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Máte tiež pocit, že pri prechádzke mestom (ale aj malou 

obcou) sa akosi pričasto zabúda na človeka? Na ľudskú 

mierku? Myšlienku, že „človek je mierou všetkých vecí“ 

sformuloval údajne grécky sofi sta Protagoras z Abdér 

dobrých 400 rokov pred naším letopočtom. Napriek 

tomu autá dnes vytláčajú človeka z chodníkov a parterov 

budov. Mobiliár a reklamné nosiče zostávajú pyšne 

uprostred cesty pre cyklistov, ako sa nedávno takmer stalo 

v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pri novom nákupnom 

centre. Vôňa predvolebného asfaltu sa šíri na miestach, 

ktoré sú viditeľné pre masu voličov, ale nie tam, kde je 

to potrebné. Odporúčam pozrieť si zopár príspevkov na 

archwars: reálne stojace projekty tu úplne odporujú logike, 

vkusu a často aj človeku. Pri budovaní nákupných centier 

a retailových prevádzok prosím nezabúdajte na ľudskú 

mierku.

Tip šéfredaktora

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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„V účtovných knihách ani kalkuláciách nie sú budúce náklady vlastníctva a ani 

environmentálna záťaž, ktoré vznikajú u kupujúceho ako dôsledok nekvality. 

Ak potom štát preferuje nízke ceny, chráni tým peniaze a nie hodnoty, ktoré 

strácame a ani EKOSYSTÉM. Hodnotu produktu má určovať kvalita a nie nízka 

cena a odpad,“ hovorí Ing. Rudolf Kűrth, konateľ, Entus Management s.r.o., 

ktorý bude jedným z rečníkov na konferencii Intraco Special. 

Do biznisu prenikajú nové pojmy cirkulárna 

ekonomika a bioekonomika. Aké majú alebo 

budú mať dopady na podnikateľské prostredie 

vrátane retailu?

Pokúsim sa odpovedať cez FENOMÉN CENA. 

Všeobecne sa k cene pristupuje ako k číslu - je 

taká, lebo tak povedal účtovník a potvrdil ju trh. 

Keďže sú v móde nízke ceny, súčasné obchodné 

modely preferujú ekonomickú prosperitu aj 

všeobecnú dostupnosť tovarov. Teda len to, čo 

zvyšuje  nejaké HDP, zisky a dane ako fi nančné 

zdroje na rozdelenie, to prevažne  tvorí trh a záujem 

štátu .  Súhlasím, že  RETAIL patrí k najrýchlejšie 

rastúcim odvetviam hospodárstva a v spojení s 

E-COMMERCE je potenciál jeho ďalšieho rastu 

ešte väčší. Záleží však na tom,  či sa uspokojíme s 

tým, aké je všetko super a  či nechceme pre istotu 

podrobiť analýze to, ČO je v cene skryté. Stačí mi 

zvedavosť, lebo garantujem, obavy obchodníkov 

nie sú na mieste -  skôr naopak. 

Predstavte si obchodné cesty ako rieky, ktoré 

vytvorili svoje korytá. Každý myslí na vodu, aby 

nebola špinavá a aby sme sa z nej mohli napiť, bola 

plná živočíchov, nezamorila pôdu atď. Z pohľadu 

cirkulárnej ekonomiky záleží na tom, kde končia 

tovary -  či u konečného spotrebiteľa alebo na 

smetisku a ako rýchlo. Z pohľadu bioekonomiky 

nás zaujíma najmä akej sú kvality. Najmä preto je 

dobré analyzovať cenu, aby bol ten životný cyklus 

správne nastavený pred tým, ako sa obchod 

rozbehne - teda napr. aby pri potravinách nebol 

príliš dlhý a naopak pri priemyselných produktoch 

či stavbách príliš krátky. 

Záleží na tom, aby sme dali DO SÚLADU 

EKONÓMIU S EKOLÓGIOU. Zámerne som to dal 

vedľa seba, lebo pre mňa je to to isté ako keď sa 

pozriem do zrkadla. EKONÓMIA sa má zaoberať 

počítaním peňazí a ak peniaze nerátajú s ekológiou, 

potom  peniaze nie sú kryté prirodzenými 

hodnotami, ale niečím iným. Platí aj opačne -  ak 

ekológia nepočíta s peniazmi, každého prestane 

zaujímať. My sa zaoberáme skúmaním súvislosti 

medzi posúdením životného cyklu LCA (Life Cycle 

Assessment) a hodnotením  životného cyklu 

LCC (Life Cycle Cost)  produktu cez najdôležitejší 

parameter a tým je cena. Už to nie je len teória, ale 

aplikačná prax . 

Aké sú nevýhody, medzery súčasnej 

cenotvorby, ktorá zahŕňa len zúčtovateľné, 

daňové položky, v porovnaní s cenotvorbou, 

ktorá je založená na životnom cykle výrobku a 

atribútoch cirkulárnej ekonomiky? 

