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V podstate to bolo jednoduché.  Stačilo  

vybrať 15 zamestnancov,  ktorí v Lidli pracujú 

15 rokov a neprekáža im 15 minút slávy.
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A teraz žarty bokom. 
Sme skutočne radi, 
že v našich radoch 

pracuje toľko skvelých a lojálnych 
zamestnancov, ktorí okrem 
dobrého pracovného výkonu 
dokážu prostredníctvom kamery 
povzbudiť aj kolegov. A o to 
nám šlo. Vytvoriť pre vás zostrih 
emotívnych výpovedí o tom, ako 
to v Lidli naozaj funguje. Video 
si už v septembri budete môcť 
pozrieť na LIDLNete.

Veľkolepá oslava pätnásteho výročia sa práve začína!

Dezert v podobe narodeninovej torty bol počas natáčania 
príjemným spestrením. 

A takto priebiehali rozhovory pred kamerou. Súčasťou natáčania bolo aj príjemné fotenie.

Podstatnú časť špeciálneho videa tvoria rozhovory s predavačmi/predavačkami, pracovníkmi v sklade, manažérmi, 
vedúcimi skupín, úsekov aj oddelení. 
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Matúš Gála,
generálny riaditeľ LIDL Slovenská republika

ĎAKUJEM. 

Myslím si, že ak by celý môj editoriál bol len o tomto jednom slove, vystihoval by do 
bodky to, čo momentálne pociťujem. Vďačnosť. Ďakujem za každý jeden vyložený 
artikel v predajniach, za každú minútu strávenú v pokladniciach. Ďakujem za 
každú nakompletovanú paletu vyslanú k našim zákazníkom. Ďakujem za projekty, 
s ktorými sa neprestávame zlepšovať. Kto za tým všetkým stojí? Vy Lidláci.  
Bez vás, milí kolegovia, by sme 15 rokov Lidla na Slovensku neoslavovali. 
Lidl rodinu tvorí viac ako 5 000 zamestnancov. Všetci sa spoločnými silami 
dennodenne snažíme o to, aby naša spoločnosť prosperovala. Oslava 15. výročia 
patrí každému jednému z nás. Najlepšie sa však oslavuje v kruhu najbližších. 
Preto aj vy prijmite moje pozvanie na narodeninovú oslavu, ktorú si usporiadate 
v rámci svojho tímu. Verím, že strávite príjemné spoločné chvíle mimo predajnej 
plochy, priestorov skladu či kancelárií, zabavíte sa a budete mať k sebe opäť o 
trochu bližšie. Medzi nami je aj špeciálna skupina Lidlákov, ktorí to s nami ťahajú 
od úplného začiatku. Pre našich pätnásťročných jubilantov sme si pripravili 
špeciálnu oslavu 15. výročia spoločnosti Lidl na Slovensku. Dúfam, že sa v 
Slovenskom národnom divadle stretnem hádam so všetkými viac ako 170 kolegami 
či kolegyňami, ktorí prídu v spoločnosti svojich partnerov a partneriek.   
Súčasťou  osláv je aj dvojčíslo nášho interného magazínu Medzi nami, ktoré držíte 
v rukách. Vďaka nemu máme možnosť vidieť čierne na bielom, kam sme sa za 
tie roky posunuli. Pätnásť rokov je totiž dosť dlhé obdobie na to, aby sme vedeli 
zhodnotiť, čo všetko máme za sebou. A to nielen v rámci pribúdajúcich predajní, 
vývoja nášho sortimentu, rozrastaní sa CSR aktivít či zväčšovaní počtu diplomov 
v našej zbierke ocenení. Dôležité je pre nás, kam sme sa posunuli ako ľudia. Každé 
jedno obdobie formuje viac či menej to, čím sme. Preto aj naše pôsobenie v Lidli 
ovplyvňuje naše životy. Zopár z vás nám umožnilo nahliadnuť do vašich Lidl 
príbehov. Pätnásť jubilantov nám vyrozprávalo svoju cestu v Lidli. Štyria kolegovia 
zo skladu, predajne a administratívy nám prezradili, kam sa vďaka pôsobeniu 
u nás posunuli.
Priznám sa, pri čítaní každého jedného článku v tomto čísle som cítil hrdosť na to, 
čo sme spolu dokázali. To, že sme nemali vždy na ružiach ustlané, si uvedomuje 
každý z nás. O to viac si môžeme vážiť, kde sa nachádzame dnes. Sme TOP 
zamestnávateľ, Jednotka v čerstvosti, niekoľkonásobný Obchodník roka. A ďalšie 
naše tituly by som mohol vymenovávať ešte dlho. Podstatnejšie pre mňa je, že Lidl, 
to sme MY. Lebo už celých pätnásť rokov platí, že ľudia tvoria Lidl. Naša cesta sa 
nekončí, je pred nami ešte mnoho výziev a mnoho projektov. Keď však budeme 
po nej kráčať spoločne s takým nasadením ako doteraz, nemôže nás nič zaskočiť 
a som si istý, že zvládneme všetko, čo nás čaká. 
Tak ako som tento editorál začal, tak ho aj skončím. 
Lebo nič nie je viac ako úprimné ĎAKUJEM!
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Pán Dieter Schwarz žije už 56 rokov so svojou 
manželkou Francizskou v meste Heilbronn 
v Nemecku. O jeho rodine sa vie len toľko, že 

spolu s manželkou vychovali dcéry Reginu a Moniku, 
ktoré však nepracujú pre Lidl. 

Dietera Schwarza priviedol k obchodu jeho otec  
Josef Schwarz, ktorý už od roku 1930 podnikal  
s koloniálnym tovarom, tovarom dennej spotreby  
a južným ovocím. Svoj biznis spojil s obchodom istého 
pána Lidla. Dieter vyštudoval obchod a nastúpil do 
rodinnej firmy. Už počas toho obdobia si v roku 1973 
sám otvoril diskontnú predajňu podobnú tým, aké 
videl v USA, kde istý čas študoval.  
Po smrti otca v roku 1977 prevzal vedenie spoločnosti,  
no hneď na začiatku musel riešiť problém s názvom 
siete obchodov, ktoré išiel rozšíriť. Jeho vlastné 
priezvisko neprichádzalo do úvahy, keďže názov 
„Čierny obchod“ (po nemecky Schwarz Markt) by znel 
čudne! Istý učiteľ na dôchodku, vlastným menom 
Ludwig Lidl, mu svoje priezvisko ochotne predal za 
tisíc nemeckých mariek a tým Dieterovi už nič nestálo 
v ceste úspechu. Obchodná sieť predajní Lidl sa mohla 
rozbehnúť. 

Z pôvodných 30 pobočiek sa postupne začali 
maloobchody a supermarkety Lidl rozširovať po 
celom Nemecku a neskôr i do ďalších európskych 
krajín. Úplne prvá zahraničná predajňa bola otvorená 
v Paríži. Rýchlemu a úspešnému nástupu predajní 
Lidl nepochybne pomohla Dieterova skvelá  
obchodná stratégia. 

Ako prvé vyhodil z ponuky produkty, ktoré sa málo 
predávali, stlačil ceny, obmedzil sortiment, ale ponechal 
kvalitu za čo najnižšie ceny a hlavne sa snažil udržať 
rozlohu predajní na čo najmenšej ploche.

Okrem vynikajúcich obchodných zručností a skvelého 
rozhodovania je Dieter známy svojou pracovitosťou, 
skromnosťou a láskavosťou. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že často pomáha charitatívnym organizáciám, ktorým 
venoval desiatky miliónov EUR. Na podporu vzdelávania, 
vedy, výskumu a umenia dokonca založil vlastnú nadáciu. 
Jeho rodné mesto Heilbronn, v ktorom žije, zveľadil 
a spravil z neho kultúrne a vzdelávacie centrum.  
V roku 2007 mu dokonca mesto udelilo čestné občianstvo 
za celoživotné dielo, ale ani z tejto veľkej udalosti sa 
na verejnosť nedostali žiadne fotografie pána Dietera 
Schwarza. Obyvatelia mesta si ho veľmi vážia pre jeho 
pomoc mestu. 

Dieter v roku 1999 odišiel zo všetkých riadiacich funkcií 
spoločnosti. Dôchodok bez práce si však predstaviť 
nevie. Tento mesiac oslávi svoje 80. narodeniny, no stále 
chodí do kancelárie takmer každý deň a žiadne veľké 
rozhodnutie sa neprijíma bez jeho vedomia. 

Dieter Schwarz nie je len úspešným podnikateľom 
a jedným z najbohatších mužov sveta. Dieter je dôkazom 
toho, že keď svoju prácu milujete, nikdy nepotrebujete 
odísť do dôchodku. Svojím prístupom k práci, ľuďom, 
životom bez afér a úspechmi v podnikaní je Dieter 
Schwarz naozaj hodný veľkého obdivu. 
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Prosím všade kde sa menovite spomína Dieter uveďme ho celým menom - teda "Dieter Schwarz, Dietrovi Schwarzovi, alebo Schwarz, Schwarzova" atď... Je to trošku také nie celkom čitateľsky príjemné, ale aj na tomto Matúš trvá
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AKÍ SME V ČÍSLACH?
Počet predajní 137
Logistické centrá 3 
Viac ako 4 800 zamestnancov 

Viac ako 1 120 z nás je mužov 

a viac ako 3 670 z nás sú ženy

Počet produktov v stálom sortimente je  

viac ako 2 000 

100 % našich vlastných predajní je LED pozitív

100 % elektrickej energie v našich vlastných 

priestoroch pochádza z obnoviteľných zdrojov energie 

z produkcie vodných elektrární 

Takmer 1 300 produktov ma certifikáciu trvalej 

udržateľnosti (BIO, FARETRADE, FSC, UTZ)

Výška investícií do spoločensky zodpovedných projektov 

za celé obdobie je viac ako 8 500 000 

Viac ako 1 000 000 vysadených stromčekov 

v našom LIDL lese 

40 detských ihrísk Žihadielko a stovky život 

zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov  

v slovenských pôrodniciach

Spolu s exportom do zahraničia sme v obchodnom roku 

2018 od slovenských dodávateľov nakúpili tovar približne 

za 290 000 000 € v nákupných cenách

Až 30 % potravinového tovaru za obchodný rok 2018 

je od slovenských dodávateľov, nasleduje tovar od našich 

českých susedov a z Nemecka 

Ročne predáme v priemere státisíce kusov 

z každého produktu v našej ponuke a každý deň do našich 

predajní vozíme milióny kusov výrobkov

Obchodníkom roka sme stali celkovo 6-krát
TOP Employerom sme 3-krát
Máme viac ako 150 ocenení

Vydali sme 2 správy o trvalej udržateľnosti 

Máme viac ako 600 000 fanúšikov na našich 

sociálnych sieťach

Ponúkli sme už 1 250 receptov  

v rámci Kuchyne Lidla.

LIDL
Správna 
voľba!
To, akí sme, vieme vyjadriť 
mnohými spôsobmi. Vďaka 
našim hodnotám vieme, že 
sme dynamický tím, ktorý 
dáva tímovým hráčom stabilitu 
a zároveň priestor na osobný 
rozvoj. Platí tu férová hra 
a dosiahnuté výsledky. Vďaka 
našim aktivitám v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti sme 
na ceste k lepšiemu zajtrajšku. 
Vďaka našej starostlivosti 
o vás patríme medzi TOP 
zamestnávateľov. Vďaka našim 
zákazníkom sa radíme medzi 
najlepších v oblasti obchodu. 
Vďaka nášmu sortimentu sme  
Jednotkou v čerstvosti.
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4. FEBRUÁRA  
sa narodil Facebook! 
Počas štúdia na Harvardovej 
univerzite ho založil Mark 
Zuckerberg so spolužiakmi. 
Mark momentálne pracuje ako 
jeho výkonný riaditeľ a patrí 
k najmladším miliardárom 
na svete. Lidl na Facebooku, 
samozrejme, nemôže chýbať.

...keď sa Lidl objavil na Slovensku. Bol to zaujímavý rok, udiali sa totiž aj ďalšie 
nezabudnuteľné udalosti.
NAJVÄČŠIE AMERICKÉ  
HUDOBNÉ HITOVKY

A doteraz znejú v éteri rádií! Dokonca 
sem-tam prekvapia aj ako zvonenie na 
mobiloch! Spomínate si na ne? Medzi 
najobľúbenejšie svetové hity roku 2014 
patria This Love od Maroon 5, Numb 
od Linkin Park, Breakaway od Kelly 
Clarkson, Hey Mama od Black Eyed 
Peas a v lete všetci spievali O-Zone. 
A fičali aj Eminem, Natasha Bedingfield 
a Destiny’s Child. 

SPEVÁCKA MÁNIA  
NA SLOVENSKU

Na čom sme si podupkávali na 
Slovensku? Medzi hudobné topky 
patrili No Name a ich skladba Lekná, 
IMT Smile – Kým stúpa dym a kariéru 
odštartovala Zuzana Smatanová. 
Takisto sa uskutočnil prvý ročník 
SuperStar, ktorý vyhrala Katka Koščová. 
Mnohí superstaristi z prvého ročníka 
spievajú dodnes, napríklad Miro Jaroš 
a Tomáš Bezdeda.

FILMOVÉ TRHÁKY 
V NAŠICH KINÁCH

Práve v tomto roku v kinách uvádzali 
animovaný film Shrek 2 či Rodinka 
úžasných. O priazeň divákov zabojoval 
takisto Harry Potter, ktorého všetky 
epizódy dokážeme sledovať dodnes. 
Filmovú premiéru zažil Väzeň 
z Azkabanu či Kill Bill 2, v ktorom 
krásna Uma Thurman očarila mnoho 
divákov.

Písal sa rok 
2004...

29. MARCA vstúpilo Slovensko do 
NATO. Pri tónoch slovenskej štátnej 
hymny vztýčili 2. apríla 2004 približne 
o 9.50 h v Belgicku na čestnom 
nádvorí pred bruselským sídlom NATO 
slovenskú zástavu. Počas slávnostného 
ceremoniálu za účasti ministrov 
zahraničných vecí 26 členských 
krajín, generálneho tajomníka NATO, 
veľvyslancov a pracovníkov aliancie 
stúpali na pripravené stožiare postupne 
zástavy všetkých siedmich nových 
členov aliancie.

V AUGUSTE 2004 
na olympiáde v Aténach naši získali 
rekordných 6 medailí. Zlato bratia 
Hochschornerovci a Elena Kaliská na 
divokej vode, striebro kanoista Martikán 
a džudista Krnáč a bronz strelec 
GÖnci a štvorkajak na 1 000 metrov. 
Pre Slovensko to boli silné emócie  
a na našich športovcov sme aj my 
v Lidli skutočne hrdí.

19. NOVEMBRA bola 
v Tatrách ničivá víchrica. 
Odvtedy už naše veľhory nie sú 
také ako predtým.  
Aj preto každoročne Lidl 
prikladá ruku k dielu. 
Ďakujeme všetkým kolegom, 
ktorí pomáhajú s výsadbou 
stromčekov pre záchranu lesa.

AKÉ ĎALŠIE UDALOSTI PREPISOVALI HISTÓRIU?



Ktorá farba ti napadne ako prvá,  
keď sa povie LIDL?  
Jasné, modrá! Modrá je naša.

Modrá je vraj sladká 
farba. Kedysi sa totiž 
cukor balil do modrých 

vreciek a niekde majú takéto 
obaly dodnes. Čo ešte? Modrá je 
voda. Modré je nebo. Modrou sa 
označuje studená voda, ak máte 
kohútik namontovaný správne. 
Do modrého sú oblečení hasiči 
a piloti. Modré sú rifle, ktoré sú 
vraj najviac používaným odevom 
na svete. Keď má niekto modrú 
krv, pochádza z kráľovského alebo 
šľachtického rodu. Ono to však nie 
je tak, že keď sa nejaký kráľ poreže, 
tak mu naozaj tečie modrá ako 
atrament. Ale kedysi sa urodzení 
ľudia neopaľovali, a tak im cez bielu 
pokožku veľmi presvitali modré 
žily, a preto sa začalo hovoriť, že 
takíto ľudia majú modrú krv.
Veľmi často sa modrá objavuje vo 
futbale. Taliani a Francúzi vyhrali 
majstrovstvá sveta vždy len vtedy, 
keď mali modré dresy. O modrej 
farbe spievali Elvis Presley, Roy 
Orbison aj Elton John. Keď Beatles 
vydali výberovku najväčších hitov, 
mala platňa modrý obal. Aj jedna 
známa pesnička Jany Kirschnerovej 
o tom, že mesiac sedí na strome 
a niekto klope v mojom sne, sa 
volá Modrá. Táto farba patrí medzi 

najčastejšie aj na vlajkách štátov. 
A možno ste počuli o známke, 
čo sa volá Modrý Maurícius. Je to 
najdrahšia známka na svete, lebo 
jej je veľmi málo kusov, a keď ju 
v roku 1847 vyrobili, tak na ňu 
vytlačili chybný nápis. Rarita dnes 
stojí milión dolárov.
Vedeli ste napríklad, že v Katare 
majú modré cesty? Je to preto, že 
počas letnej sezóny tam teplota 
v špičkách dosahuje aj 50 °C. 
A keďže najviac tepla od slnka 
v sebe drží čierna, najmenej biela, 
ako kompromis zvolili modrú.
Podľa modrej farby možno dostalo 
meno aj obľúbené slovenské 
vinárske mesto Modra. Aj tu máme 
predajňu a mnoho pravidelných 
zákazníkov. Modrú si ako svoju 
farbu často vyberajú počítačové 
spoločnosti a banky, pretože 
modrá predstavuje spoľahlivosť, 
zodpovednosť a stabilitu.

A to určite platí aj v našom 
prípade, preto je táto výnimočná 
farba súčasťou loga, tlačených 
vizuálov a v neposlednom 
rade sa do nej obliekajú aj 
naši pokladníci. Modrá je teda 
skutočne fajn!
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Modrá 
je fajn!



Každá spoločnosť má svoj charakter, 
svoju identitu. Rovnako ako my 
ľudia sa obliekame do módnych šiat, 

aby sme ostatným ukázali, čo nás vystihuje, 
spoločnosti sa tiež navonok prezentujú 
svojím charakteristickým šatom. Základom, 
ako svoju identitu ukázať, je atraktívne logo 
a chytľavý reklamný slogan. Naše typické 
modro-žlté logo doladené červenou dnes 
svieti už na 137 predajniach po celom 
Slovensku. Je ľahko rozpoznateľné a slúži 
ako základ vizuálnej identity našej značky. 
Kombinácia jasných tvarov a výrazných 
farieb symbolizuje silu, rôznorodosť a cenovú 
konkurencieschopnosť. Viete však, čo ešte sa 
za naším logom skrýva? Farebné zvýraznenie 
a šikmé postavenie „i“ v nápise podčiarkujú 
svieži a prekvapivý charakter Lidla. Našou 
základnou farbou je modrá. Je to farba dôvery 
a vernosti, dodáva istotu a perspektívu. Pre 
nás v Lidli znamená zodpovednosť. Žltá 
farba našej značky predstavuje radosť zo 
života. Je najsvetlejšia zo všetkých pestrých 
farieb a nachádza sa uprostred. Dodáva teplo 
a pôsobí pozitívne. Červená je dynamika, 
farba vitality a energie. Púta pozornosť 
našich zákazníkov a pôsobí aktivizujúco. 
A čo náš reklamný slogan? Logo aj reklamný 
slogan sa postupne vyvíjali. Dnešnej podobe 
predchádzalo niekoľko verzií. Keď sme v roku 
2004 prišli na slovenský trh, na zákazníkov 
sme apelovali základným sloganom „Lidl je 
lacný!“. Prvé roky nášho pôsobenia na trhu 
nemal náš slogan celkom pevnú a jednotnú 
podobu a vyskytoval sa v rôznych obmenách 
ako „Lidl je lacnejší“ či „Lidl je najlacnejší“. 
Isté obdobie sme dokonca používali „Lidl 
Skvelý nápad“. Až v roku 2010 sa ustálil nový 
reklamný slogan „Správna voľba“, ktorý 
používame dnes. Vyjadruje nielen našu 
ponuku, ide ešte o jeden rozhodujúci krok 
ďalej. Opisuje prínos našej ponuky pre život 
ľudí. Lidl je jednoduchý, a tým umožňuje 
rýchly, nekomplikovaný nákup bez stresu. 
Okrem toho ponúkame kvalitu a čerstvosť 
za výhodnú cenu a inšpirujeme stále novými 
a originálnymi akciami. Tým umožňujeme 
našim zákazníkom a ich rodinám vyššiu 
kvalitu života.

Logo         pod lupou

Vyjadrené jednoduchým vzorcom:
Menej času, stresu a výdavkov na nákup = viac času, radosti a peňazí pre život.

A ešte jednoduchšie:

Lidl = Správna voľba.

2003

2009

2010

2008

2009

2019
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2000 | CHCEME LIDL  
NA SLOVENSKU!

Prvé práce spojené 
s otvorením štrnástich 
Lidl predajní začali 
už v roku 2000. Boli 
spojené s vyhľadávaním 
tých pravých pozemkov 

pre naše predajne. Štefan Simon, ktorý 
dodnes pôsobí ako vedúci regionálneho 
úseku nehnuteľností v logistickom centre 
Prešov, bol pri začatí výstavby prvých 
predajní na strednom a východnom 
Slovensku. „Všetko sa to začalo hľadaním 
tých správnych pozemkov pre naše 
predajne. Vytypovali sme si mestá, ktoré 
sme chceli otvoriť ako prvé. Zároveň sme 
potrebovali vybudovať prvé logistické 
centrum, ktoré malo zabezpečiť 
distribúciu nášho tovaru do jednotlivých 

predajní.“ Povestný základný kameň 
Lidla na Slovensku bol položený v Žiari 
nad Hronom, kde začala vyrastať naša 
prvá predajňa. Nasledovali ďalšie mestá, 
v ktorých postupne vyrástli typické 
stavby Lidl predajní, ktoré mohli Slováci 
poznať z iných krajín v rámci Európy.

2004 | JE TO TU!  
OTVORILI SME PRVÉ PREDAJNE

Žiadna predajňa 
sa nezaobíde bez 
funkčného logistického 
centra. To prvé na 
Slovensku, ktoré od 
samého začiatku 
a ďalšie dva roky ako 

jediné zásobovalo všetky mestá, sme 
otvorili viac ako mesiac pred spustením 
predaja v našich Lidl predajniach. Príjem 
tovaru od dodávateľov, objednávky od 
predajní, vyskladňovanie a odvoz priamo 
k zákazníkom. To všetko mali na starosti 
naši kolegovia z nemšovského skladu. 
Viac ako dvadsať z nich je stále v našich 
radoch. Medzi prvými, ktorí rozbiehali 
celý chod LC-čka, je aj disponentka 
Darina Gáborová. „Ešte pred samotným 
otvorením sme všetci noví boli vyslaní do 
Brandýse nad Labem, aby sme sa naučili 
všetko potrebné. Od augusta 2004 sme 
spustili prevádzku naplno. Na podpore 
predaja sme vtedy pôsobili dvaja. Dnes 
nás je dvanásť. Boli to super časy. Hoci 
veľmi náročné. Ale nikto z nás už nezažije 
tú radosť a napätie pri otváraní prvých 
Lidl predajní na Slovensku.“ 

Je tu to! Lidl je na Slovensku. V ten istý deň, 
v tú istú hodinu sme otvorili 14 predajní 
v rámci Slovenska. Presne 9. 9. 2004 
o siedmej hodine ráno sa roztvorili brány 
masám ľudí, ktorí na túto chvíľu čakali 
od brieždenia. Senica, Žiar nad Hronom, 
Prievidza, Ružomberok, Nitra, Štúrovo, 
Bánovce nad Bebravou, Žilina, Partizánske, 
Bratislava, Martin, Hlohovec, Šamorín, 
Dubnica nad Váhom. Na prvé minúty 
v deň otvorenia si zaspomínalo sedem 
Lidláčok z Hlohovca, ktoré sú súčasťou 
našej rodiny od úplného začiatku. „Bolo to 
úžasné a zároveň šialené. Keď sme videli, 
ako sa postupne zväčšuje rad ľudí pred 
našou predajňou, mali sme obavy, čo to 
bude. Ľudia sa hrnuli dovnútra, nehľadiac 
na druhých. Cieľ mali jasný. Nakúpiť čo 
najviac a čo najlacnejšie. A to im práve náš 
diskont ponúkol. Počas dňa sme nestačili 
dokladať. Všetko šlo naozaj na dračku. Prvé 
dni či týždne boli pre všetkých kolegov 
v predajniach veľmi náročné a súčasne 
nezabudnuteľné.“ 

 Ako sme sa menili v čase
Pätnásť rokov v živote 
človeka je asi to 
najdynamickejšie obdobie. 
V rámci neho sa z malého 
zraniteľného novorodenca 
stane komunikatívny 
lezúň, hravý škôlkar, 
nebojácny školák, drzý 
pubertiak. Zavŕši sa to 
vydaním občianskeho 
preukazu, ktorý otvára 
bránu dospelosti. Pätnásť 
rokov na Slovensku plných 
zmien, rozvoja tvrdej 
práce máme za sebou aj 
my v Lidli. Čo všetko sme 
dokázali? Ako veľmi sme 
sa zmenili?

