
Logistika 
Chladené produkty



Východiská

• V rokoch 2007 a 2008 sa hromadne zvyšili kapacity dopravných spoločností

• Objem dopravného trhu v súčasnosti je takmer 180 mil ton 

• Tri štvrtiny výkonov dopravného trhu pripáda na cestnú dopravu

• Väčšina veľkých kontraktov sa tendruje za pevné ceny

• Najväčší podiel v doprave a logistike má segment Automotive

• Motorom rastu sa stáva segment B2C, kde pribuda množstvo spoločností

• Za uplynulý rok 2012 sa doviezlo  potravín viac ako 2 mld € a vyviezlo za 1,4 mld € 

• V  odvetví Farmácie väčšinu medzinárodnej dopravy uskutočnujú logistické spoločnosti 

• Vnútornú dopravu v odvetví Farmácie uskutočnujú distribučné spoločnosti

Zdroj: Štatistický úrad, Ministerstvo hospodárstva, údaje spoločností



Najväčšie dopravné a špedičné 
spoločnosti

Zdroj : údaje spoločností



Logistika chladených tovarov

Všetci poskytujú zachovanie teplotného reťazca podľa HACCP



Trendy v logistike

V budúcnosti bude čoraz dôležitejšia komplexná viditeľnosť v rámci dodávateľského reťazca - a to
najmä z dôvodu ochrany a zachovania integrity produktov. Lepšia viditeľnosť má zásadný význam pre
dopytom riadených zásobovacích reťazcov.

• priama distribúcia konečným spotrebiteľom

• narastajúca diferenciácia dodávateľských reťazcov

• rastúci význam prehľadnosti dodávateľských reťazcov, s cieľom umožniť outsourcing procesov 

• vytváranie dopytom riadených dodavateľských reťazcov

• potreba flexibilných dodávateľských reťazcov, prispôsobujúcich sa požiadavkám na inovatívne produkty



Preprava farmaceutických produktov je závislá od teplotnej citlivosti produktov. Dodržanie správnej nastavenej
teploty počas celej prepravy je životne dôležité. C ̌lenské štáty Európskej únie musia taktiež dodržiavať voľný pohyb
tovaru, a to súbežný obchod (paralelný obchod) s výrobkami ako zákonnú formu obchodu na vnútornom trhu -
súbežný dovoz (paralelný import) liekov.- Reexport.

Farmácia



• Hodnota spotreby dosiahla 1 200 mil. eur, čo je v priemere 7 €  na 1 balenie* 

• Významným faktorom je reexport, ktorý predstavuje viac ako pätinu spotreby

• Cez Slovensko sa transportuje, takmer 250 tis. balení liekov

• Za prvých sedem mesiacov predstavoval dovoz liekov hodnotu 900 mil. €

• Produkcia liekov  má hodnotu 340 mil. € /11 výrobných spol./

*  Zdroj: 2012 ŠUKL, MZ, MH.

Farmácia



Farmácia

• Do všetkých typov lekární sa v poslednych rokoch dostalo  150-160 mil. balení liekov• Ročná spotreba liekov na Slovensku je približne 50 mil.*• Na Slovensku sa ročne znehodnotí 90 ton liekov, • Slovensko má jednu z najväčších preskripcií liekov v EÚ

* lieky hradené z verejného zdravotného poistenia



Komoditná štruktúra

Väcš̌ina veľkodistribútorov zabezpečuje import prostredníctvom medzinárodnej prepravy a logistiky. Vnútroštátnu
prepravu distribútori, realizujú prostredníctvom vlastných kapacít. Niektorý výrobcovia, prevažne z okolitých trhov,
Maďarsko, Slovinsko, alebo Česká republika využívajú vlastnú dopravu. Kapacity najväčších distribútorv sú cca
100 automobilov.



Faktor reexport



Logistika forma

V doprave na miestny trh dominuje forma cestnej dopravy. Najviac v objeme je využívaná spoločnosť DHL ,
Kuehne-nagel a Toptrans.

