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atria medzi nich aj Slováci. Po-
nuka tyčiniek ako zdravšej alterna-
tívy sladkostí sa v našich obchodoch 
neustále rozširuje. Tyčinky sa na pul-
toch predajní už udomácnili a podľa 
skúseností zo zahraničia sa ich 
sortiment zrejme ešte zväčší. Trh je 
preto pre výrobcov veľmi zaujímavý 
a tyčinky majú u nás veľký potenciál.

Kam až sa môže tento segment roz-
vinúť veľmi dobre vidno napríklad 
vo Fínsku. „Kamkoľvek sa otočíte , 
tyčinky všetkých druhov na vás vy-
skakujú zo všetkých predajných ka-
nálov,“ približuje Viktoria Goruskova, 
Sales Manager pre ruský trh.

Aj v našich obchodoch stále pribú-
dajú nové značky, no priestor na 
kvalitný produkt sa vždy nájde. Keď 
značka dostane šancu, výsledky sa 
vyhodnocujú zhruba po pol roku. 
Tyčinky, ktoré sa nepredávajú, z por-
tfólia vypadnú a  dajú priestor no-
vým druhom. S  úspešnou výrobou 
pre klientov, ktorých výrobky sa do-
kážu udržať na pultoch, majú skú-
senosti práve v galantskom závode.

Klienti na prvom mieste

V  HFS sa rozhodli využívať celú ka-
pacitu závodu len na zákazkovú vý-
robu pre klientov. „Našou najväčšou 
výhodou je flexibilita. Keďže nemá-
me plne obsadenú výrobnú linku, 
nový vývoj môžeme operatívne za-
radiť na testovanie. Vývojové vzor-
ky zákazníkovi predstavíme už do 
dvoch týždňov od prvého stretnutia 
a kompletný vývoj dokážeme zrea-
lizovať za šesť týždňov. Ponúkame 
komplexné kreatívne služby od ná-
vrhu receptúry až po dizajn obalu 
a  zabezpečujeme aj výrobu obalo-
vého materiálu,“ vysvetľuje Dagmar 
Sadecká, riaditeľka závodu HFS. Fir-
ma sa tak chce odlíšiť od veľkých 
hráčov na trhu, ktorí vyrábajú svo-
je privátne produkty a popri tom si 
„priberú“ aj iných klientov. „Pre HFS 
budú klienti vždy absolútnou priori-
tou,“ tvrdí Dagmar Sadecká.

Influenceri,  
aerolinky aj automaty

Klienti závodu sú rôzni, od malých 
influencerov až po veľké mená na 

trhu. Tí majú zvyčajne konkrétnu 
predstavu, ako má ich tyčinka vyzerať. 
„Tyčinka je zaujímavá pre mnohých 
netradičných klientov. Sú medzi nimi 
športovci, ktorí majú e-shop so špor-
tovou výživou alebo influenceri, ktorí si 
budujú značku a chcú osloviť fanúši-
kov niečím novým,“ hovorí Filip Farka, 
ktorý v HFS pôsobí ako Business De-
velopment Manager. Ten však vníma 
aj mnoho ďalších potenciálnych klien-
tov. Výrobcov výživových produktov 
alebo potravín, ktorým by sa do 
portfólia hodila tyčinka. Sieť lekární, 
drogérií, čerpacích staníc či kioskov. 
Kiná, kde si namiesto pukancov 
k filmu kúpite kvalitnú tyčinku a kávu 
so sebou. Spoluprácu si vie predstaviť 
aj s  aerolinkami či prevádzkovateľmi 
vlakov, kde sa už dnes dá bežne kú-
piť káva alebo občerstvenie. Alebo aj 
s  operátormi vendingových automa-
tov v biznis centrách zdravotných stre-
diskách, školských bufetoch alebo na 
staniciach.
 