Aj predajňa v Malackách sa teší obľube už od otvoreniaPohľad na LC Nemšová

Tímová zostava predajne v Hlohovci

Takto vyzerala budova predajne LIDL v roku 2004

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

10



2006 | 73 PREDAJNÍ  
A 2 LOGISTICKÉ CENTRÁ

„Máme 73 predajní 
po celom Slovensku 
a potrebujeme ďalšie 
logistické centrum!“ 
Tak znela výzva roku 
2006. Kde malo byť 

postavené, bolo jasné. Keďže sa naša sieť 
predajní rozširovala po celom východnom 
Slovensku, Prešov sa stal tým pravým 
miestom. Pod jeho krídla dnes patrí 45 
predajní, ktoré naši prešovskí kolegovia 
dennodenne zásobujú čerstvým tovarom. 
Medzi prvých zamestnancov LC-čka 
patrila aj Dušana Renčeková. „Prácu 
skladníkov sme si najprv vyskúšali 
u našich nemšovských kolegov. Náš sklad 
ešte ani nebol dokončený. Keď sme sa 
zaučili, nastúpili sme v Prešove do úplne 
prázdneho skladu. Bol to veľmi zvláštny 
pocit. Všade samé regály a nič v nich. 
Postupne sa zapĺňali tovarom našou 
zásluhou. Možno sa to teraz zdá mojim 
mladším kolegom smiešne, ale všetko sme 
robili papierovo. Žiadne skenery neboli, 
všetko nám prechádzalo priamo rukami.“

 2008 | ČERSTVÉ PEČIVO 
VYŤAHUJEME PRIAMO Z PECE

Od roku 2008 postupne v Lidl predajniach 
začalo rozvoniavať čerstvo upečené 
pečivo priamo z pece. V prvých uličkách 
pribudli pece a z našich kolegov a kolegýň 
predavačov/čiek a pokladníkov/čiek 
sa stali vynikajúci pekári či pekárky. 
Koncept Priamo z pece zožal u našich 
zákazníkov veľký úspech. Postupne sme 
od roku 2012 k jednotlivým predajniam 
pristavili prístavby, kde si pece našli svoje 
čestné miesto. V nových predajniach 
boli neodmysliteľnou súčasťou hneď od 
začiatku. Dokonca v tých najnovších vítajú 
našich zákazníkov neodolateľnou vôňou už 
pri vstupe. Na svoje prvé pekárske začiatky 
si zaspomínali aj kolegyne z trnavskej 
predajne, v ktorej bola pekárska pec 
inštalovaná ako úplne prvá. „Bola to pre 
nás všetkých výzva. K našim povinnostiam 
sme museli pridať ďalšiu zručnosť. Priznám 
sa, že najprv sme obávali, ako to všetko 
zvládneme. Teraz sú už z nás ostrieľaní 
pekári. Vôňu čerstvých bagiet či maslových 
croissantov sme si zamilovali nielen my, 
ale aj naši zákazníci.“ 

Takto čakali v skorých ranných hodinách masy ľudí na otvorenie novej predajne v Bratislave na Betliarskej

Predajňa Saratovská, Bratislava

Seredská predajňa tesne pred otvorením

Predajňa v Detve

Novovzniknutá predajňa v Bánovciach nad Bebravou v roku 2004 Pohľad na plochu LC Prešov

Trnavské Lidláčky Jitka Hégerová a Žaneta Hečková
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foeldes
Highlight

foeldes
Sticky Note
Predajní pod LC Prešov je iba 44

foeldes
Highlight

foeldes
Sticky Note
"čerstvé"



2011 | AJ NAŠI KOLEGOVIA 
Z ADMINISTRATÍVY MAJÚ 
SVOJE MIESTO

Administratívna 
podpora Lidl Slovenská 
republika prichádzala 
až do tohto obdobia 
z Prahy. V roku 2011 sa 
však všetky podporné 

oddelenia vytvorili aj u nás a tým sme sa 
úplne osamostatnili. Tento krok je priamo 
spätý s postavením administratívnej 
budovy v Bratislave, ktorá dodnes stojí 
priamo za Lidl predajňou na Ružinovskej. 
Keďže Lidl sa neustále rozvíja, rastie 
počet predajní, zamestnancov, aj naša 
budova prešla niekoľkými nadstavbami 
či inými rozšíreniami. Momentálne už 
tiež praská vo švíkoch, a preto sa s ňou 
o nejaký čas rozlúčime a prejdeme 
na iné spoločné miesto pre všetkých 
administratívnych zamestnancov. Projekt 
výstavby administratívnej budovy mali 
pod palcom kolegovia z Centrálneho 
úseku nehnuteľností. Jedným z nich 
bol aj Peter Guľa, vedúci oddelenia. 
„Výstavba administratívnej budovy išla 
ruka v ruke aj so stavbou predajne na 
Ružinovskej. Tá bola prelomová tým, že to 
bola prvá predajňa modernejšieho typu. 
Asi najväčšou zmenou viditeľnou hádam 
každému bola zmena strechy. Zo sedlovej 
sme prešli na tzv. pultovú, ktorú majú už 
všetky naše nové predajne.“ 

MODERNIZUJEME NAPLNO!

Prvou lastovičkou, ktorá 
prešla modernizáciou, 
bola predajňa v Snine. 
Zmeny boli viditeľné 
už na prvý pohľad. 
Obnovená fasáda 

budovy, prevzdušnenie priestorov 
predajne vďaka celopreskleným výkladom 
až po zem či veľká vstupná hala. Pridali 
sme k tomu aj LED svietidlá, ktoré sú 
šetrnejšie k nášmu životnému prostrediu. 
Modernizáciu sninskej predajne mal 
na starosti stavebný technik Tomáš 
Krempaský:  
„Modernizáciami našich predajní sme 
prispeli k zvýšeniu komfortu nielen našich 
zamestnancov, ale aj zákazníkov. Spolu 
s nemšovskými a seredskými kolegami sa 
nám podarilo priemerne zmodernizovať 
7 predajní ročne. Do dnešného dňa tak 
prešlo svojou modernizáciou 67 predajní 
v rámci celého Slovenska.“

2016 | VÝNIMOČNÉ LOGISTICKÉ 
CENTRUM V SEREDI

Prečo výnimočné? 
Lebo má prívlastok 
„zelené“. Ako 
prvá budova na 
Slovensku získala 
ocenenie Breeam 

najvyššej úrovne. Budova LC-čka sa 
pýši LED osvetlením, chladiarenskými 
zariadeniami, ktoré využívajú 
environmentálne zodpovednú zmes na 
prírodnej báze či vsakovacie nádrže na 
zadržiavanie dažďovej vody. Dnes pod jeho 
krídla patrí 46 predajní juhozápadného 
Slovenska. Pri jeho výstavbe bol aj vedúci 
technikov skladu Martin Čík, ktorý sa 
spolu s kolegami stará o bezproblémový 
chod seredského LC-čka do dnešného 
dňa. „Je veľkou výhodou, že sme mohli 
byť priamo pri výstavbe nášho skladu. 
Boli sme súčasťou tímu, ktorý dohliadal 
na robotníkov. Školili nás do nových 
systémov priamo pri ich inštalácii. Aj 
vďaka tomu môžem povedať, že našu 
budovu poznáme naozaj do detailov. A to 
nám uľahčili starostlivosť počas dennej 
prevádzky.“ 

 Ako sme sa menili v čase

Predajňa v Snine LC Sereď v celej svojej kráse

Administratívna budova – Centrála v Bratislave na Ružinovskej

Predajňa v Nitre z roku 2003
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2017 |  VITAJTE V POLUSE

Kolegovia úsekov 
podpory predaja, 
organizácie predaja, 
logistiky, technického 
nákupu, nehnuteľností 
a BOZP našli svoje nové 

pôsobisko v budove obchodného centra 
v Poluse. Spolu s presťahovaním sme 
spustili aj nový koncept administratívnych 
pracovísk. Je spojený s otvorenými 
priestormi bez pevných stien, flexibilným 
pracovným miestom a elektronizáciou 
práce s minimálnym využívaním papiera. 
Do nových priestorov sa spolu s kolegami 
presťahovala Veronika Potočňáková, 
vedúca oddelenia Organizácie predaja. 
„Úprimne musím povedať, že sme mali 
mierne obavy, aká bude naša spolupráca 
s ostatnými kolegami, ktorí zostali v našej 
centrálnej administratívnej budove. Boli 
však zbytočné. Naše pracovné vzťahy tým 
neutrpeli. Vďaka technike s nimi vieme byť 
v spojení kedykoľvek. S kolegami z úsekov, 
ktorí sú v Poluse, sa naša komunikácia 
dokonca zlepšila. Otvorený priestor tomu 
určite prispel.“

2018 | MÁME NA PAPIERI,  
ŽE ŠETRÍME ENERGIE

Získali sme totiž certifikát energetického 
manažérstva ISO 50001, ktorý pre nás 
znamená posun v oblasti energetiky. 
Potvrdzuje, že naša spotreba je udržateľná, 
a hovorí aj o úspore energií v našich 
predajniach, skladoch a administratívnej 
budove. Branislav Saniga, vedúci projektu, 
ktorý je zodpovedný za trvalé udržiavanie 
energetického manažmentu, povedal: 
„V Lidli sa snažíme robiť všetko preto, aby 
sme znižovali energetickú náročnosť chodu 
našich budov. Uplatňujeme legislatívne 
požiadavky, školíme našich kolegov 
a snažíme sa odstraňovať všetky nedostatky, 
ktoré by nám bránili pokračovať v našej 
ceste šetrenia životného prostredia. 

SPÄŤ KU KOREŇOM

Občas treba viacero 
vecí vyskúšať, aby sme 
zistili, že jednoduchosť 
je stále to, čo nás 
robí výnimočnými. 
Vďaka tomuto 

poznaniu sme v roku 2018 prešli na 
najnovší koncept v stavaní predajní. 
Kolegovia z Liptovského Mikuláša si 
mali možnosť vyskúšať ako prví, ako sa 
pracuje v predajni, ktorá bola na mieru 
ušitá potrebám diskontného predaja. 
Predajňu otvorili spolu s regionálom 
Ľubomírom Mišejem. „Nový koncept nám 
aj našim zákazníkom vyhovuje. Už pri 
vstupe do predajne našich zákazníkov 
privíta vôňa čerstvo upečeného pečiva. 
Celková prezentácia nášho tovaru je 
pre zákazníkov veľmi atraktívna. To, 
že sme diskont a ponúkame vysokú 
kvalitu za nízke ceny, je našou veľkou 
konkurenčnou výhodou.“

2019 | RASTIEME ĎALEJ

137 predajní v 93 mestách po celom 
Slovensku. Tri veľké logistické centrá, 
ktoré zabezpečujú prísun tovaru priamo 
k našim zákazníkom. To je to, čím sa 
môžeme pochváliť a na čo môžeme byť 
všetci právom hrdí!

Nový prírastok v Liptovskom Mikuláši ušitý 
na mieru potrebám diskontu

Moderné novovzniknuté priestory administratívnych pracovísk v Poluse

Branislav Saniga a Peter Molnár s certifikátom ISO 50001
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Úplne prvú 
samoobsluhu 
s potravinami otvoril 

v americkom Memphise 
Clarence Saunders. Bolo to 
v roku 1916 a všetci nadávali,  
že je to hlúposť. Ale pán 
Saunders si obchod patentoval 
a po roku si zvykli už aj ľudia 
a začali nakupovať. Vďaka 
jeho predajniam sa dokonca 
aj v iných predajniach začali 
používať pokladne, cenovky 
na jednotlivých kusoch tovaru 
či uniformovaní zamestnanci. 
Československo si však na 
príchod podobného obchodu 
muselo počkať ešte niekoľko 
desaťročí. Úplne prvá takáto 

Viete, že prvý čiarový kód na svete mali 
žuvačky? Nestáli ani dolár a prvýkrát 
pípli na pokladnici v roku 1974.Mení sa 
svet a mení sa aj obchod. Bez niektorých 
skvelých nápadov by to dnes v obchode 
vyzeralo celkom ináč. Tak sa pozrime na 
dôležité objavy a zmeny.

Viete, prečo sú veci 
v obchode zoradené 
tak, ako sú? Nič 

nie je náhoda. Súčasne so 
vznikom samoobslužných 
predajní vznikala aj nová 
veda, a to psychológia 
predaja. Vedci pozorovaním 
správania zákazníka prišli 
k mnohým zaujímavým 
poznatkom. Napríklad, ak 
vraj zákazníci narazia už pri 
vchode na krásne, čerstvé 
a farebné ovocie a zeleninu, 

zaručene im to zmení 
náladu. Ani to, že pracie 
prášky, domáce potreby 
či čistiace prostriedky sa 
vždy nachádzajú na úplnom 
konci predajne, nie je 
náhoda. Pohľad na tieto 
produkty vraj zákazníka 
deprimuje a nikto nechce 
mať zákazníka v depresii, 
ktorý nič nenakúpi. 
Umiestnenie cukroviniek nie 
je náhoda, ale skôr zámer, 
ako na poslednú chvíľu 
ulahodiť chuťovým bunkám 
zákazníka. Kto by odolal ešte 
nejakej maličkosti, najmä ak 
o tie žuvačky či cukríky prosí 
vlastné dieťa?

Pikošky
z obchodu

predajňa v Československu 
vznikla v Prahe v roku 1955. 
Na Slovensko tento trend 
dorazil ešte o niečo neskôr, 
a to v roku 1958, keď bola 
otvorená predajňa Zdroj 
na terajšej Obchodnej ulici 
v Bratislave. Ľudia si chvíľu 
zvykali, že za pultom nestojí 
predavačka, ktorá ich obslúži 
a rovno zoberie peniaze. Ale 
keď objavili výhody takéhoto 
nakupovania, rýchlo zmenili 
názor. Väčšina takýchto 
samoobslužných predajní 
neprežila obdobie po roku 
1989, ich miesto nahradili 
moderné supermarkety, aké 
poznáme dnes.
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Darmo by sa 
psychológovia snažili 
o to, aby zákazníci 

viac nakupovali, keby ten 
veľký nákup museli nosiť 
po celej predajni v rukách. 
Veľa by toho asi neuniesli. 
Na veľké nákupy každý z nás 
použije nákupný vozík, ktorý 
pred osemdesiatimi rokmi 
vymyslel ďalší Američan, 
Sylvan Goldman, majiteľ 

siete obchodov v Oklahoma 
City. Sylvan dumal nad tým, 
ako umožniť zákazníkom 
nakúpiť viac a pritom sa 
neťahať po obchode s ťažkými 
vecami. Sníval o konštrukcii 
s kolieskami, ktorá by mohla 
uniesť ťažké nákupné koše. 
S asistentom namontovali 
na nohy stoličky kolieska 
a namiesto sedadla umiestnili 
kôš. Sylvan s asistentom boli 

z nápadu nadšení, nerátali 
však s tým, že zákazníci ich 
nápad prijmú s nevôľou. 
Mladým mužom sa nákupné 
vozíky nezdali chlapské, 
pre mladé ženy vozík nebol 
dostatočne módny a podobal 
sa im na detský kočík a starší 
zákazníci to odmietali, 
lebo podľa nich pomoc 
nepotrebovali. Ale Sylvan 
sa nedal odradiť a svojmu 

nápadu veril. Najal si preto 
zopár hercov, ktorí sa po 
jeho obchodoch premávali 
s nákupnými vozíkmi, 
a onedlho sa vozíky zapáčili 
aj jeho zákazníkom. O pár 
rokov neskôr už boli nákupné 
vozíky také populárne, že ich 
nestíhali ani vyrábať. Niektoré 
veci jednoducho prídu. Aj do 
obchodov.
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2007
PEČENIE
Pečenie ľavou zadnou? Jasné! Sladké či slané, všetko potrebné máme  
v Lidli za zvýhodnené ceny.

DELUXE
Dopraj si kúsok luxusu. S výrobkami z radu Deluxe si môže rozmaznávať 
chuťové poháriky naozaj každý. A kedy inokedy je ten správny čas ako pred 
Vianocami? Preto každý rok pred sviatkami prichádza exkluzívny rad Deluxe.

GRÉCKO
Olivy, mušle či nakladané syry? Za chuťou Stredomoria netreba cestovať, 
my ju prinášame priamo k zákazníkovi.

TALIANSKO
Talianska kuchyňa je jednou z najobľúbenejších na svete. Preto, samozrejme, 
ani v Lidli nemôže chýbať Taliansky týždeň.

AKCIA LESK
Čistota pol života! Tak sa hovorieva a presne o tom je aj akcia Lesk v Lidli. 
Príznačné sú pre tento týždeň čistiace prostriedky všetkého druhu  
za zvýhodnené ceny.

ŠPANIELSKO 
Ako chutí slnko a more? Pohľad do pyrenejskej kuchyne priniesol týžden  
plný španielskych výrobkov pod názvom Sol & Mar.

USA
Jednou z našich najúspešnejších akcií sa stal aj Americký týždeň.  
Typické americké pochúťky ako hamburgery, marshmallow cukríky a ďalšie 
produkty pod značkou Mcennedy si naši zákazníci doslova zamilovali.

Dnes už sú tematické týždne prakticky súčasťou DNA Lidla. Naši zákazníci sú zvyknutí, 
že im takmer 30-krát do roka prinášame zaujímavé tematické akcie a exotické produkty 
z rôznych kútov sveta. Vždy to však takto nebývalo. Keď sme v roku 2004 prišli ako 

spoločnosť na slovenský trh, nič ako tematické týždne u nás ešte neexistovalo. Ich príbeh 
sa začal písať až dva roky nato, v roku 2006. Na pultoch našich predajní sa vtedy po prvý raz 
objavil špeciálny akčný sortiment. Tento rok mali svoju premiéru Ázijský a Mexický týždeň, 
ktoré vďaka veľkému úspechu nájdu zákazníci v našich predajniach už každoročne. Pozitívne 
ohlasy na tematické týždne nás veľmi potešili a motivovali každý rok pridávať nielen nové akčné 
týždne, ale aj zaujímavé výrobky a praktické akcie. Dodnes tak vzniklo už takmer 40 tematických 
týždňov. Pozri si, ako postupne pribúdali na našej časovej osi. 

Ázia, Mexiko 
či Orient…

ÁZIA
Jeden z našich prvých tematických týždňov priniesol do predajní Lidla chuť 
Ázie a prvé exotické produkty. V ponuke sa objavili chuťovky značky Vitasia ako 
kokosové mlieko, liči, ryžové rezance a mnoho ďalších.

OBJAVTE

OD PONDELKA 18. JÚLA

Lidl 18 7 mexiko B0 1100x1600 sk.indd 1 1.7.2016 9:24

Sladká  
čili omáčka
•	 1	l	=	2,84

199
700 ml

Rezance 
Chow Mein
•	 1	kg	=	3,56 089

250 g

Ázijský
od pondelka 8. februára

týždeň

Bambusové 
výhonky
•	 100	g	=	0,55/PP 099

330 g

Ako prišli do Lidla 
akčné týždne 
a exotické chute

2008
FRANCÚZSKO
Pohár kvalitného vína a k tomu obložené misy s tradičnými syrmi a salámami? 
Tak chutí Francúzsko. A vďaka Lidlu za týmto zážitkom nemusia slovenskí 
zákazníci cestovať až pod Eiffelovku.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Aké jedlo je typické pre Veľkú Britániu? Stačí k nám zabehnúť na Britský týždeň 
a presvedčiť sa na vlastné oči a chuťové poháriky.

2009
OKTOBERFEST
Pôvodne vznikol tento týždeň ako spojenie toho najlepšieho z alpského regiónu 
a nemeckých pív. Dnes ho zákazníci nájdu na pultoch ako jednoducho  
Alpský týždeň.

LINESSA
Štíhla línia a zdravá strava sú trendy. Udržať si ju pritom vôbec nemusí byť 
ťažké. Na pomoc prichádza napríklad aj týždeň light výrobkov Linessa.

MEXIKO
Do slovenských domácností sme sa rozhodli priniesť aj chuť Mexika.  
Napríklad v podobe chrumkavých nachos a salsy. Mexiko sa okamžite stalo 
hitom a medzi naše akčné týždne ho zaraďujeme dodnes.
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OD PONDELKA
14. AUGUSTA

Great
FOODz

Írska
a

Veľkej Británie

od pondelka 15. augusta

začiatku

RUKÁCH
dobrých

v
Od

VIACO TROŠKU

DBAŤ O PRÍRODU

OD PONDELKA
7. AUGUSTA

2010
BABY TÝŽDEŇ
Deti sú naša budúcnosť. Okrem viacerých projektov zameraných na pomoc tým 
najmenším máme pre ne aj špeciálnu akciu – takzvaný Baby týždeň.

HALLOWEEN
Strašidelná tematická akcia! Halloween má síce korene v Amerike, my si však 
myslíme, že užiť si ho môžeme aj na Slovensku. Správnu strašidelnú atmosféru 
doladia napríklad upírske cukríky.

WELLNESS
Každý si zaslúži dopriať si trochu oddychu, no nie každý má čas ísť na masáž 
či do salónu. S nami si však môže každý dopriať svoj vlastný privátny wellness 
u seba doma. Kvalitná kozmetika sa postará o dokonalý odpočinok.

2011
AFRIKA
Horúca Afrika! Aj takýto týždeň sme mali. Dnes už ho síce na pultoch našich 
predajní nenájdeš, no pamätníci si ešte možno spomenú na africké delikatesy.

EUROVÁ AKCIA
Veľký nákup za pár eur. U nás nakúpiš najvýhodnejšie vždy, no počas 
špeciálneho Eurového týždňa ti stačí naozaj len pár mincí.

ŠKANDINÁVIA
Severské chuťovky zo studenej Škandinávie sa u nás síce dlho neohriali,  
no aj takýto tematický týždeň sme ponúkali zákazníkom.

XXL
Na veľkosti záleží! Pod heslom „Doprajte si viac“ ponúkame zákazníkom 
pravidelne špeciálne XXL balenia obľúbených produktov.

2014
PIVNÝ FESTIVAL
Dopriať si počas horúceho víkendu jedno chladené rozhodne nie je  
na zahodenie. A keď je navyše na výber z celého pivného festivalu,  
letný žúr sa môže začať!

 

2015
GRILL & FUN
Ideálna akcia na pekné letné dni. Čo môže byť lepšie ako slnečný víkend 
strávený s rodinou a priateľmi pri dobrom jedle? Grill & Fun je presne o tom! 
Preto patrí medzi naše top týždne.

VEĽKÁ NOC DELUXE
Pre veľký úspech akcie Deluxe sme sa rozhodli zaradiť prémiové výrobky 
do našej ponuky aj každoročne pred veľkonočnými sviatkami.

PARTY & SILVESTER
Privítaj nový rok s Lidlom! Sviatočná akcia pre všetkých, ktorí si chcú  
koncoročné oslavy poriadne užiť a vedia, ako na to.

2016
BIO
Bio je lepšie nielen pre naše telo, ale aj pre prírodu. Preto máme bio produkty 
aj v stálej ponuke a od roku 2018 si vyslúžili aj vlastný regál v našich 
predajniach. Počas BIO týždňa ich však zákazník môže nakúpiť za zvýhodnené 
ceny a urobiť tak pre seba aj pre prírodu ešte o kúsok viac.

VEMONDO
Či už niekomu nevyhovuje laktóza, lepok, alebo sa prikláňa k životnému štýlu 
bez mäsa. Počas tohto týždňa si nájde v našich regáloch určite to svoje.

ORIENT
Tisíc a jeden chutí, to je Orient. Voňavé korenie, sladučká baklava či ľahký 
kuskus. To je len zopár vynikajúcich pochúťok čarovnej arabskej kuchyne,  
ktoré sme priniesli na Slovensko.

RETRO
Poďme si spolu zaspomínať! Aké balenia mala svojho času obľúbená horalka, 
kofola, žuvačky či pracie prášky? Trochu nostalgie predsa neublíži  
a Retro týždeň je práve o tom.

