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Úvod 

 Vývoj informačno-komunikačných technológii (IKT) jasne vyznačuje trend, vďaka 

ktorému sa už aj v oblasti služieb posúvame do tzv. e-commerce (internetový obchod). Súčasná 

pandemická situácia tento prechod na celom území urýchlila. Súčasťou danej práce je 

implementácia IKT v cestovnom ruchu, a zároveň aplikácia IKT v oblasti marketingu 

cestovného ruchu a vývoj vzťahov so zákazníkmi pomocou IKT. 

 Na základe prieskumu Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska v spolupráci 

s Inštitútom stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica daná práca opisuje dopad pandémie na 135 

zúčastnených reštauráciách. Získané dáta naznačujú markantný pokles tržieb a spôsoby, akými 

reštaurácie udržujú ich cash-flow počas pandémie.  

Stravovacie zariadenia čelia v súčasnosti množstvu výziev, pretože ich fungovanie je možné 

len za prísnych podmienok, ktoré sa neustále menia. Dlho pretrvávajúca situácia donútila lídrov 

urýchli posunutie businessu do e-commerce sféry. Nové platformy umožnili tento prechod 

takmer v reálnom čase, daná práca sa zameriava na nutnosť inovácií v sektore služieb.
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1. Informačno-komunikačné technológie 

Informačno-komunikačné technológie (IKT) je v súčasnosti často používaný pojem. 

IKT zahŕňajú hardvérové aj softvérové prostriedky na uchovávanie, spracovávanie, 

prezentovanie informácii a komunikovanie. Môžeme ich nazvať prostriedkami koncových 

zariadení ako napríklad počítače tablety, fotoaparáty alebo kamery atď. Spolu s nevyhnutnou 

infraštruktúrou ako sú sieťové prvky, servery, aplikácie. 

Informačné technológie sa používajú v riadení už pár desiatok rokov. S nástupom 

osobných počítačov sa využívanie (IKT) v riadení niekoľkonásobne zväčšilo. V súčasnom 

období sa bez počítača a bez využívania IKT nezaobíde žiaden manažér alebo ekonóm. Počítače 

sa nachádzajú skoro v každej kancelárii veľkých, stredných, ale aj malých firiem bez ohľadu 

na ich zameranie. Efektívne fungujúce informačné systémy výrazne napomáhajú v 

konkurenčnom boji podnikateľských subjektov. Počas používania IKT v riadení vzniklo veľa 

špeciálnych oblastí v spracovávaní údajov, v spôsoboch využívania získaných informácií, ich 

prezentovania, zálohovania a archivácie. Súvisí s tým aj množstvo pojmov, ktoré sa vytvorili 

pri využívaní IKT v riadení. (Korcová, 2008) 

 Môžeme tvrdiť, že IKT menia aj spôsob, akým spoločnosti podnikajúce v cestovnom 

ruchu vykonávajú svoju činnosť. Prispievajú k masívnemu rastu cestovného ruchu a zvýšenému 

objemu dopytu. Cestovný ruch (CR) je pre ekonomiku krajiny hlavnou hnacou silou tohto 

tisícročia. Vlády na celom svete vyzývajú Svetovú organizáciu pre cestovný ruch, aby 

uvoľňovali potenciál tvorby pracovných miest a to zlepšovaním informačných sietí. 

(Benkovičová, Čukanová, 2017) 

 Zmenil sa spôsob, akými sú služby vytvárané, vyvíjané a dodávané. Väčšina nových 

služieb je tvorených vďaka novým technológiám (Brandt, 2007). Dnešná spoločnosť je 

postavená na digitálnych službách a IKT, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu každodenného života 

a hospodárstva krajiny. Rýchly rozvoj online služieb a mobilného pripojenia otvorilo nové 

možnosti tvorby a poskytovania služieb, ktoré priniesli nové úlohy pre odborníkov (Benešová 

a kol. 2016). IKT sú prirodzenou a dôležitou súčasťou sociálnoekonomických vzťahov, v 

ktorom sú ľudia a technológie navzájom prepojené (Brandt, 2007). 
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 Implementácia IKT, ktorá je špecificky navrhnutá a vyvinutá pre odvetvie cestovného 

ruchu zahŕňa riadenie jednotlivých druhov dopravy, cestovné distribučné systémy, 

pohostinstvá, reštauračné zariadenia, rekreačné a zábavné zložky cestovného ruchu. V 

skutočnosti IKT prispeli k masívnemu rastu cestovného ruchu a zvýšenému objemu dopytu v 