Trendy jedlo

Tyčinky sa tešia veľkej populari-
te u  predajcov najmä preto, že ich 
môžu umiestniť tam, kde potre-
bujú. Okrem klasických regálov ju 

môžu umiestniť napríklad do sto-
jana v  pokladničnej zóne a  využiť 
takzvaný impulzívny predaj. Ako 
doplnkový sortiment si svoje miesto 
nájdu napríklad aj v  hobbymarke-
toch. Uplatnia sa aj v  sezónnych 
prevádzkach na kúpaliskách alebo 
v  lyžiarskych strediskách. „Cieľovou 
skupinou našich výrobkov sú pre-
važne mladí ľudia vo veku približne 
20 až 35 rokov. Proteínové tyčinky 
vyhľadávajú manažéri, šoféri, špor-
tovci, no aj všetci tí, ktorí radi cvičia 
a starajú sa o štíhlu líniu. Ak nemá-
te čas ísť na obed, nutrične vyváže-
ná tyčinka dokáže svojou výživovou 
hodnotou pokryť minimálne jedno 
jedlo denne,“ vysvetľuje Sadecká, 
riaditeľka galantského závodu.

Vegáni aj mamičky

Zaujímavou cieľovou skupinou pre 
potravinárov sú vegáni. Počet vy-
znávačov tohto životného štýlu ne-
ustále rastie. Aj v  Galante sa vy-
rábajú tyčinky, v  ktorých klasický 
mliečny proteín nahrádza proteín 
z ryže alebo konope.

„Podarilo sa nám vyvinúť aj netra-
dičnú vegánsku tyčinku s veľmi níz-

P

Továreň 
sladkých
želaní

Nenápadná budova v galantskom 
priemyselnom parku ukrýva sladké 

tajomstvo. Vyrábajú sa tu nielen chutné, 
ale predovšetkým zdravé a nutrične 

vyvážené tyčinky pre desiatky privátnych 
značiek. Healthy Food Supplements (HFS) 

produkuje vo svojom najmodernejšom 
závode tyčinky, ktoré si obľúbili 

spotrebitelia po celom svete.

Autor: Proxenta
Foto: Giuliano Bausano, Monika Balgová

Mgr. Dagmar Sádecká, riaditeľka závodu Healthy Food Supplements 
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kym obsahom cukru. Bolo to pomerne 
komplikované, pretože takéto tyčinky 
sa ešte donedávna vyrábali na báze 
ovocnej, väčšinou datľovej pasty, ktorá 
sama osebe obsahuje cukor,“ približu-
je Monika Melicherová, vývojová špecia-
listka a technologička HFS.

V  kurze sú tiež takzvané „superfo-
ods“. Medzi populárne suroviny pat-
ria napríklad kakaové bôby, spiruli-
na, chlorella či maca prášok. Podľa 
Melicherovej v poslednej dobe zdra-
vé tyčinky oslovujú aj mamičky, kto-
ré hľadajú výživný a nutrične vyváže-
ný pokrm pre svoje deti. Napríklad 
na desiatu. Tieto výrobky obsahu-
jú len čisto prírodné ingrediencie  – 
ovocnú pastu, mandle, vlákninu 
z  čakanky, lyofilizované višne ale-
bo sušené marhule a  sú úplne bez 
pridaného cukru. „Práve v oblasti vý-
robkov pre deti vidím veľký priestor 
na ďalší rozvoj. Ovocné pasty, z kto-
rých sa vyrábajú, im môžu pripa-
dať kyslé. Pripravili sme preto viace-
ro receptov, ktoré rešpektujú chute 
najmenších konzumentov,“ myslí si 
Melicherová. HFS sa pravidelne stre-
táva s  rozmanitými požiadavkami 
klientov. Pre zahraničný trh vyvinu-
li v  závode napríklad tyčinku s  ko-
nopným proteínom či s CBD olejom. 
HFS zožalo úspechy aj na mnohých 
veľtrhoch a  B2B stretnutiach, ktoré 
organizuje SARIO, ministerstvo hos-
podárstva alebo obchodné zastupi-
teľstvá pri veľvyslanectvách.