2017
CRAFT BEER
Remeselné pivá sa tešia čoraz väčšej obľúbenosti aj medzi slovenskými 
pivármi. Za pivom, ktoré má charakter, už to majú iba na skok! Stačí totiž 
vybehnúť k nám.

VYROBENÉ V ČESKU
Čo dobré si pre nás pripravili u susedov? Je libo guláš nebo houbovou polívku? 
S bratmi Čechmi si môžeme byť bližší aj v kuchyni.

SLOVENSKÝ TÝŽDEŇ
Svojho vlastného tematického týždňa sa dočkali aj naše domáce špeciality.  
Čo je slovenské, to je dobré! Pre všetkých milovníkov domácej kuchyne je tento 
týždeň ako stvorený.

2019
BACK TO SCHOOL
Hurá do školy! Najnovší tematický týždeň je tu a je spojený práve s návratom 
do školských lavíc. Všetko, čo správny školák potrebuje, nájde pred návratom 
do školy v Lidli.

OD PONDELKA
29. MÁJA

Pripravte sa

s charakterom

na

creaft beer B0 indd 5

16/05/2017 11:02

Kuskus
500 g

(1 kg = 2,98)

Baklava
250 g

(1 kg = 15,96)
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2010 V stálom 
sortimente 

pribúdajú slepačie vajíčka 
z podstielkového chovu. 
Dávame tak najavo, že nám 
záleží na pôvode produktov, 
ktoré predávame.

2012 V Lidli 
ponúkame 

bio, lebo bio je zdravšie! 
Rozširujeme našu ponuku 
o desiatky produktov 
s certifikátom bio kvality, 
ktorý zaručuje, že 
pochádzajú z ekologického 
poľnohospodárstva. Zákazník 
tak má 100 % istotu, že pri 
ich pestovaní neboli použité 
žiadne chemické hnojivá. 
Pod značkou Biotrend nájde 
v našich regáloch napríklad 
jogurty, extra panenský 
olivový olej, ryžové chlebíčky, 
ale predovšetkým ovocie 
a zeleninu. Naše čokolády 
Fin Carré sa môžu hrdiť 
certifikátom UTZ. Ten je 
dôkazom, že kakao, z ktorého 
sú vyrobené, pochádza z trvalo 
udržateľných kakaovníkových 
plantáží. Vína v Lidli dostávajú 
nádych Francúzska. Do 
ponuky zaraďujeme luxusné 
víno priamo z krajiny, ktorá 
je známa svojím vycibreným 
vkusom pre tento nápoj.

2006 Prichádza 
prvá veľká 

zmena. Lidl Slovensko prináša 
tematické akčné týždne. 
Zákazníci si tak premiérovo 
môžu u nás kúpiť produkty 
typické pre rôzne národné 
kuchyne.

2007 Rozhodli 
sme sa, 

že najvýhodnejšia cena 
a kvalita musia ísť u nás 
ruka v ruke. Pevne sme preto 
zviazali vysokú kvalitu 
s najvýhodnejšou cenou, aby 
mal zákazník vždy istotu, 
že nakúpi lacno, no kvalitné 
výrobky.

2008 Od roku 2008 
mizne z našich 

regálov víno v plastových 
fľašiach. Je prvou predzvesťou 
veľkých zmien, ktoré čakajú 
vína v Lidli v nasledujúcich 
rokoch.

2009 Z našich 
predajní sa 

šíri vôňa čerstvého pečiva. 
Prvé Lidl pekárne už bežia 
na plné obrátky a pripravujú 
pre našich zákazníkov chutné 
dobroty priamo z pece.

Kvalitný sortiment je u nás alfa a omega. Preto v Lidli ustavične pracujeme na tom,  
aby sme zákazníkom prinášali prvotriedny tovar za najlepšiu cenu. Vďaka tomuto 
úsiliu prešiel náš sortiment za 15 rokov Lidla na Slovensku množstvom zmien. 
Pripravili sme si pre teba pár historických míľnikov, aby sme si spolu pripomenuli 
našu cestu k Jednotke v čerstvosti a Správnej voľbe, ktorou sme dnes.

Lidl sa vyvíja,  sortiment sa mení
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2014 Začína sa 
naša cesta 

k Jednotke čerstvosti. Je tu Lidl 
Stánok! Najčerstvejšie ovocie 
a zelenina putuje každý deň od 
dodávateľov na pulty našich 
predajní.

2017 Nielen 
čokolády, ale 

už aj ďalšie sladké chuťovky 
získavajú skvelý certifikát, 
tentoraz Fairtrade. Opäť 
dokazujeme, že naše produkty 
sú kvalitné a zároveň 
ekologicky a férovo vyrobené.

2018 Prichádza 
hneď niekoľko 

dôležitých míľnikov. Po 
prvý raz predstavujeme 
vo všetkých predajniach 
bezéčkové pečivo ako jediný 
predajca na Slovensku. BIO 
produktov už máme toľko, 
že si vyslúžili vlastný regál 
v našich predajniach. V stálom 
sortimente pribúdajú slepačie 
vajcia z voľného chovu, 
čím opäť potvrdzujeme, 
že nám nie je ľahostajné, 
v akých podmienkach naše 
produkty vznikajú. Z našej 
ponuky vyraďujeme najtenšie 
plastové tašky.

2019 Pokračujeme 
v rozbehnutých 

trendoch prinášať čoraz 
kvalitnejší sortiment. 
Končíme s predajom 
jednorazových plastových 
výrobkov ako napríklad 
príbor a nahrádzame ich 
ekologickejšími alternatívami. 
Ponuka bezéčkového pečiva 
sa rozširuje. Na pultoch 
pribúda slovenské bravčové 
mäso. Do predaja zaraďujeme 
špeciálne ekologické vrecúška 
na ovocie a zeleninu, ktoré 
môže zákazník používať pri 
nákupoch opakovane.

Doba sa neustále mení. 
Maloobchod je dynamické 
prostredie, prichádzajú nové 
trendy, nové chute. Nároky 
spotrebiteľov sa menia. V Lidli 
sme však odhodlaní prinášať 
zákazníkom stále to najlepšie, 
a preto si môžu byť istí, že na 
pultoch našich predajní ich 
aj v budúcnosti bude čakať 
množstvo skvelých noviniek!

Lidl sa vyvíja,  sortiment sa mení



Ku každému správnemu 
obchodnému reťazcu patrí 

oblečenie, ktoré jasne hovorí o tom, že ten, 
kto ho nosí, patrí k nám. Preto už pri otvorení 
našich predajní v roku 2004 dostali všetci 
predavači/pokladníci, zástupcovia a vedúci 
predajní bledomodré košele s logom Lidl. 
Vďaka tomu náš zákazník vedel, koho je 
potrebné osloviť, keď potrebuje pomoc 
s nájdením tovaru či iným problémom na 
predajnej ploche. V období, ktoré trvalo 
osem rokov, si mohli kolegovia v predajniach 
zvoliť, aké nohavice a topánky si oblečú 
k pracovnej košeli. Po čase sme však prišli 
na to, že košele nie sú pri vykladaní tovaru 
veľmi praktické. Preto na scénu nastúpili 
tmavomodré polokošele. Nie však pre 
všetkých. Vedenie predajne si ponechalo 
štýlové košele. Tentoraz však vo vylepšenom 
strihu a z kvalitnejšieho materiálu. Odvtedy 
boli vtedajší vedúci predajní a ich zástupcovia 
vizuálne odlíšení od svojich kolegov. 

MÓDNE TRENDY  VLÁDNU 
A to doslova. V roku 2016 bolo všetkým kolegom v predajniach a skladoch 
pridelené nové pracovné oblečenie, ktoré spĺňa najvyššie štandardy kvality.  
Čo tomu predchádzalo? Posvietili sme si na to, ako sme sa postupne vyvíjali 
v rámci pracovnej uniformy. 

NOVÝ TREND 
V OBLIEKANÍ

Rok 2016 bol v rámci pracovného 
oblečenia Lidlákov prelomový. Spája 
sa s príchodom nového trendu. 
Na popredné miesta pri rozhodovaní 
o ďalšom vývoji uniforiem sa dostala 
ekológia. Nová kolekcia je totiž 
vyrobená z bio bavlny najvyššej kvality 
z biologického hospodárstva bez 
použitia pesticídov a chemických hnojív. 
Navyše sa pri výrobe oblečenia dbalo na 
udržateľnú, ekologickú a férovú výrobu. 
Z novej kolekcie v modrých farbách si 
naši kolegovia môžu vybrať polokošele 
s krátkymi či dlhými rukávmi. Pred zimou 
ich ochráni módna softshellová bunda. 
K vrchnému dielu pribudli i nohavice. 
A to džínsy s vysokým pásom pre dámy aj 
pánov. Naprázdno neobišli ani manažéri 
predajní a ich zástupcovia. Svoj šatník 
obohatili o módne košele s krátkymi 
či dlhým rukávmi, so štrikovaným 
pulóvrom či vestou. Súčasťou sú aj 
bavlnené nohavice a kožený opasok. 
Nové oblečenie je štýlové a navyše veľmi 

MELÁNIA TKÁČOVÁ,  
Senior konzultant,  
úsek organizácie predaja

„Zodpovednosť a kvalita. To sú slová, ktoré 
charakterizujú našu najnovšiu kolekciu 
oblečenia. Moderný strih a svieže farby kráčajú 
so súčasnosťou. Pri výbere sme dbali na 
udržateľnú, ekologickú a férovú produkciu. 
Lichotivý strih, kvalitné látky, pohodlnosť, ale aj 
moderný dizajn sú už len čerešničkou na torte.“ 

v našich predajniach a skladoch

V roku 2013 nastala ešte 
jedna veľmi významná 

zmena. Všetkým zamestnancom boli 
pridelené bezpečnostné topánky 
s oceľovou špicou. Vďaka nim sa 
predchádzalo úrazom, ktoré mohli 
vzniknúť pri manipulácii s elektrickým 
vozíkom. 
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MÓDNE TRENDY  VLÁDNU 
v našich predajniach a skladoch praktické. Nosia ho kolegovia vo všetkých 

Lidl krajinách. Preto, či si navštívil cez letnú 
dovolenku Chorvátsko, Grécko či Anglicko, 
všade si v Lidl obchodoch stretol kolegov 
v dobre známej uniforme.

BEZPEČNOSŤ 
NA PRVOM MIESTE
Aj skladníci v našich logistických centrách 
sa obliekajú po lidlovsky. V prvých rokoch 
ich oblečenie tvorili modré polokošele, ktoré 
boli rovnaké ako v predajniach. Topánky 
s oceľovou špicou boli  samozrejmosťou. 

V rámci bezpečnosti sme 
sa v roku 2017 posunuli 

ešte ďalej. Pri vytváraní novej kolekcie 
pracovných odevov bola totiž na prvom 
mieste. Vďaka špeciálnemu odevu 
v reflexných farbách sú skladníci dobre 
viditeľní pre všetkých. Navyše sa oblečenie 
spája s praktickosťou a optimálnym 
komfortom pri nosení, čo zaručuje 
kombinácia moderného dizajnu, ako 
aj zvolených materiálov. Aj pri výrobe 
pracovného outfitu pre zamestnancov 
logistických centier sa dbalo na férové 
a sociálne spravodlivé podmienky pri 
výrobe. S príchodom novej módy do našich 
skladov sa pristúpilo aj k odlíšeniu vedúcich 
skupín. Kým skladníci dostali reflexné zelené 
polokošele, softshellové bundy a pracovné 
nohavice, vedúci sa po priestoroch 
logistických centier začali pohybovať 
v štýlových modrých košeliach, štrikovanom 
svetri či vo veste a v bavlnených nohaviciach, 
ktoré mali rovnaké ako vedúce pozície 
v našich predajniach.

MIROSLAV SEIFERT, 
vedúci úseku logistiky

„Novým oblečením v našich skladových 
priestoroch sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti 
kolegov. Zvolený materiál a strih korešpondujú 
s najnovšími trendmi v rámci pracovného 
oblečenia. Vďaka materiálom a dôrazu na spôsob 
výroby je aj oblečenie našich kolegov v skladoch 
a predajniach ďalším krokom na našej ceste 
k lepšiemu zajtrajšku.“ 
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Tvoja kariéra u nás sa nezačala 
úplne bežne. Ako to bolo?
Nezačala sa na Slovensku, ale 
v Írsku. Vo februári 2007 som sa 
rozhodol odísť z našej krajiny 
a skúsiť šťastie inde s cieľom 
zarobiť peniaze. Nemyslel som si, 
že svoj život spojím s potravinami. 
Od začiatku ma to skôr ťahalo 
k barom a reštauráciám. Na 
jednej z prechádzok Dublinom 
som šiel okolo Lidl predajne, kde 
visel náborový plagát, a ja som sa 
rozhodol, že to skúsim.

Na akú pozíciu si nastúpil?
Začínal som úplne od piky. Zo 
začiatku ako nočný vykladač. 
Niektoré špecifické dublinské 
predajne svoj tovar vykladali 
počas noci. Po pár mesiacoch 
ma zastavil manažér predajne 
a ponúkol mi pozíciu asistenta 
nočnej zmeny. Mal som na starosti 
organizáciu práce celého tímu. Po 
dvoch rokoch som noc vystriedal 
za deň a s tímom riešil denný chod 
predajne.

Prečo si sa rozhodol vrátiť späť 
na Slovensko?
Cítil som, že aj keď je Írsko krásna 
krajina, nechcem v nej prežiť 
zvyšok života. V dublinskej 
predajni som ukončil pracovný 
pomer. Keďže som mal dobré 
skúsenosti s Lidlom ako 
zamestnávateľom, chcel som 
pokračovať v kariére v našom 
diskontnom reťazci. Reagoval 
som na pozíciu, ktorú inzerovalo 
LC v Nemšovej. Pohovor som 
absolvoval s obchodným 
riaditeľom Filom Dvořákom, 
ktorého zaujali moje skúsenosti 
z inej Lidl krajiny. Slovo dalo 
slovo a nastúpil som ako vedúci 
predajne na Gagarinovej ulici. Už 
po mesiaci sa za mnou zastavil 
Matúš Gála, vtedajší regionál, 
a ponúkol mi viesť predajňu na 

Trenčianskej, ktorá v tom čase 
bola našou výkladnou skriňou.

Aké sú najväčšie rozdiely v Lidli 
na Slovensko a v Írsku?
Nič výrazné. Lidl naozaj funguje 
vo všetkých krajinách rovnako. 
Drobné špecifiká sú spôsobené len 
mentalitou daného národa. Keby 
však prišiel predavač od nás do 
ktorejkoľvek z Lidl krajín, veľmi 
rýchlo by sa zorientoval.

Ako pokračovala tvoja kariérna 
cesta?
Manažérom predajne som bol 
rok a pol. Potom prišla ponuka 
stať sa regionálnym manažérom. 
V januári 2011 som šiel na 
zapracovanie. Prvé predajne som 
prevzal koncom jari.

V čom bola pre teba táto práca 
zaujímavá?
Byť regionálom ma naozaj bavilo. 
Veď som ním bol päť a pol roka. 
Som dynamický typ človeka, preto 
mi vyhovovalo, že moja robota nie 
je jednotvárna. Každý deň prináša 
nové výzvy. Každý problém musel 
byť vyriešený. Musel som dostáť 
svojim záväzkom, lebo na mojich 
rozhodnutiach stál chod predajní.

Čo sa ti v tom období najviac 
podarilo?
Za svoj najväčší úspech počas 
regionálskych rokov považujem 
stabilizáciu personálu. Mojou 
veľkou devízou bol priateľský 
a ľudský prístup k manažérom 
a kolegom v mojich predajniach. 
Vždy hovorím, že najmä vďaka 
personálu v predajniach sa naša
spoločnosť vypracovala na 
popredné priečky v tomto 
segmente.

Neskôr si sa presunul do 
Nemšovej.
Presne tak. Tomu však 

predchádzal rozvojový deň, na 
ktorý ma moji nadriadení pozvali 
na základe mojich výsledkov. 
Ten rozhodol o mojej ďalšej 
kariére v Lidli. Absolvoval som ho 
úspešne, a tak sa mi otvorili dvere 
k vyššej pozícii. Krátko nato prišla 
ponuka vedúceho úseku podpory 
predaja. Priznám sa, že ma to 
prekvapilo. Keďže som dovtedy 
pôsobil v predaji, očakával som, 
že tam aj zostanem. Nová pozícia 
sa totiž spájala s úplne iným 
odvetvím. Časom som pochopil, že 
všetko je v Lidli úzko previazané. 
Môj úsek bol totiž medzičlánkom 
medzi predajňami a dodávateľmi.

Aké to bolo na novej pozícii?
Výzva. Musel som vyjsť zo svojej 
komfortnej zóny a spoznať nové 
procesy. Takisto koordinácia 
môjho tímu, ktorý objednával 
tovar od dodávateľov v potrebnom 
množstve pre naše predajne, 
bola náročná. Priznám sa, že 
v tom období som zažil asi svoje 
najťažšie chvíle. Nebol som 
spokojný sám so sebou a aj môj 
nadriadený mi naznačoval, že na 
našom úseku to nevyzerá podľa 
jeho predstáv. Na základe jeho 
spätnej väzby u mňa nastal bod 
zlomu. Zmobilizoval som všetky 
svoje sily, zmenil prístup a začal 
od začiatku. Postupne začali 
prichádzať čiastkové výsledky, 
ktoré náš tím posúvali ďalej. To, 
že som sa nevzdal, považujem za 
svoju osobnú výhru. Nedokázal 
by som to však bez môjho 
nemšovského tímu, ktorý mi bol 
veľkou oporou.

Po troch rokoch prišla opäť 
zmena a ty si sa vrátil tam, kde 
si začínal.
V mojom vnútri ma to stále ťahalo 
späť do predaja. Keď sa uvoľnila 
pozícia vedúceho predaja, ponúkli 
ju mne a ja som nezaváhal. Svoju 

oblasť pôsobenia som prevzal 
v marci tohto roku. I keď som 
„vyšiel“ z predaja, zo začiatku 
som sa musel zorientovať. Na 
jednotlivé procesy a postupy 
bolo potrebné nazerať z iného 
uhla pohľadu. Myslím si však, že 
sa uberáme dobrou cestou. Po 
návrate do predaja som stretol 
známe tváre i nové posily, ktoré so 
sebou priniesli nový vietor.

Čo je podľa teba na práci v Lidli 
najdôležitejšie?
Myslím si, že naša spoločnosť 
nepotrebuje nadriadených. 
Iba lídrov, ktorým budú 
ich zamestnanci dôverovať 
a navzájom sa podporovať.

Čo tvoja rodina?
Vďaka Lidlu som si našiel 
manželku Kristínu, s ktorou 
máme dcérku Olíviu. Momentálne 
usilovne pracujem na tom, aby 
som pre nás všetkých vybudoval 
domov. Preto každú voľnú chvíľu 
trávim vo svojej druhej robote 
a hrám sa na stavbára. Ak by ste 
potrebovali pomôcť s výberom 
správnych tehál, pokojne sa na 
mňa obráťte (smiech).

Kariéru v Lidli začal v Írsku
Úspešným Lidlákom vďaka prechádzke Dublinom je Miloš Kajan z LC Sereď. 
Komunikácia a priateľský prístup ku kolegom sú to, o čo opiera svoju prácu. 
Predaj v Lidli je jeho srdcovkou. Preto hádam nikoho neprekvapilo, keď sa po  
krátkej prestávke vrátil späť.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Blíženci
Hobby: saunovanie
TOP Lidl produkt: Milbona 
Bourbon Vanilla jogurt
TOP Lidl hodnota: Dynamika

Miloš Kajan, vedúci predaja LC Sereď
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S rozvojom to u nás 
               myslíme vážne!



Peťo, kedy sa tvoj život  
spojil s Lidlom?
Je to už dobrých 12 rokov. Do 
práce ma prijal môj vtedajší a aj 
terajší nadriadený Milan Malý. Asi 
sa ho nikdy nezbavím (smiech). 
Som však tomu rád, lebo ho pova-
žujem za svojho patróna. Aj vďaka 
nemu som tam, kde som.

Ako si začínal?
Nastúpil som ako klasický 
skladník nonfoodového tovaru. 
Po necelom roku sa zo mňa stal 
tzv. univerzál, čiže človek, ktorý 
vie v našom sklade zastúpiť 
každého. Balil som teda všade, 
kde to bolo potrebné. Ak niekto 
vypadol v chladenom, šiel som 
kompletovať jogurty. Ak v suchom 
sklade, ani s tým som nemal 
problém. To, že sa rýchlo učím 
nové veci a nemám problém 
prispôsobiť sa rôznym situáciám, 
si všimol môj nadriadený Milan. 
Na základe toho mi začal už ako 
skladníkovi dávať zodpovednejšie 
úlohy. Potom prišla ponuka stať 
sa vedúcim skupiny suchého 
oddelenia.

Očakával si svoj postup či ťa 
táto ponuka zaskočila?
Úprimne, bol som veľmi prekva-
pený. Ani vo sne mi nenapadlo, 
že by som sa mohol posunúť na 
vyššiu pozíciu. Nikdy som nemal 
ambície robiť v Lidli kariéru. Bol 
som spokojný, že svoju prácu si 
robím najlepšie, ako viem. Cítil 
som však, že s pribúdaním úloh 
na pozícii skladníka sa ma snažili 
postupne pripravovať na osobný 
rast. Ponuka prišla po piatich 
rokoch a zo mňa sa stal vedúci 
skupiny. Takmer tri roky som 
riadil tím v oddelení suchého 
tovaru. Potom som prestúpil na 
oddelenie chladeného a mraze-
ného tovaru, kde som pôsobil viac 
ako dva roky. Nové pracovisko 

bolo pre mňa výzvou. Vyžadovalo 
si viac organizácie, personálnej 
práce a prinášalo oveľa viac 
stresu. Musel som sa naučiť niečo 
nové. Tentoraz to však nemalo nič 
spoločné s manuálnou prácou. 
Zapracovanie bolo potrebné 
v rámci rozvoja osobnosti. Svoje 
zručnosti som zlepšil najmä 
v oblasti zvládania stresových 
a krízových situácií.

V tom období nastali vo vašom 
logistickom centre personálne 
zmeny.  
Ako sa ťa dotkli?
Vtedajší vedúci skladu Peter 
Kravčík odišiel na job rotation. 
Jeho miesto prevzal môj šéf Milan 
Malý. Tým pádom sa uvoľnila 
pozícia vedúceho oddelenia 
vtedajšej kompletácie. Zúčastnil 
som sa na výberovom dni a musel 
som prejsť tzv. assessment 
centrom, ktoré malo preveriť moje 
osobnostné predpoklady. Aj na 
jeho základe sme identifikovali 
moje silné a rozvojové stránky. 
Výsledky neboli podľa mojich 
predstáv, preto sme sa dohodli 
na sérii rozvojových opatrení, 
ktoré by mi pomohli pri prevzatí 
takej zodpovednej úlohy. Môžem 
povedať, že sa vyplatilo počkať na 
ten správny čas. Po absolvovaní 
rôznych tréningov som po druhý-
krát absolvoval výberový deň. 
Tentoraz však už úspešne.

Ovplyvnil ťa prvotný neúspech?
Bol som zo seba sklamaný. Ale 
len chvíľku. Som typ človeka, 
ktorý sa nevzdáva. Počiatočný 
neúspech ma neodradí. Skôr ma 
to vyburcovalo, aby som na sebe 
naozaj zamakal. Nadriadení do 
mňa vkladali dôveru. Verili, že na 
to mám. To bolo pre mňa zaväzu-
júce. Preto som robil všetko preto, 
aby druhý pokus bol ten posledný 
s pozitívnym záverom. Moja skú-

senosť môže byť motivujúca pre 
ostatných kolegov. Keď to nevyjde 
na prvýkrát, treba sa vzdelávať, 
chodiť s otvorenými očami 
a ušami. Počúvať druhých a zobrať 
si z toho čo najviac. Prvotný ne-
úspech u nás neznamená koniec.