Najprv niečo k pojmom. CENOTVORBA nie je 

to to isté ako CENOVÁ KALKULÁCIA. Cenovú 

kalkuláciu predstavujú ÚPLNÉ VLASTNÉ 

NÁKLADY ako EKONOMICKÝ MODEL CENY, 

zameraný na výrobcu a obchodníka. Štát sa 

zúčastňuje na presadzovaní tohto modelu tým, 

že vydal Zákon o účtovníctve, ktorý určuje, čo sú 

podnikateľské subjekty oprávnené účtovať do 

svojich vstupov. A kde sú medzery? Pýtam sa, 

zaujíma štát viac KVALITA PRODUKTOV alebo 

viacej ZISK PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV? 

Odpoviem, že súčasná HOSPODÁRSKA POLITIKA 

štátu preferuje HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT. 

Z HDP si vyberiem pojem PRODUKT . V rámci  

našej cenotvorby LCC/ TCO ENTUS totiž prísne 

odlišujeme tovar  (vstup, vec) a produkt (výstup, 

výtvor). Teda produkt vzniká kombináciou vstupov  

a tým má nové úžitkové vlastnosti.

 

Ak teda súčasná hospodárska politika štátu cez 

nízke ceny tovarov a úrokov tlačí na všeobecnú 

dostupnosť  a súčasne presadzuje vysoké dane, 

neohrozuje tým kvalitu výstupov, produktov 

a ekologickú rovnováhu? Ak štát preferuje vo 

verejnom obstarávaní jediné kritérium nízke ceny, 

potom meria len obstaranie súpisu vecných JP
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N
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HODNOTU PRODUKTU MÁ URČOVAŤ 
KVALITA A NIE NÍZKA CENA A ODPAD 

Ing. Rudolf Kűrth,
konateľ, Entus Management s.r.o.
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dodávok a prác. Ale pýtam sa: Nie je potom 

HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT len súčet cien 

vecí, bez ohľadu na to, aký majú dopad na 

kvalitu výstupov?  Aká je potom hospodárska 

politika štátu a kam potom posiela táto politika  

podnikateľské subjekty? Ak je napr. rozpočet 

stavby plánovaný na 1 mil. EUR a vyhrá fi rma, 

ktorá to urobí za polovicu, urobí to aj kvalitne? 

Ale keď ohodnotí niekto pred tým vlastnosti a 

kvalitu stavby vo väzbe na prevádzkové náklady 

či vplyv na zdravie, tak zistí, že za ten vysúťažený 

rozpočet sa nedá urobiť ani len hrubá stavba. No 

a toto je postup, ktorý sa volá Kalkulácie úplných 

nákladov vlastníctva (TCO). A to je diametrálny 

rozdiel, lebo je to cena zameraná na zákazníka. 

Tak ako vec a súpis veci netvorí produkt, takisto 

ani súpis účtovných položiek netvorí cenu, ale 

predstavuje len náklady zapísané v účtovnej 

knihe. V účtovných knihách ani kalkuláciách nie sú 

budúce náklady vlastníctva a ani environmentálna 

záťaž, ktoré vznikajú u kupujúceho ako dôsledok 

nekvality. Ak potom štát preferuje nízke ceny, 

chráni tým peniaze, ale nie hodnoty, ktoré 

strácame a ani EKOSYSTÉM, v ktorom sa zasa 

strácame my všetci.   

Čo všetko je potrebné zahrnúť do ceny, aby 

odrážala reálnu hodnotu produktu?

Ak teda oceňujeme len to, čo účtujeme, a to, 

čo kontroluje štát podľa CPV kódov, SK NACE 

kódov, nemôžme sa diviť, že sa takto nedá oceniť, 

ale ani riadiť kvalita.  O kalkulácii vplyvov človeka 

na planétu sa hovorí veľa, ale nič sa nerobí. Keď 

zoberiem kalkuláciu environmentálnej záťaže, 

tak taký konvenčný farmár si zaúčtuje do ceny 

bez problémov použitie pesticídov pri ochrane 

a konečný spotrebiteľ to zaplatí. Spôsobená 

environmentálna záťaž – negatívne externality - idú 

mimo jeho cash fl ow. Ten, čo používa bio ochranu, 

si to tiež vie dať do ceny - ale to, že netvorí 

negatívne externality, ale dokonca pozitívne z 

biodiverzity, to už do ceny nejde. Keď ceny na trhu 

diktujú konvenčné technológie a výroba, nízke ceny 

a reklama, tak to vyžaduje veľké umenie presadiť 

biotechnológie na trhu.

A tu je ďalší problém - väčšina Bio fi rem o zisku 

nemôže ani chýrovať a preto ani nedostávajú 

dotácie, lebo je to mimo kurzu HDP.  Viete si 

napr. predstaviť, že environmentálne projekty v 

rámci verejných súťaží sú hodnotené na základe 

zisku z hospodárskej činnosti. Teda okrem iného 

nie o koľko sa zníži environmentálna záťaž, ale 

koľko sa (znovu) odvedie do štátnej pokladnice.  