High protein aj low sugar

Vývojové centrum v  HFS je špecific-
ké tým, že každú objednávku vníma-
jú ako výzvu a snažia sa pre klientov 
vymyslieť čo najzaujímavejší kon-
cept produktu. Preto nás zaujímalo, 
či majú samotní galantskí špecialis-
ti predstavu, kam sa dá ešte posú-
vať. „Vieme napríklad pripraviť rôzne 
vitamínové a  minerálne komplexy. 
Momentálne máme od jedného pre-
vádzkovateľa e-shopu požiadavku 
na tyčinku s enormným množstvom 
proteínov. Otestovali sme preto špe-
ciálne proteínové guľôčky, ktoré po-

užívame v  kombinácii s  klasickým 
mliečnym proteínom,“ opisuje bu-
dúce trendy Melicherová. Výhodou 
vysokého podielu proteínov je niž-
ší obsah cukru. V súčasnosti sa teda 
v  sortimente nachádzajú „high pro-
tein“ aj „low sugar“ produkty.

Bez lepku či laktózy

Pre ľudí s  rôznymi intoleranciami sa 
v  závode vyrábajú bezlaktózové či 
bezlepkové tyčinky a aj produkty pre 
spotrebiteľov, ktorí zásadne odmieta-
jú kupovať produkty s  obsahom pal-
mového tuku. „Niektorí naši klienti 
presne vedia, aké má mať ich tyčinka 
nutričné hodnoty. Iní si prinesú vzor-
ku zo zahraničia, ktorá im zachutila. 
Tiež sa nám stáva, že v prídu s nápa-
dom, ktorý podľa našich skúsenos-
tí nemá dlhodobý potenciál a  na 
slovenskom trhu zrejme neprerazí,“ 
otvorene tvrdí Sádecká. HFS si zakla-
dá na svojej povesti a snaží sa vyrábať 
vysokokvalitné produkty. Preto vždy 
úprimne poradia klientom, čo je pre 
trh zaujímavé a čo nie.

Od nápadu až po obal

Vznik novej tyčinky je podľa riaditeľky 
závodu jednoduchší, ako by sa na prvý 
pohľad zdalo. Na úvodnom stretnutí 
zákazník predstaví svoju ideu a odbor-
níci z HFS sa snažia identifikovať jeho 
potreby. Komunikujú sa požiadavky 
klienta na cenu, nutričnú skladbu ty-
činky či jej príchuť a gramáž. Ak klient 
súhlasí s  obchodnými a  platobnými 
podmienkami spolupráce, technoló-
govia začnú vyvíjať novú receptúru. 
Klient postupne produkt pripomien-
kuje a  keď je s  výsledkom spokojný, 
smeruje nová tyčinka do výroby. „Keď 
klient odsúhlasí aj otestovanú tyčinku, 
nasleduje výroba obalového materi-
álu. Keďže klient má svoju predstavu 
o  tom, ako má obal vyzerať, grafic-
ké podklady väčšinou dodáva sám. 
Grafický návrh mu však môžeme pri-
praviť aj my, ak o  to prejaví záujem,“ 
opisuje Sádecká. Existuje však aj mož-
nosť, že si klient vyberie už vyvinuté 
vzorky, ktoré vymysleli vývojoví pra-
covníci. Hotovú tyčinku tak môže mať 
k dispozícii prakticky ihneď.  

Mgr. Dagmar Sádecká, riaditeľka závodu a Filip Farka, Business Development Manager 

kamžite zareagovala aj investičná 
skupina Proxenta. Jej marketingová ri-
aditeľka Monika Balgová vymyslela 
spôsob, ako pomôcť ľuďom v prvej línii, 
ktorí boli vystavení najväčšiemu riziku 
prenosu nákazy. „Snažili sme sa nájsť 
niečo, čo by pomohlo najmä personá-
lu v nemocniciach, záchranárom a os-
tatným záchranným zložkám. Sama 
viem, že v takýchto vypätých situáciách 
človek často na seba nemyslí a  zabú-
da jesť,“ hovorí Balgová. Zrodila sa 
myšlienka vytvoriť “jedlo”, ktoré dodá 
energiu a  mikrovýživu, no zároveň nie 
je náročné na skladovanie, zmestí sa 
do vrecka a  dá sa po ňom kedykoľvek 
siahnuť. Podobne ako kozmická strava.