Stal si sa teda vedúcim odde-
lenia. Pre svojich kolegov si bol 
zrazu šéfom…
Nebolo to úplne tak. Aj keď som 
automaticky očakával, že mi 
priradia oddelenie kompletácie, 
na ktorom sa uvoľnila vedúca 
stolička a ktoré som zároveň 
dobre poznal, keďže som bol jeho 
súčasťou deväť rokov. Aj preto 
ma zarazilo, keď prišla ponuka 
viesť oddelenie výdaja, terajšiu 
transportnú logistiku. A to bola 
teda iná káva. Absolvoval som 
rýchle zapracovanie v Česku 
a po šiestich týždňoch som si 
prevzal nové oddelenie. Veľmi mi 
pomohlo, že bývalý šéf výdaja mi 
bol takpovediac stále za chrbtom, 
keďže sa z neho stal vedúci kom-
pletácie. Prvý rok bol však veľmi 
ťažký. Z práce rád odchádzam 
s čistým stolom. Zakrátko som 
prišiel na to, že na novej pozícii 
to nie je možné. Musel som sa 
naučiť v prvom rade delegovať 
úlohy a nerobiť všetko sám. Veriť 
svojim ľuďom, že to zvládnu. 
Pri mojom nastavení a vysokej 
miere zodpovednosti to bola pre 
mňa riadna fuška. Cielene som sa 
musel prestaviť. Sústredil som sa 
na rozvoj a personálnu prácu so 
svojimi ľuďmi.

Čo ťa na tejto práci najviac 
napĺňalo?
Okrem kontaktu s kolegami určite 
priestor, ktorý mi bol poskytnutý. 
Vždy som sa snažil spraviť si svoju 
prácu čo najlepšie za čo najkratší 
čas. Bavilo ma hľadať spôsoby, 
ako uľahčiť či zlepšiť prácu sebe 

aj ostatným či priniesť prospech 
môjmu zamestnávateľovi. Na 
pozícii vedúceho oddelenia 
som mal neobmedzené pole 
pôsobnosti s podporou vedenia 
a odborných oddelení. Aj vďaka 
tomu bol prešovský sklad prie-
kopníkom v triedení odpadu. Na 
základe opatrení, ktoré sme spolu 
s mojimi kolegami z oddelenia 
výdaja aplikovali, sme odbre-
menili komunálny odpad, šetrili 
životné prostredie, ale aj výdavky 
našej spoločnosti.

Považuješ tento úspech za svoj 
najväčší?
Najviac som hrdý na to, že za 
obdobie môjho pôsobenia na 
výdaji sme otvorili ďalších osem 
predajní pod naším LC a stav 
personálu na oddelení zostal 
nezmenený. Správnou úpravou 
procesov sme zvládli oveľa väčší 
nápor práce s tým istým počtom 
kolegov.

Pred pár týždňami si opäť 
zmenil pozíciu.
Kruh sa uzavrel a ja som sa po 
niekoľkých rokoch vrátil na od-
delenie kompletácie, ktoré teraz 
nazývame oddelenie skladovej 
logistiky. Verím, že zúročím 
všetky skúsenosti z výdaja. Už 
teraz sa teším na zmeny, ktoré 
spoločne s kolegami podnikneme 
na zlepšenie. 

Zo skladníka vedúci oddelenia
Pri rozhovore s ním cítiť pokoru. Napriek svojmu úspechu v práci stojí nohami pevne  
na zemi. Neprestáva na sebe pracovať a pred pár týždňami dal zelenú ďalšej výzve  
vo svojej kariére. Od začiatku augusta prebral oddelenie skladovej logisticky s viac 
ako 160 zamestnancami.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Strelec
Hobby: čas s rodinou, futbal, 
stolný tenis
TOP Lidl produkt:  
pomarančová šťava 100 % Solevita
TOP Lidl hodnota: Férovosť

Peter Kravec, vedúci oddelenie skladovej logistiky, LC Prešov
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Mnohí z nás v Lidli začínali ako predavači/ky, skladníci/čky či referenti/ky administratívnej práce. Vďaka 
tvrdej práci, rozvojovým školeniam či vedeniu našich manažérov sa z nich stali úspešní Lidláci, ktorí rozhodujú 
o dôležitých veciach, vedú tímy ľudí, s ktorými sa snažia svoju prácu robiť čo najlepšie. Predstavujeme vám 
štyroch kolegov z predaja, zo skladu a z administratívy, ktorí nám dokázali, že s rozvojom v Lidli to myslíme vážne.



Zuzi, ako si sa dostala k práci 
v Lidli?
Bola to v podstate náhoda. Po 
skončení rodičovskej dovolenky 
s mladšou dcérou som bola 
rozhodnutá, že sa k predošlému 
zamestnávateľovi nechcem 
vrátiť. Stretla som svoju známu, 
o ktorej som vedela, že pracuje 
v Lidli. Povedala mi, že v ich 
predajni prebieha výber na 
nových kolegov či kolegyne. 
Slovo dalo slovo, priniesla som si 
životopis a odvtedy to s Lidlom 
spolu ťaháme.

Nastúpila si ako predavačka/
pokladníčka?
Presne tak. Vo februári 2009 
som nastúpila do žilinskej 143. 
Dlho som sa však na tejto pozícii 
neohriala. Po roku mi ponúkli 
miesto zástupkyne manažéra 
predajne. Práca v riadiacom 
tíme ma veľmi bavila. Hoci sme 
v tom čase nemali kompetencie 
ako terajší zástupcovia, ale 
postupom času zodpovednosti 
pribúdali. Objednávanie tovaru, 
starostlivosť o predajňu, to 
všetko boli činnosti, ktoré ma 
napĺňali. Preto ma ponuka na 
prácu manažérky zaskočila.

Zaskočila?
Áno, ja som bola veľmi spokojná 
so svojou vtedajšou prácou. 
Úprimne, nerozmýšľala som nad 
tým, že by som sa mala kariérne 
posúvať. Moji nadriadení však 
o tom evidentne rozmýšľali. Prsty 
v tom má hlavne náš regionál, 
ktorý vo mne videl potenciál. 
Spolu s mojím vtedajším vedúcim 
sa snažili rozvíjať moje zručnosti 
už na pozícii zástupkyne. 
A jedného dňa mi povedali: Ideš 
na výberový deň! A ja som šla.

Bolo to zložité rozhodnutie 
alebo si hneď súhlasila?
Popravde, rozhodnutie skúsiť 
pozíciu manažérky vo mne 
dozrievalo asi mesiac. Moji 
kolegovia v predajni ma 
nesmierne podporovali a snažili 
sa ma presvedčiť, aby som to 
skúsila. Hnacím motorom bol 
však regionálny manažér. Dodával 
mi odvahu a tvrdil, že na to mám. 
A presvedčil ma (smiech).

Do ktorej predajne si nastúpila 
ako manažérka?
Na svoju prvú predajňu som si 
musela pár mesiacov počkať. 
Z predajne, kde pôsobím dodnes, 
odchádzala manažérka na 
materskú dovolenku. A tak ju 
ponúkli mne. Pri rozhodovaní 
zohralo veľkú úlohu to, že sa 
nachádzala v Žiline. Dala som si 
totiž takú vnútornú podmienku, 
že musí byť v mojom meste. 
Rodina je pre mňa na prvom 
mieste, a preto som si nevedela 
predstaviť, že by som na ceste 
do práce trávila niekoľko hodín 
denne. Našťastie to vyšlo.

Aké sú najväčšie rozdiely 
v práci manažérky 
a zástupkyne?
U mňa bola hlavne zmena 
v rámci personálnej práce. Ako 
zástupkyňa som v tom období 
tento druh činnosti nevykonávala. 
Musím však povedať, že to 
je to, čo ma na mojej práci 
najviac baví. Plánovanie zmien, 
manažovanie dochádzky či výber 
zamestnancov. Je to proste moja 
vysnívaná práca.

Sadneš si občas aj za 
pokladnicu?
No, neblokovala som už veľmi 

dlho. Ale zato, keď sú všetci 
kolegovia za pokladnicami, 
schytím rukavice a idem 
vykladať, keď treba. Nerobí 
mi problém ani pomôcť 
s upratovaním predajne. Práveže 
takéto činnosti sú pre mňa 
príjemnou zmenou.

Ako by mal podľa teba vyzerať 
ideálny manažér predajne?
Určite by mal byť pozitívny. 
Lebo z jeho energie potom 
čerpajú zamestnanci a z nich 
zase zákazníci. Mal by vedieť 
komunikovať, byť ústretový, ale 
zároveň zásadový.

Ako ťa vnímajú tvoji kolegovia 
ako manažérku?
Tak to sa musíš opýtať ich. Ale 
myslím si, že sme veľmi dobrý 
kolektív. Snažíme si jeden 
druhému vyjsť v ústrety, ak je 
to možné. Myslím si, že ma ako 
manažérku akceptujú a zároveň 
vedia, že som tu vždy pre nich.

Čo vnímaš ako svoj najväčší 
úspech?
Mojím úspechom je moja 
predajňa. To je moja vizitka. 
Patríme medzi dve najsilnejšie 
predajne pod nemšovským 
logistickým centrom. A myslím 
si, že spoločne vykonávame 
dobrú robotu. Momentálne 
považujem za úspech aj to, že 
mi bola ponúknutá možnosť 
otvoriť novú predajňu v Žiline. 
Vnímam to ako prejav dôvery. 
Hoci neviem, čo mám od toho 
očakávať, ale veľmi sa na to 
teším.

Čaká ťa teda náročnejšie 
obdobie. Kde dobíjaš baterky?
Bývame v dome, takže určite 

v záhrade. Mojím veľkým 
koníčkom sú ručné práce. Keď 
prídem z práce domov, vypnem 
hlavu, vezmem do ruky háčik 
a háčkujem odušu. Vyrábam 
hračky, oblečenia, kabelky. 
Vďaka tomu dokážem naozaj 
zrelaxovať myseľ.

Máš dve dcéry. Ako sa dá 
zladiť život manažérky 
s rodičovskými povinnosťami?
Keby nebolo svokry, šlo by 
to veľmi ťažko. Teda aspoň 
v začiatkoch, keď boli dievčatá 
malé. Obaja sme s manželom 
pracovali zmenovo, preto keď 
bolo treba, postrážila ich babka. 
Keď som prevzala pozíciu 
manažérky, boli to už veľké baby, 
ktoré sa už viac-menej dokázali 
postarať samy o seba. Sú veľmi 
šikovné.

Čo hovoria na maminu prácu? 
Keď budú veľké, chcú byť 
manažérkami?
Hlavne mladšia dcéra hovorí, 
že by chcela pracovať tam, kde 
mamina. Ktovie, možno jej to 
o pár rokov vyjde a bude kráčať 
v mojich šľapajach.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Rak
Hobby: ručné práce
TOP Lidl produkt: mliečne 
výrobky Pilos
TOP Lidl hodnota:  
Osobný rozvoj

Z predavačky manažérka
O tom, že Lidlom naozaj žije, nás Zuzana presvedčila hneď pri príchode.  
Prácu s ľuďmi, manažovanie chodu predajne, ale aj rozhovory so stálymi 
zákazníkmi na predajnej ploche by nemenila za nič na svete.  
Na istú zmenu však pristúpila. Na akú?

Zuzana Zavadzanová, manažérka predajne 112, Žilina
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Kedy sa začala tvoja cesta 
v Lidli?
Nastúpil som hneď po skončení 
školy 1. júla 2015. V tom čase 
som si hľadal prácu a mal som 
zverejnený životopis na jednom 
z kariérnych portálov. Tam si ma 
všimli recruiteri z Lidla a pozvali 
ma na pohovor. Keďže som mal 
za sebou štúdium práva, hľadal 
som si prácu v prvom rade na 
súdoch, exekútorských úradoch 
a podobne. No povedal som si, 
že predsa len skúsim aj Lidl. 
Absolvoval som pohovor na 
pracovnú pozíciu na oddelení 
revízie zmlúv, kde ma však 
nezobrali. Ponúkli mi však 
miesto na oddelení organizácie 
projektov. S právom to síce 
nemalo nič spoločné, no povedal 
som si, že to vyskúšam a možno 
v budúcnosti bude možnosť 
prejsť aj na právne oddelenie.

Aké boli pre teba prvé mesiace 
v novej práci?
Na začiatku ma prekvapilo, koľko 
manuálnej činnosti moja práca 
zahŕňa. Niekedy som celý deň 
len zakladal dokumenty. Najmä 
však bolo jej náplňou kontrolovať 
druhých. Nepopulárna činnosť, 
ale potrebná. Fungoval som ako 
druhý pár očí, ktorý dozerá na to, 
aby bolo všetko v dokumentoch 
v poriadku. Doslova s červeným 
perom v ruke som opravoval 
chyby a nedostatky v administra-
tíve a vracal som opravené doku-
menty kolegom. Od niektorých 
som si za to dokonca vyslúžil 
prezývku Pán profesor.

Kolega s červeným perom, 
ktorý upozorňuje na chyby, 
to ozaj neznie ako populárna 
funkcia. Nemal si problém, že 

by na teba kolegovia zazerali, 
čo im to tam zase škrtáš?
Nikto nie je rád, keď mu druhý 
hľadá chyby. Vždy som im však 
vracal dokumenty s úsmevom, 
čo asi pomohlo, lebo inak by 
ma vraj nemali radi (smiech). 
Ale, samozrejme, všetci sme 
si uvedomovali, že kontrola je 
dôležitá. Mňa tá práca navyše aj 
bavila, takže to bolo fajn.

Spomínal si, že si čakal na 
možnosť prejsť na právne 
oddelenie. Prišla časom?
Veru prišla. V roku 2017 som 
sedel so svojou vtedajšou šéfkou 
v rámci výročného hodnotenia 
Talent Managementu. Práve bola 
otvorená pozícia na právnom 
oddelení a ja som bol odhodlaný 
povedať jej, že sa chcem o túto 
pozíciu uchádzať. Neviem, či 
tušila o mojich plánoch, alebo 
to bola náhoda, no od začiatku 
stretnutia ma nepustila k slovu. 
Namiesto toho mi začala 
hovoriť, ako je rada, že som na 
jej oddelení, aké projekty nás 
čakajú do budúcna, na ktorých by 
som mohol pracovať, akú má ona 
víziu o mojej budúcnosti. Cítil 
som z jej strany veľkú podporu 
a nedokázal som jej povedať, že 
chcem prejsť na právne. A keď sa 
na to pozriem spätne, urobil som 
veľmi dobre.

Na právne si teda neodišiel 
a ostal si na oddelení 
organizácie projektov. 
Hovoríš, že si urobil dobre…
Áno, čoskoro totiž prišla 
ponuka na povýšenie na 
pozíciu projektového vedúceho. 
Bolo to vďaka veľkému 
internacionálnemu projektu 
ELWIS, ktorý sa mal zavádzať 

a bolo potrebné ho zastrešiť. 
Dostal som teda ELWIS na 
starosti a s tým ruka v ruke 
zodpovednejšiu pozíciu. ELWIS 
bol síce nakoniec stiahnutý 
a nikdy sa nedostal do praxe, 
prišli však nové projekty, 
zaujímavé výzvy a na právne 
oddelenie som si už ani 
nespomenul.

Dnes už nepracuješ na pozícii 
projektového vedúceho, ale 
stal si sa vedúcim oddelení. Čo 
sa skrýva za týmto postupom?
Na kariérny postup sú podľa 
mňa potrebné dve veci. 
Treba byť v správny čas na 
správnom mieste a byť trošku 
iný ako ostatní, samozrejme, 
v pozitívnom zmysle slova. Ako 
projektový vedúci som vedel 
pomôcť s niektorými vecami aj 
svojej šéfke, keď mala priveľa 
na stole. Do mnohých svojich 
kompetencií a úloh ma postupne 
zasväcovala, aby som jej vedel byť 
nápomocný. Keď teda odchádzala 
na materskú, bol som v správny 
čas na správnom mieste. Navyše 
sám som sa proaktívne chcel 
učiť nové veci a zvládať väčšie 
úlohy. A práve tým sa mi možno 
podarilo vyniknúť. Zrejme 
vďaka týmto dvom veciam sa 
v novembri 2018 zo mňa stal 
vedúci oddelení.

Ako vnímali tvoj kariérny rast 
kolegovia?
Stretol som sa iba s pozitívnymi 
reakciami. Bola to však zmena 
pre všetkých. Takmer so všetkými 
ľuďmi na mojom oddelení som 
pracoval ako kolega, chodili sme 
spolu aj na tímbildingy mimo 
práce a podobne. Takže zrazu 
sa stať ich šéfom bolo trochu 

zvláštne. No myslím si, že naše 
vzťahy zostali veľmi dobré.

Čo považuješ za svoj najväčší 
úspech v Lidli?
Keď som sa stal vedúcim 
projektu, bol som v spoločnosti 
ešte len rok a už som letel do 
Nemecka reprezentovať Lidl 
Slovensko v otázke spomínaného 
projektu ELWIS. Za ostatné 
krajiny tam boli skúsení machri 
a potom ja ako vlastne nováčik. 
No a napriek tomu sa nám aj 
s kolegyňou, ktorá bola so mnou, 
podarilo byť rovnocennými 
partnermi v diskusii. To bol určite 
úspech. Ale vo všeobecnosti 
považujem za úspech každú 
pozitívnu spätnú väzbu.

Aké sú ešte tvoje ciele v Lidli?
Jednoznačne robiť si svoju 
prácu najlepšie, ako sa dá. Som 
spokojný s tým, čo robím dnes 
a z akej pozície to robím. Vidím, 
že moje návrhy a rozhodnutia 
majú dosah, že moja práca má 
zmysel. Vediem momentálne 
oddelenia administratívy 
nákupu. Navyše ja som nikdy 
nebol taký typ, ktorý by si 
pýtal povýšenie. A ani to nikdy 
neurobím. To prináleží mojim 
nadriadeným. Za seba môžem 
povedať toľko, že nevylučujem 
nič, čo budúcnosť prinesie.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Rak
Hobby: futbal
Top Lidl produkt: treska Nautica
Top Lidl hodnota: Výsledky, 
Dynamika

Začínal s červeným perom, dnes vedie tri oddelenia
Kolega Ján mal síce zo začiatku ambíciu zastávať pozíciu na právnom, ale na to 
si dnes už hádam ani nespomenie. Jeho pracovná perspektíva a chuť po nových 
skúsenostiach rastie každým dňom. Počas štyroch rokov sa vypracoval na vedúceho 
oddelení administratívy nákupu, ktorých výsledky sú zjavné na prvý pohľad.

Ján Gábor, vedúci oddelení Stammdaten, Orga-Projekte, Kontraktverwaltung
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Ako vidia Lidl naši malí Lidláci?
Posúďte sami, veď toľko fantázie 

na papieri sa tak často nevidí.  

Budúci 
Lidláci

Petra, 14 rokov

Sofinka, 7 rokov

Vaneska, 7 rokov

Martina, 10 rokov

Emka, 5 rokov
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vo vašich 
rodinách

Samko, 7 rokov

Tonko, 11 rokov

Sofia, 8 rokov

Bianka, 12 rokov

Róbert, 9 rokov

Daniel, 7 rokov

Emka, 6 rokovViki, 9 rokov

Miška, 7 rokov

A ktovie, koľko z nich takto 
zhmotnilo práve svoje budúce 
pracovné pôsobisko!
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2004  
Dobrý ročník!
O tom nás presvedčilo viac ako 170 kolegov, ktorí sú s Lidlom spätí od jeho samého 
začiatku. Mnohí spolu s ním rástli, získali stabilné zamestnanie, naberali cenné 
skúsenosti do života, ale aj zakladali rodiny a stali sa z nich mamy a otcovia. Za pätnásť 
rokov sa dá prežiť naozaj veľa zážitkov. Pracovných aj súkromných... Pätnásť kolegov 
z predajní, zo skladov a z administratívy nám prezradilo, ako ich životy ovplyvnil Lidl.  

Srdcovky
Znamenie: Baran
Hobby: kosenie trávy
TOP Lidl produkt: viaczrnný chlieb
TOP Lidl hodnota: Stabilita
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Firma, kde Andrea 
pracovala, v roku 2004 
zanikla, a tak musela 

ísť na úrad práce. „V tom čase 
už stála v Hlohovci predajňa 
Lidl a ako som išla na úrad, 
všimla som si na predajni 
vyvesený inzerát, že sa hľadá 
nový manažér predajne. 
Poslala som životopis a pozvali 
ma na pohovor do Nemšovej, 
kde mi síce oznámili, že miesto 
manažéra už majú obsadené, 
no ponúkli mi pozíciu 
zástupkyne,“ opísala Andrea 
svoj štart v Lidli. V obchode 
pracovala už aj predtým, čo 
jej podľa vlastných slov veľmi 
uľahčilo prvé mesiace na novej 
pozícii. „Mala som výhodu, že 
som už v prostredí predajne 
pracovala predtým, pretože 
Lidl bol v Hlohovci vôbec prvý 
reťazec a postarať sa o to, aby 
všetko fungovalo, ako má, nám 

na začiatku dalo zabrať. Musím 
však povedať, že bola vtedy aj 
zábava,“ spomína s úsmevom 
zástupkyňa manažérky. 
„My prví sme to mali ťažšie, 
pretože sme v podstate 
absolvovali rýchlokurz 
v Česku a potom sme sa už 
všetko učili za pochodu. Ale 
bolo to o to lepšie, že sme 
sa veľa naučili na vlastných 
chybách, vychytali sme 
muchy, a keď sme potom 
zaúčali nových kolegov, tak 
už sme vedeli, ako na to a čo 
im treba ukázať, aby nám to 
dobre fungovalo,“ podelila sa 
o svoje skúsenosti Andrea. 
Tím predajne v Hlohovci je 
plný skúsených Lidlákov. 
Z pôvodnej zostavy, ktorá 
predajňu v roku 2004 otvárala, 
ostalo dodnes pracovať až 
sedem kolegov. „V Hlohovci 
sme naozaj výborná partia. 

Ako hovorí naša manažérka 
predajne, je nás tam sedem 
statočných, ktorí držíme od 
začiatku, no aj novší kolegovia 
sú skvelí. Ja beriem Lidl 
ako rodinu. Ako hovorím, 
viacerí sme tam spolu už vyše 
15 rokov, poznáme sa veľmi 
dobre, prežili sme spolu kus 
života a stretávame sa aj mimo 
práce,“ pochválila sa Andrea.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Panna
Hobby: prechádzka v prírode
Top Lidl produkt: mix  
orechov Alesto
Top Lidl hodnota: Férovosť

„Svojich kolegov beriem  
ako rodinu.“

Andrea Antaličová
Zástupkyňa manažéra  
predajne, Hlohovec

Nina, mladá mamička 
vtedy trojročného 
chlapca, našla 

po rodičovskej dovolenke 
uplatnenie v našom diskonte 
ako predavačka/pokladníčka. 
Pri svojom nástupe do novej 
práce ocenila, že hoci bola 
v tom období samoživiteľka, 
jej malé dieťa nebolo 
prekážkou v zamestnaní. 
„Som veľmi vďačná za túto 
príležitosť. Skĺbiť prácu v Lidli 
s materskými povinnosťami 
však nebolo vôbec jednoduché. 
Keďže ide o fyzicky náročnú 
prácu, nájsť silu, venovať sa 
po šichte synčekovi, bolo 
náročné. Našťastie som 
mala pri sebe moju mamu, 
ktorá mi bola v tomto 
období veľkou oporou.“ 
Pár mesiacov po nástupe 
sa zo šikovnej Niny stala 
skladníčka. Na starosti mala 
celú organizáciu skladových 
priestorov predajne. „Bola 
to pozícia, ktorú už dnešní 
Lidláci nepoznajú. Vykonávala 
som ju len zopár mesiacov, 
pretože po odchode asistenta 
mi náš regionál ponúkol jeho 
pozíciu.“ S jej prácou bolo 
vedenie spokojné. Preto, ako 
Nina vtipne dodala, nedostala 
na výber. „Keď som sa 
v pondelok po voľnom víkende 
vrátila do práce, privítala ma 

kolegyňa so slovami, poď, 
idem ťa zaučiť. A cesty späť 
už nebolo.“ Krušné chvíle 
nastali pre všetkých kolegov 
zo Senice v čase, keď mala 
predajňa poškodenú strechu. 
„Keďže sme si chceli našu 
prácu udržať, aj keď bola naša 
predajňa zavretá, chodili 
sme na výpomoc takmer 
po celom Slovensku. Bolo 
to naozaj veľmi náročné 
obdobie. No v duchu hesla: 
„Čo ťa nezabije, to ťa posilní, 
sme to zvládli.“ Za pätnásť 
rokov prešiel Lidl mnohými 
zmenami. Podľa Niny bolo na 
začiatku všetko veľmi zložité. 
Na evidenciu všetkého druhu 
sa používali papiere. Teraz 
je to už podľa jej slov oveľa 
jednoduchšie. „Našu prácu 
nám neskutočne uľahčila 
postupná elektronizácia. 
Jednoduchým príkladom je 
kontrola dátumov spotreby 
chladeného tovaru. Kým pred 
pár rokmi sme všetko museli 
skontrolovať ručne a zabralo 
nám to aj dve hodiny, dnes 
to vďaka technike máme 
spravené za trištvrte hodiny.“ 
Ostatné tri roky zastáva Nina 
pozíciu zástupkyne manažérky 
predajne. Na svojej práci si 
najviac cení skvelý kolektív. 
Hoci majú medzi sebou veľa 
nových kolegov, navzájom 

sa podporujú. Čo ju dokáže 
stále potešiť? Odpoveď bola 
jednoznačná: „Keď máme 
akciu za akciou a mne sa 
podarí postaviť ich v našej 
malej predajni tak, aby sme nič 
nemuseli nechávať v sklade, 
ten pocit je na nezaplatenie.“ 
Počas svojej pracovnej 
cesty v Lidli sa z Niny stala 
dvojnásobná mama. Na 
rodičovskej dovolenke sa 
však dlho neohriala. „Keď 
som raz šla nakupovať 
plienky pre jedenapolročnú 
dcérku, stretla som v predajni 
nášho regionála. Tak dlho 
ma prehováral, aby som sa 
vrátila, že som neodolala. 
Starostlivosť o malú prevzala 
opäť babka a odvtedy v Lidli 
pracujem ďalej naplno,“ 
uzavrela svoje spomínanie 
kolegyňa zo Senice.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Baran
Hobby: kosenie trávy
TOP Lidl produkt: viaczrnný 
chlieb
TOP Lidl hodnota: Stabilita

„V Lidli sme zvládli  
aj krušné chvíle.“ 

Nina Boórová
Zástupkyňa manažéra predajne, 
Senica

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

29



Lenkina cesta v Lidli 
sa začala v lete 
v roku 2004, keď si 

priamo na novopostavenej 
predajni v Senici všimla inzerát 
s ponukou práce. „Prišla som 
na pohovor a vzali ma. Vtedy 
však ešte proces zaškoľovania 
nových zamestnancov nebol 
taký dobrý ako dnes. Dnes noví 
kolegovia dostanú na začiatku 
všetky dôležité informácie od 
A po Z. Keď sme nastupovali 
my, bolo to takpovediac 
hodenie do vody,“ zaspomínala 
s úsmevom Lenka. Odvtedy 
sa pre ňu práca v senickej 
predajni stala podľa vlastných 
slov už zvykom. „Od začiatku 
pracujem v predajni v Senici. 
Mám to blízko a je tam skvelý 
kolektív. Nad zmenou predajne 
som ani neuvažovala,“ podelila 
sa. V senickej predajni navyše 

pracuje aj jej kamarátka Nina, 
ktorá je rovnako ako Lenka 
súčasťou tímu od začiatku. 
„S Ninou sme nastúpili 
v rovnakom čase. Kolegyňami 
sme teda už viac než 15 rokov 
a určite môžem povedať, 
že sme sa stali aj dobrými 
kamarátkami,“ priblížila nám 
Lenka. A ako vníma ostrieľaná 
Lidláčka samotnú prácu 
v predajni? „Je to náročná 
práca. Najmä teraz, keď máme 
v Senici oslabený tím a hľadáme 
nových kolegov. Mnohé procesy 
sú však jednoduchšie ako 
v minulosti. Dnes si napríklad 
už tlačíme cenovky sami 
v predajni. Na začiatku sme 
ich však museli objednávať 
a chodili nám až na druhý deň 
poštou,“ opísala. „V každom 
prípade veľmi dôležité je vedieť 
si po náročnom dni oddýchnuť. 

