“ približuje iniciatívu jej tvorca Viktor Gumán a zároveň podpredseda 
Rady pekárov SR.  
Myšlienka na vznik iniciatívy Poctivý obchod vznikla v roku 2018 po podpise Memoranda o poctivom obchode, ktorú podpísali 
zástupcovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov spolu so Zväzom obchodu SR.  
„Našim cieľom v rámci iniciatívy je aj edukácia. Chceme, aby verejnosť vedela, akých obchodníkov podporuje svojimi nákupmi, či sa 
daný predajca správa k dodávateľom férovo, či má záujem o zachovanie kvality výrobkov, či spotrebiteľa neklame a zároveň, či 
predajca podporu spotrebu slovenských výrobkov, ktoré považujeme za najkvalitnejšie. Nákupom v obchode „Poctivý obchod“ tak 
spotrebiteľ vie, že prispel k tomu, aby výrobok, ktorý kupuje, bol skutočne kvalitný,“ uzavrel V. Gumán.  
Pekári zároveň udelili mimoriadne ocenenia za celoživotný prínos v oblasti pekárenstva a boj za lepšie podmienky v sektore aj 
najdlhšie pôsobiacim pekárom na Slovensku Vojtechovi Szemesovi a Bohumírovi Sabovi. Ocenenie pekári udelili aj Zväzu obchodu 
SR za podporu pri zlepšovaní podmienok slovenských dodávateľov a podporu predaja slovenských výrobkov.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárovtoc 
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Ocenenie si so sebou odnieslo 7 obchodníkov. Ide o slovenských predajcov, ktorí pri rokovaniach o cenách nezneužívajú silu proti 
dodávateľom.  
 
Sedem, tentokrát, slovenských obchodníkov a obchodných reťazcov ocenili pekári za ich prístup k podnikaniu na Slovensku, a 
zároveň za ich férový postoj v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Držiteľmi ceny Poctivý obchod za rok 2019 sa tak stali 
spoločnosti Labaš, s. r. o., MILK-AGRO, s.r.o., CBA Slovakia Lučenec, a.s., Makos, a.s., DEKORT, s.r.o., COOP Jednota 
Slovensko a CBA Slovakia, a.s. Ocenenie spoločnostiam odovzdala na Valnom zhromaždení Slovenského zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  
„Chceme spotrebiteľom ukázať, ako sa slovenské potraviny dostávajú na pulty obchodov a aký proces za tým je. Veľakrát sú práve 
pekári tými, ktorí zastávajú pozíciu toho slabšieho v obchodných rokovaniach. Tento fakt za niekoľko rokov spôsobil, že pekári sú 
finančne silne poddimenzovaní, nemajú financie na investície či prijímanie ľudí. Iniciatíva Poctivý obchod má za cieľ verejnosti 
ukázať, kto k svojim dodávateľom pristupuje férovo a je ochotný znášať riziká vyplývajú z rastu cien surovín a ďalších vstupov, na 
základe čoho pekári objektívne žiadajú o vyššie odbytové ceny,“ približuje iniciatívu jej tvorca Viktor Gumán a zároveň podpredseda 
Rady pekárov SR.  
Myšlienka na vznik iniciatívy Poctivý obchod vznikla v roku 2018 po podpise Memoranda o poctivom obchode, ktorú podpísali 
zástupcovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov spolu so Zväzom obchodu SR.  
„Našim cieľom v rámci iniciatívy je aj edukácia. Chceme, aby verejnosť vedela, akých obchodníkov podporuje svojimi nákupmi, či sa 
daný predajca správa k dodávateľom férovo, či má záujem o zachovanie kvality výrobkov, či spotrebiteľa neklame a zároveň, či 
predajca podporu spotrebu slovenských výrobkov, ktoré považujeme za najkvalitnejšie. Nákupom v obchode „Poctivý obchod“ tak 
spotrebiteľ vie, že prispel k tomu, aby výrobok, ktorý kupuje, bol skutočne kvalitný,“ uzavrel V. Gumán.  
Pekári zároveň udelili mimoriadne ocenenia za celoživotný prínos v oblasti pekárenstva a boj za lepšie podmienky v sektore aj 
najdlhšie pôsobiacim pekárom na Slovensku Vojtechovi Szemesovi a Bohumírovi Sabovi. Ocenenie pekári udelili aj Zväzu obchodu 
SR za podporu pri zlepšovaní podmienok slovenských dodávateľov a podporu predaja slovenských výrobkov.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárovtoc 
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Dve tretiny pekárov sa stretli s nekalými obchodnými praktikami  
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SITA  

Dve tretiny pekárov na Slovensku sa stretli s nekalými obchodnými praktikami. Vyplýva to z prieskumu Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vykonal na svojom historicky najväčšom valnom zhromaždení.  
 