ňom. IKT menia spôsob, akým spoločnosti podnikajúce v cestovnom ruchu vykonávajú svoju 

činnosť (Gartner et al., 2000). Podnikateľské subjekty v rámci tohto sektora ako cestovné 

kancelárie, cestovné agentúry, hotely a reštaurácie môžu ťažiť z využitia IKT, pretože tieto 

technológie podporujú mnoho funkčných aktivít ako marketing, samotný predaj, nákup 

organizovanie ako aj riadenie ľudských zdrojov (Hojeghan a Esfangareh, 2011). 

Najzaujímavejšou perspektívou aplikácií IKT v oblasti marketing je, že podniky môžu 

vytvárať zákaznícky profil a špecificky osobitnú ponuku pre každého klienta. Produkty 

cestovného ruchu a destinácie cestovného ruchu sa lepšie predávajú cez internet, než cez 

tradičné prostriedky, ako sú brožúry, reklamné katalógy. IKT umožňujú priame a interaktívne 

vzťahy medzi zákazníkom a podnikateľským subjektom v oblasti cestovného ruchu. Predaj 

produktu cestovného ruchu môže byť úspešne zrealizovaný bez nutnosti sprostredkovateľov. 

Zákazník je schopný vykonať online rezerváciu v domácom prostredí. Takisto existuje možnosť 

využiť inteligentných agentov v niektorých fázach procesu predaja, čo vedie k zvýšeniu 

celkovej produktivity organizácie cestovného ruchu uvoľnením ľudských zdrojov. Je dôležité 

upozorniť, že interakcia medzi predajcom a klientov pomocou využívania IKT je základom pre 

získanie konkurenčnej výhody.  

Progres využitia IKT je takisto markantný aj v prípade riadenia resp. organizovania 

činnosti v oblasti cestovného ruchu. Riadenie informačných systémov, plánovanie podnikových 

zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a ďalšie systémy založené na IKT môžu 

urýchliť a uľahčiť tok informácií vrátane obstarania, skladovania, spracovania a prenosu 

informácií týkajúcich sa vnútorných procesov a podnikania v prostredí cestovného ruchu. IKT 

prinášajú progresívne riešenia aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Online nábor nových 

zamestnancov, školenie a ich hodnotenie znižuje úsilie, čas a náklady. V neposlednom rade sa 

pozitívne dopady IKT odzrkadľujú aj v oblasti nákupu. Najlepšie príležitosti pre dodávateľov 

z celého sveta môžu byť získavané cez internet a transakcie medzi nakupujúcim a predávajúcim 

sa ľahko dosiahnu v plne elektronickom prostredí.   
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2. Dopad pandémie COVID-19 na reštaurácie  

 Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych 

štúdii IstroAnalytica uskutočnila prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 135 respondentov 

zastupujúcich ubytovacie a stravovacie zariadenia združené v asociácii. Prieskum sa konal od 

26. októbra do 1. novembra 2020. Z prieskumu vyplýva, že podporné opatrenia, ktoré zaviedla 

vláda SR nie sú podľa respondentov prieskumu pre sektor ubytovacích a stravovacích služieb 

dostatočné. Nízka výška štátnej pomoci s porovnaním z vysokým prepadom tržieb, ktorého 

následkom došlo k zrušeniu pracovných miest v sektore. To sú hlavné dôvody, pre ktoré až 

85% respondentov hodnotilo pomoc štátu počas prvej vlny koronakrízy ako nedostatočnú. Toto 

tvrdenie je potvrdené aj na základe respondentov, ktorí uhrádzali náklady na prevádzku 

a plnenie povinností najmä finančnými prostriedkami podniku. Medzi nimi dominovali 

finančné rezervy podniku v 72%, pôžičky a dotácie od majiteľa podniku v 53%. Iba tretina 

respondentov (37%) označila, ako jeden z finančných zdrojov na udržanie pracovných miest 

a podporu podnikania rôzne formy pomoci od štátu. Záujem požiadať o príspevok od štátu 

prejavilo vyše 94% respondentov.  