Stačilo desať dní

Tím odborníkov sa zišiel v  galants-
kom závode Healthy Food Supple-
ments (HFS), ktorý sa venuje výrobe 
najrôznejších funkčných tyčiniek. Bio-
chemik Peter Szalay a  potravinová 
technologička Monika Melicherová 
mali necelé dva týždne na to, aby vy-
mysleli receptúru tyčinky, ktorá dokáže 

nahradiť výpadok pravidelnej stravy 
v  krízovom období. „Tím podal v  čase 
krízy neuveriteľný výkon. Za desať dní 
dokázal zostaviť receptúru, ktorá za 
štandardných podmienok vzniká celé 
mesiace,“ hovorí Dagmar Sadecká, ri-
aditeľka HFS. Rovnako krátky čas mal 
aj zvyšok tímu na nákup potrebných 
surovín a prípravu obalov. Potvrdilo sa 
staré známe “rob dobro a  dobro sa ti 
vráti”. Partnerské spoločnosti sa pridali 
k pomoci tiež. Tlačiareň vytlačila obaly 
v extrémne krátkom čase a bez zisku, 
rovnako nezištne pristupovali k tvorbe 
webstránky programátori.

Pre Záchranku  
sa nevyzlieka

Výsledkom tímovej práce je tyčin-
ka Záchranka s obsahom superfood. 
Jej základ tvorí prírodná datľová 
pasta, v  ktorej sú zakomponované 
mandle, vláknina z  jabĺk a  čakanky, 
vitamíny C, E a D, horčík, zinok, mag-
nézium, prírodný zázvorový prášok, 
morská riasa spirulína, extrakt zo 
zeleného čaju, kofeín, taurín, L-glu-
tamín a L-karnitín. „Zmes týchto bio-
logicky aktívnych látok v dávke troch 
tyčiniek denne pomáha zlepšiť ener-
getický metabolizmus, podporí funk-
ciu srdca, mozgu, aktivitu pečene 
a  tukového tkaniva. Tiež bdelosť, 
náladu a kognitívne procesy. Navyše 
zmierňuje pocit hladu,“ hovorí bio-
chemik Peter Szalay. Odborníkom sa 
podarilo vytvoriť variant stravy, ktorú 
vďaka svojej nenáročnosti dokáže 
zjesť aj zdravotník v  jednorazovom 
ochrannom odeve bez toho, aby si ho 
musel vyzliecť. Tyčinkou si doplní en-
ergiu, potrebné vitamíny,  minerály 
a živiny.

Jednorazová akcia na pomoc v boji  
s COVID-19 SA STÁVA TRVALÝM 
CHARITATÍVNYM PROJEKTOM

Pandémia koronavírusu presunula náš každodenný život do nového 
„normálu“. Jej prvá vlna preverila nielen zdravotníctvo, ale aj 

pripravenosť jednotlivých štátov na horšie obdobie. Naša krajina nie je 
výnimkou. Zdravotnícky personál z celého Slovenska hlásil od marca 
nedostatok dezinfekcie a ochranných pomôcok. Z rúšok a ochranných 

oblekov sa stal nedostupný artikel. Mnohí podnikatelia sa snažili 
finančne prispieť nemalými čiastkami na ich zabezpečenie, dodávatelia 

napriek tomu nestíhali produkty dodávať ani pre potreby štátu.

Autor: Júlia Mekyňová
Foto: Andrej Kyselica, Dušan Křístek
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CHCELI SME  
NÁJSŤ NIEČO,  

ČO BY POMOHLO  
ZÁCHRANÁROM  

A ZDRAVOTNÍKOM  
V PRVÝCH LÍNIÁCH
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„PROJEKT 
ZÁCHRANKA JE 
MIMORIADNE 
VZÁCNY POČIN A SOM 
POCTENÁ, ŽE SA MI 
DOSTALO DÔVERY 
A MÔŽEM BYŤ JEHO 
AMBASÁDORKOU.“
Spisovateľkaa influencerka  
Tamara Šimončíková Heribanová

Zisk sa rovná nule

Napriek tomu, že projekt špeciálnej 
funkčnej tyčinky by v  komerčnej sfére 
dokázal generovať slušný zisk, zarobiť 
nebol jeho cieľ. „Chceli sme naozaj po-
môcť všetkým, ktorí sa snažili udržať nás 
v bezpečí napriek tomu, že sami riskova-
li svoje zdravie,“ hovorí Pavol Kožík, ge-
nerálny riaditeľ investičnej skupiny.