Ako ďalej agentúru SITA informoval zväz, cieľom anonymného dotazníka bolo zistiť najväčšie problémy, ktoré trápia slovenských 
pekárov najmä vo vzťahu k odberateľom či k fungovaniu sektora. Z dotazníkov vyplýva, že ďalšia tretina oslovených sa s nekalými 
obchodnými praktikami nestretla. Prieskum bol vykonaný na vzorke 39 pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych spoločností, 
ktoré na Slovensku spolu zamestnávajú 4 844 zamestnancov z celkového počtu približne 11 tisíc.  
Z dotazníkov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov ďalej zistil, že až 84,6 % opýtaných uviedlo, že sa pri 
vyjednávaniach o odbytových cenách s obchodníkmi stretli so zneužívaním dominantného postavenia.  
„Z týchto faktov vyplýva, že silnejší hráči na trhu, v tomto prípade veľké obchodné siete, často zneužívajú proti slabším domácim 
dodávateľom svoje dominantné postavenie na trhu, čím ich tlačia do neúmerne nízkych cien pri odkupe pekárenských, cukrárskych 
a cestovinárskych produktov. Práve na margo tohto faktu sa celý sektor v posledných rokoch dostáva do extrémne zlej finančnej 
situácie, kvôli čomu za dekádu zanikli desiatky pekární po celom Slovensku. Pekárne nemajú na investície, na zamestnanie 
kvalifikovanej pracovnej sily či na ďalší rozvoj,“ upozornila predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
.....  
VIDEO: Slováci jedia menej chleba ako pred tridsiatimi rokmi. Aj ceny, ktoré sa dlho držali na jednej úrovni, idú vyššie. Stále však 
nie je taký drahý ako v Nemecku či Rakúsku. Pozrite si čo vás čaká pri konzumácii dopekaných pekárenských výrobkov.  
Až 87,2 % opýtaných v prieskume SZPCC uviedlo, že súčasné odbytové ceny pekárenských výrobkov (najmä chlieb a rožok) 
nepovažujú za primerané. „Pekári združení vo zväze a v Rade pekárov SR sa preto rozhodli v lete minulého roka podpísať 
Memorandum o poctivom obchode spolu so zástupcami Zväzu obchodu SR, ktorý združuje slovenských maloobchodníkov. Tí podľa 
zväzu nezneužívajú postavenie na trhu a netlačia dodávateľov, tj. v tomto prípade pekárov, do takých odbytových cien, ktoré 
nepokrývajú ani náklady na výrobu výrobkov,“ dodala Lopúchová.  
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov SR, so sídlom v Bratislave, je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, 
družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov jeho 
členov v pekárenskom, cestovinárskom a cukrárenskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej 
správy, odborovým orgánom zamestnaneckej reprezentácii či hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.toc 
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Pekári sa stretávajú s nekalými obchodnými praktikami, ukazuje 
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SITA  

Pekári sa sťažujú na nerovné postavenie pri vyjednávaní o cene.  
 
 
BRATISLAVA. Dve tretiny pekárov na Slovensku sa stretli s nekalými obchodnými praktikami. Vyplýva to z prieskumu Slovenského 
zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vykonal na svojom historicky najväčšom valnom zhromaždení.  
 
Ako ďalej agentúru SITA informoval zväz, cieľom anonymného dotazníka bolo zistiť najväčšie problémy, ktoré trápia slovenských 
pekárov najmä vo vzťahu k odberateľom či k fungovaniu sektora.  
 
Z dotazníkov vyplýva, že ďalšia tretina oslovených sa s nekalými obchodnými praktikami nestretla. Prieskum bol vykonaný na 
vzorke 39 pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych spoločností, ktoré na Slovensku spolu zamestnávajú 4 844 
zamestnancov z celkového počtu približne 11 tisíc.  
Vyjednávanie o odbytových cenách  
 
 
 
Z dotazníkov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov ďalej zistil, že až 84,6 percenta opýtaných uviedlo, že sa pri 
vyjednávaniach o odbytových cenách s obchodníkmi stretli so zneužívaním dominantného postavenia.  
 
„Z týchto faktov vyplýva, že silnejší hráči na trhu, v tomto prípade veľké obchodné siete, často zneužívajú proti slabším domácim 
dodávateľom svoje dominantné postavenie na trhu, čím ich tlačia do neúmerne nízkych cien pri odkupe pekárenských, cukrárskych 
a cestovinárskych produktov.  
 
Práve na margo tohto faktu sa celý sektor v posledných rokoch dostáva do extrémne zlej finančnej situácie, kvôli čomu za dekádu 
zanikli desiatky pekární po celom Slovensku. Pekárne nemajú na investície, na zamestnanie kvalifikovanej pracovnej sily či na ďalší 
rozvoj,“ upozornila predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
Ceny chleba a rožkov  
 
 
 
Až 87,2 percent opýtaných v prieskume SZPCC uviedlo, že súčasné odbytové ceny pekárenských výrobkov (najmä chlieb a rožok) 
nepovažujú za primerané.  
 
"Pekári združení vo zväze a v Rade pekárov SR sa preto rozhodli v lete minulého roka podpísať Memorandum o poctivom obchode 
spolu so zástupcami Zväzu obchodu SR, ktorý združuje slovenských maloobchodníkov. Tí podľa zväzu nezneužívajú postavenie na 
trhu a netlačia dodávateľov, tj. v tomto prípade pekárov, do takých odbytových cien, ktoré nepokrývajú ani náklady na výrobu 
výrobkov," dodala Lopúchová.  
 
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov so sídlom v Bratislave je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, 
družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov.  
 
Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov jeho členov v pekárenskom, cestovinárskom a cukrárenskom odbore voči 
vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom zamestnaneckej reprezentácii či hlavným 
odberateľským a dodávateľským subjektom.toc 
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BRATISLAVA / Dve tretiny pekárov na Slovensku sa stretli s nekalými obchodnými praktikami. Vyplýva to z prieskumu Slovenského 
zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vykonal na svojom historicky najväčšom valnom zhromaždení.  
 