 Prieskum poukazuje na 45% respondentov, ktorí uviedli, že v prvom polroku 2020 ich 

podnik zaznamenal pokles tržieb o viac ako 60% s porovnaním rovnakého obdobia v roku 

2019. 25% respondentov zaznamenalo medziročný prepad tržieb až na úrovni 81% a viac 

percent. Ďalším 33% respondentov klesli tržby v prvom polroku 2020 na úroveň 41% až 60% 

oproti prvému polroku 2019. Takmer 18% subjektov uviedlo, že prepad tržieb sa pohyboval od 

21% až 40%. Zvyšné 3% opýtaných deklarovali tento prepad medzi 0% až 20%. Porovnanie 

tržieb za celé roky 2019 a 2020 sú taktiež prezentované v prieskume. Takmer polovica 

respondentov (47%) odhaduje prepad tržieb oproti minulému roku o 61%. Z toho 18% 

opýtaných odhaduje medziročný pokles až na úrovni 81%. Len 33% opýtaných predpokladá 

tento prepad na úrovni 41% a viac. Priemerný medziročný pokles tržieb všetkých respondentov 

sa pohybuje na úrovni 57%. Vplyvom pretrvávajúcich reštrikčných opatrení odhaduje až 90% 

subjektov zapojených do prieskumu, že ich podnik nedokáže prežiť viac ako 5 mesiacov. 

Polovica z nich sa obáva, že skrachuje do mesiaca alebo dvoch. Negatívne prognózy 

prezentovalo 82% podnikov, ktoré sú dlhodobo stabilné na slovenskom trhu a prežili aj dosahy 

ekonomickej krízy z roku 2008. Východiskom z aktuálnej situácie môže byť nie len pomoc od 
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štátu, ale aj inovácia služieb prostredníctvom IKT.  Na základe vývoja IKT prišlo na trh mnoho 

spoločností ako napríklad Wolt a Bistro.sk. 

3. Spoločnosť Wolt 

Služba Wolt bola uvedená na trh v lete 2015 vo fínskych Helsinkách spolu s desiatimi 

reštauráciami. Jedným zo zakladateľov je aj generálny riaditeľ Woltu, Miki Kuusi. Za 

posledných päť rokov sa táto platforma rozšírila do 23 krajín a viac ako 129 miest. Spoločnosť 

obsluhuje viac ako 10 miliónov zákazníkov spolu so 60 000 kuriérskymi partnermi a 30 000 

reštauračnými a maloobchodnými partnermi. Využíva moderné užívateľské prostredie a kladie 

dôraz na kvalitu ponúkaných služieb. Wolt garantuje rýchlosť prípravy jedla a donášky do 30 

minút. Úlohou platformy je spájanie ľudí, ktorí sú hladní alebo majú chuť na dobré jedlo, ktorí 

chcú toto jedlo pripravovať a predávať a tých, ktorí by si chceli privyrobiť rozvozom jedla.  

Wolt získal vyše 160 miliónov eur v investíciách, medzi investorov sa radí ICONIQ 

Capital, 83North, Highland Europe, EQT Ventures, Lifeline Ventures, ale tiež Ilkka Paananen, 

generálny riaditeľ spoločnosti Supercell; Risto Siilasmaa, predseda predstavenstva spoločnosti 

Nokia; EQT Ventures alebo zakladateľa Skypu, Niklas Zennströma. 