Proxenta investovala do projektu 
100  tisíc eur. „Hoci sa to najprv zda-
lo ako dosť, zistili sme, že medzi 
záchranármi, zdravotníkmi, policajt-
mi či vojakmi je po týchto tyčinkách 
veľký dopyt. A tak sme rozmýšľali, ako 
to vyriešiť,“ vysvetľuje Monika Balgová. 
V  závode HFS “ťahali” zamestnan-
ci nadčasy, aby v  zrýchlenom tempe 
dokázali vyrobiť požadované množst-
vo tyčiniek. Vzápätí prišla ďalšia výzva: 
ako ich v čase karantény doručiť všet-
kým, ktorí ich potrebovali. Spoločno-
sti sa dobrovoľne ponúklo občian-
ske združenie Pohotovostný pátrací 
tím, ktorý rozviezol časť vyrobených 
tyčiniek. Na distribúcii sa podieľa-
li aj mnohí zamestnanci HFS a  Prox-
enty a  postupne sa prostredníctvom 
sociálnych sietí začali hlásiť dobro-
voľníci. Počas prvej vlny rozviezli viac 
ako 56 tisíc tyčiniek do nemocníc, do-
movov seniorov, záchranných služieb, 
policajných staníc, ale aj vojakom 
slúžiacim na hraniciach.

Obrovská podpora od ľudí

Postupom času sa na tyčinku zača-
li pýtať aj ľudia, pre ktorých pôvodne 
nebola určená. Od športovcov, cez 
zamestnancov, ktorí museli počas 
prvej vlny pandémie zvýšiť v  práci 
výkonnosť, až po mamičky na mater-
skej. Firma zo začiatku neplánovala 
výrobu obnoviť a na komerčný predaj 
nemyslela už vôbec. No tyčinky sa 
čoskoro minuli a z viacerých nemocníc 
sa ozývali prosby o  doplnenie zásob. 
Nedočkaví záujemcovia doslova 
denne bombardovali Proxentu otázk-
ou, ako by mohli projekt podporiť, 
a tak muselo marketingové oddelenie 
opäť hľadať riešenie.

„Skúsili sme osloviť obchodné reťazce, 
či by nám Záchranku pomohli 
predávať. Vysvetľovali sme, že na 
tyčinke neplánujeme zarobiť, ale zo zi-

sku z  predaja jednej vyrobíme ďalšie 
dve, ktoré rozdáme opäť do prvej línie. 
Samozrejme, s naším ziskom, ktorý sa 
rovná nule,“ opisuje Monika Balgová. 
Prekvapivo rýchlo našla partnerov v si-
eti potravín Yeme a Kaufland, ktorých 
nadchla myšlienka pomoci a  tyčinky 
Záchranka predávali vo svojich preda-
jniach. Pridalo sa aj niekoľko menších 
obchodíkov a  fitnesscentier. Princíp 
bol jednoduchý: kúpou jednej tyčinky 
Záchranka zákazník zároveň daroval 
ďalšie dve ľuďom v prvej línii boja proti 
koronavírusu.

Pomohli influenceri i médiá

Projekt pôvodne nerátal s  market-
ingovými nákladmi. Neexistoval ani 
biznis plán. Tyčinky sa mali vyrobiť 
a  rozdať predovšetkým pre akútne 
potreby zdravotníkov. Koniec prvej 
vlny ochorenia COVID-19 mal dať 
bodku aj za „tyčinkovým“ projektom. 
„O  pomoc sme preto požiadali in-
špiratívne ženy, ktoré nám nezištne 
pomohli informovať verejnosť,“ 
vysvetľuje myšlienku spolupráce Bal-
gová. Do prezentácie neziskového 
projektu Záchranka sa zapojili influ-
encerky Tamara Šimončíková Herib-
anová, Veronika Vagnerová, Mirka Lu-
berdová či Terka Poliaková.