Zväz, cieľom anonymného dotazníka bolo zistiť najväčšie problémy, ktoré trápia slovenských pekárov najmä vo vzťahu k 
odberateľom či k fungovaniu sektora. Z dotazníkov vyplýva, že ďalšia tretina oslovených sa s nekalými obchodnými praktikami 
nestretla.  
Prieskum bol vykonaný na vzorke 39 pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych spoločností, ktoré na Slovensku spolu 
zamestnávajú 4 844 zamestnancov z celkového počtu približne 11 tisíc.  
 
Dominantné postavenie  
Z dotazníkov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov ďalej zistil, že až 84,6 % opýtaných uviedlo, že sa pri 
vyjednávaniach o odbytových cenách s obchodníkmi stretli so zneužívaním dominantného postavenia. "Z týchto faktov vyplýva, že 
silnejší hráči na trhu, v tomto prípade veľké obchodné siete, často zneužívajú proti slabším domácim dodávateľom svoje 
dominantné postavenie na trhu, čím ich tlačia do neúmerne nízkych cien pri odkupe pekárenských, cukrárskych a cestovinárskych 
produktov. Práve na margo tohto faktu sa celý sektor v posledných rokoch dostáva do extrémne zlej finančnej situácie, kvôli čomu 
za dekádu zanikli desiatky pekární po celom Slovensku. Pekárne nemajú na investície, na zamestnanie kvalifikovanej pracovnej sily 
či na ďalší rozvoj,“ upozornila predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
 
Neprimerané ceny  
Až 87,2 % opýtaných v prieskume SZPCC uviedlo, že súčasné odbytové ceny pekárenských výrobkov (najmä chlieb a rožok) 
nepovažujú za primerané. "Pekári združení vo zväze a v Rade pekárov SR sa preto rozhodli v lete minulého roka podpísať 
Memorandum o poctivom obchode spolu so zástupcami Zväzu obchodu SR, ktorý združuje slovenských maloobchodníkov. Tí podľa 
zväzu nezneužívajú postavenie na trhu a netlačia dodávateľov, tj. v tomto prípade pekárov, do takých odbytových cien, ktoré 
nepokrývajú ani náklady na výrobu výrobkov," dodala Lopúchová.  
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov SR, so sídlom v Bratislave, je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, 
družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov jeho 
členov v pekárenskom, cestovinárskom a cukrárenskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej 
správy, odborovým orgánom zamestnaneckej reprezentácii či hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.  
Pozrite si archívnu reportáž o stave pekárov:toc 
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Pekári prvýkrát v histórii rozdali ocenenie Poctivý obchod. Získali ho 
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Bratislava 22. marca 2019 (HSP/Foto:Nextina)  
 
Vôbec prvýkrát sa na Slovensku odovzdávali ocenenia Poctivý obchod. Sedem, tentokrát, slovenských obchodníkov a obchodných 
reťazcov ocenili pekári za ich prístup k podnikaniu na Slovensku, a zároveň za ich férový postoj v rámci dodávateľsko-
odberateľských vzťahov  
Držiteľmi ceny Poctivý obchod za rok 2019 sa tak stali spoločnosti Labaš, s. r. o., MILK-AGRO, s.r.o., CBA Slovakia Lučenec, a.s., 
Makos, a.s., DEKORT, s.r.o., COOP Jednota Slovensko a CBA Slovakia, a.s. Ocenenie spoločnostiam odovzdala na historicky 
najväčšom Valnom zhromaždení Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov vicepremiérka a ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  
„Chceme spotrebiteľom ukázať, ako sa slovenské potraviny dostávajú na pulty obchodov a aký proces za tým je. Veľakrát sú práve 
pekári tými, ktorí zastávajú pozíciu toho slabšieho v obchodných rokovaniach. Tento fakt za niekoľko rokov spôsobil, že pekári sú 
finančne silne poddimenzovaní, nemajú financie na investície či prijímanie ľudí. Iniciatíva Poctivý obchod má za cieľ verejnosti 
ukázať, kto k svojim dodávateľom pristupuje férovo a je ochotný znášať riziká vyplývajú z rastu cien surovín a ďalších vstupov, na 
základe čoho pekári objektívne žiadajú o vyššie odbytové ceny,“ približuje iniciatívu jej tvorca Viktor Gumán a zároveň podpredseda 
Rady pekárov SR.  
Myšlienka na vznik iniciatívy Poctivý obchod vznikla v roku 2018 po podpise Memoranda o poctivom obchode, ktorú podpísali 
zástupcovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov spolu so Zväzom obchodu SR.  
„Našim cieľom v rámci iniciatívy je aj edukácia. Chceme, aby verejnosť vedela, akých obchodníkov podporuje svojimi nákupmi, či sa 
daný predajca správa k dodávateľom férovo, či má záujem o zachovanie kvality výrobkov, či spotrebiteľa neklame a zároveň, či 
predajca podporu spotrebu slovenských výrobkov, ktoré považujeme za najkvalitnejšie. Nákupom v obchode „Poctivý obchod“ tak 
spotrebiteľ vie, že prispel k tomu, aby výrobok, ktorý kupuje, bol skutočne kvalitný,“ uzavrel Viktor Gumán, podpredseda Rady 
pekárov SR.  
Slovenskí pekári, ktorí svojimi dodávkami zásobujú takmer celý trh, sa zhodli, že tento rok si ocenenia odniesli siedmi hráči 
maloobchodu na našom trhu. Pekári zároveň udelili mimoriadne ocenenia za celoživotný prínos v oblasti pekárenstva a boj za lepšie 
podmienky v sektore aj najdlhšie pôsobiacim pekárom na Slovensku Vojtechovi Szemesovi a Bohumírovi Sabovi. Ocenenie pekári 
udelili aj Zväzu obchodu SR za podporu pri zlepšovaní podmienok slovenských dodávateľov a podporu predaja slovenských 
výrobkov.  
Pošlite nám tip  
0  
 
Zástupcovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov udeľovali ocenenie Poctivý obchod predajcom na Slovensku. 
Zľava na snímke Vladislav Baričák, podpredseda zväzu, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá 
predajcom ceny odovzdávala, Viktor Gumán, podpredseda Rady pekárov SR a tvorca myšlienky Poctivý obchod a Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa zväzu.toc 
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BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.  
20. marca 2019toc 
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BRATISLAVA 20. marca 2019 – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie POCTIVÝ 
OBCHODNÍK ROKA 2018  
 
. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.toc 
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Bohumil Urbanik  

Počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa v ostatnom období výrazne zvýšil.  
 
Kým vlani obhajoval zväz záujmy pekárenských firiem s počtom 5 tisíc zamestnancov, v tomto roku to už bude o 2 tisíc 
zamestnancov viac. To znamená, že jednotná organizácia bude zastupovať 7 tisíc ľudí, zamestnaných v tomto sektore.  
BRATISLAVA. Redakciu týždenníka Roľnícke noviny o tom informovala Marta Kováčová z agentúry Nextina.  
Podľa aktuálnych oficiálnych štatistík pracuje v pekárenstve, cukrárenstve a vo výrobe cestovín na Slovensku 11 tisíc ľudí. Výsledky 
ich práce z ostatných mesiacov budú prínosom nielen pre férových obchodníkov, ale aj pre verejnosť. Kroky zamestnancov v tomto 
sektore nedávno ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  
V jednote je sila  
„Začiatkom roku 2018 sa slovenskí pekári, ktorí boli dovtedy združení v menších profesijných organizáciách, dohodli, že sa spoja a 
že sa stanú členmi najstaršej a najväčšej profesijnej organizácie, ktorou je Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. 
Dôvodom, pre ktorý sa rozhodli sa spojiť, bolo najmä to, že jedna silná organizácia dokáže efektívnejšie presadzovať záujmy 
slovenských pekárov. Som rada, že sa nám v tomto roku podarí rady zväzu rozšíriť o nových členov, ktorí spolu dávajú prácu dvom 
tisíckam ľudí. Pevne verím, že naša snaha povedie k záchrane tradičného slovenského pekárenstva,“ uviedla Tatiana Lopúchová, 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Práve pekárenstvo je jedným z najohrozenejších odvetví v našom agropotravinárskom odvetví, pričom pekári už dlhodobo bojujú s 
nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, s nedostatkom financií na investície, ako aj s problémami, ktoré sú dôsledkom nerovného 
boja s obchodnými reťazcami.  
„Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili budúcnosť pekárov, cukrárov i cestovinárov na Slovensku. Ide totiž o potraviny, ktoré 
konzumujeme každý deň. Chcem vyzdvihnúť to, že pekárom, cukrárom i cestovinárom sa podarilo nájsť spoločnú cestu a spojiť sa 
do jednej spoločnej organizácie. Práve to je cesta, ako sa dajú presadzovať požiadavky pri rokovaniach s dominantnými 
obchodnými reťazcami, ktoré zneužívajú nejednotnosť našich potravinárov i poľnohospodárov,“ uviedla ministerka Gabriela 
Matečná.  
(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)toc 
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Tagy: CBA Slovakia ocenenie Poctivý obchodník roka 2018  
 
BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, 
ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Tagy: CBA Slovakia ocenenie Poctivý obchodník roka 2018toc 

  

 



76/114 

 

 

Späť 

CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018  



77/114 

Dátum: 20.03.2019 
Zdroj: aktuality.maxivyber.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018  
 
. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk - CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk - CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.  
Žiar nad Hronom opraví parkovisko na Svitavskej ulici, ale vodičom dočasnú náhradu neponúkne  
BANSKÁ BYSTRICA 19. marca (WebNoviny.sk) – Parkovisko na Svitavskej ulici v Žiari nad Hronom majú opraviť po vysúťažení 
dodávateľa prác. Realizácia by sa mala začať v dru...  
Post Views: 20toc 
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Spoločnosť CBA Slovakia, a.  
 
BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, 
ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.toc 
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BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.  
20. marca 2019toc 
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Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.  
20. marca 2019toc 
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. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
 
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
20. marca 2019toc 
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Cba Slovakia  

- Reklama -  
 
BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, 
ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
- Reklama -  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk – CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018 © SITA Všetky práva vyhradené.  
 
- Reklama -toc 

  

 



92/114 

 

 

Späť 

CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018  



93/114 

Dátum: 20.03.2019 
Zdroj: secovce.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Cba Slovakia  

. Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
 
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
 
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.  
 
CBA Slovakia získala ocenenie Poctivý obchodník roka 2018.toc 
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Cba Slovakia  

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) - Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala od Slovenského zväzu pekárov ocenenie 
POCTIVÝ OBCHODNÍK ROKA 2018.  
 
Toto ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s 
výrobcami rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci. Viac informácií o ocenení na webe www.poctivyobchod.sk  
O spoločnosti CBA Slovakia, a.s.  
CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov. Je jedným z 
najväčších domácich maloobchodných predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich 
slovenských výrobkov.  
Viac k témam: CBA Slovakia, ocenenie, Poctivý obchodník roka 2018  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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(tsu) ILUSTRAČNÉ FOTO - B. URBÁNIK  

Počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa v ostatnom období výrazne zvýšil. Kým vlani obhajoval zväz 
záujmy pekárenských firiem s počtom 5-tisíc zamestnancov, v tomto roku to už bude o 2-tisíc zamestnancov viac. To znamená, že 
jednotná organizácia bude zastupovať 7-tisíc ľudí, zamestnaných v tomto sektore.  
 