Pre mňa oddych znamená čas 
strávený s rodinou a ručné 
práce, ktorým sa vo voľnom čase 
venujem,“ prezradila Lenka svoj 
recept na relax.

„Hodili nás do vody,  
ale zvládli sme to.“

Lenka Romanová
Asistentka vedúcej predajne, Senica

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Rak
Hobby: ručné práce
Top Lidl produkt: zelenina
Top Lidl hodnota: Stabilita

Hoci Lidl oslavuje 
svoj pätnásty rok 
na Slovensku, sú 

medzi nami kolegovia, ktorí 
majú pod hlavičkou našej 
spoločnosti odpracovaného 
o niečo viac. Medzi nich patrí 
aj Štefan, ktorý už devätnásť 
rokov hrdo nosí tričko 
Lidláka. Ako je to možné? 

„Niekto musel naše predajne 
postaviť,“ zavtipkoval kolega. 
A ten niekto je aj Štefan. 
Svoju pracovnú cestu v Lidli 
začal ako dvadsaťpäťročný. 
V novinách ho v prílohe kariéra 
zaujal inzerát, ktorý bol celý 
v nemčine. Do novej siete 
predajní hľadali akvizítora, 
ktorý by mal na starosti 
expanziu na Slovensku. „V tom 
období som netušil, čo je to 
akvizítor, čo je to expanzia, 
a už vôbec nič som nepočul 
o Lidli. Ale povedal som si, že 
za pokus nič nedám, aspoň si 
s niekým pokecám v nemčine.“ 
Na Štefanovo prekvapenie mu 
týždeň po pohovore zazvonil 
telefón, v ktorom sa s dobrou 
správou ozval konateľ českého 
Lidla. Slovo dalo slovo a Štefan 
prijal ponuku. „Vtedy mi ani na 
um nezišlo, že sa táto neznáma 
spoločnosť stane súčasťou 
môjho života na mnoho rokov.“ 
Ako každý v tom období, aj 
on absolvoval zapracovanie 
v Nemecku. Na toto viac ako 
dvojmesačné obdobie spomína 
v dobrom. „Bolo to veľmi 
zábavné, pretože v roku 2000 
sme nemali žiadne mobilné 
telefóny s GPS ani navigáciu 
v aute. Keď ma poslali autom na 
zapracovanie 600 kilometrov 
od našej nemeckej centrály, 

nebolo mi všetko jedno. 
Vytiahol som mapu a vydal 
som sa na cestu. Našťastie som 
dorazil tam, kde som mal,“ 
zaspomínal vedúci úseku. 
Po úspešnom absolvovaní 
programu nastúpil ako 
akvizítor v košickej kancelárii. 
Po ôsmich mesiacoch ho 
povýšili na vedúceho expanzie 
v Prešove. V roku 2002 
prevzal patronát nad celým 
Slovenskom. Po úspešnom 
otvorení prvých Lidl predajní 
sa vrátil späť na východ, kde 
pôsobí dodnes. „Začali sme 
doslova na zelenej lúke. Veľa 
sme toho o stavaní predajní 
nevedeli. Preto začiatky boli 
spojené s úzkou spoluprácou 
medzi českými a slovenskými 
kolegami. Komická situácia 
bola, keď nám nemecké vedenie 
oznámilo, že výhľadovo chcú 
na Slovensku otvoriť až sto 
predajní. My sme si hovorili, 
že budeme radi, ak zvládneme 
jednu,“ smial sa Štefan. To, že 
to spoločne dali na výbornú, je 
dnes jasné. Pod jeho dohľadom 
vyrástlo na Slovensku viac ako 
80 predajní. S vtipom dodal, 
že za svoj najväčší úspech 
považuje, že prežil prvé dva 
roky. „Naozaj si však cením, že 
mi Lidl ako mladému chalanovi 
dal dôveru a možnosť ukázať, 

čo vo mne je. Je neskutočné, 
že sa nám za prvé štyri roky 
podarilo z ničoho vybudovať 
funkčnú sieť potravín.“ Štefan 
nám aj odpovedal na otázku, 
ako je možné pracovať pre toho 
istého zamestnávateľa toľko 
rokov. Podľa neho je dôležité, 
aby človeka práca bavila. Aj 
po devätnástich rokoch si vie 
každý deň nájsť niečo, čo ho 
napĺňa. Počas tohto obdobia sa 
stal kolega otcom dvoch detí, 
z ktorých sú už stredoškoláci. 
„Lidl sa za tie roky stal pevnou 
súčasťou môjho života. Vďaka 
kolegom, s ktorými som 
mal možnosť v rámci mojej 
kariéry spolupracovať, som 
našiel oporu vždy, keď som to 
potreboval. Preto veta, že sme 
jedna rodina, nie je len prázdna 
fráza.“

„Moja práca ma baví aj 
po devätnástich rokoch.“ 

Štefan Simon
Vedúci regionálneho úseku 
nehnuteľností

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Váhy
Hobby: chata, kde si vypínam 
hlavu pri záhradkárčení
TOP Lidl produkt:  
Horká čokoláda J. D. Gross 
TOP Lidl hodnota: Stabilita
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Jozef je doslova 
zimou zocelený 
Lidlák. Je totiž 

vedúci skupiny chladeného 
a mrazeného tovaru 
v nemšovskom sklade a pre 
Lidl pracuje už viac než 16 
rokov. K Lidlu ho pritom 
celkom náhodou priviedla 
poľovačka. „Jedného dňa 
som bol na poľovačke na 
pozemkoch pri Nemšovej, 
kde dnes stojí naše logistické 
centrum. A jeden z kolegov 
poľovníkov spomenul, že 
tie pozemky kúpila akási 
spoločnosť Lidl a ide tu 
stavať sklad. Tak som si 
o tom čo-to pozisťoval 
a napísal som do Prahy, kde 
mal vtedy Lidl centrálu,“ 
pospomínal Jozef na svoj 
prvý kontakt s budúcim 
zamestnávateľom. Jozef bol 
jedným z celkom prvých 
skladníkov na Slovensku. 
Prvé mesiace strávil preto 
v Českej republike, keďže 
u nás ešte Lidl nemal 
zázemie. „V roku 2003 som 
absolvoval zapracovanie 
v logistickom centre 
v Brandýse nad Labem 
a o pár mesiacov sme už aj 
my Slováci spolu s Čechmi 
rozbiehali logistické centrum 
v Olomouci. Preto, keď prišiel 

v roku 2004 čas na otvorenie 
prvého slovenského skladu 
v Nemšovej, bolo to pre nás 
jednoduchšie. Vo firme sme 
síce pracovali ešte pomerne 
krátko, no mali sme už za 
sebou skúsenosti z Česka, 
čo nám celý proces veľmi 
uľahčilo,“ opísal prvé roky. 
Ako to býva, začiatky sú 
ťažké a sem-tam sa pritrafí 
chybička. No netreba plakať 
nad rozliatym mliekom 
a Jožko o tom vie svoje. 
„Raz som rozbaľoval paletu 
so škatuľovým mliekom. 
Použil som na to ako vždy 
orezávač, no omylom 
som zarezal kúsok hlbšie, 
ako bolo treba. Výsledok? 
Rozrezal som nielen obalovú 
fóliu, ale aj samotné kartóny 
mlieka,“ smeje sa už skúsený 
skladník. Čo hovorí Jozef na 
prácu vtedy a dnes? „Odkedy 
sme v septembri 2004 
otvorili brány v Nemšovej, 
tak sme sa prakticky 
dodnes nezastavili,“ 
zažartoval a dodal: 
„Technológie išli za tie 
roky veľmi dopredu, mnohé 
procesy sa zjednodušili 
a urýchlili. Prešli sme dlhú 
cestu aj v starostlivosti 
o zamestnancov a veľmi sa 
mi páči, že i keď je Lidl veľká 

spoločnosť, uvedomuje 
si, že stojí na svojich 
zamestnancoch a tak k nim aj 
pristupuje.“

Jankine kroky viedli 
do Lidla hneď po 
skončení strednej 

školy. Mala iba 20 rokov, 
keď nastúpila na pozíciu 
predavačky do predajne 
v Partizánskom. „Predajňa 
ešte vtedy nebola otvorená, 
takže najprv sme skladali 
regály, umývali priestory, 
pripravovali sa na otvorenie. 
Bolo zaujímavé vidieť, 
čo všetko je za tým, kým 
predajňa otvorí svoje dvere 
zákazníkom,“ opísala Janka. 
V Partizánskom pracovala, až 
kým neodišla na materskú. 
Po materskej sa presťahovala 
a posilnila tím predajne 
v Novákoch, kde pracuje 
dodnes.  
„Keďže tu nie je veľmi kam 
inam chodiť na nákupy, 
mnohí naši zákazníci sú 

pravidelní. S viacerými sa 
už dobre poznáme. Chodia 
k nám ozaj veľmi milí ľudia, 
pozdravia, prehodíme 
pár slov. Niektorí sa chcú 
podeliť o svoje problémy, 
takže niekedy je predavač 
pri blokovaní aj trošku 
psychológ,“ zažartovala 
Janka. „V predajni je človek 
stále rozlietaný, chvíľu treba 
robiť jedno, potom druhé, 
tretie… Fyzicky aj mentálne 
je to vyčerpávajúce.  
Preto treba vedieť vypnúť 
a oddýchnuť si. Ja napríklad 
mimo práce ani nechodím do 
obchodu. Radšej na výlety 
s rodinou. A veľa spím!“ 
smeje sa Janka. Práca ju 
však stále baví a ako sama 
žartuje, v predajni bude robiť 
ešte aj o paličke. „Zatiaľ to 
zvládam a som spokojná, 

neviem si predstaviť, že by 
som pracovala inde,“ podelila 
sa Janka.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Škorpión
Hobby: spánok a výlety 
s rodinnou
Top Lidl produkt: káva Milbona
Top Lidl hodnota: Férovosť

„K Lidlu ma priviedla  
poľovačka.“

Jozef Pšenčík
Vedúci skupiny chladeného 
a mrazeného tovaru LC Nemšová

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Kozorožec
Hobby: šport a príroda
Top Lidl produkt:  
pomarančový džús Solevita 
Top Lidl hodnota: Férovosť

„Predavač je občas tak trochu 
aj psychológ.“

Jana Pastieriková
Zástupca predavačka/pokladníčka, 
Nováky
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Svoju premiéru 
v Lidli mal Ľuboš 
v auguste 2004. 

„Práve som si hľadal novú 
prácu a celá Nemšová 
vedela, že v lete sa bude 
otvárať logistické centrum 
spoločnosti Lidl. Tak som 
doslova prišiel na vrátnicu 
a opýtal sa na voľné miesta. 
Do dvoch dní ma pozvali 
na pohovor a o týždeň už 
som bol súčasťou Lidla,“ 
zaspomínal. Ľuboš nastúpil 
ako skladník chladeného 
tovaru. „Moje začiatky 
v Lidli boli aj začiatkami 
nemšovského skladu. 
Učili sme sa, ako baliť 
a vyskladňovať, chystať 
palety. V praxi sme 
nabalili tovar a potom ho 
znova vybalili, aby sme si 
natrénovali kompletáciu,“ 
opísal Ľubo s úsmevom. 
Už po troch mesiacoch sa 
zo šikovného skladníka 
stal vedúci zmeny. „Lidl 
vie oceniť ľudí, ktorí sa 

snažia a robia si svoju prácu 
svedomito. Aj to je dôvod, 
prečo pracujem v spoločnosti 
už 15 rokov. Navyše ma práca 
stále baví a som rád medzi 
ľuďmi,“ podelil sa a dodal: 
„Myslím si, že Lidl je dobrý 
zamestnávateľ. V sklade 
v Nemšovej pracuje aj môj 
syn. Dcéra síce ešte študuje, 
no teraz začala s duálnym 
vzdelávaním a tiež chodí na 
prax k nám do Lidla, takže 
aj to o niečom svedčí.“ A má 
Ľuboš za tie roky v sklade aj 
nejakú úsmevnú pracovnú 
historku? „Hádam nie je 
skladník, ktorému by niečo 
nespadlo, a inak to nebolo 
ani u mňa. Je to, samozrejme, 
veľmi nepríjemná vec, ale 
keď má človek dobrých 
kolegov ako ja, ktorí pomôžu, 
tak sa dá všetko zvládnuť,“ 
podelil sa Ľubo, ktorý si 
veľmi pochvaľuje nemšovský 
kolektív a plánuje byť jeho 
súčasťou aj do budúcna. 
„Tu žijem, mám to blízko 

do práce, mám skvelých 
kolegov a práca v sklade mi 
vyhovuje,“ dodal.

Zuzka sa o Lidli po 
prvý raz dočítala 
v roku 2002 

v novinovej prílohe kariéra. 
V tom čase mala čerstvo po 
škole a hľadala si prácu, kde by 
mohla uplatniť svoje štúdium 
nemčiny. „Na pohovor som 
cestovala do Prahy nočným 
vlakom. Ráno som absolvovala 
pohovor, podpísala zmluvu 
a o dva dni už som nastúpila 
na zapracovanie v Česku,“ 
zaspomínala Zuzka, ktorá 
začala svoju kariéru v Lidli 
ako asistentka v expanznej 
kancelárii. Aké boli jej 
prvé roky? „Vtedy bola 
v spoločnosti veľmi komorná 
atmosféra. Slovenský Lidl 
tvorilo iba desať ľudí a z toho 
v Bratislave sme boli piati. 
Poznali sme sa teda naozaj 
dobre. Centrálu sme mali ešte 
stále v Prahe a my sme boli 
len expanzná kancelária pre 
Slovensko. Dá sa povedať, 
že sme vtedy budovali 
slovenský Lidl v čase, keď 
sa na Slovensku o Lidli ani 
nechyrovalo,“ zažartovala 
Zuzka a dodala: „Oslavujeme 
síce ako spoločnosť 

15. výročie, no to sa počíta od 
otvorenia prvej predajne. My 
sme však mali plné ruky práce 
už predtým.“ V expanznej 
kancelárii pracovala Zuzana 
6 rokov. Po prvých troch však 
opustila pozíciu asistentky 
a stala sa akvizítorkou. 
Nabúrala tak vtedajší 
stereotyp, že akvizítorská 
práca je výhradne pre mužov. 
„Stala som sa prvou ženou 
akvizítorkou v Česku a na 
Slovensku. Bola to obrovská 
výzva prekonať všetky 
pochybnosti o tom, či zvládne 
žena vykonávať túto prácu, 
typickú svojou náročnosťou 
a potrebou byť tvrdý 
v konaní,“ opísala. Postupne 
však na tejto pozícii Zuzka 
cítila, že potrebuje oddych. 
Rozhodla sa preto venovať 
čas budovaniu rodiny a odišla 
na materskú dovolenku. Keď 
sa vrátila, bola jej ponúknutá 
pozícia na oddelení výstavby. 
Základy práce, ktorú robí 
Zuzka dnes, položil projekt 
ihrisko Žihadielko, ktorý 
dostala v roku 2015 na 
starosti. Vtedy sa v Lidli začali 
dostávať do popredia projekty 

spoločenskej zodpovednosti 
a začalo sa formovanie úseku 
komunikácie, kde našla 
svoje ďalšie uplatnenie. Od 
roku 2019 vedie samostatné 
oddelenie Spoločenskej 
zodpovednosti (CSR), ktoré 
patrí pod úsek komunikácie. 
„Práca na expanzii ma veľmi 
bavila a mrzelo ma, že po 
materskej som sa nemohla 
vrátiť práve tam. No ako sa 
vraví, všetko zlé je na niečo 
dobré. A toto je presne ten 
prípad. Prišlo totiž Žihadielko, 
ďalšie nové projekty CSR 
a môžem povedať, že práca, 
ktorú robím dnes, mi sedí 
najviac a som v nej šťastná,“ 
zhrnula Zuzka.

„Práca akvizítorky bola 
pre mňa ako pre ženu 
obrovskou výzvou.“

Zuzana Sobotová
Vedúca oddelenia CSR koordinácie ¤ SRDCOVKY:

Znamenie: Váhy
Hobby: záhrada
Top Lidl produkt: produkty 
Talianskeho týždňa
Top Lidl hodnota: Stabilita

„V práci môžem stretnúť  
syna aj dcéru.“

Ľuboš Szabó
Vedúci zmeny v LC Nemšová

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Lev
Hobby: lyžovanie a sci-fi filmy
Top Lidl produkt: syry
Top Lidl hodnota: Férovosť
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Andrej svoju kariéru 
v Lidli začal už 
v roku 2003 v Českej 

republike. Mladý chalan bol 
vyslaný do českého mesta 
Brandýs nad Labem, kde sa 
mal priučiť všetkému, čo 
má dobrý vedúci skupiny 
ovládať. Jeho úlohou bolo 
prejsť jednotlivými pozíciami 
a získať čo najviac poznatkov 
o fungovaní skladu. Po čase 
sa presunul do Olomouca, 
kde bol súčasťou otvárania 
nového skladu. Zároveň 
bol nápomocný pri zaúčaní 
nových kolegov. „Z Česka som 
sa tri mesiace pred otvorením 
nemšovského logistického 
centra presunul späť na 
Slovensko. Svoje znalosti som 
naplno využil aj tu pri spúšťaní 
prevádzky,“ povedal Andrej 
o svojich začiatkoch v Lidli. 
„Do tretice som pomáhal pri 
otváraní záložného skladu 
nonfoodu a vratiek v Trenčíne 
a neskôr v Dubnici nad 
Váhom, kde doteraz pôsobím 
ako vedúci skupiny.“ Ako 
dlhoročný zamestnanec vie 
kolega z Nemšovej zhodnotiť, 
kam sa naša spoločnosť za tie 

roky posunula. Podľa jeho slov 
bol prvé roky cieľ jasný. Zabaliť 
tovar a dostať ho do predajní 
k našim zákazníkom. „Dnes 
je to už o niečom inom, aj keď 
hlavná úloha je stále jasná. 
Na popredné miesta sa dostal 
zamestnanec. Veľký dôraz sa 
kladie na spoluprácu. Nielen 
medzi priamymi kolegami, 
ale aj medzi jednotlivými 
oddeleniami.“ Andrej si cení 
najmä ochotu pomáhať si 
jeden druhému. Je si istý, že aj 
keď prídu ťažšie chvíle, nikdy 
nezostane na problémy sám. 
Veľmi pozitívne zhodnotil aj 
posun v rámci komunikácie. 
Ten, ktorý nastal vďaka 
rôznym druhom školení, 
ktoré ako vedúci pracovníci 
absolvovali. Lidl považuje za 
zamestnávateľa s pevnými 
základmi, ktorými len tak 
hocičo nezatrasie. Ako sám 
vysvetlil: „Jeho základy 
tvoríme my zamestnanci. 
Som hrdý na to, že náš tím 
v Nemšovej patrí k tým 
najstabilnejším. Mnoho z nás 
má v Lidli odpracovaných 
viac ako 10 rokov.“ Za tie 
roky si Andrej so svojimi 

kolegami rozumie aj bez 
slov a s mnohými z nich ho 
spájajú pevné priateľstvá. 
Na čo je však najviac hrdý? 
„Popri stabilnej práci som 
si vybudoval skvelý rodinný 
život. Pred jedenástimi rokmi 
som sa oženil a založil si 
rodinu. To, že som spokojný vo 
svojom pracovnom živote, ide 
ruka v ruke so spokojnosťou 
v súkromí. Človeku sa predsa 
len lepšie dýcha, keď sa nemusí 
báť, čo bude zajtra.“

Braňovu prácu v Lidli 
odštartoval inzerát 
v novinách. Prečítal 

si, že Lidl hľadá skladníkov do 
nového logistického centra 
v Nemšovej, a povedal si, 
že to skúsi. Napísal teda do 
Bratislavy a o dva mesiace 
už bol z neho novopečený 
vodič vysokozdvižného 
vozíka. „Prvé palety, ktoré 
sme v Nemšovej vykladali, 
boli s vodami Saguaro. 
To bol celkom prvý tovar 
v novootvorenom logistickom 
centre. Následne pribudol 
suchý tovar a potom chladené 
a mrazené výrobky. Vtedy som 
aj ja išiel robiť práve do skladu 
s chladeným a mrazeným 
tovarom, kde pracujem 
dodnes,“ pospomínal Braňo. 
Práca v chlade mu neprekáža. 
Ako sám hovorí, prvé mesiace 
to nebolo úplne príjemné, 
no za tie roky si už zvykol na 
vysoké teplotné výkyvy. „Či 
som niekedy z toho chorľavý? 
Vôbec nie. Ani nepamätám, 

kedy som bol naposledy chorý. 
Ja som však zvyknutý na 
chladnejšie prostredie, bývam 
totiž v horách,“ prezradil nám. 
„V sklade chladeného tovaru 
sa mi pracuje dobre, perfektná 
robota, fajn kolektív aj 
vedúci,“ pochvaľuje si Braňo. 
Čo by odporučil skúsený 
Lidlák novým skladníkom? 
„Treba sa vedieť obracať 
a mať záujem pracovať. Práca 
v sklade nie je jednoduchá 
a vyžaduje si od človeka 
nasadenie aj energiu. Na 
lenivosť nie je miesto. Zvlášť 
pri chladenom a mrazenom 
tovare to niekedy bývajú 
nervy. Miesta je v sklade 
málo, tovaru chodí veľa a je 
citlivý na teplotu,“ vysvetlil. 
Ako skladník Braňo dobre vie, 
že najčerstvejší tovar nájde 
v našich predajniach, a inde 
ani nakupovať nechodí. „Lidl 
je najlepší obchod. Viem, že 
u nás dostanem kvalitný tovar. 
Ja som síce domáci farmár, 
takže veľa vecí si dopestujem 

a dochovám sám, ale napríklad 
pečivo si vždy kupujem len 
v našej predajni,“ vysvetlil. 
A čo robí Braňo, keď sa mu 
skončí zmena? „Ako som 
spomínal, som hospodár a to 
je aj moje najväčšie hobby. 
Chodím napríklad aj na rôzne 
preteky s traktormi a podobne. 
A keď ostane čas, tak zvážam 
drevo z hory, lebo v lese sa 
cítim veľmi dobre, a keď to 
viem takto spojiť s prácou, je 
to výborné,“ zhrnul Braňo.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Blíženci
Hobby: hospodárstvo a futbal
Top Lidl produkt: voda  
Saguaro, energetické nápoje
Top Lidl hodnota: Dynamika

