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1. Miesto - MTBIKER – Pradiareň 1900,
Svätoplukova ulica 2, Bratislava

MTBIKER patrí medzi najnavštevovanejšie cyklistické portály na svete, 

v  regióne V4 je dokonca najväčším portálom. Vznikol v  roku 1998 ako 

prvý na Slovensku a dnes sa teší rastúcej komunite vyše 200 000 bikerov. 

Od roku 2014 prevádzkuje e-shop, v roku 2016 otvoril MTBIKER centrum 

v Hrádku a od apríla 2021 aj veľmi pôsobivý showroom a výdajné miesto 

na Svätoplukovej ulici v Bratislave v historickej budove Pradiarne 1900. 

Ten sa umiestnil za mesiac marec na prvom mieste v súťaži kamenných 

prevádzok Visa Slovak Top Shop 2022.

Priestor pôsobí ako galéria. Biely industriálny interiér v  kombinácií 

s vystavenými kúskami pôsobí neobyčajne. Zároveň usporiadanie tovaru 

je na vysokej úrovni. V  predajni nájdete bicykle pre všetky vekové ka-

tegórie, oblečenie a príslušenstvo. Opravu vášho bicykla môžete sledovať 

v  otvorenom priestore servisu, termín je možné rezervovať si aj online. 

MTBIKER poskytuje dokonalé čistenie bicykla, pri vstupe ponúka stojany 

na odloženie, ale je zároveň možné odložiť si bicykel aj v predajni.

COOP Jednota, Čierna voda – Chorvátsky Grob

COOP Jednota Slovensko prevádzkuje sieť s  viac ako 2 000 

prevádzkami po celom Slovensku v  3 maloobchodných formá-

toch: Potraviny, Supermarket a Tempo Supermarket. COOP Jed-

nota v Chorvátskom Grobe v časti Čierna voda je predajňou, ktorá 

sa snaží uspokojiť potreby súčasných náročných zákazníkov, aj 

preto doplnila svoj široký sortiment aj shop-in-shop Tchibo, kde 

je možné zakúpiť si produkty tejto značky. Súmerne usporiadaný 

tovar, komunikácia aktuálneho obdobia a  sviatkov, zjavné ozna-

čenie akcií a noviniek, jednoduchá orientácia a vhodne označené 

sekcie robia z  predajne obľúbený supermarket na bežné nákupy 

miestnych, ale aj denne prechádzajúcich. Ďalej množstvo POP ko-

munikácie ako sú plagáty, letáky, brožúra, vstupná brána a špeci-

álne stojany. COOP Jednota ponúka aj ďalšie možnosti cashless 

platenia: cashback s  možnosťou výberu hotovosti, terminál pre 

cashless platbu, navyše „coop kasa“ pre zaplatenie účtov a  do-

bíjanie kreditu.

OCENENIA UDELENÉ AJ OSOBNE ODOVZDANÉ

Visa Slovak Top Shop 2022 pokračuje 
v udeľovaní cien. Keďže sa konečne 
uvoľnili protipandemické opatrenia, 
organizátorom to umožnilo odovzdať 
certifi káty aj osobne viacerým víťazom 
z predošlých mesiacov. 

Zdroj a foto: Visa Slovak Top Shop, Foto: mtbiker.sk, archív
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3. miesto - Tescoma – AVION Shopping Park Bratislava

Synonymom pre kuchynské potreby je už 20 rokov tradičná česká 

značka Tescoma s pobočkami v 7 európskych krajinách. Tescoma v bra-

tislavskom Avion Shopping Parku bola otvorená v  máji 2019 a  rýchlo 

sa stala predajňou, ktorú obľubuje nejedna gazdinka alebo príležitostná 

cukrárka. Kompletný sortiment kuchynských potrieb vo viacerých fareb-

ných prevedeniach je doplnený výdajňou e-shopu. Predajňa nie je veľká, 

ale má šikovným spôsobom vhodne zoradený bohatý sortiment. Samo-

zrejmosťou je precízny servis a dodanie náhradných dielov a doplnkov. 

Prehľadne označené kategórie a doplnený tovar v kombinácii s  farebne 

zladeným interiérom robia z  predajne miesto, kde svoj nákup vybavíte 

rýchlo a určite sa sem radi vrátite.

Odovzdanie cien oceneným za január a február 2022

1. miesto - január 2022 – Potraviny Od Našich, Devín. Januárovým 

víťazom sa stali jediné potraviny svojho druhu, nachádzajúce sa na Hrad-

nej ulici v Devíne.

1. miesto – február 2022 – Notino, obchodné centrum Central, Bra-

tislava. Prevádzka je najmä výdajným miestom e-shopu. Bežne ju navštívi 

okolo 900 zákazníkov denne, z ktorých prevažná väčšina si ide vyzdvihnúť 

on-line objednávku.

2. miesto  – február 2022  – Tchibo, nákupné centrum Bory Mall, 

Bratislava. Tak stmelený a veselý kolektív sa vidí málokedy. Nečudo, že 

v malá a kompaktná prevádzka získala vo februári najvyššie bodové hod-

notenie práve za personál.

Titulárnym partnerom projektu Visa Slovak Top Shop 2022 je spoloč-

nosť Visa. Ďalšími partnermi sú spoločnosti Samsung, POS Media, Em-

pea a MORIS design SK. Mediálnym partnerom hodnotenia retailových 

prevádzok je časopis instore Slovakia.

Uvítame, ak nominácie na kvalitné prevádzky, ktoré by sa 

podľa vás mali súťaže zúčastniť, pošlete na emailovú adresu 

nominacia@slovaktopshop.sk. Nominácia je bezplatná.