BRATISLAVA. Redakciu týždenníka Roľnícke noviny o tom informovala Marta Kováčová z agentúry Nextina.  
Podľa aktuálnych oficiálnych štatistík pracuje v pekárenstve, cukrárenstve a vo výrobe cestovín na Slovensku 11-tisíc ľudí. Výsledky 
ich práce z ostatných mesiacov budú prínosom nielen pre férových obchodníkov, ale aj pre verejnosť. Kroky zamestnancov v tomto 
sektore nedávno ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  
 
V jednote je sila  
 
„Začiatkom roku 2018 sa slovenskí pekári, ktorí boli dovtedy združení v menších profesijných organizáciách, dohodli, že sa spoja a 
že sa stanú členmi najstaršej a najväčšej profesijnej organizácie, ktorou je Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. 
Dôvodom, pre ktorý sa rozhodli sa spojiť, bolo najmä to, že jedna silná organizácia dokáže efektívnejšie presadzovať záujmy 
slovenských pekárov. Som rada, že sa nám v tomto roku podarí rady zväzu rozšíriť o nových členov, ktorí spolu dávajú prácu dvom 
tisíckam ľudí. Pevne verím, že naša snaha povedie k záchrane tradičného slovenského pekárenstva,“ uviedla Tatiana Lopúchová, 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Práve pekárenstvo je jedným z najohrozenejších odvetví v našom agropotravinárskom odvetví, pričom pekári už dlhodobo bojujú s 
nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, s nedostatkom financií na investície, ako aj s problémami, ktoré sú dôsledkom nerovného 
boja s obchodnými reťazcami.  
„Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili budúcnosť pekárov, cukrárov i cestovinárov na Slovensku. Ide totiž o potraviny, ktoré 
konzumujeme každý deň. Chcem vyzdvihnúť to, že pekárom, cukrárom i cestovinárom sa podarilo nájsť spoločnú cestu a spojiť sa 
do jednej spoločnej organizácie. Práve to je cesta, ako sa dajú presadzovať požiadavky pri rokovaniach s dominantnými 
obchodnými reťazcami, ktoré zneužívajú nejednotnosť našich potravinárov i poľnohospodárov,“ uviedla ministerka Gabriela 
Matečná.  
Pekári, združení vo zväze, boli v ostatnom roku pri zrode viacerých významných udalostí. So Zväzom obchodu SR vypracovali a 
podpísali Memorandum o poctivom obchode, ktoré má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe.  
„Podpis memoranda vyústil do tvorby iniciatívy s názvom Poctivý obchod, ktorá má verejnosti priblížiť to, ktorí obchodníci sú čestní k 
svojim dodávateľom i k svojim zákazníkom. V prípade, že obchodník splní príslušné podmienky, získa ocenenie Poctivý obchod. 
Toto ocenenie budeme odovzdávať raz za rok. V posledných mesiacoch sme sa aktívne zúčastňovali aj na tvorbe novely zákona o 
neprimeraných obchodných podmienkach, ktorý by mal v najbližších týždňoch vstúpiť do platnosti,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestôvinárov sa pri príležitosti svojho valného zhromaždenia rozhodol udeliť ocenenie tým, ktorí 
najviac bojovali za slovenských výrobcov potravín. Za náročný boj, zameraný na zlepšenie postavenia slovenských pekárov a za 
presadenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami udelili ocenenie aj ministerke pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Gabriele Matečnej.  
 
Čerstvé a kvalitné výrobky  
 
„Súčasné vedenie rezortu nám pomáha zásadným spôsobom riešiť stav slovenského pekárenstva, ktorému sa dlhodobo 
nevenovala náležitá pozornosť. Sme radi, že pozornosť štátu sa začala obracať aj smerom k vzdelávaniu verejnosti v oblasti kvality 
potravín, smerom k dôležitosti podpory slovenského potravinárstva a smerom k pomoci pre domácich výrobcov,“ dodala Tatiana 
Lopúchová.  
„Veľmi si vážim, že sa členovia zväzu rozhodli oceniť náš boj za slovenských potravinárov. Ocenenie však patrí celému tímu 
agrárneho rezortu, ktorý pracoval na tomto náročnom zákone. Sme presvedčení o tom, že aj vďaka nemu sa podarí zvýšiť 
sebestačnosť Slovenska v potravinách a že zákazníci budú mať k dispozícii na pultoch nielen viac čerstvých a kvalitných 
slovenských potravín, ale že si ich budú môcť aj kúpiť za výhodné ceny,“ zdôraznila Gabriela Matečná.toc 
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(VEG)  