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Lev
Hobby: lyžovanie
TOP Lidl produkt:  
syry rôzneho druhu Milbona
TOP Lidl hodnota: Férovosť

„Práca v chlade mi neprekáža.“

Branislav Orság
Skladník, LC Nemšová

„Spokojnosť v práci ovplyvnila 
aj môj súkromný život.“

Andrej Kebísek
Vedúci skupiny, LC Nemšová     

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

33



Rok 2004 sa spája 
s nástupom do 
novej práce aj Ivete 

Magejovej. Vtedy 27-ročná 
predavačka/pokladníčka 
si zaspomínala na prvý 
deň otvorenia hlohoveckej 
predajne. „Nevedeli sme, čo 
máme očakávať. Na deň D 
sme sa poctivo pripravovali 
niekoľko týždňov. Boli sme 
zvedaví, ako na nový koncept 
predaja zareagujú naši 
zákazníci. Keď sme však videli, 
ako sa od skorého ráno zvyšuje 
počet ľudí čakajúcich na naše 
otvorenie, obavy opadli. Skôr 
sme riešili, ako zvládneme 
ten nápor. Ale dali sme to. 
Ako vždy.“ Iveta veľmi rýchlo 
ukázala, čo sa v nej skrýva. 
Po štyroch mesiacoch sa z nej 
stala asistentka. „Potom to už 
šlo veľmi rýchlo. Vo februári 
2005 mi bola ponúknutá 
pozícia manažérky predajne. 
Poviem úprimne, prekvapilo 
ma, že to prišlo tak rýchlo 
po nástupe. Myslím si, že 
moji nadriadení si všimli, že 

práca ma naozaj baví a robím 
ju s nadšením,“ povedala 
o svojich začiatkoch pracovitá 
kolegyňa z Hlohovca. „Alebo 
sa mi to podarilo vďaka 
tomu, že som z východu 
a makám ako šalená,“ 
doplnila s úsmevom. Svoju 
prvú predajňu si prebrala 
v Nitre. Jej kolegovia ju ako 
šéfku akceptovali aj napriek 
nízkemu veku. „Vždy som sa 
snažila s ľuďmi vychádzať. 
Pri riešení problémov sme 
hľadali kompromis. A keď 
to nešlo, platilo pravidlo 
číslo 1 – Vedúca má vždy 
pravdu,“ zažartovala Iveta. 
Počas pätnástich rokov si 
odskočila splniť aj rodičovské 
povinnosti. Dlho sa však doma 
neohriala. Po roku sa vrátila 
späť, a to rovno do predajne 
v Hlohovci. Vyskúšala si aj 
prácu regionálnej manažérky. 
Po troch rokoch sa jej zacnelo 
za jej tímom a opäť prevzala 
hlohoveckú predajňu ako 
manažérka, kde pôsobí 
dodnes. „Keď porovnám 

prvé roky s terajšími, rozdiel 
vidím najmä v automatizácii 
procesov. Zároveň sa 
veľa zmenilo v prístupe 
k zamestnancom, ale aj 
k nám manažérom. Náš 
názor je vypočutý a máme 
kompetenciu zasahovať do 
zmien, ktoré sa týkajú našich 
predajní.“ Roky strávené 
u toho istého zamestnávateľa 
formovali Ivetu aj ako človeka. 
„Určite som sa naučila počúvať 
druhých a akceptovať ich 
názory. Práca v Lidli mi naozaj 
veľa dala,“ uzavrela kolegyňa 
z Hlohovca.

Pätnáste narodeniny 
spolu s Lidlom 
oslavuje aj manažérka 

predajne Anita Méryová. 
Deviateho septembra bola 
súčasťou otvorenia šamorínskej 
predajne, ktorú vedie do 
dnešného dňa. Začínala ako 
predavačka/pokladníčka. 
„Na tejto pozícii som sa však 
dlho neohriala. Po týždni 
som dostala ponuku stať 
sa zástupkyňou manažéra 
predajne, ktorú som prijala. 
Pôsobila som na nej takmer 
päť rokov,“ prezradila Anita 
svoju pracovnú cestu v Lidli. 
Momentálne už desať rokov 
vedie šamorínsky tím ako 
manažérka. „Vďaka tomu, že 
som súčasťou Lidl rodiny od 
prvého dňa, detailne poznám 
každé zákutie predajne, svojich 
kolegov, ale i mnohých verných 
zákazníkov.“ Neskrývala ani 
hrdosť na svojich kolegov, 
s ktorými spoločne vybudovali 
tím, na ktorý sa môže na 
100 % spoľahnúť. „Môžem sa 
pochváliť, že naša predajňa 
má naozaj nízku fluktuáciu. 
V našom zázemí je niekoľko 
diplomov dlhoročných 

Lidlákov. S mnohými z nich 
sme dokonca spoločne našu 
predajňu otvárali.“ Za svoj 
najväčší úspech považuje 
kolegyňa zo Šamorína celú 
predajňu. „To je vizitka 
mojej 15-ročnej práce,“ 
dodala s úsmevom. Pozitívne 
zhodnotila aj posun, ktorý Lidl 
za tie roky spravil. „Začiatky 
boli pre nás administratívne 
náročné. Všetko sme evidovali 
na papieroch. Nekládol sa taký 
dôraz na personálnu prácu, 
ako je to teraz. V tom vidím 
ako manažérka predajne asi 
najväčšiu zmenu.“ Práve 
práca s ľuďmi a manažovanie 
celej predajne tvorí Anitino 
gro práce. „Párkrát do týždňa 
spravím objednávky, ale 
už si ani nepamätám, kedy 
som naposledy sedela za 
pokladnicou,“ zasmiala sa. 
Zodpovedné úlohy v rámci 
chodu predajne sa naučila 
delegovať na svoj riadiaci tím, 
ktorý má jej plnú dôveru. Na 
začiatky v Lidli spomína naozaj 
v dobrom. Spájajú sa totiž 
s jednou z najdôležitejších 
chvíľ v jej živote. Len dva 
dni po otvorení sa z nej stala 

pani Méryová. „Tento rok 
tak oslavujem dve dôležité 
výročia, ktoré významne 
ovplyvnili môj život.“ Pár 
rokov po svadbe sa stala naša 
kolegyňa mamou. Narodil 
sa jej syn. Po dvoch rokoch 
venovania sa mamičkovským 
povinnostiam sa vrátila späť do 
práce. „Som vďačná, že mi môj 
zamestnávateľ poskytuje pevné 
zázemie. Možnosť pracovať 
v mieste svojho bydliska, 
blízko svojej rodiny, je veľkou 
výhodou. Aj vďaka tomu sa mi 
darí skĺbiť svoj rodinný život 
s prácou,“ uzavrela manažérka 
zo Šamorína.

„Náš názor je vypočutý  
a máme kompetenciu 
zasahovať do zmien.“

Iveta Magejová
Manažérka predajne, Hlohovec

„V septembri oslavujem 
dve dôležité výročia, ktoré 
ovplyvnili môj život.“

Anita Méryová 
Manažérka predajne, Šamorín

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Strelec
Hobby: záhrada
TOP Lidl produkt: čerstvé 
ryby – losos
TOP Lidl hodnota: Stabilita

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Váhy
Hobby: čítanie kníh
TOP Lidl produkt: mäsové 
výrobky Pikok
TOP Lidl hodnota: Dynamika
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Mladá 24-ročná 
Simona skočila do 
Lidla rovnými nohami 

rovno na pozíciu manažérky 
predajne. Pri pohovore zaujala 
svojou priamou povahou 
a chuťou učiť sa nové veci. 
„Bola som veľmi prekvapená, 
keď som po pracovnom 
pohovore dostala ponuku byť 
vtedajšou vedúcou predajne. 
Môj zamestnávateľ si ma už 
vtedy chytil tým, že mi dal 
možnosť ukázať, čo vo mne 
je,“ zaspomínala kolegyňa 
z Liptovského Mikuláša. Jej 
začiatky sa spájajú s hlavným 
mestom našich susedov. Prvé 
dva mesiace totiž strávila na 
zapracovaní v Česku. „Prvý 
deň bol pre mňa strašný. 
V predajni, v ktorej som sa 
hlásila na zapracovanie, o mne 
nikto nevedel. Asi preto, že 
som na prvýkrát netrafila do 
tej správnej,“ zasmiala sa. Po 
zmätočných začiatkoch však 
v Lidli našla svoje miesto. 
Ako manažérka vystriedala 
viacero predajní. Otvárala 
Lidl v Senci, Nitre a v Skalici, 
až napokon zakotvila 
v Liptovskom Mikuláši. 
„Práca s ľuďmi ma nesmierne 
baví. V predajni sme skvelý 
tím. Moji kolegovia pre mňa 
predstavujú druhú rodinu. 
Sme dlhoroční kolegovia, 

ale aj priatelia v súkromí.“ 
V čom vidí Simona najväčšiu 
zmenu oproti začiatkom? 
„Keď som nastúpila pred 
pätnástimi rokmi, systém 
práce bol iný. Teraz to už 
nie je len o zákazníkoch, 
ale aj o zamestnancoch. Vo 
vzťahoch vládne férovosť 
a čo sa povie, to je dodržané. 
Veľa sa zmenilo aj v systéme 
zapracovania nových ľudí. 
Takisto technika, ktorá nám 
nesmierne uľahčuje prácu. 
To sú podľa mňa tie najlepšie 
zmeny, ktoré nastali.“ V rámci 
pôsobenia v Lidli nastali veľké 
zmeny aj v súkromnom živote 
Simony. Stala sa mamou. 
„Bola som asi prvá, ktorá šla 
na materskú. Náš syn sa mi 
narodil už rok po otvorení 
predajne.“ Po materskej sa 
rýchlo vrátila späť a čakala ju 
ďalšia výzva. Skĺbiť rolu mamy 
s rolou manažérky. Podľa 
Simony bol základom dobrý 
time manažment a delenie 
času medzi rodinu a prácu. Aký 
je jej recept na úspech v Lidli? 
„Kľúčové sú prvé tri mesiace. 
Vtedy človek zistí, či mu práca 
sedí alebo nie. Začiatky sú 
skutočne ťažké, ale ak človek 
vydrží, prácu si obľúbi. Občas 
treba zaťať zuby, ale určite 
to stojí za to.“ Simona sa aj 
vďaka Lidlu vypracovala. 

Podľa jej slov aj za to, aká je, 
vďačí skúsenostiam v našom 
obchodnom reťazci. „I keď som 
si pri svojom nástupe myslela, 
že práca v obchode je stále 
o tom istom, veľmi som sa 
mýlila. Za tých pätnásť rokov, 
čo som v Lidli, nebol jeden deň 
rovnaký. Každý deň prináša 
niečo nové. Pre človeka, 
ktorý má rád zmenu a pocit 
sebarealizácie, je to to pravé 
zamestnanie.“

Monika je 
jednou z našich 
najskúsenejších 

predavačiek. V auguste 
oslávila 15 rokov v Lidli 
a ako sama hovorí, práca 
pokladníčky jej absolútne 
vyhovuje. „Na práci ma 
najviac baví kontakt so 
zákazníkmi. Je pravda, že 
niekedy musí byť predavač 
naozaj trpezlivý. No 
neviem si predstaviť, že by 
som bola zatvorená sama 
v kancelárii,“ podelila sa 
s nami Monika. Okrem toho, 
že je skvelá predavačka, je aj 
dvojnásobná mama. „Ja mám 
práce vlastne dve. V Lidli 
som predavačka a doma 
mama na plný úväzok,“ 
smeje sa. „Ktorá práca je 
náročnejšia? Veru, ako kedy, 
sú dni, keď si chodím do práce 
oddýchnuť, lebo tam už mám 

za tie roky za sebou všetko 
možné a práca ma len tak 
neprekvapí,“ dodala žartom. 
„I keď vlastne prednedávnom 
sa mi ponúkol zástupca 
manažéra, že mi vytiahne 
paletu s s chladeným tovarom, 
a ako sme s ňou išli cez 
predajnú plochu, ani nevieme 
ako a celá nám padla. Všade 
jogurty, tvarohy, no skrátka 
žiadna zábava. Ale aj také veci 
sa stávajú, no na to sa nedá 
byť pripravený,“ dodala. A ako 
vidí Monika svoju budúcnosť 
v Lidli? „Moji kolegovia 
často žartom hovorievajú, 
že ja budem v šamorínskej 
predajni, až kým ju nezavrú. 
Som tu skutočne spokojná 
a nemôžem sa nič sťažovať. 
Nad inou prácou som ani 
len neuvažovala,“ priznala 
Monika. „Lidl je pre mňa 
férový top zamestnávateľ, 

ktorý sa o svojich 
zamestnancov stará.  
Určite Lidl odporúčam aj 
svojim známym, no s tým, 
že to nie je len prechádzka 
ružovou záhradou, ale treba 
aj makať,“ zhrnula spokojná 
predavačka.

„V šamorínskej predajni budem 
robiť, až kým ju nezatvoria.“

Monika Bitterová
Predavačka/pokladníčka, Šamorín

„Lidl je moja srdcovka.“

Simona Remeková
Manažérka predajne,  
Liptovský Mikuláš

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Vodnár
Hobby: stretnutia s priateľkami 
a knižky
Top Lidl produkt: všetky
Top Lidl hodnota: Stabilita

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Baran
Hobby: prechádzky s rodinou
TOP Lidl produkt: ovocie 
a zelenina
TOP Lidli hodnota: Dynamika

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

35



Prázdna predajňa, 
prázdne regály, 
prázdne podesty. 

To sú prvé spomienky, ktoré 
sa vynárajú v pamäti nášmu 
kolegovi Petrovi z roku 2004. 
Do žilinskej predajne nastúpil 
ešte pred jej samotným 
septembrovým otvorením. 
„Pamätám si ako dnes, ako 
nám do predajne postupne 
navážali tovar a my sme 
škatuľu po škatuli spoločne 
vykladali. Bol to skvelý pocit, 
byť pri tom od úplného 
začiatku. To väčšina terajších 
nových kolegov nezažije.“ 
Rád zaspomínal aj na časy, 
keď sa spolu s kolegami učili 
správne prezentovať tovar 
alebo pracovať s pokladnicou. 
„Výzvou pre všetkých bolo 
naučiť sa veľké množstvo 
PLU kódov. Skúšali sme sa 
ako v škole.“ Predavač Peter 
pôsobí v tej istej predajni 
od jej otvorenia. Preto ju 
pozná naozaj do detailov. 
Nikdy ho nelákalo zmeniť 
pôsobisko. Svoju prácu má 
blízko bydliska, čo je preňho 

výhoda na nezaplatenie. Za 
tie roky vníma Peter aj zmeny, 
ktoré nastali počas pätnástich 
rokov. „Zmenil sa hlavne 
prístup k zamestnancom. 
Technika išla tiež veľmi 
dopredu. Ako zákazník som 
si všimol aj stúpajúcu kvalitu 
našich výrobkov. Najmä 
tých nepotravinových. Sám 
mám doma celú turistickú 
výbavu našej značky,“ povedal 
z úsmevom Žilinčan. S obľubou 
pozoruje aj v uliciach mesta, 
koľko ľudí nosí naše oblečenie. 
„Keď sa stretnem so známymi, 
ktorí vedia, že pracujem 
v Lidli, nikdy mi nezabudnú 
povedať, že na nákup 
chodia najradšej do nášho 
potravinového reťazca. Musím 
sa priznať, že sa to veľmi dobre 
počúva.“ Peter s vtipom dodal, 
že v predajni sa cíti už ako 
inventár. Podobne ho vnímajú 
aj stáli zákazníci. Ak sa viac 
dní neobjaví na predajnej 
ploche, vyzvedajú do kolegov, 
čo je s ním. Lidl vníma ako 
svoju druhú rodinu. S kolegami 
tvoria skvelý tím. Aj vďaka nim 

nikdy nepomyslel na odchod. 
„Zamestnávateľ sa o nás 
veľmi dobre stará. Platovo 
patríme k najlepším v rámci 
obchodu. Osobne ma tešia aj 
rôzne programy starostlivosti. 
V mojom veku tretí pilier či 
vitamínový balíček,“ dodal so 
smiechom kolega. Pätnáste 
výročie Lidla na Slovensku sa 
totiž spája aj s jeho osobným 
jubileom. „Pred pár týždňami 
som mal päťdesiatku. Tento 
rok sa teda pre mňa nesie 
v duchu osláv.“ A čo by zaželal 
sebe aj Lidlu? „Hlavne veľa 
spokojných zamestnancov 
a zákazníkov. Ich spokojnosť 
totiž ide ruka v ruke.“

„V našej predajni sa cítim 
ako inventár.“

Peter Trník
Predavač/pokladník, Žilina

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Lev
Hobby: turistika
TOP Lidl produkt: šľahačka 
Pilos
TOP Lidl hodnota: Férovosť
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však so vznikom samostatnej slovenskej 
centrály o dva roky neskôr rozdelil a oblasť 
rozvoja a vzdelávania získala svoje vlastné 
oddelenie. To bol kľúčový moment, 
keď vznikol prvý katalóg vzdelávania, 
bola odštartovaná jazyková výučba 
a začalo sa s organizovaním firemných 
teambuildingov.
Pod taktovkou kolegov z oddelenia rozvoja 
a vzdelávania je aj Talent management, 
ktorý vniesol do celej vzdelávacej oblasti 
nový vietor. Rovnako tak sa starajú 
o program Global Mobility, vďaka ktorému 
sa hranice Lidl sveta naplno otvorili 
a zamestnanci môžu pracovať v cudzine 
s plnou podporou svojou firmy. Naši 
zamestnanci majú dnes možnosť rozvíjať 
sa aj uo svojej odbornej stránky a slobodne 
si zvoliť svoje opatrenia.

Klára Kolínová, 
vedúca oddelenia rozvoja a vzdelávania zamestnancov

„Mala som možnosť byť v oblasti rozvoja 
a vzdelávania zamestnancov od úplného 
začiatku - vtedy ešte v českej centrále - a som 
hrdá na to, čo všetko sme ako firma v rámci 
tejto úlohy dokázali. Z miniatúrneho tímu 
vzniklo v priebehu rokov odborné oddelenie, 
ktoré načúva potrebám svojich kolegov 
a modeluje pre nich koncept vzdelávania 
šitý na mieru. Som rada, že ako spoločnosť 
podporujeme našich zamestnancov, a verím, 
že sa aj v ďalších rokoch budeme stále 
posúvať tak dynamicky ako doteraz. “

Staráme sa,  
aby sa vám pracovalo  
čo najpríjemnejšie
Oddelenie motivácie zamestnancov

Oddelenie motivácie je pomerne mladé. 
Téme starostlivosti o zamestnancov sa 
však venuje o to intenzívnejšie. Záleží im 
na tom, aby u nás pracovali motivovaní 
kolegovia, o ktorých je dobre postarané. 
Preto už niekoľko rokov stále zlepšujú 
programy pre zamestnancov v minulosti 
známe pod pojmom benefity. Vedel si 
napríklad, že na našich Lidl detských 
táboroch sa vďaka nim od roku 2014 

Staráme sa o vás   už 15 rokov
Čo sa udialo na 
mzdovke za 15 rokov?
Mzdové oddelenie

To, že nám každý mesiac pípne esemeska 
s výplatou, je vďaka mzdovému oddeleniu, 
ktoré mesačne spracováva viac ako 4 800 
miezd, 584 hovorov na hotlinku a viac 
ako 320 dokladov denne. Dnes ho tvorí 
desať kolegýň a traja kolegovia. Nebolo 
to vždy tak. Počas prvých siedmich 
rokoch fungovania Lidla bolo aj naše 
mzdové oddelenie súčasťou českej 
centrály. Všetky naše personálne doklady 
sa teda spracovávali u našich susedov. 
Centralizovaním podporných aktivít 
na Slovensku, ktoré šlo v ruka v ruke 
s otvorením našej centrály v Bratislave, 
sa všetky činnosti postupne presunuli do 
hlavného mesta. Od roku 2011 bolo teda 
spracovanie miezd a personálnych zložiek 
slovenských Lidlákov v rukách našich 
mzdárok. Možno sa niektorí z vás ešte 
pamätajú na spracovanie svojej dochádzky 
na papier. Tomu je však už niekoľko rokov 
koniec. Aj naše mzdové oddelenie sa vyvíja, 
zlepšuje, automatizuje a elektronizuje 
procesy, aby nám čo najviac uľahčilo 
každomesačnú administratívu.

Táňa Cibuľková, 
vedúca mzdového oddelenia

„Z môjho pohľadu najväčší posun v rámci 
nášho oddelenia nastal v centralizovaní 
dokladov na mzdovom oddelení. Doklady 
sú spracovávané kolegami na mzdovom 
oddelení podľa kategórií a každý z nás 
dokáže zastrešiť všetky kategórie. Tým sme 
zabezpečili lepšiu zastupiteľnosť a rýchlejšie 
spracovanie dokladov našich kolegov.“

Nováčik, ktorý sa vyzná
Oddelenie pracovného práva

Oddelenie pracovného práva je nováčikom 
na personálnom úseku a vzniklo z dôvodu 
zvyšovania záujmu zamestnancov 
o poradenstvo pri otázkach a úlohách 
týkajúcich sa pracovného práva. 
Pravidelne dohliada na dodržiavanie 

pracovnoprávnych predpisov v Lidli. 
Najväčší posun tohto oddelenia za taký 
krátky čas z pohľadu zamestnancov našej 
spoločnosti je najmä v tom, že sa začali 
realizovať pracovnoprávne školenia, 
ktoré pomáhajú naším kolegom v ich 
každodennom živote a rozhodovaní. 
V oddelení je k dispozícii šikovná 
právnička Darina Tomko Ostrožovičová.

Darina Tomko Ostrožovičová, 
právnička so zameraním na pracovné právo

„Práca na personálnom úseku je veľmi 
dynamická a prináša so sebou niekedy aj 
zložitejšie situácie, pri ktorých je potrebné 
nájsť rovnováhu medzi požiadavkami zo 
strany zamestnancov a ustanoveniami 
právnych predpisov. Som rada, že v rámci 
svojej práce som zapojená aj do jednotlivých 
projektov spoločnosti, ktoré zjednodušujú 
prácu nám všetkým. Tento rok bude 
oddelenie pracovného práva zapojené do 
projektu HR Compliance, v rámci ktorého 
budeme vyhodnocovať potenciálne riziká 
pre našu spoločnosť z pohľadu pracovného 
práva tak, aby sme v budúcnosti mohli tieto 
riziká minimalizovať a vytvoriť ešte lepšie 
podmienky pre prácu našich zamestnancov.“

Rozvíjame a vzdelávame 
už 15 rokov
Oddelenie rozvoja  
a vzdelávania zamestnancov

Krátko po tom, čo vstúpila spoločnosť 
Lidl na český a následne aj slovenský 
trh, vznikla v každom logistickom centre 
pozície vedúceho vzdelávania. Zamerali 
sme sa tak na systematické zapracovanie 
našich kolegýň a kolegov v predajniach 
a zároveň tým bola odštartovaná úspešná 
kariéra v oblasti rozvoja a vzdelávania 
zamestnancov. V roku 2010, keď ešte 
existovala spoločná centrála v Prahe pre 
Česko aj Slovensko, sa uskutočnili prvé 
veľké stretnutia zamestnancov a práve 
to bol prvý projekt novovzniknutého 
oddelenia Motivácia a rozvoja 
zamestnancov. Tento tematický tandem sa 
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Neustále sa snažíme byť 
TOP zamestnávateľom
HR marketing

HR Marketing je nové oddelenie, ktoré sa 
venuje budovaniu našej zamestnávateľskej 
značky. Čo to vlastne znamená? Zamest-
nanci sú srdcom každej spoločnosti a úlohou 
tohto oddelenia je zabezpečiť, aby sme 
získali tých najlepších a zároveň, aby naši 
súčasní zamestnanci vnímali, že pracujú pre 
TOP zamestnávateľa, ktorý sa o nich stará 
a ktorému na nich záleží. Venuje sa vytvá-
raniu kampaní, vďaka ktorým získavame 
nových kolegov, a spolutvorbe projektov 
naprieč celým HR, kde ponúka svoje znalosti 
v HR trendoch, komunikácii a rady, ako sa 
vieme posunúť vpred. Oddelenie sa začalo 
postupne kreovať približne pred tromi 
rokmi ako súčasť oddelenia výberu zamest-
nancov. Odvtedy sa zaoberá viacerými 
zaujímavými projektmi, akým bolo naprí-
klad budovanie spolupráce s Ekonomickou 
univerzitou, kde dnes učia aj náš vlastný Lidl 
predmet – Retail academy. Obdobná spolu-
práca sa dokonca už črtá aj na SPU v Nitre. 
Úlohou HR marketingu je tiež budovanie 
Linkedin siete, práca na menších i väčších 
interných kampaniach, príprava a získanie 
certifikácie TOP Employer, ale aj mnoho 
ďalších projektov. Najbližšie ich tvorba 
novej kariérnej webstránky, zmena dizajn 
manuálu, vytvorenie stratégie našej zamest-
návateľskej značky a spolupráca  
na viacerých významných projektoch 
v rámci HR.