3.1. Vývoj spoločnosti Wolt 

  Spoločnosť Wolt bola založená vo fínskych Helsinkách. Na zakladaní sa podieľal 6-

členný tím, ktorého 5 členov sa zameralo na rozvoj produktov. Ich prvá kancelária sa 

nachádzala v centre Helsínk a mala rozlohu 10 metrov štvorcových, kde pracovali prvých 9 

mesiacov existencie spoločnosti. Oficiálnym názvom spoločnosti je Wolt Enterprises, pretože 

fínsky obchodný register neprijal iba názov „Wolt Inc“. V roku 2015 sa uskutočnila prvá 

dodávka v Helsinkách. Spoločnosť sa presťahovala do väčšej kancelárie. Získali počiatočné 

financovanie vo výške 2,5 milióna EUR. Ďalší rok sa rozšírili do Švédska a Estónska. Otvorili 

novú kanceláriu v Štokholme a rozšírili sa aj do iných miest mimo Helsínk. Počet 

zamestnancov do konca septembra roku 2016 bol 60. V takzvanom A-kole financovania 

vyzbierali 10 miliónov EUR. Postupne sa spoločnosť rozšírila do Dánska, Lotyšska a Litvy. 

Nástroje tretích strán nahradili internými kuriérskymi aplikáciami a vlastným logistickým 

serverom. Rok 2018 priniesol expanziu do Chorvátska, Českej republiky, Nórska, Maďarska, 

Gruzínska, Izraela a Poľska. Spoločnosť v tomto roku mala už 233 zamestnancov a vstúpili do 
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nadmerného rastu. V B-kole financovania získali 27 miliónov EUR. Rokom expanzie bol aj rok 

2019. Spoločnosť expandovala do Srbska, Grécka, Azerbajdžanu, Slovenska, Slovinska 

a Kazachstanu. Počet zamestnancov prirodzene stúpol na 569. Získali 115 miliónov 

v takzvanom C-kole financovania. V minulom roku expandovali na Cyprus, Maltu, do 

Japonska a do Nemecka. Počet zamestnancov s rozvojom a expanziou spoločnosti stúpol na 

1430. Do aplikácie Wolt pridali potraviny a maloobchod. Vyzbierali 100 miliónov EUR od 

existujúcich investorov a 7,5 milióna EUR od spoluzakladateľa Delivery Hero Lukasza 

Gadowskiho. (Wolt.com, 2021) 

 

3.2. Vízie a misie spoločnosti 

Wolt v podstate buduje novú infraštruktúru. Buduje spojenie medzi reštauráciami a 

maloobchodníkmi, ktorí chcú vyrábať a predávať potraviny a ďalšie výrobky, kuriérmi, ktorí 

chcú zarobiť na dodávkach týchto produktov, a zákazníkmi, ktorí si chcú ušetriť čas a úsilie 

sústrediť sa na dôležitejšie veci v živote. Týmto spôsobom robia z našich miest tiež lepšie 

miesta na život. A „lepším“ majú na mysli šťastnejších ľudí: šťastnejšie malé podniky, ktoré 

majú viac firiem a ktoré dokážu zamestnať viac ľudí, šťastnejší kuriéri, ktorí majú flexibilný 

spôsob zarábania, šťastnejší zákazníci, ktorí majú ľahký prístup k skvelému jedlu alebo 

čomukoľvek inému. Presne vtedy, kedy a kde to potrebujú a takto si môžu ušetriť časť svojho 

drahocenného času. 

Víziou je vybudovať digitálnu svetovú verziu nákupných centier, ktoré zvykli často 

navštevovať, a tentoraz nám to do pol hodiny priniesli pohodlie domov a pracovísk. Začali 

potravinovým dvorom na najvyššom poschodí a odvtedy sa rozšírili na potraviny v prízemí 

spolu so všetkými ostatnými obchodmi, obchodmi a butikmi uprostred - a stále len začínajú. 