PRESADZOVANIE ZÁUJMOV  
 
Bratislava – Počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa výrazne zvýšil. Kým vlani zväz hájil záujmy 
pekárenských firiem s počtom zamestnancov 5-tisíc, tento rok to bude o 2-tisíc ľudí viac. To znamená, že jednotná organizácia bude 
zastupovať 7-tisíc zamestnancov.  
„Vlani sa slovenskí pekári združení v menších profesijných organizáciách dohodli, že sa spoja a stanú sa členmi najstaršej a 
najväčšej profesijnej organizácie Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Dôvodom bol najmä fakt, že jedna silná 
organizácia dokáže efektívnejšie presadzovať záujmy slovenských pekárov. Som rada, že sa nám v tomto roku podarí rady zväzu 
rozšíriť o nových členov, ktorí spolu dávajú prácu dvom tisíckam ľudí. Pevne verím, že naša snaha povedie k záchrane tradičného 
slovenského pekárenstva," priblížila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa 
aktuálnych oficiálnych štatistík v pekárenstve, cukrárenstve a vo výrobe cestovín pracuje 11-tisíc ľudí.  
Ohrozené remeslo Práve pekárenstvo je jedným z najohrozenejších odvetví na našom trhu. Pekári už dlhodobo bojujú s 
nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatkom financií na investície, ako aj s problémami v dôsledku nevyrovnaného boja s 
obchodnými reťazcami. „Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili budúcnosť pekárov, cukrárov i cestovinárov.  
Ide totiž o potraviny, ktoré konzumujeme denne. Chcem vyzdvihnúť, že sa im podarilo nájsť spoločnú cestu a spojiť sa do jednej 
organizácie. Práve to je cesta, ako presadzovať svoje požiadavky proti dominantným reťazcom, ktoré zneužívajú nejednotnosť 
našich potravinárov i poľnohospodárov," uviedla ministerka Gabriela Matečná.  
Poctivý obchod Pekári združení vo zväze stáli v poslednom roku pri zrode viacerých významných udalostí. So Zväzom obchodu SR 
vypracovali a podpísali Memorandum o poctivom obchode, ktoré má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe. „Podpis 
memoranda vyústil do tvorby iniciatívy Poctivý obchod, ktorá má verejnosti priblížiť, ktorí obchodníci sú čestní k svojim dodávateľom 
i zákazníkom.  
V prípade, že obchodník spĺňa podmienky, získa ocenenie Poctivý obchod.  
 
PRI ZRODE AKÝCH INICIATÍV STÁLI PEKÁRI Pri rokovaniach o podobe novely zákona o neprimeraných obchodných 
podmienkach a zákona o cenách. Vytvorili iniciatívu Poctivý obchod. Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o poctivom obchode. 
Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o spolupráci v pekárenskom priemysle spolu s ďalšími pekárenskými organizáciami z 
Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska. Spolupracovali na vypracovaní Špecifickej hygienickej príručky pre pekársku výrobu, ktorá 
bola schválená aj odbornou komisiou v Bruseli. Podarilo sa presadiť do praxe, že dotácie vymedzené v Programe pre potravinárov 
môžu čerpať aj pekári.toc 
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Ocenenie udeľuje zväz na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami 
rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
 
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci.toc 
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Bratislava 19. marca 2019 (HSP/Foto:COOP Jednota)  
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári ocenili férový prístup COOP Jednoty Slovensko a maloobchodnej sieti udelili ocenenie 
Poctivý obchodník. Titul je reakciou na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách a potvrdením, že COOP 
Jednota takéto správanie nepraktizuje  
„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských 
potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme 
aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.  
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala 
sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia 
pociťujú každý deň.  
Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za ktorých sa mnohé 
výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov.  
Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 
zamestnancov a Zväz obchodu SR.  
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý:  
je uzatvorený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.  
rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže.  
stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu. Férovou cenou je taká cena, ktorá obom strana umožňuje vytvoriť primeraný 
zisk a rešpektuje oprávnené náklady výrobcu.  
obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, t.j. neviaže uzavretie obchodu na iné, s obchodom nesúvisiace, 
jednostranné alebo neférové podmienky.  
Podporuje a rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty. Obchodníkovi záleží na kvalite, nenahrádza poctivé slovenské 
potraviny polotovarmi neznámeho pôvodu, neklame spotrebiteľa a snaží sa ponúkať čo najvyššiu kvalitu potravín.  
Redakciu informovala Zuzana Peiger Ačjaková, PR manažér, COOP Jednota Slovensko.  
Pošlite nám tip  
0  
 
Ocenenie.toc 
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Cba Slovakia  

Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. získala toto ocenenie od Slovenského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov.  
 
Ocenenie zväz udeľuje na základe anonymného hodnotenia pekární tým obchodníkom, ktorí v obchodných vzťahoch s výrobcami 
rešpektujú zásady poctivého obchodného styku.  
Ocenenie Poctivý obchodník je súčasťou iniciatívy Poctivý obchod, ktorá vznikla na základe Memoranda podpísanom medzi 
Zväzom obchodu SR a Slovenským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov s cieľom zlepšovať postavenie slovenských výrobcov 
v potravinovom reťazci.  
Zdroj: CBA Slovakiatoc 
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Tlačová konferencia vicepremiérky a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej sa uskutoční vo štvrtok 
14. marca o 13.00 h v hoteli Miraj Resort, Opatová, Lučenec. Téma: Kroky zjednotených pekárov majú prvé výsledky, ktoré pocíti aj 
verejnosť a poctiví obchodníci. Aký je stav slovenského pekárenstva. Čo je iniciatíva "Poctivý obchod"; a aká je vízia tohto sektora 
do budúcnosti? Akým spôsobom pomáha pekárom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka? Na TK bude ďalej informovať 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová, podpredseda Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov Vladislav Baričák, podpredseda Rady pekárov SR Viktor Guman a generálny riaditeľ sekcie potravinárstva 
a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR. Upozornenie: 
TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 
5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. 
Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. 
z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lttoc 
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Tlačová konferencia vicepremiérky a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej sa uskutoční vo štvrtok 
14. marca o 13.00 h v hoteli Miraj Resort, Opatová, Lučenec. Téma: Kroky zjednotených pekárov majú prvé výsledky, ktoré pocíti aj 
verejnosť a poctiví obchodníci. Aký je stav slovenského pekárenstva. Čo je iniciatíva "Poctivý obchod"; a aká je vízia tohto sektora 
do  
budúcnosti? Akým spôsobom pomáha pekárom Ministerstvo  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka? Na TK bude ďalej informovať predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov Tatiana Lopúchová, podpredseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Vladislav Baričák, 
podpredseda Rady pekárov SR Viktor Guman a generálny riaditel sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.  
TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.  
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávatelom, bez redakčnej 
úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah 
týchto informácií.  
Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. 
z.  
o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.  
 