Faktory výberu

Chladené skladové priestory
Celkové riešenie
Globálne zmluvy a riešenia
Rýchlosť dodávky
Licenčné podmienky
Cenová ponuka

Zdroj : údaje spoločností



Lekárne získavajú farmaceutické produkty prostredníctvom rôznych distribučných kanálov, a to nákupom od
farmaceutických „full-line veľkoobchodníkov, alebo „short-line“ obchodníkov alebo priamo od
farmaceutických výrobcov. Tradičný dodávateľský reťazec tak tvoria:

Distribúcia

Rozmachom paralelného obchodu na trhu Európskej únie
sa súčasný model dodávateľského farmaceutického reťazca
rozšíril o paralelných obchodníkov v jednotlivých členských
krajinách, o tretie strany zabezpečujúce prebaľovanie
produktov.

V dôsledku zmien na farmaceutickom trhu sa popri tradičných distribučných kanáloch začali tak uplatňovať i
alternatívne modely distribúcie (Direct-To-Pharmacy – DTP model, Reduced Wholesale Arrangement –
RWA model). U nás podľa zákona možná distribúcia iba voľnopredajných liečiv, liek na recept musí ísť cez
distribútora.

supply chain arrangements



Distribúcia

Možná forma distribúcie liekov

Full line distribútori, prevádzkujú konsignačné sklady,
kde umožnujú výrobcom skladovať potrebné lieky a
následne zabezpečujú rozvoz týchto liekov.

Short line distribútori - čiastočný sortiment dodávka
priamo.

- živnosť - vydáva Obecný úrad
- Hygienické podmienky
- potreba skladových priestorov min 150 m2
- Posudok od úradu verejného zdravotníctva
- Posudok od ŠÚKL
- povolenie Ministerstva zdravotníctva

Podmienky distribúcie liekov

Veľkodistribútori zabezpečujúci kompletný sortiment sa nazývajú „full line“ veľkoobchodníci, disponujú širokou
distribučnou sieťou s vysokou frekvenciou dodávok pravidelne aj 3xdenne zo skladov a garantujú krátkodobú
dostupnosť.

Veľkoobchodníci ponúkajúci čiastočný sortiment sa nazývajú „short line“ veľkoobchodníci, skladujú obmedzený
pocět produktov, resp. špecializujú sa na vysoko-hodnotné produkty.

Na Slovensku je 1 932 lekární

Zdroj : Lekárnická komora, zákon o distribúci



Veľkodistribútori liekov

Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava

Unipharma, 1. slov. lekárnická, a.s., Bojnice

Med – Art, s.r.o., Nitra

UNIMED, spol. s.r.o.

INTERPHARM SLOVAKIA a.s.

PHARMACOPOLA

NATURPRODUKT, s.r.o.

INTEC PHARMA, s.r.o.

Najväčší veľkodistribútori liekov 

V súčasnosti má licenciu na distribúciu liečiv viac ako 100 subjektov /zoznam v prílohe/

TOP veľkodistribútori 2011 tis. € 2012 tis. € %
Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava 454 764 € 496 814 € -8,5

Unipharma, 1. slov. lekárnická, a.s., Bojnice 434 314 € 431 776 € 0,6
Med – Art, s.r.o., Nitra 232 379 € 234 393 € -0,9

Zdroj : údaje spoločností

http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/phoenix-zdravotnicke-zasobovanie-as-bratislava-34142941.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/unipharma-1-slov-lekarnicka-as-bojnice-31625657.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/med-art-sro-nitra-34113924.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/phoenix-zdravotnicke-zasobovanie-as-bratislava-34142941.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/unipharma-1-slov-lekarnicka-as-bojnice-31625657.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/med-art-sro-nitra-34113924.html


Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Slovensko je členom skupiny PHOENIX group, ktorá je na
európskom trhu druhou najväčšou spoločnosťou v oblasti veľkodistribúcie liečiv.

profil PHOENIX 

Za účelom skladovania a distribúcie disponuje spoločnosť piatimi samostatnými expedičnými miestami - obchodnými
strediskami v Bratislave, Zvolene, Kysuckom Novom Meste, Nesvadoch, Košiciach a jedným terminálovým
skladom v Bratislave. Obchodná činnosť je koordinovaná v rámci troch obchodných centier - OC Západ, OC
Stred a OC Východ.

Oddelenie predaja je dôležitou súčasťou každého z piatich obchodných stredísk PHOENIX . V súčasnosti
obchodujeme s viac ako 1200 zákazníkmi denne. Realizácia predaja prebieha z 90% prostredníctvom
telefonického kontaktu cez referentov predaja a zvyšnú časť tvoria modemové objednávky.