 

3.3.  Spolupráca spoločnosti Wolt s reštauráciami 

Spoločnosť Wolt spolupracuje s viac ako 30 000 reštauráciami, ktoré prevádzkujú 

vášniví majitelia a pracovití zamestnanci. Wolt im pomáha nájsť zákazníkov. 91% objednávok 

spoločnosti Wolt predstavuje nový predaj, ktorý by reštaurácia nezískala, keby nebola na 

Wolte. Typická reštaurácia zvyšuje svoje mesačné tržby až o  10–25% prostredníctvom 

spoločnosti Wolt. Spoločnosť Wolt pomáha reštauráciám objednávať ekologické obaly. 

Zákazníkov pomocou notifikácií  pravidelne upozorňuje na reštaurácie, ktoré ponúkajú 
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alternatívy, ktoré sa týkajú prípravy, balenia a rozvozu jedál, ktoré sú šetrné k životnému 

prostrediu. V časoch Covid-19 spustili vlastný balíček podpory reštaurácií v hodnote 

niekoľkých miliónov eur, vďaka, ktorému boli vyzdvihnuté  miestne, nezávislé reštaurácie. 

Wolt dočasne zrušil províziu za objednávky na vyzdvihnutie na niekoľkých trhoch a 

spustil vrátenie peňazí kampane v iných.  

3.4. Objednávky prostredníctvom spoločnosti Wolt 

Objednávky prichádzajú na iPad prostredníctvom aplikácie Merchant, o platbu je už 

postarané. Obsluha v reštaurácii musí už len pripraviť jedlo a odovzdať ho partnerskému 

kuriérovi Woltu. Ten príde akonáhle je jedlo pripravené a postará sa o doručenie objednávky 

zákazníkovi. Ako uvádza Wolt, cena rozvozu sa odvíja od adresy. Na stránkach Wolt sľubuje 

doviezť jedlo za 30 minút. Wolt tiež uvádza, že  počas doručovania objednávky je možné v 

aplikácii sledovať ubiehajúci čas  a tak isto pohyb kuriéra na mape. 

https://wolt.com/blog/hq/2020/03/12/what-wolt-is-doing-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19/
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4. Spoločnosť Bistro.sk 

Prevádzkovateľ Bistro.sk je spoločnosť Ringier Axel Springer SK, a.s., so sídlom v 

Bratislave. Bistro.sk je online platforma na objednávanie jedla a pokrmov z reštaurácií s 

donáškovou službou v SR. Zákazník tak môže z pohodlia domova prehľadávať všetky 

reštaurácie, ktoré sú súčasťou tejto platformy nájsť na jednom mieste. Spoločnosť spolupracuje 

s viac ako 1700 reštauráciami a je dostupná v celej SR. Platformu môžeme považovať za  

inovatívne doručenie jedla  priamo domov k zákazníkovi. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje 

službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.  

4.1. Spolupráca spoločnosti Bistro.sk s reštauráciami 

Vstup do siete Bistro.sk nie je spoplatnené. Prvým krokom k spolupráci je podpísanie 

zmluvy, v ktorej si obe strany určia podmienky spolupráce. Reštaurácia obdrží bezplatne 

tlačiareň, ktorá je určená na vybavenie objednávok. Nasleduje zaslanie jedálneho lístka spolu 

s fotkami jedál a logom reštaurácie. Na základe týchto údajov spoločnosť vytvorí reštaurácii 

profil na Bistro.sk. Bezplatne overí funkčnosť profilu a spustí jeho plnú prevádzku. Po spustení 

prevádzky na Bistro.sk automaticky reštaurácia získava konkurenčnú výhodu v podobe 

viditeľného označenia profilu nápisom NOVINKA počas celých 2 týždňov. 

4.2. Objednávka prostredníctvom spoločnosti Bistro.sk 

Zákazník si objedná jedlo z vybranej reštaurácie cez webovú stránku alebo mobilnú 

aplikáciu Bistro.sk. Reštaurácia potvrdí objednávku priamo cez Bistro tlačiareň. Kuriér 

prevezme jedlo a doručí ho zákazníkovi. Zákazník si prevezme objednané jedlo a má možnosť 

ohodnotiť reštauráciu na Bistro.sk. 