 
lttoc 

  

 

Na Slovensko sa medziročne dováža viac pekárenských výrobkov  
Dátum: 08.03.2019 
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Dopyt po čerstvých pekárenských výrobkoch, napríklad rožkoch a čerstvých chleboch, má na Slovensku klesajúcu tendenciu. 
Pokles je síce mierny ale kontinuálny.  
 
Rast naopak zaznamenáva dopekané a rozpekané pečivo. „Najčastejšie sa pripravuje priamo v predajniach a postupne nahrádza 
čerstvé pečivo. Podľa aktuálnych štatistík, ktoré máme k dispozícii, je domáci čerstvý pekárenský tovar nahrádzaný najmä 
dovozovým chlebom a pečivom. V roku 2008 sa konkrétne na Slovensko doviezol chlieb a pečivo v hodnote 30 414 tisíc € a v roku 
2017 to bolo už 59 635 tisíc €. Išlo o takmer dvojnásobok. Ak by sme porovnali vývoz a dovoz v kategórii chlieb, pečivo a trvanlivé 
pečivo, tak dovoz presahuje vývoz, prehlbuje sa negatívne saldo,“ hovorí  
 
Ing.Tatiana Lopúchová, predsedkyňa predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
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Za obdobie január až október 2018 sa podľa vyjadrenia T. Lopúchovej doviezli na Slovensko pekárenské výrobky v hodnote 153 
508 tisíc € a vyviezli v hodnote 82 495 tisíc €.  
Za obdobie január až október 2017 sa doviezli pekárenské výrobky v hodnote 141 094 tisíc € a vyviezli sa v hodnote 85 196 tisíc €. 
„Z uvedených hodnôt vyplýva, že medziročne sa zvyšuje dovoz a znižuje vývoz, čo nie je dobrá vizitka pre slovenskú ekonomiku,“ 
konštatuje T. Lopúchová.  
 
Čo uprednostňuje spotrebiteľ?  
Preferencie jednotlivých druhov pečiva sa u nás za posledné roky výrazne zmenili. Zásadnú zmenu môžeme podľa pekárov 
najintenzívnejšie vnímať vtedy, ak by sme analyzovali asi 20-ročné obdobie.  
„Podiel spotreby chleba na slovenskom trhu neustále klesá. Kým v roku 1990 bola na úrovni 50 kg na osobu, v roku 2013 to bolo už 
len 40 kg, v roku 2014 36 kg a v roku 2015 len 35 kg na osobu,“ zdôrazňuje T. Lopúchová. Spôsobujú to podľa jej slov viaceré 
faktory.  
 
Za uvedené obdobie sa napríklad na pulty dostali aj adekvátne náhrady pečiva a chleba v podobe trvanlivých a pufovaných 
výrobkov, ktoré sú vyhľadávané aj populáciou citlivou na lepok.  
Je to aj šírením mýtusu, že pečivo a chlieb škodia zdraviu.  
„V čerstvom chlebe a pekárenských výrobkoch sa pritom nachádza veľmi veľké množstvo zdraviu prospešných baktérií, enzýmov a 
aj vlákniny. Tie pozitívne vplývajú na proces trávenia ľudí, ktorí nie sú alergickí na lepok. Pociťujeme aj výrazný rast záujmu o 
bezlepkové výrobky – chleby, krekry či sladké pečivo,“ dodáva T. Lopúchová.  
 
Pokles spotreby čerstvého pečiva zrejme súvisí aj s tým, že v maloobchodnej sieti sa neustále rozširuje ponuka, zákazníci majú 
pestrejšie možnosti výberu, neustále skúšajú a hľadajú obľúbené chute.  
Záujem o tieto produkty sa pritom mení rôzne v jednotlivých regiónoch a závisí aj od konkrétnych skupín zákazníkov. Kým napríklad 
staršia populácia podľa názoru T. Lopúchovej siaha po klasickom chlebe a klasickom rožku, mladšia uprednostní napríklad fit chlieb, 
pečivo s netradičnou príchuťou, alebo siahne po rozpekanom či dopekanom pečive.  
Platí, že kým v mestách je ponuka širšia, v menších dedinských predajniach si môžu zákazníci vyberať len z ponuky niekoľkých 
druhov pekárenských výrobkov, v nákupoch sa najviac objavuje chlieb a pečivo.  
Ako hovorí T. Lopúchová,  
 
najpredávanejší je momentálne v našich končinách konzumný pšenično – ražný chlieb. Obľúbené sú, rovnako na Slovensku aj v 
Česku vianočky, rôzne záviny, klasické biele rožky a sendviče.  
 