V rámci špeciálnej spolupráce mohlo 
15  tisíc čitateliek mesačníka SME 
ženy Záchranku vyskúšať, bola príba-
lom augustového čísla. Tak sa v krát-
kom čase podarilo rozšíriť pove-
domie o Záchranke. Záujem o ňu od 
letných mesiacov postupne nara-
stá. „Veľmi nám to pomohlo. Vďaka 
zakúpeným tyčinkám sme mohli vy-
robiť ďalšie kusy a rozdať ich ľuďom, 
ktorí pre nás riskujú zdravie,“ teší sa 
z vydareného projektu marketingová 
riaditeľka. Zároveň garantuje, že pro-
jekt zostane vždy neziskový a nebude 

na Slovensku využívaný na štandard-
ný komerčný predaj.

Aj druhá vlna 
 potrebovala Záchranku

Akútna potreba poskytnúť zdravot-
níkom energetickú, výživnú a  prak-
tickú tyčinku vznikla aj na jeseň po-
čas celoplošného testovania. Skupina 
Proxenta vyrobila a  darovala 32  tisíc 
kusov tyčiniek, ktoré pokryli potreby 
zdravotníkov a  dobrovoľníkov na ce-
lom Slovensku.

S distribúciou do jednotlivých regió-
nov pomáhali dobrovoľníci, hasiči 
a  Pohotovostný pátrací tím. Dodáv-
ky distribuovali najčastejšie primáto-
rom a  starostom jednotlivých miest, 
mestských častí a obcí, ktorí pokra-

Záchranka je 
„SUPERFOOD“

Tyčinka je vyrobená na prírodnej 
báze. Jej základ tvorí datľová pasta, 
vláknina z jabĺk, čakanky a drvené 
mandle. Je bez lepku, laktózy, sóje, 
bez pridaného cukru, vegan a nat-
ural. Obsahuje vitamíny C, D a  E. 
Je obohatená o  zázvorový prášok, 
ktorý má antivírusové účinky. Prid-
ali sme do nej morskú riasu spir-
ulína, magnézium, zinok, kofeín, 
taurín, extrakt zo zeleného čaju, 
L-karnitín a  L-glutamín. Záchran-
ka nie je sladkosť. Patrí do skupiny 
superfoods. Je to funkčná potravi-
na, ktorá dodá telu energiu, vita-
míny a  minerály, ktoré ho chránia 
a  pomáhajú v  boji proti únave 
a vyčerpaniu.

POČAS PRVEJ VLNY 
PANDÉMIE PROXENTA 

DAROVALA VIAC  
AKO 56 TISÍC KUSOV 

TYČINIEK
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Svojím vzhľadom a vystupovaním kompletne nabúrava zaužívané  
predstavy o vedcoch. Nenosí biely plášť a v jeho laboratóriu by ste zbytočne 

hľadali pipety či skúmavky. Namiesto nich by ste tam našli prístroje  
veľkosti kancelárskej tlačiarne, každý v hodnote jedného  

bratislavského bytu. Toho na Kolibe. 
Autor: Magdaléna Dorčáková 

Foto: Giuliano Bausano

Peter Szalay

Záchranka je bojovník 
PROTI VÍRUSOM A HLADU

iochemik Peter Sza-
lay je jedným z  členov 
tímu, ktorý sa podieľal na 
vývoji unikátnej tyčinky 
Záchranka. Zaujímalo nás 
preto, aká bola jeho úloha 
v  procese vývoja receptú-
ry. „Zadanie, ktoré sme do-
stali, bolo vymyslieť chutnú 
a zdravú tyčinku, ktorá by 
v čase prvej vlny pandémie 
zjednodušila fungovanie 
zdravotníkom a  záchran-
ným zložkám. Tí boli celé 
dni uväznení v  ochran-
ných odevoch a  ich prí-
stup k  jedlu bol výrazne 
obmedzený. Funkčnosť ty-
činky sme navyše mali roz-
šíriť aj o to, aby zlepšila odolnosť orga-
nizmu voči vírusovým ochoreniam,“ 
približuje Szalay.