Zdroj : údaje spoločností



profil UNIPHARMA

Zdroj : údaje spoločností



profil MED-ART

Zdroj : údaje spoločností



PHARMACOLA je distribútor pre veterinárne prípravky.
Obchodná činnosť sa začala realizovať cez centrálny sklad
v Žiari nad Hronom a stredisko Prešov. K veľkodistribúcii
veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov, prístrojov,
skladovaniu a doprave pribudol aj predaj a distribúcia krmív
Royal Canin, podpísaním exkluzívnej zmluvy o výhradnom
zastúpení v novembri 2001.

Distribuje nasledovne znacky iba veterinárne:

profil PHARMACOLA

Zdroj : údaje spoločností



Príležitosti

Jednou z piatich kľúčových príležitostí pre výrobcov z segmentu farmácie je vybudovať svoje vlastné elektronické
odberateľské kanály, a to buď vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom distribúcie produktov cez platformy riadené
tretími stranami.

Spôsob dopravy, skladovanie, konsolidácia a hĺbka distribúcie sa bude musieť prispôsobovať každej krajine a tiež
kategórii výrobkov, pričom iné postupy budú vyžadovať produkty s vysokou hodnotou.

nové produkty umožňujú súkromné sledovanie
zdravotného stavu,

limity na úhradu zdravotnej starostlivosti v mnohých
vyspelých krajinách zmenšujú.

posun smerom k samoliečbe

nárast predaja voľnopredajných liekov

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php%3Fgoto=3245&pr=0.1&w_id=103&tstamp=1384546809&pid=1321&cd=fed70be86393d3ed9c443c1ce40626f2&f=1


FRESH FOOD

Rýchlo sa kaziace potraviny sa prepravujú v súlade s potravinovým kódexom a dohodou ATP,
z ktorej vyplýva povinnosť nepretržitého monitoringu potravín.



Čerstvé potraviny

Hodnota dovozu vybraných potravín za posledných sedem
mesiacov predstavovala 706 mil € a hodnota vývozu 332
mil €.

Hodnota dovozu vybraných potravín predstavovala
1 145 mil € a hodnota vývozu 563 mil €.

Zdroj: Štatistický úrad, Ministerstvo hospodárstva



Spotreba potravín

Zdroj: Štatistický úrad, Ministerstvo hospodárstva

Slovák v priemere skonzumuje 42 kg čerstvého ovocia a 67 kg čerstvej zeleniny za rok.

Mäsa spotrebuje 53 kg

Odporúčaná dávka WHO je 400g ovocia/zeleniny na deň.



Import- Export Zeleniny

Najvýznamnejšie teritóriá z celkového  dovozu/vývozu

Zelenina 2012 Export Import
ton 35 638 253 209

EUR tis. 35 940 € 163 894 €

IMPORT -
Poľsko                  20% 
Španielsko           11% 
Nemecko             10%

EXPORT
Maďarsko            40%
Česká republika   39%

Najvýznamnejšie komodity z hľadiska dovozu boli kapusta, karfiol, mrkva, strukoviny, rajčiny a uhorky.



Import- Export Ovocia

IMPORT -
Taliansko            15% 
Španielsko          12% 
Česká republika  10%

EXPORT
Česká republika 10%
Taliansko             8%
Veľká Británia      5%

Najvýznamnejšie teritóriá z celkového  dovozu/vývozu

Najvýznamnejšie komodity z hľadiska dovozu boli citrusové ovocie 28%, jablká a hrušky 22% a banány 21%. Z
hľadiska vývozu boli jablká 45% a banány 13%

Ovocie 2012 Export Import
ton 55 618 241 875

EUR tis. 67 848 € 219 148 €



Dodávatelia

Zoznam významných 
dodávateľov v prílohe



Retazec Logisticlé centrá poznámka
TESCO Beckov Prešov 1000 m2 čerstve potraviny
BILLA Senec, Prešov centrálny sklad Senec
CBA 2 veľkoobvodné sklady Liptovský mikuláš, Tvrdošín 
COOP 9 lokálnych logistických centier Nové centrum Žilina - 15 tisíc m2 sklad plocha, 7 500

položiek, od 1.10.2013 sa spustí zásobovanie ovocia a
zeleniny.