Silnejúce trendy  
Súčasným trendom sú, ako sme spomenuli v úvode článku, rozpekané a dopekané výrobky. „Ich pôvod často nie je slovenský, 
nevieme odkiaľ pochádzajú a ani ako dlho „ležali“ v mraziacich zariadeniach. Ich podiel na pultoch najmä v zahraničných 
obchodných sieťach odhadujeme na 30-35%. Na Slovensku pritom pôsobia výrobcovia kvalitného mrazeného tovaru,“ uvádza T. 
Lopúchová.  
Ľudia podľa pekárov tiež viac experimentujú a vyhľadávajú netradičné múky. Častejšie siahajú po výrobkoch z ražnej, špaldovej, či 
kukuričnej múky, s prímesami mnohozrnných zmesí a príchutí. V pečive dnes bežne nájdeme ľanové semeno, zastúpenie chia 
semien, pohánky a ďalších zložiek. Ide o silnejúce trendy, ktoré k nám presahujú zo západu a mnohé zaujímavé smerovanie v 
tomto smere ešte môžeme očakávať.  
 
Vo všeobecnosti platí, že výroba pečiva, najmä chleba sa časovo skracuje, jeho kôrka je tenšia a čoraz viac je obľúbená jej tzv. 
parcelácia.  
Parcelácia vzniká na kôrke dobre prepečeného chleba. Keď sa chlieb vyberie z pece, vzniknú na kôrke jemné prasklinky. Keď je 
kôrka tenšia a jemnejšia, čo je dnes čoraz vo väčšej obľube, nemá tieto prasklinky.  
 
Obozretnosť pri výbere  
Naďalej platí, že jedným z najdôležitejších faktorov pri rozhodovaní pred pultom s pečivom je cena.  
 
Nie je výnimkou, najmä v ekonomicky silných regiónoch, že zákazník je ochotný si za kvalitu aj priplatiť, z času na čas si mnohí 
doprajú aj prémiové pekárenské výrobky.  
„Postupne vnímame, najmä po kauzách s dovozom kontaminovaných potravín z Poľska, Holandska či Brazílie, že Slováci si začali 
viac všímať etikety výrobkov a čoraz viac sa začínajú zaujímať o zloženie výrobkov, ktoré kupujú,“ uvádza T. Lopúchová. Zároveň 
dávajú prednosť viac lokálnej produkcii, hoci paradoxne každoročne rastie dovoz pekárenských výrobkov zo zahraničia. „Najviac 
pekárenských výrobkov sa dnes na Slovensko dováža z Nemecka a Poľska,“ dopĺňa T. Lopúchová.  
 
Obchodníci  
Pri predaji pekárenských výrobkov sú najhlavnejším problémom podľa pekárov odbytové ceny. „Na Slovensku majú najväčšie 
zastúpenie práve zahraničné obchodné reťazce, ktoré pri rokovaniach zväčša tlačia pekárov do neúmerne nízkych odbytových cien, 
ktoré často nepokrývajú ani náklady potrebné na výrobu chleba, pečiva či rožkov. Práve preto slovenskí pekári spustili iniciatívu 
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Poctivý obchod, ktorý má slúžiť na ohodnocovanie férových obchodníkov a v neposlednom rade na potláčanie nekalých 
obchodných praktík, medzi ktoré patrí aj predaj pod ekonomicky oprávnené náklady,“ vysvetľuje T. Lopúchová.  
 
Sezónnosť  
Najväčší nápor na výrobu v slovenských pekárňach dochádza pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Zvyšuje sa nielen objem 
výroby klasického chleba a rožka štandard.  
„Pred vianočnými sviatkami narastá dopyt najmä po vianočke a sladkom trvanlivom pečive. Dá sa hovoriť aj o raste až o stovky 
percent. Pred Silvestrom rastie zasa dopyt napríklad po klasickom sendviči, známom ako Veka. Pred veľkonočnými sviatkami 
evidujeme záujem o sladkých barančekov či mazance. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú počas sviatkov predajne zo zákona 
zatvorené, pociťujeme nárast objemu výroby vždy deň pred sviatkom, alebo deň po sviatku,“ konkretizuje T. Lopúchová.  
 
Osobnejší prístup  
Zákazníci dnes ocenia, ak dostávajú od obchodníka pri kúpe pečiva plnohodnotný servis. Nie všade je samozrejme zaručený a nie 
je samozrejmý ani osobnejší prístup.  
„Zákazníkmi slovenských pekární sú v drvivej väčšine obchodné reťazce. Niektorí naši členovia majú aj sieť svojich vlastných 
maloobchodných predajní. Tu majú pekári možnosť uplatniť osobnejší prístup k zákazníkovi a tak isto aj zákazník vníma tento typ 
predaja pozitívne. Pekári majú príležitosť otestovať novinky a pritom dostanú okamžité referencie, ako aj námety na ďalšie 
inovácie,“ hovorí T. Lopúchová.  
Slovenskí pekári už dlhšie zastávajú názor, že nevyhnutnosťou pri predaji pečiva a pekárenských výrobkov je správne zvolená a 
pripravená osveta. Intenzívnym rozmachom rôznych týchto tovarov sa totiž ľudia prestali zaujímať o pôvod výrobkov, čo vedie podľa 
lov T. Lopúchovej aj k tomu, že slovenské tradičné pekárenstvo môže „padnúť na kolená“.  
„Pokiaľ sa Slováci stanú väčšími lokálpatriotmi a začnú si viac všímať pôvod, odkiaľ pekárske výrobky pochádzajú, máme stále 
šancu na záchranu tohto voňavého remesla, ako aj možnosť na jeho ďalší rozvoj,“ dodáva.  
Pripravil: dk  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Foto: redakciatoc 
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