A bol to práve Peter Szalay, ktorého úlo-
hou bolo vytipovať použiteľné biolo-
gicky aktívne látky a použiť ich v  takej 
kombinácii a  v  takom množstve, aby 
po konzumácii tyčinka nielen zahnala 
pocit hladu, ale najmä zlepšila schop-
nosť organizmu vysporiadať sa s  víru-
sovou infekciou. Szalay tvrdí, že vhod-
né účinné látky sú už dávno známe. 
„Išlo len o to, použiť existujúce poznatky 
a uplatniť ich v praxi,“ prízvukuje.

Potraviny z  kategórie „superfoods“ 
nie sú dnes už ničím výnimočným. Aj 
na našom trhu rastie výber rôznych 
energetických či proteínových tyči-
niek. Neodpustili sme si preto otázku, 
čím je tyčinka Záchranka taká unikát-

na? „Ojedinelá je vďaka kombinácii 
zázvoru, zeleného čaju a  glutamínu, 
teda látok, ktorých účinnosť v  súvis-
losti s antivírusovou ochranou je doká-
zaná a  významná. Záchranka je svo-
jím zložením bezpochyby výnimočná. 
Na trhu nie je momentálne nič, čo by 
sa jej aspoň trocha približovalo,“ tvrdí 
Szalay presvedčivo.

Navyše, tyčinka Záchranka nielenže 
zvyšuje odolnosť organizmu voči víru-
som, ale je doslova „nadupaná“ vita-
mínmi a  minerálmi, ktoré pomáhajú 
telu v boji proti únave a vyčerpaniu. Jej 
základ tvorí prírodná datľová pasta, kto-
rá má prirodzene sladkú chuť. Napriek 
tomu Peter Szalay upozorňuje, že nej-
de o  sladkosť: „Je to funkčná potravi-
na, ktorá dodá telu potrebné látky, kto-
ré ho chránia a pomáhajú v boji proti 
únave a vyčerpaniu.“

Tyčinka Záchranka, ktorá 
bo la na začiatku určená 
záchranárom a  zdravotní-
kom v prvých líniách, sa ne-
skôr dostala na pulty predaj-
ní a dnes ju môže ochutnať 
prakticky ktokoľvek. Mnohí 
si ju zamilovali pre jej jedi-
nečnú chuť, príjemnú textú-
ru a unikátne zloženie. Pre-
to nás zaujímalo, pre koho je 
tyčinka obzvlášť vhodná?

„V tejto situácii, keď na nás 
vírusy útočia z  každej stra-
ny, má význam prakticky 
pre každého,“ hovorí Sza-
lay. Je presvedčený, že svoje 
miesto si nájde na jedálnom 

lístku tých, ktorí hľadajú „iba“ zdra-
vú alternatívu rýchleho snacku, ako aj 
tých, ktorí cielene vyhľadávajú funkčné 
a nutrične vyvážené potraviny.

„Samozrejme, obzvlášť vhodná je pre 
ľudí, ktorí napríklad často cestujú, keď-
že zlepšuje bdelosť aj kognitívne funk-
cie mozgu. Nepochybne ju ocenia aj 
športovci, ktorých organizmus je dlho-
dobo vystavený vytrvalostnej záťaži,“ 
myslí si Szalay.

Keďže táto zdravá dobrota neobsahuje le-
pok ani laktózu, je vhodná aj pre tých, čo 
trpia rôznymi potravinovými intolerancia-
mi. Pochutia si na nej aj vegáni, dokonca 
je vhodná aj pre tých, čo sa snažia schud-
núť, a preto obmedzujú denný príjem ka-
lórií. Podľa Szalaya bola tyčinka navrhnutá 
tak, aby dokázala dlhodobo pokryť potre-
bu minimálne jedného jedla denne.  