Ekonómovia síce cítia, že je zle, hovoria novou 

rečou „VALUE FOR MONEY“. Ale tak, ako sa k 

tomu hlási Ministerstvo fi nancií na svojom webe 

„ZA MENEJ PEŇAZÍ VIACEJ MUZIKY“, to nestačí.  

Musia nás spojiť nie teórie, ale prax. Firmy, ktorá sa 

zaoberajú recyklovaním, čakajú od 4 do 10 rokov 

na investície od štátu. 

Ak ekologický subjekt nespôsobuje envirozáťaž 

nemôže byť rovnako daňovo zaťažený ako 

podnikateľský subjekt, ktorý envirozáťaž 

spôsobuje. Ak štát prevezme peniaze, musí 

prevziať aj zodpovednosť, že správne vyberie 

dodávateľa na eliminovanie envirozáťaže (alebo 

určí správne podmienky pre fungovanie organizácií 

zodpovednosti výrobcov). Všetko sa to dá presne 

vypočítať a naceniť a k tomu majú slúžiť dynamické 

rozhodovacie obchodné modely, ktoré aplikujeme 

v praxi. Ak štátne inštitúcie majú záujem o takéto 

postupy, radi im v tom aj s našimi environmentálnymi 

partnermi pomôžeme. 

V súčasnosti sa cena pre konečného 

spotrebiteľa mení veľmi rýchlo, zákazník je 

zvyknutý nakupovať v akcii a vyčkávať na 

akcie, zľavy a výpredaje. Vy vyvíjate dynamické 

rozhodovacie moduly špeciálne orientované na 

cenotvorbu, vedia s ich pomocou Vaši klienti 

reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov 

a obchodu? 

Zákazník nevie, čo je v cene, a preto by som 

ho ani neunavoval dynamickými modelmi ceny. 

Súhlasím, že aj pri potravinách funguje model B2B 

a konzument siaha po lacných potravinách. Lenže 

to sú bežné tovary a bežný zákazník. Ale povedal 

bežnému zákazníkovi niekto napr. koľko tvorí v 

cene potraviny cena obalu? Alebo viete, čo si účtuje 

výrobca do nákladov 

a čo potom koncový 

zákazník užíva alebo 

zje?  Teda nalejme 

si čistého vína. 

Práve v príspevku 

na konferencii 

Intraco Special 

budem „vyzliekať 

do naha“ cenu vína. 

Nie sú to vymyslené 

cifry  a je to reálny 

prieskum ceny 

pre marketingovú 

stratégiu na trhu 

(viď obr.) . Mám 

to odskúšané, že 

poučený aj bežný 

zákazník okamžite 

zmení svoj pohľad 

na lacné víno a 

letákovú akciu hodí 

do koša. Reklama je 

však mocný súper 

a nie sme naivní. 

Naše dynamické 

modely cenotvorby 

zameriavame len na 

B2C tak, aby cenovú 

hladinu produktov 

určovala kvalita a nie 

nízke ceny a odpad. 

Spotrebiteľ podlieha rôznym cenovým (seba)

klamom, je ľahko ovplyvniteľný ponukou tzv. 

výhodného nákupu, často vytvára zbytočné 

zásoby potravín, ktoré nespotrebuje. Čo môže 

urobiť komerčný sektor vrátane obchodu v 

zmysle zvyšovania fi nančnej a environmentálnej 

gramotnosti?

Jednoznačne zvyšovať fi nančnú a environmentálnu 

gramotnosť, ale vo vzájomnom kontexte a 

súvislostiach. Aj v mojom príspevku na konferencii 

budem hovoriť o novej koncepcii cenotvorby 

fi nálneho produktu. Pri vyšších cenách musí byť 

vzťah medzi ekológiou a ekonomikou čo najviac 

harmonický. Týka sa to všetkého - výroby aj 

obchodu a akýchkoľvek subdodávok. Dlhodobo 

nemôže byť meradlom úspešnosti podnikateľských 

subjektov ekonomická efektívnosť a najnižšie ceny. 

Týka sa to stavieb aj potravín. Ak ľudia preceňujú 

peniaze, neuvedomujú si, že ich skutočný zmysel 

je v tom, že sú len meradlo hodnôt. Pyšné peniaze 

a tučné právo sú sami o sebe veľmi nudné a preto 

ich pevné spojenie je prirodzené. Ale to neveští 

nič dobré pre ekosystém ani pre umenie a  ani pre 

nás. Ak to spoločne nedokážeme ustrážiť, príroda 

je oveľa mocnejšia a aj krajšia - tak radšej jej v tom 

pomôžme a nebojujme s ňou ani proti nej. Teším sa 

a pozývam všetkých na konferenciu, kde si o tom 

povieme niečo viac.

(kp)