Veronika Bátorová, 
GrL HR marketing
„HR Marketing patrí medzi nové oddelenia 
a ja sa veľmi teším, že každým dňom a každým 
projektom sa posúvame vpred. Čaká nás veľa 
nových projektov a ja verím, že v spolupráci 
s ostatnými oddeleniami a zamestnancami, 
ktorí sú našimi ambasádormi, sa nám podarí 
byť neustále na čele TOP zamestnávateľov.
Či už ste u nás 15 rokov alebo 1 deň, 
ďakujem za to, že ste ambasádori našej 
zamestnávateľskej značky a pomáhate nám 
budovať firmu plnú skvelých kolegov. “

vyhľadávanie tých najlepších kandidátov 
na obsadzovanie pracovných pozícií 
v Lidli. A to nielen v našej centrále. 
Odbornú podporu poskytujú aj pri výbere 
kolegov v predajniach či skladoch. 
Najväčším pomocníkom pre našich sedem 
statočných recruiterov je databáza SAP 
eRecruting, pomocou ktorej spracovali 
od roku 2014 viac ako 102 000 žiadostí 
o zamestnanie. Z toho až 5 200 kandidátov 
bolo úspešných. Naši kolegovia na 
oddelení výberu vedia, že úspech nezávisí 
len od náboru nových zamestnancov. 
Preto svoju energiu vkladajú aj do 
projektov, vďaka ktorým si vychováme 
z mladých študentov perspektívnych 
kolegov. Duálne vzdelávanie je dobre 
známe v našich predajniach. V spolupráci 
s personálnymi oddeleniami v logistických 
centrách učíme študentov stredných 
odborných škôl všetko potrebné priamo 
na predajnej ploche. Vysokoškoláci zas 
môžu získať cenné poznatky na našich 
odborných oddeleniach. Celkovo sa 
do programu zapojilo už 52 šikovných 
mladých ľudí, pričom viacerí z nich 
aj naďalej pokračujú vo svojej kariére 
v spoločnosti Lidl. Čerstvým absolventom 
vysokých škôl ponúkame lákavý program 
trainee s množstvom výhod. Na vlastnej 
koži si vyskúšajú prácu v predajni, 
v logistickom centre, ako aj zapracovanie 
na centrále v Nemecku. Do programu 
Trainee nastúpilo do tejto chvíle 20 ľudí.

Eva Mačaiová,
vedúca oddelenia výberu zamestnancov

„V čom vidím najväčší posun oddelenia 
Recruitu? Napadá mi hneď niekoľko vecí, 
za ktoré som na svojich kolegov veľmi 
hrdá. Podarilo sa nám vybudovať stabilný 
tím, rozbehnúť skvelé projekty  
ako spomínané duálne vzdelávanie či 
trainee programy. Ľuďom, ktorí na tomto 
oddelení pracujú a neustále ho posúvajú 
vpred svojím skvelým prístupom, patrí 
veľká vďaka. Momentálne pracujeme 
na veľkých výzvach, ktoré zlepšia náš 
výberový proces a zážitok kandidátov, 
z čoho sa veľmi tešíme.“

zúčastnilo viac ako 1200 malých Lidlákov? 
A že každoročný vitamínový balíček pri 
príležitosti medzinárodného dňa zdravia 
je tiež ich zásluhou? A toto sú len malé 
časti veľkého projektu starostlivosti 
o zdravie našich zamestnancov. Vďaka 
nim máme možnosť zúčastniť sa na 
rôznych druhoch športových súťaží. Len 
prednedávnom s ich podporou odbehlo 
12 Lidlákov 345 km Od Tatier až k Dunaju. 
Šikovné gazdinky zásobujú množstvom 
chutných receptov. Vďaka ich práci máme 
možnosť vyrozprávať sa psychológom, 
keď to potrebujeme. V neposlednom 
rade si dávajú záležať na našom zdravom 
pracovnom prostredí. Medzi veľké 
projekty posledného obdobia, ktoré mali 
taktiež pod palcom tri šikovné kolegyne 
z oddelenia motivácie, je PULZ anketa. 
Práve ony boli zodpovedné za jej celý 
bezproblémový priebeh. A to je len časť 
z toho, čo oddelenie motivácie robí pre 
nás všetkých v Lidli.

Jana Čupková, 
dôverníčka

„Práca na oddelení motivácie je veľmi 
vďačná. Teší nás, že našimi projektmi 
robíme z Lidla lepšie miesto na prácu. 
Dôležité sú pre nás aj strategické projekty, 
akým je napríklad PULZ anketa. Aj vďaka 
nim dostávame reálnu spätnú väzbu priamo 
od našich zamestnancov. Tento rok sme 
obzvlášť hrdé na množstvo Lidlákov, ktorí 
sa nebáli vyjadriť svoj názor a posunúť tak 
našu spoločnosť opäť o krok ďalej.“

 

Vyberáme najlepších!
Oddelenie výberu zamestnancov

Aj vďaka ich správnemu úsudku u nás 
pracujú tí najlepší. Oddelenie výberu 
zamestnancov sa skladá zo siedmich 
kolegov, ktorí dennodenne usilovne 
prehľadávajú databázy kandidátov, 
rozprávajú sa so záujemcami o prácu 
a v neposlednom rade tvoria nové 
programy, ktoré sú zaujímavé pre 
študentov stredných a vysokých škôl. 
Oddelenie výberu zamestnancov vzniklo 
v roku 2011. Jeho hlavnou úlohou je 

Staráme sa o vás   už 15 rokov

# ajjasomlidl 
# HRlidl
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2011 Naša pomoc školám započala 
v roku 2011. S projektom 

Váš nákup = veľká pomoc sme sa rozhodli 
pomáhať základným školám v okolí našich 
novootvorených predajní. Z každého 
nákupu nad 10 eur, ktorý naši zákazníci 
urobia v prvý deň otvorenia novej predajne, 
putuje 1 euro na nákup školských potrieb 
a športových pomôcok pre všetky základné 
školy v okolí danej predajne. 

2012 V tomto roku sa začala naša 
pomoc tatranským lesom, 

ktoré v roku 2004 zničila veterná smršť 
Alžbeta. Tatrám sme na obnovu lesa 
venovali 25 000 sadeničiek. Vedeli sme 
však, že môžeme urobiť oveľa viac. Preto 
rok nato uzrel svetlo sveta náš prvý veľký 
projekt zameraný na životné prostredie 
„Voda pre stromy“, ktorý funguje dodnes. 
Za každú predanú 1,5-litrovú fľašu 
minerálnej vody Saguaro venujeme 
1 cent na výsadbu mladých stromčekov 
v Tatrách a navyše každý rok chodíme nové 
stromčeky aj vlastnoručne vysádzať. Tento 

Ako prosperujúca zabehnutá spoločnosť sme si začali uvedomovať, že chceme 
Slovensku priniesť aj niečo viac. Nebyť len predajňou, ale aj dobrým susedom, 
partnerom pre komunity a spoločnosťou, ktorá sa správa zodpovedne k životnému 
prostrediu. Nastavili sme si preto dve základné roviny, v ktorých sme chceli pomáhať. 
Životné prostredie, zdravie a vzdelávanie detí. A tak sme sa vydali na našu cestu 
spoločenskej zodpovednosti.

rok sme sa vybrali po ôsmy raz a vysadili 
sme už miliónty stromček.

Koncom roka sme usporiadali súťaž 
pre základné a stredné školy v zbere 
vrchnáčikov z fliaš vôd Saguaro. 
Neuveriteľných 700 kilogramov, ktoré žiaci 
vyzbierali, sme zrecyklovali a zo získaného 
materiálu sme vyrobili lavičky do parku 
v bratislavskom Ružinove.

2014 Motivovaní úspešnosťou 
súťaže v zbere vrchnáčikov 

sme tento koncept rozvinuli ďalej. Rok 
2014 dal vzniknúť projektu Ekohra, 
ktorý sme usporiadali v spolupráci 
s ministerstvom školstva. Počas štyroch 
týždňov školáci z celého Slovenska 
zbierali plastové fľaše. Mottom „Myslite 
ekologicky, vymieňajte PET fľaše za 
ihriská“ sme sa snažili deti vzdelávať 

v téme recyklácie. Sedem škôl, ktorým 
sa podarilo vyzbierať najviac fliaš, 
sme odmenili novými multifunkčnými 
ihriskami či športovými pomôckami. 
Školáci spolu vyzbierali takmer osem 
miliónov fliaš!

Na jeseň 2014 Lidl obstál 
v environmentálnom audite a získal 
certifikát organizácie ENVI-PAK pre 
zodpovedné organizácie.

2015 Témy spoločenskej 
zodpovednosti sú pre nás 

čoraz dôležitejšie. Preto v roku 2015 
dostáva CSR v Lidli ucelenú podobu. 
Vzniká logo CSR a motto „Na ceste 
k lepšiemu zajtrajšku“. Koncepciu 
spoločenskej zodpovednosti rozvíjame 
do piatich základných oblastí – životné 
prostredie, zamestnanci, dodávatelia, 
sortiment, spoločnosť. Do našich CSR 
projektov sme od začiatku zapájali aj 
našich zákazníkov. Inak to nebolo ani 
pri projekte Rozprávky, ktoré potešia 
všetky deti. Tie si mohli naši zákazníci 
kúpiť od mája 2015 za symbolické jedno 
euro. V hodnote celého výnosu z akcie 
sme následne zakúpili inkubátory 
pre najmenšie detičky. Vďaka tomuto 
projektu až 14 nemocníc dostalo život 
zachraňujúce prístroje v hodnote 
600-tisíc eur. Opäť sa ukázalo, že ľudia 
chcú pomáhať, a my sme sa rozhodli, 
že v projekte budeme pokračovať aj 
v ďalších rokoch. Pod novým názvom 
Dobré rozprávky beží projekt každý 
rok v predvianočnom období. Doposiaľ 
sa vďaka projektu podarilo nakúpiť 
život zachraňujúce prístroje v hodnote 
3,5 milióna eur.

2016 Do roku 2016 sme vykročili 
s novým ambicióznym 

projektom. V januári sa po prvý raz 
spustilo hlasovanie o ihrisko Žihadielko. 

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

40

15 rokov CSR



Presne 1. júna na deň detí Lidl otvoril 
prvé detské ihrisko Žihadielko vôbec. 
Žihadielko sa okamžite stalo jedným 
z najúspešnejších a najznámejších Lidl 
projektov. V roku 2019 máme za sebou už 
jeho štvrtý ročník a v slovenských mestách 
stojí 40 ihrísk Včielky Maje.

Na konci februára 2016 otvorilo svoje 
brány environmentálne logistické 
centrum v Seredi. Vtedy jedno z najväčších 
logistických centier spoločnosti Lidl 
v Európe bolo prelomové najmä vďaka 
najmodernejším technológiám. Vďaka 
tomu získal seredský sklad prestížny 
certifikát BREEAM najvyššieho stupňa ako 
vôbec prvá budova na Slovensku.

Po prvý raz sme spustili projekt 
dobrovoľníctvo pre našich zamestnancov.

Od roku 2016 naši zamestnanci v skladoch 
a predajniach pracujú v oblečení z tej 
najkvalitnejšej bio bavlny.

2018 V marci 2018 sme spustili 
náš prvý projekt adresnej 

pomoci. Kým doposiaľ stálo naše CSR na 
projektoch s celoslovenským dosahom, 

projekt Od začiatku v dobrých rukách má 
za cieľ pomáhať konkrétnym rodinám. 
Za každý nákup plienok Lupilu putuje 
10 centov na podporu rodín s deťmi 
do troch rokov s vážnym zdravotným 
znevýhodnením.

V júli sme sa zaviazali do konca roku 2019 
prestať predávať jednorazové plasty.

V auguste vydávame našu prvú správu 
o trvalej udržateľnosti.

Od decembra už zákazníci v našich 
predajniach nenájdu najtenšie igelitové 
tašky. Zmenšujeme plastové obaly 
pracích gélov či orechov a zameriavame 
sa na obaly od nealko nápojov. Takto sa 
nám darí ušetriť až 400 ton plastov ročne.

Koncom roka sme dosiahli úžasnú métu. 
Až 100 % energie vo všetkých našich 
budovách pochádza z obnoviteľných 
zdrojov, konkrétne vodných elektrární.

2019 Na jar 2019 svitá logistike 
v Lidli zelenšia budúcnosť. 

Prichádza prvý ekologický kamión, ktorý 
jazdí na plynový pohon CNG. Výrazne šetrí 

naše životné prostredie. Nevytvára totiž 
takmer žiadne emisie.

Voda pre stromy prekonala všetky rekordy. 
V Tatrách sme vysadili miliónty stromček.
Leto 2019 prináša nové výzvy a spolu s ním 
prichádza aj iniciatíva Paperless. Tá má 
za cieľ radikálne znížiť množstvo papiera, 
ktorý pri našej práci používame, a chrániť 
tak naše krásne lesy. V rámci šetrenia 
papiera tiež upravujeme distribúciu 
letákov. Spoločne tak dokážeme ročne 
ušetriť takmer 2 400 ton papiera.
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Obchodník roka
 
Keď sa v roku 2013 premiérovo udeľovala 
na Slovensku cena Obchodník roka, Lidl pri 
tom nesmel chýbať. Ba čo viac, suverénne 
sme u zákazníkov obhájili svoju ambíciu 
byť najlepší. V celoslovenskej ankete nám 
svoju podporu vyjadrila viac ako polovica 
hlasujúcich, za čo sme získali Cenu 
verejnosti. Udržať si priazeň spotrebiteľov 
je veľká výzva a množstvo práce. My sa 
však výziev nebojíme a vďaka tomu sa nám 
každoročne darí obhájiť svoje prvenstvo. 
V roku 2019 sme tak získali Cenu verejnosti 
už po šiestykrát v poradí. Navyše na našom 
konte od roku 2014 pravidelne pribúdajú 
aj zlaté medaily v kategórii Obchodník 
s potravinami.

Naša 15-ročná vitrína
Vieš, prečo je práve Lidl Správna voľba? Pretože sme najlepší!  
Obchodník, komunikátor, zamestnávateľ či daňovník. Ale aby si si zase nemyslel, 
nie sme žiadni chválenkári. Tieto tituly sme si nedali sami. O väčšine rozhodli  
naši zákazníci, o niektorých odborné poroty. 

Najatraktívnejší zamestnávateľ
 
Aj tá najlepšia spoločnosť môže byť 
len taká dobrá ako jej zamestnanci. 
A aby zamestnanci mohli podávať 
ten najlepší výkon, je dôležité, aby sa 
v práci cítili rešpektovaní, motivovaní 
a ohodnotení. To je hlavnou myšlienkou 
aj u nás v Lidli. Práve vďaka férovému 
prístupu a orientácii na zamestnanca sa 
zaraďujeme medzi popredných svetových 
zamestnávateľov. Sme nesmierne hrdí, že 
už od roku 2017 sa môžeme každoročne 
pochváliť titulom Top Employer Slovensko 
a Top Employer Europe, ktoré udeľuje 
medzinárodná organizácia Top Employers 
Institute. Tento titul sme získali ako vôbec 
prvý obchodný reťazec na Slovensku.

Za najatraktívnejšieho zamestnávavateľa 
si nás zvolili aj doma na Slovensku. Svoj 
názor vyjadrili hlasujúci v prestížnej 
ankete zamestnávateľského portálu 
Profesia. Tá už 6 rokov hľadá tých 
najlepších zamestnávateľov a Lidl vďaka 
priazni verejnosti obsadil v ankete už 
niekoľko popredných priečok. 

Kvalita na prvom mieste

Lidl dlhodobo ponúka zákazníkom 
sortiment najvyššej kvality. Dôkazom 
je celý rad ocenení Qudal a Best Buy, 
ktoré v Lidli zbierame každoročne už 
od roku 2014. Už v prvom prieskume 
Qudal, ktorý na Slovensku realizovala 
švajčiarska organizácia ICERITAS pre 
roky 2014 a 2015, Slováci uviedli, že 
Lidl je najkvalitnejším medzinárodným 
maloobchodným reťazcom pôsobiacim 
na našom trhu. Číslom jeden v oblasti 
kvality sme zostali aj v roku 2016 a 2017. 
Za posledné roky sa nám podarilo 
nazbierať desiatky ocenení Qudal, pričom 
veľmi úspešné sú naše privátne značky, 
ktoré vo svojich kategóriách zbierajú 
jednu medailu za druhou. 
 
O tom, že naša kvalita sa zároveň predáva 
za najlepšiu cenu, vypovedá anketa Best 
Buy, v ktorej sme po prvý raz zvíťazili 
pre rok 2015/2016. Odvtedy každoročne 
našu zbierku medailí Best Buy rozširujeme 
a sme hrdí, že nás spotrebitelia v ankete 
opakovane volia ako Symbol pre najlepší 
pomer ceny a kvality. Pre rok 2019/2020 
nám už tradične patrí cena absolútneho 
víťaza ankety, no okrem toho až  
28 medailí v hodnotení kvality našich 
privátnych značiek. 
 



LIDL
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Záleží nám na ostatných 
 
Dôležitou témou v Lidli je spoločenská 
zodpovednosť. V oblasti CSR máme 
ako spoločnosť množstvo projektov 
a iniciatív. Preto nás nesmierne potešilo, 
keď našu prácu v tejto oblasti ocenila 
v roku 2017 Nadácia Pontis prestížnym 
ocenením Via Bona Slovakia. V kategórii 
Skvelý zamestnávateľ ocenila komisia 
našu zamestnávateľskú značku 
a momentálne nový koncept vedenia 
High 5. Nominovaný na cenu Via Bona 
bol Lidl dokonca už štyrikrát.

Veľkú radosť sme mali aj v roku 2018. 
Občianske združenie Malíček, ktoré 
každý rok oceňuje tých, ktorí pomáhajú 
predčasne narodeným deťom, nám 
venovalo ocenenie Purpurové srdce  
za projekt Dobré rozprávky, ktorým 
už od roku 2015 spolu so zákazníkmi 
pomáhame malým bojovníkom. 
Lidl sa stal vôbec prvou súkromnou 
spoločnosťou na Slovensku, ktorá dostala 
toto krásne ocenenie.

Komunikácia je základ

 
Predpokladom úspešnej spoločnosti 
je spokojný zákazník. V Lidli si 
uvedomujeme, že skutočne úspešní 
môžeme byť iba vtedy, keď budeme 
s našimi zákazníkmi komunikovať, 
počúvať ich potreby a informovať ich 
o našich novinkách a akciách, ktoré pre 
nich pripravujeme. Dôkazom, že sa nám 
to darí, je aj zisk jedinečného ocenenia 
Hermes Komunikátor roka. Toto ocenenie 
sa nám doposiaľ podarilo získať takmer 
každý rok od začiatku súťaže. Celkovo 
20 medailí Hermes v našej vitríne je 
dôkazom, že sme Najlepšie komunikujúca 
inštitúcia so zákazníkom v Slovenskej 
republike. Verejnosť aj odborná porota 
ocenili napríklad náš projekt Žihadielko, 
ale aj komunikáciu prostredníctvom našej 
stránky na Facebooku.

Na stupienkoch víťazov sa Lidl pravidelne 
objavuje aj v súťaži Múza Merkúra, ktorá 
sa zameriava na kreatívne kampane 
a marketing spoločností. Múza Merkúra 
funguje od roku 2014 a dosiaľ nebol  
jediný ročník, kde by Lidl nazahviezdil 
hneď v niekoľkých hodnotených  
kategóriách. Úspech zožali naše kampane  
Paulus vs Ihnačák, Jednotka v čerstvosti 
či projekty Priamo z pece a Lidl cukráreň. 
Súťaž má však v hľadáčiku aj témy CSR, 
a preto boli Múzou Merkúra ocenené aj 
projekty Od začiatku v dobrých rukách či 
Dobré rozprávky, ktorými Lidl pomáha 
vážne chorým deťom.

Zodpovedne aj s financiami 

Najzodpovednejší platca dane, aj to 
je Lidl! Preto v našej vitríne ocenení 
nájdeme hneď štyri ocenenia Merkur, 
ktoré udeľuje Finančná správa Slovenskej 
republiky. Spoločnosti môžu získať cenu 
Merkur na základe výšky zaplatenej dane,  
ale aj za dobrú daňovú disciplínu. Vďaka 
nášmu zodpovednému prístupu sa 
môžeme pýšiť tým, že daňovníkom roka 
sme každoročne práve my.
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tento podnadpis by bol lepší vo vedľajšom stĺpčeku hore (rovnako ako pri všetkých ostatných stĺpčekoch) Ak sa zmestí, poprosím presunút.
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toto nie je veľmi šťastné- prekrýva sa rovnaká farba a text je zle čitateľný- prosím presunúť. (prípadne môžeme presunúť do stĺpčeka vpravo vedľa a tie "keramické stromčeky" vyhoďme-) 



Budúcnosť 
v inováciách
Inovácie nás posúvajú stále vpred. Digitálna doba si vyžaduje digitálne 
riešenia a to platí aj v maloobchode. V novembri 2018 preto vznikol v našej 
spoločnosti nový úsek Digital. Pod svoju taktovku ho dostal skúsený Lidlák 
Peter Gažo, ktorý pracuje v Lidli už 15 rokov. „Je to niečo celkom iné, ako 
som robil doposiaľ, a veľmi sa teším, že môžem viesť úsek, ktorého úlohou 
je prinášať inovácie do nakupovania v Lidli. Čakajú nás veľké a zaujímavé 
projekty,“ podelil sa s nami Peter. Impulzom pre zriadenie nového úseku bol 
projekt Lidl Online shop, ktorým sa ako obchodný reťazec chceme priblížiť 
k zákazníkom a ponúknuť im nový komfortný spôsob nakupovania.
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TOVAR DOSTUPNÝ 24/7 

Online shop dostal vo februári 2019 na starosti ostrieľaný 
projektový vedúci Peter Balogh. „Náš Online shop je 
stránka, kde si zákazníci budú môcť nakúpiť nepotravinový 
tovar z pohodlia svojej obývačky, bez čakania v rade 
a bez rizika, že sa tovar vypredá skôr, než stihnú prísť do 
predajne,“ priblížil nám Peťo koncept projektu. Pracuje 
na ňom v úzkej spolupráci s rezortom nákupu, ktorý sa po 
spustení Online shopu bude starať o jeho hladký chod.
A ako bude Online shop fungovať? „Na stránke Online 
shopu nájde zákazník nepotravinový sortiment, ktorý 
Lidl na Slovensku predáva, a to 24 hodín 7 dní v týždni. 
Bez ohľadu na to, či je práve aj na pultoch našich predajní, 
alebo nie. „Okrem stáleho sortimentu, ktorý bude v Online 
shope dlhodobo, budú na stránke dostupné takmer všetky 
artikle z jednotlivých týždenných akcií. Veľakrát aj artikle, 
ktoré sa do predajní vôbec nedostali,“ vysvetlil nám 
vedúci projektu. Navyše online si ho budú môcť zákazníci 
dokonca predobjednať ešte skôr, ako sa do predajní 
dostane. Následne bude zákazníkovi doručený v rovnakom 
čase, ako sa dostane do predaja v našich prevádzkach.
Výhody prináša Online shop nielen našim zákazníkom, 
ale aj kolegom, ktorí pracujú v prvej línii ako predavači/
pokladníci. „Poznáme to z praxe, akciový tovar príde do 
predaja, vypredá sa počas prvých pár hodín a zákazníci, 
ktorí prídu neskôr, sú nahnevaní, že sa na nich nedostalo. 
Samozrejme si to potom odnesie predavač, ktorý musí 
zákazníkovi vysvetliť, že tovar sa jednoducho minul. 
Vďaka Online shopu však získava riešenie, môže zákazníka 
odporučiť na našu stránku, kde si pohodlne tovar zakúpi 
online,“ opísal vedúci úseku Digital Peter.
Spustenie Lidl Online shopu plánujú kolegovia z Digitalu 
na október. Najprv však bude stránka dostupná iba 
pre zamestnancov Lidla. „Do testovania chcem pozvať 
všetkých našich kolegov, lebo vďaka ich skúsenostiam 
a spätnej väzbe môžeme urobiť Online shop ešte lepším 
a pohodlnejším aj pre našich zákazníkov,“ zhrnul Peter.