B

čovali v distribúcii na odberné miesta 
vo svojom meste či okrese.

Pomoc tyčinky  
Záchranka je svetová

Prekvapivo táto jedinečná slovenská 
tyčinka nepomáha iba doma, ale 
aj ďaleko za hranicami krajiny. Viac 
ako 23  tisíc kusov sa dostalo do rúk 
kubánskych lekárov Medzinárod-
nej lekárskej brigády Henryho Re-
eva, ktorých Kuba vysiela na zah-
raničné misie. Aktuálne pracuje v 67 
krajinách sveta okolo 37 tisíc kubán-
skych zdravotníkov. Pomáhali zvlád-
nuť napríklad ničivé zemetrasenie na 
Haiti či epidémiu eboly v  Západnej 
Afrike a  boli prví, ktorí podali 
pomocnú ruku krajinám najviac 
postihnutým koronavírusom vrátane 
Talianska, štátov južnej Ameriky, čín-
skeho Wuhanu či Andorry. Francúzs-
ka organizácia solidarity Cuba Linda 
odporúčala udelenie tohtoročnej No-
belovej ceny za mier práve kubánskej 
lekárskej brigáde Henryho Reevea, 
ako uznanie za jej úsilie v  boji proti 
globálnej pandémii Covid-19.

Tyčinky boli začiatkom novembra le-
tecky doručené do Havany, kde si ich 
prevzali zástupcovia lekárskej orga-
nizácie. “Chceli sme im tým prejaviť 
podporu a vďaku za to, čo robia. Na-
vyše sme s Kubou sme úzko spätí aj 
prostredníctvom nášho kubánske-
ho projektu, takže sú to tak trochu 
aj ’naši doktori’”, - vysvetľuje motív 
veľkorysého gesta pomoci Pavol 
Kožík.

Tyčinky pomáhajú nielen na Kube. 
Stovky Záchraniek pomohlo aj lekárom 
a misionárom v ďalekej Afrike.

Všetko pre charitu

Značka Záchranka sa od marca 
etablovala do takej miery, že sa Prox-
enta rozhodla udržať ju aj po skončení 
koronakrízy. Pozitívne referencie 
prichádzajú od ľudí, ktorí si ju kúpili, 
aby podporili dobrú vec. Pre mnohých 
sa stala základnou súčasťou pri špor-
tových aktivitách alebo len ako poistka, 
keď im dôjde energia. „Rozhodli sme 
sa, že Záchranka je tak unikátny pro-
jekt a  že si získala za pomerne krát-
ku dobu toľko fanúšikov, že ju budeme 
vyrábať aj naďalej,“ potvrdil Pavol 

Kožík. Zisk bude použitý na charitatívne 
účely. Na webstránke tycinkazachran-
ka.sk sú zverejnené všetky miesta, kde 
tyčinka pomohla. Pravidelne budú 
pribúdať aj informácie o tom, aké char-
itatívne projekty podporuje. „Chceme, 
aby Záchranka pomáhala už navždy,“ 
dodáva generálny riaditeľ.

Dobrí ľudia sa vždy nájdu

Zmena jednorazovej pomoci na 
brand priniesla mnohé výzvy a  tiež 
kopec práce. Ale ako to už býva, ak 

sa rozhodnete konať dobro, vesmír je 
na vašej strane. A tak je to aj v tom-
to prípade. Studio Pajerchin, ktoré 
s Proxentou spolupracuje, sa rozhodlo 
tiež podať pomocnú ruku a pro bono 
sa postará o  nový atraktívny vizuál 
tyčinky Záchranka. Takto ušetrené 
náklady sa prejavia vo vyššej sume, 
ktorú môže Proxenta venovať na 
charitu. Vďaka ďalšiemu partnerovi 
projektu, sieti dm-drogerie markt, 
je tyčinka k  dispozícii v  e-shope aj 
v  kamenných obchodoch na celom 
Slovensku.  

Foto: Andrej Kyselica