LIDL Prešov, NEMSOVA
KAUFLAND IĽAVA
Carreffour IĽAVA pravádzkovateľ - Retail store
Hypernova, Ahold Klecany v Českej republike Condorum kúpil značku na Slovesnku
TERNO NA
cash & carry
Metro 2x Bratislava, Žilina, Prešov, Zvolen, Nitra
Labaš Košice ročný obrat činil za rok 2012 cca 176 mil. €

Kon-rad Bratislava ročný obrat 50 mil € 2012

Platformy reťazcov

Zdroj : údaje spoločností



TOP dodávatelia ovocia/zeleniny
Distribútor/dodáva

teľ
sklad Služby Obrat 2012 tis. EUR

BONI FRUCTI Dunajská lužná výkup, import, export, pozberová úprava (skladovanie,
triedenie, balenie),

29 895 €

HORTIM SK 3000 m2 export, import, dozrievanie banánov, výkup produkcie, balenie
tovaru.

21 634 €

VVISS Madunice 7000m2 export, import, príprava, spracovanie, triedenie, balenie,
chladenie, distribúcia O&Z,

-

LUNYS 4652 m2
3 sklady

export, import, balenie, distribúcia, veľkosklad CBA,
Careffour, Nitrazdroj, Moja Samoška

24 521 €

TEKOO Slovakia 2100 m2 výkup, dovoz, TT a TO, zásobovanie TN, NR, TT,BA-kraj, sklad,
dozrievanie banánov, 15 rozvovných vozidiel

-

FRESH FRUIT 15 ton pestovanie, balenie, import, rozvoz do HORECA. 10 714 €
ČEROZ 4500m2

Senec
export, import. na Slovensku prostredníctvom Vita-zel 45 448 €

MIRACH 1700 m2 dováža ovocie a zeleninu cca 70-80 LKW mesačne. -
4 fruit - export, import -
Slovatys - čistenie, spracovanie a distribúcia zeleniny (zeleninových

výrobkov – šaláty, nakrájaná zelenina určená na ďalšie
spracovanie McDonald́s

-

Zdroj: údaje spoločností, protimonopolný úrad



Medzi najväčších prepravcov potravín patria:

Názov info klient sklad Obrat 2012 tis. EUR

Nagel Slovensko co-paking Kraft foods Senec 12 390 €
cargo partner - Bratislava 40 419 €

VADUAL 67 vozidiel - Moravský ján -
BIDvest Nowaco Nové mesto 46 837 €

MAKOS dovozca rôzny Bardejov -

BMLog service co-paking - Bratislava -

Ko.Ma.Co dovozca cba Modra -

NAD – RESS Senica, a s. 145 vozidiel BILLA Senica 18 316 € *
MARCO-SPEDITION s.r.o dovozca rôzny Pezinok -

HOPI SK co-paking - Madunice
FM Logistic Logistika - Samorin -

Prepravcovia potravín

Zdroj : údaje spoločností *2010



Rozvoz čerstvých potravín



Rozvoz B2B

Zdroj : údaje spoločností



profil ESA logistika

Zdroj : údaje spoločností

ESA Slovakia s.r.o



profil HOPI logistika



profil nagel-group

Zdroj : údaje spoločností



záver

• Trh logistiky “chladených produktov” zabezpečuje viac ako 10 logistických spoločností

• Väčšinu vonkajšieho dovozu liekov zabezpečujú medzinárodné logistické spoločnosti

• Väčšina významných distribútorov liekov uviedla, že na vonkajší dovoz využíva DHL

• Vnútornú distribúciu plne zabezpečujú veľkodistribútori pôsobiaci na lokálnom trhu

• Významným faktorom v segmente liekov je reexport hodnota (30%)

• Na trhu pôsobí 12 významných dodávateľov chladených potravín

• Významný dopravcovia (10 spoločností) majú kapacity cca 100 vozidiel

• Rozvoz potravín na vonkajšom trhu sa začína saturovať /TESCO, METRO/

• Trh ponúka dostatočné množstvo logistických centier s voľnými kapacitami



Výsledky DHL Logistics

Výsledky TOPTRANS



Výsledky Cargo-partner SK

Výsledky Kuehne nagel



Výsledky Boni Fructi

Výsledky Hortim.sk



Výsledky Fresh fruit

Výsledky Lunys



Výsledky Čeroz

Výsledky NAD RESS



Výsledky Phoenix

Výsledky Unipharma



Výsledky Interpharm

Výsledky Naturprodukt



Výsledky Med art



Výsledky Intec pharma

Výsledky Pharmacopola