NÁKUPY S VÝHODAMI

Začiatkom marca posilnil tím úseku Digital Lukáš 
Lehotský. Jeho úlohou je pripraviť pre našich zákazníkov 
aplikáciu plnú výhod, ktorá z nakupovania u nás urobí ešte 
väčšiu zábavu. „Pripravujeme lojalitný program Lidl Plus, 
ktorý bude mať podobu aplikácie do telefónu. To znamená 
žiadne plastové kartičky ani papierové kupóny. Všetky 
výhody budú na jednom mieste, priamo v zákazníkovom 
telefóne,“ podelil sa s nami Lukáš. Ako vysvetlil vedúci 
Digitalu Peter, program má aj environmentálny rozmer. 
„Žiadne kartičky znamená žiadny zbytočný plast. Nie je 
potrebné vypisovať žiadne papierové formuláre. Všetky 
kupóny budú v elektronickej podobe, čo znamená ďalší 
ušetrený papier a v neposlednom rade nič netreba 
posielať zákazníkom poštou. Program je jednoduchý, bez 
ekologickej stopy a pohodlný,“ zhrnul.
Zákazník, ktorý sa do Lidl Plus zaregistruje, môže počas 
nakupovania využívať atraktívne výhody – akcie a kupóny. 
Tie sa budú obmieňať každý týždeň. Tovar, ktorý bude 
daný týždeň pre Lidl Plus zákazníkov v akcii, bude mať 
na cenovke dve ceny. Tú bežnú a špeciálnu práve pre Lidl 
Plus zákazníkov. Okrem toho každý týždeň pribudnú do 
aplikácie nové zľavové kupóny na vybrané artikle. Tie si 
môže zákazník aktivovať a následne si uplatniť zľavu.
A ako to bude celé fungovať pri pokladni? „Od marca sú 
už všetky pokladne v našich predajniach vybavené novým 
špeciálnym skenerom. Ten bude slúžiť práve pre Lidl Plus 
zákazníkov. Kedykoľvek počas toho, ako predavač blokuje 
tovar, môže zákazník priložiť ku skeneru svoju aplikáciu 
v telefóne. Skener zaznamená údaje a systém automaticky 
sám uplatní na nákup všetky aktuálne akcie a aktívne 
kupóny. Pokladník nemusí robiť nič navyše. Jedinou novou 
úlohou pre našich kolegov je, aby zákazníkov aktívne 
informovali o možnosti stať sa Lidl Plus zákazníkmi,“ 
dodal Lukáš.
Ešte predtým, ako program plný výhod budú môcť využívať 
naši zákazníci, dostane koncom kalendárneho roka 
možnosť otestovať si ho každý Lidlák. „Mojím prianím je, 
aby aplikáciu Lidl Plus mal stiahnutú a používal každý 
zamestnanec. Pretože verím, že každý zamestnanec je aj 
náš zákazník a Plus mu prinesie množstvo výhod. Zároveň 
sa používaním aplikácie všetci naučia, ako funguje, 
a najmä kolegovia v predajniach vďaka tomu budú vedieť 
zákazníkovi výborne a fundovane poradiť, keď sa Plus 
dostane aj k verejnosti,“ vyslovil svoju ideu Peter Gažo.

Projektový tím Online shopu: chalani z úseku Digital Peter Gažo a Peter Balogh a dievčatá 
z rezortu Nákup Erika Bojtošová, Alžbeta Remencová, Denisa Valušková a Zuzana Music.
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žiada sa mi tu nejaké maličké šípky alebo trojuholníčky či niečo podobné. Ide totiž o to, že fotografia vpravo je príslušná textu vľavo a naopak, takže to pôsobí zmätočne.



Ďakujeme  
za pätnásť rokov  
s nami

Oslavovať významné 
míľniky je skvelé. Každý 
rád oslavuje, no nikto 

nechce oslavovať sám. V Lidli nám 
však nič také ani nehrozí. Je nás 
už viac ako 5 000 a spolu tvoríme 
jednu veľkú rodinu. Už 15 rokov 
na Slovensku je úžasný úspech, 
na ktorom má svoj podiel každý 
jeden z nás. A všetci spoločne ho 
aj oslávime. A za tento úspech 
patrí všetkým obrovská vďaka. 
Predavačom, ktorí o piatej ráno 
prekonávajú ranné driemoty, aby 
otvorili brány svojej predajne 
zákazníkom. Skladníkom, ktorí 
si denne obliekajú hrubé bundy 
a čapice, aby z mrazivých skladov 
vyviezli čerstvý tovar. Vodičom 
vysokozdvižných vozíkov, ktorí 
neúnavne brázdia dlhočizné uličky 
logistického centra s tonami tovaru 
na svojich vozíkoch. Kolegom 
v centrále a administratíve 
logistických centier, ktorí po 
večeroch dokončujú posledné úpravy 
dôležitých dokumentov a starajú 
sa o hladký chod nespočetného 
množstva inovatívnych projektov, 
ktoré nás posúvajú stále vpred. 
Skrátka, všetkým Lidlákom! 
Ďakujeme, že vďaka nášmu 
spoločnému úsiliu máme za sebou už 

15 skvelých rokov!
Keďže je nás už naozaj veľa, je 

takmer nemožné, aby sme sa všetci 
stretli na jednej obrovskej spoločnej 
oslave. To však neznamená, že 
15 rokov neoslávime spolu. Čakajú 
nás narodeninové oslavy, kde si 
v komornej atmosfére svojich tímov 
spoločne pripijeme na mnoho 
ďalších úspešných rokov. Nebude 
to však len o jedení či pití. Svojho 
tímového ducha si utužíme vďaka 
spoločným aktivitám, ktoré budú 
súčasťou osláv. Či si už vyberiete 
bowling, návštevu kina či divadla, 
oddych vo wellnesse alebo splav 
rieky, je na vás. Hlavné je, aby ste sa 
príjemne zabavili a strávili pár chvíľ 
spolu mimo vášho pracoviska.

Pre tých, ktorí spolu s Lidlom 
oslavujú 15 rokov, sme pripravili 
niečo špeciálne. Každý z viac 
ako 170 jubilantov dostal modrú 
pozvánku na oslavu 15. výročia 
spoločnosti Lidl na Slovensku, ktorá 
bude spojená s narodeninovou 
recepciou a platí aj pre ich 
partnerov. Súčasťou bude divadelné 
predstavenie Apartmán v hoteli 
Bristol. To len pre našich Lidlákov 
odohrajú hviezdy slovenskej 
divadelnej scény. Všetko sa to 
odohrá v Slovenskom národnom 

divadle za účasti nášho vedenia.
Ukončili sme aj našu internú 

súťaž - 15 narodeninových výziev. 
Spoznávame víťazov pätnástich 
iPhonov 7, až štyridsaťpäť našich 
kolegov je bohatších o 100  € 
v poukážkach na nákup v Lidli. 
Celkovo sme rozdali poukážky 
v hodnote 4 500  €. Pätnásť Lidl 
tímov si užilo spoločné raňajky 
na náš účet. A to hlavné, poznáme 
aj celkových víťazov, ktorí získali 
hlavnú cenu. VIP vstupenky na 
oslavu 15. výročia spoločnosti 
Lidl na Slovensku. Na divadelné 
predstavenie a narodeninovú 
recepciu sa už tešia kolegovia zo 
stropkovskej predajne, technici 
seredského logistického centra a tím 
úseku podpory predaja, ktorí sú tiež 
zo Serede.

Naša Lidl cesta je stále na 
začiatku. Doba ide neustále 
dopredu a ako moderná spoločnosť 
s ňou musíme držať krok. Čaká nás 
preto mnoho ďalších rokov plných 
výziev, ale veríme, že aj úspechov, 
ktoré budeme môcť spoločne 
oslavovať. Už teraz sa tešíme, čo 
nám budúcnosť prinesie, a dúfame, 
že spoločne oslávime aj jubilejnú 
dvadsiatku a všetky nadchádzajúce 
míľniky.

Výhercovia VIP vstupeniek na oslavu 15. výročia spoločnosti Lidl na Slovensku:

Kolegovia a kolegyne z predajne v Stropkove Technici seredského skladu Tím úseku podpory predaja

LI
D

L 
1

5
 R

O
K

O
V

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

M
E

D
ZI

 N
A

M
I

46



Drahý Lidl,
ako reklamný hlas sa prihováram ľuďom 

v tvojom mene už celé roky. Našiel som 

v tebe prácu snov, skvelých priateľov aj 

hodnotné skúsenosti.

Teraz sa však neprihováram ľuďom,  

ale tebe! K 15. výročiu na Slovensku ti 

želám všetko len to najlepšie! Poslušné 

krivky rastu vo všetkých pozitívnych 

sférach, spokojných zákazníkov aj 

zamestnancov a veľa, veľa nových 

otvorených predajní, skvelých nápadov 

a kvalitných produktov.

Nech je pre všetkých Lidl aj naďalej tá 

správna voľba! 

PALI PLEVČÍK

Prajem ďalších 15 rokov 

spokojnosti, čerstvosti, energie 

a skvelých nápadov všetkým,  

ktorí denne pracujú na tom,  

aby to isté mohli dnes spolu s vami 

oslavovať aj verní zákazníci po celom 

Slovensku!  

Všetko najlepšie k 15. narodeninám!

MARTIN PYCO RAUSCH

K 15. narodeninám 

Lidlu želám,  

aby všetko spolu ladilo tak  

ako ingrediencie v receptoch Kuchyne 

Lidla. Aby ste vždy namiešali ten 

správny pomer všetkého dôležitého: 

spokojných zákazníkov, ústretových 

zamestnancov a skvelých produktov!

MARCEL IHNAČÁK 

Drahý Lidl, 
je pre mňa skutočne obrovským 

potešením piecť pre Lidl cukráreň. 

Vymýšľanie receptov z kvalitných 

surovín predávaných v Lidli je pre 

mňa vždy tá správna voľba a verím, že 

aj preto sú zákusky výnimočné. Lidlu 

želám ešte viac spokojných zákazníkov 

a rovnakých nadšencov pre jeho 

produkty, ako som ja.

VERONIKA BUŠOVÁ

Milý Lidl, 
prajeme ti, aby si aj v ďalších rokoch 

prinášal stále rovnakú radosť ľuďom. 

Aby aj vďaka tebe trávili príjemné 

chvíle s rodinou pri chutných 

raňajkách, grilovačkách s priateľmi 

alebo romantickej večeri. Samy vieme, 

koľko dobrej nálady dokáže skvelé 

jedlo priniesť do života. Prinášaj ju ešte 

desiatky rokov a buď stále lepší! 

MIRKA KAŠUBOVÁ A MAŤA 

BOLIBRUCHOVÁ, BEAUTIFOOD
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Oslávte naše 
narodeniny s tortou 
od Veroniky!
Bez nej sa totiž žiadna dobrá párty nezaobíde. Špeciálny recept  
na narodeninovú tortu pre nás Lidlákov pripravila naša cukrárka Veronika 
Bušová. Popri pečení sme ju stihli aj vyspovedať. Prezradila nám pikošky 
zo zákulisia natáčania Lidl cukrárne, ale aj niečo viac zo svojho súkromia. 
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Súčasťou Lidl cukrárne si už viac 
ako dva roky. Ako sa ti s nami 
spolupracuje?
Lidl cukráreň je môj srdcový projekt 
od samého začiatku, pretože je najmä 
o kreativite a vymýšľaní receptov na 
rôzne zaujímavé témy. Počas natáčaní 
sme spolu s celým tímom zažili veľa 
zábavy. V letných mesiacoch sme 
nakrúcali vonku v prírode, čo vnímam ako 
skvelé osvieženie projektu, a ďakujem 
aj produkcii, že som do projektu mohla 
zapojiť svoju dcérku Ninku.

Prezradíš nám zákulisie natáčania? 
Ako prebieha príprava dezertov či 
samotné natáčanie? Čo všetko je 
za tým?
Samotné nakrúcanie býva už len 
čerešničkou na torte. Predchádza mu 
dlhá príprava, keď recepty vymýšľam 
tak, aby pasovali na jednotlivé tematické 
týždne. Do receptov sa snažím zaradiť 
aj bezlepkové varianty, jednoduchšie 
dezerty, ale aj zložitejšie torty, na ktorých 
už aj skúsených cukrárov naučím nové 
techniky. Nakrúcanie je tímová práca, 
kde musí byť všetko vopred presne 
naplánované a pripravené. Pri nakrúcaní 
sa vždy tešíme na poslednú klapku, keď 
môžeme koláče konečne spoločne aj 
ochutnať. Zaujímavosťou je, že nakrúcame 
s časovým predstihom, čo znamená, že 
vianočné recepty natáčame v lete. Takže 
už teraz sme prejedení vianočného pečiva 
(smiech).

Prichádzať stále s novými receptmi 
je asi celkom náročné. Čo ťa najviac 
inšpiruje pri vymýšľaní nových 
dezertov?
Odoberám veľa zahraničných 
gurmánskych časopisov, ktoré s obľubou 
čítam pri káve, keď malá spinká. To je môj 
svet. Sledujem gastro trendy na internete 
a stránky svojich obľúbených cukrárov. 
Rada cestujem a na cestách vždy plánujem 
návštevy reštaurácií, cukrární a pekární 
tak, aby sme ochutnali čo najviac 
z miestnej kuchyne. Nazbierané zážitky 
potom doma zúročujem pri vymýšľaní 
nových receptúr.

Počas letných mesiacov si vymenila 
štúdiové priestory kuchyne v Lidl 
cukrárni za prípravu dobrôt pod holým 
nebom. Na obraze sme ťa videli aj spolu 
s dcérkou Ninkou. Aké to bolo, doviesť si 
celý štáb priamo domov?
Pre mňa bolo exteriérové nakrúcanie 
skvelým oživením a musím povedať, 
že som si ho naozaj užila. Ninka nás 

pozorovala a túžila sa zapojiť, čo sme jej nakoniec dovolili. Podľa mňa je varenie s deťmi 
skvelý koncept nielen počas letnej sezóny a rada by som v ňom pokračovala. Doma 
panovala uvoľnenejšia atmosféra ako v štúdiu, počas prestávok sme ležali na tráve 
a podľa mňa sa nám celkovo podarilo docieliť prirodzenejší výsledok.

Spomenieš si na nejakú zábavnú historku z natáčania?
Tých bolo skutočne obrovské množstvo! Možno by som vypichla situáciu, keď sa 
produkcia pokúsila zabaviť nášho psa počas ostrej kŕmením plátkami šunky. Na druhý 
deň už museli priniesť plnú igelitku mäsa, lebo s jedlom rastie chuť aj Gejšine nároky  
na mäsové úplatky.

Vráťme sa trošku do minulosti. Ako si sa vôbec dostala od práva k cukrárstvu?
Milujem sladkosti. Už od malička som často chodila k babičke na „kuchynské práce“. 
Sedela som na kuchynskej linke a s veľkou radosťou pomáhala pri pečení. Cukrárstvo 
ma napĺňa a je mi bližšie ako právo. Teší ma, keď výsledok mojej práce ľuďom chutí.

Právo si vyštudovala v Bratislave, cukrárstvo v New Yorku. Prečo si sa rozhodla 
odísť práve do Ameriky?
Právo som študovala na Slovensku. Vďaka tomu ovládam našu legislatívu. New 
York som si zas vybrala preto, lebo nie je orientovaný na jeden druh kuchyne. Je to 
multikultúrne mesto. Jeho gastro scéna je stretom mnohých kuchýň, ktoré sa navzájom 
prelínajú. Očarili ma osnovy cukrárskeho programu na ICC (International culinary 
center) a možnosti, ktoré ponúka. Napríklad stáže a projekty, do ktorých som sa 
v Amerike vo voľnom čase veľa zapájala.

Si mama štvorročnej Ninky. Ako sa dá zvládnuť rola mamy a profesionálnej 
cukrárky?
Nebudem tvrdiť, že je to jednoduché. Myslím si, že každá pracujúca matka mi dá 
za pravdu, že je to najmä o dobrej organizácii času a logistike. Veľmi mi pomáha 
práve moja mamina, ktorá je už na plný úväzok babkou. Ninka ju zbožňuje. Ľahšie 
sa mi od nej odchádza, keď viem, že je spokojná a má skvelý program a lásku, ktorú 
potrebuje. Niekedy mi je ľúto, že nie som celý čas s ňou. Ale na druhej strane, aj 
Ninka určite ocení, že má maminu, ktorú práca napĺňa a má sa kde realizovať. Doma 
potom neriešime malichernosti. Čas, ktorý s Ninkou trávim, sa snažím využiť čo 
najlepšie. Chodíme na výlety, jazdíme na koni, prechádzame sa v prírode, bláznime 
sa a veľa sa spolu smejeme.
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Pistáciová torta 
s čučoriedkami, figami 
a tvarohovým krémom
Na korpus 
potrebujeme:
9 bielkov
9 žĺtkov
300 g kryštálového cukru
130 g slnečnicového oleja
1 lyžičku soli
220 g hladkej múky
140 g mletých pistácií
200 g malinového džemu

Na krém 
potrebujeme:
500 g mascarpone
250 g smotany na šľahanie
250 g jemného tvarohu
200 g bielej čokolády

Ovocie:
125 g čerstvých čučoriedok
5 ks čerstvých fíg

Ozdoba:
125 g čerstvých čučoriedok
5 ks čerstvých fíg

Postup:

1.  Bielky vyšľaháme so štipkou soli do peny.
2. Postupne pridávame cukor.
3.  Šľaháme do konzistencie tuhého lesklého snehu 

približne 7 minút.
4.  Opatrne zašľaháme na pomalých otáčkach  

olej a žĺtky.
5.  Ručne špachtľou primiešame múku s orieškami.
6  Cesto nalejeme do dvoch olejom vymastených 

a múkou vysypaných foriem s priemerom 20 cm.
7.  Pečieme pri 175 °C približne 45 minút.
8.  Necháme 10 minút vychladnúť, potom uvoľníme 

z formy a pretočíme na chladiacu mriežku.
9.  Vychladnuté korpusy vodorovne prerežeme tak, 

aby sme dostali 4 rovnaké pláty.
10.  Pripravíme si krém. Bielu čokoládu rozpustíme 

vo vodnom kúpeli.
11.  Ostatné suroviny vyšľaháme spolu dotuha.
12.  Pridáme vlažnú čokoládu a rýchlo zašľaháme.
13.  Korpusy potierame malinovým džemom a plníme 

krémom.
14.  Do krému vkladáme nakrájané ovocie.
15.  Tortu nakoniec potrieme zvyšným krémom  

a dáme stuhnúť do chladničky.
16.  Pred podávaním ju dozdobíme zvyšným ovocím.

Čas prípravy: 30 minút | Čas pečenia: 45 minút
Čas tuhnutia: cez noc | Počet porcií: 16

V práci sa asi napečieš dosýta,  
zostáva ti ešte energia pripravovať 
sladké dobroty pre rodinu?
Zostáva nám veľa sladkostí z rôznych 
fotení a ochutnávok pre klientov. Sladké 
im nie je také vzácne. Ninka sladkosti 
ani veľmi neobľubuje, dokonca vypľúva 
čokoládu. Keď pečiem doma, snažím sa 
piecť o čosi zdravšie. Používam med, 
špaldovú múku alebo rastlinné mlieka. 
Rodina však skôr ako zákusky ocení sladké 
obedy, ako sú šúľance či ovocné guľky. 
Doma vyrábam skôr takéto dobroty.  
Na objednávku.

Aký je váš najobľúbenejší  
rodinný dezert?
Ja osobne milujem čistý maslový 
croissant. Doma si najčastejšie pýtajú 
ovocné dezerty alebo tie najjednoduchšie 
veci, ako sú lekvárové buchty.

Na aké recepty sa môžeme tešiť 
najbližšie týždne?
Zaujímavá bude jesenná sezóna so 
strašidelným Halloweenom. Ale to sa 
nechajte prekvapiť. Za vyskúšanie stojí aj 
špeciálna narodeninová torta.

Čo by si zapriala Lidlu 
k 15. narodeninám?
Lidlu by som rada zo srdca zablahoželala 
k úspešnému pôsobeniu na slovenskom 
trhu a aj do budúcna popriala toľko 
spokojných zákazníkov ako doteraz. 
Prajem mu, aby vydržala vysoko 
nastavená latka kvality ponúkaných 
potravín a marketingovej kreativity. 
Už teraz sa teším sa na ďalšie spoločné 
projekty.

¤ SRDCOVKY:
Znamenie: Ryby
Obľúbený film: Pulp Fiction, 
Temple Grandin 
Hudba: Lady Gaga alebo detské 
pesničky
Relax: prechádzka v prírode, pobyt 
na čerstvom vzduchu s deťmi  
a so zvieratami
Povahová črta, ktorá ťa 
vystihuje: tvorivosť
TOP Lidl produkt: mascarpone 
Lovilio
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Veľký súťažný kvíz 
o veľkom výročí

Prečítal/a si si celý náš jubilejný časopis? Tak to nebudeš mať žiadny problém 
odpovedať na tieto otázky o histórii a úspechoch nášho reťazca.  
Osláv 15. narodeniny aj ty s jedným z 15 kupónov na nákup v Lidli v hodnote 50 €!  
Správne odpovede nám pošli do 30. októbra. Držíme palce pri žrebovaní.

Pravidlá súťaže nájdeš na LIDLNete v sekcii infocentrum.

1. 
Ako sa krstným menom  
volá zakladateľ Lidla?
a) Dieter
b) Pieter
c) Piotr

2. 
Koľko bolo pôvodných pobočiek 
Lidla, kým sa z neho stala sieť?
a) 5
b) 30
c) 70

3. 
Kde bola otvorená prvá zahraničná 
pobočka Lidla?
a) V Paríži
b) V New Yorku
c) V Prahe

4. 
Kedy bol otvorený prvý Lidl 
na Slovensku?
a) 2. 9. 2003
b) 9. 9. 2004
c) 12. 9. 2005

5. 
Koľko predajní máme na Slovensku 
teraz?
a) 27
b) 89
c) 137

6. 
V ktorom roku dostali všetci Lidláci 
v predajniach a skladoch k uniforme 
topánky s oceľovou špičkou?
a) 2004
b) 2013
c) 2019

7. 
Koľký stromček v poradí sme 
tento rok vysadili v Tatrách v rámci 
projektu Voda pre stromy?
a) miliónty
b) tisíci
c) desaťtisíci

8. 
Koľko ihrísk sme odovzdali deťom 
v rámci projektu Žihadielko?
a) 4
b) 40
c) 400

9. 
Koľko logistických centier máme 
na Slovensku?
a) 1
b) 3
c) 8

10. 
Aký bol prvý tematický týždeň v Lidli?
a) Taliansky
b) Ázijský
c) Čičmanský 

11. 
V roku 2018 sme spravili veľkú 
zmenu v receptúre nášho rožka. Čím 
sa líši od tých z ostatných reťazcov?
a) neobsahuje éčka
b) neobsahuje múku
c) neobsahuje vajcia

12. 
Kedy sme rozbehli prvé Lidl pekárne?
a) 2003
b) 2009
c) 2018

13. 
V kategórii Obchodník s potravinami 
sme zozbierali viacero zlatých 
medailí. Koľko?
a) 2
b) 4
c) 5

14. 
Ako sa volá lojalitný program 
v podobe aplikácie, na ktorom pracujú 
naši kolegovia z oddelenia Digital?
a) Lidl Plus
b) Lidl Minus
c) nič také sa nepripravuje

15. 
Koľké výročie 
oslavujeme  
tento rok?
a) 5
b) 10
c) 15
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