4.3. Marketingová podpora Bistro.sk  

Sampling kampane: Spoločnosť pravidelne poskytuje možnosť spolupráce so značkami : Rajo, 

Heineken, Plzeňský Prazdroj, vo forme darčeka k objednanému jedlu z reštaurácie.  

Televízne / rádiové reklamy a kampane: vďaka reklamné spoty na najsledovanejších 

televíznych staniciach (TV Markíza, TV JOJ) a rádiových staniciach.  

Facebook / Instagram: veľkú časť našich prostriedkov investujeme do efektívnej online 

reklamy, ktorá má priamy vplyv na zvýšenie počtu objednávok z reštaurácií. 



                                                                                                                                 

 

11 

OOH vonkajšia reklama: o službe Bistro.sk informujú potenciálnych zákazníkov aj pomocou 

vonkajších reklamných plôch, ako sú bigboardy, citylighty, polepy zastávok, autobusov a 

električiek. 

SMS správy / push notifikácie: viac ako 160 000 používateľov informujeme o aktuálnych 

výhodách využívania služieb Bistro.sk, a to pomocou správ a upozornení priamo v telefóne. Ide 

o plošné akcie, ako napríklad súťaže o vecné ceny či zľavové kódy. 
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5. Porovnanie spoločností Wolt a Bistro.sk 

Táto časť práce je zameraná na porovnávanie spoločnosti Wolt a Bistro.sk. Toto porovnanie 

uskutočňujeme na základe parametrov, ktorými sú: provízia z predaja, spôsob prijímania 

objednávok od zákazníkov, dostupnosť v SR, poskytovanie rozvozu spoločnosťami. 

 

Tabuľka 1- porovnanie spoločností Wolt a Bistro.sk 

 Wolt Bistro.sk 

Informácie o spoločnosti Výborný Priemerný 

Imidž spoločnosti Ekologické projekty Charita srdce pre deti 

Pomoc reštauráciám 

v aktuálnej situácii 
Áno Nie 

Objednávky Mobilná aplikácia Tlačiareň 

Dostupnosť 5 miest Celá SR 

Rozvoz Wolt kuriéri Bistro kuriéri, Vlastný 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Na základe skúmania obidvoch spoločností, ktoré pochádza hlavne  zo sekundárnych zdrojov, 

môžeme skonštatovať, že všeobecné informácie o spoločnosti sú dostupnejšie pri spoločnosti 

Wolt. Webová stránka Woltu poskytuje množstvo všeobecných informácii, pri objednávaní 

možno zo stránok vypozorovať, že sa zameriava na trochu odlišné reštaurácie ako konkurencia. 

Wolt na prvý pohľad zaujme farebnými fotkami, ktoré sú pre hladného jedinca naozaj lákavé. 

V ponuke sú zaujímavé i exotické podniky, často aj reštaurácie z drahšej kategórie, cenový 

rozsah je však uvedený hneď v náhľade. Naopak pri webovej stránke spoločnosti Bistro.sk sú 

dostupnejšie informácie o spolupráci s reštauráciami. Napriek tomu všeobecné informácie 

o spoločnosti, vzniku, víziách a cieľoch nie sú k dispozícii na ich webovej stránke. 

 

 Spoločnosť Wolt sa rozhodla vykompenzovať 100% nimi vytvorených uhlíkových 

emisií na každý z ich rozvozov. Netýka sa to iba nových, ale aj všetkých doposiaľ doručených 

a tak isto budúcich objednávok. Náklady spojené s touto činnosťou sú nákladmi len pre Wolt. 

Reštaurácií sa táto skutočnosť nedotne.  Wolt uzavrel zmluvu so spoločnosťou South Pole, 

ktorá je lídrom v oblasti aktivizmu na poli klimatických zmien a spoločne vypočítali koľko 
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uhlíkových emisií od začiatku fungovania Woltu vyprodukovali. Kompenzácia  uhlíkových 

emisií je na základe podpory certifikovaných projektov zameraných na vyváženie uhlíkovej 

stopy. Prostredníctvom partnerstva medzi týmito dvomi spoločnosťami, má Wolt možnosť 

podporiť dva projekty. Prvým projektom je financovanie vysádzania stromov v Kolumbii, pod 

názvom Zalesňovanie- Projek Vichada (Gold Standart). Ďalším projektom je ochrana 

tropického pralesa v Brazílii, ktorý má názov Projekt Envira. Na základe informácií 

o spoločnosti Bistro.sk vieme povedať že, podporujú charitatívny program Srdce pre deti, ktorý 

spravuje Nadácia Pontis.  Nadácia funguje na báze verejnej zbierky, do ktorej môžu prispieť 

jednotlivci aj firmy. Podporujú deti do 18 rokov so zdravotným znevýhodnením a pochádzajúce 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálne tiež pomáhajú s dištančným vzdelávaním v 

rámci korona krízy. Podporujú rodiny s deťmi, ktoré sa učia online, ako aj školy, detské domovy 

a občianske združenia. Prispievajú aj rodinám a organizáciám patriacim do cieľovej skupiny, 

ktoré sa ocitli v preukázateľne existenčných ťažkostiach v dôsledku prebiehajúcej pandémie a 

s ňou spojenej krízy. Rodiny s deťmi, v ktorých rodičia prišli o prácu, alebo sa im výrazne 

zredukovali príjmy, môžu tiež požiadať o podporu. Rovnako aj organizácie, ktoré v dôsledku 

pandémie prišli o sponzorské dary alebo dotácie. 

 

Platformy zamerané na donášku jedla, akými sú Wolt alebo Bistro.sk, sú v týchto 

chvíľach pre reštauračný priemysel ešte dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým. . Wolt aktuálne 

spolupracuje na Slovensku s vyše 450 reštauráciami. Záleží im na budúcnosti gastronómie a 

pomoc reštauráciám vnímajú v súčasnosti ako veľkú prioritu. Preto už počas prvej vlny 

pristúpila spoločnosť k podpore reštaurácií, vo forme balíčku pomoci. Balíček pomoci zahŕňa: 

zníženie ceny za doručenie o 25%. Za základné doručenie (do 1,5 km) tak zákazník zaplatí 

namiesto 1,99 € teraz už len 1,49 €. Spustenie prepitného pre reštaurácie. Podporiť svoj 

obľúbený podnik v neľahkom období, môžu zákazníci pridaním položky „prepitné“ priamo do 

košíka. 100% z tejto sumy ostáva reštaurácii. Zníženie provízii za objednávky určené na 

vyzdvihnutie na 0%. V balíčku sa nachádza aj zrýchlenie výplaty. Reštaurácia si môže zvoliť 

zvýšenie frekvencie výplat a získavať svoj podiel z predajov až 2x za týždeň. Tak isto je 

v balíčku aj rozhodnutie investovať marketingové zdroje do kampaní zameraných na pomoc 

lokálnym podnikom. Pri Bistro.sk sme sa zo žiadnych zdrojov nedozvedeli, či ponúkajú niečo 

podobné alebo sa snažia nejakým spôsobom pomôcť reštauráciám v momentálnej situácii. 

Veľkým mínusom tejto spoločnosti je aj fakt, že v porovnaní s Woltom si za objednávky 
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s vyzdvihnutím účtujú až 10% províziu z každej objednávky. Pri spoločnosti Bistro.sk je 

vyplácanie podielov z predaja len 1x mesačne.  

Z hľadiska vývoja IKT je podľa nášho názoru veľkým plusom, že Wolt má na vybavenie 

objednávok vlastnú mobilnú aplikáciu  Merchant. Vďaka tomu, je prijímanie objednávok 

jednoduchšie a mobilné. Ďalšou výhodou je, že objednávka je vykonávaná elektronicky a tým 

je šetrnejšia k životnému prostrediu. Pri čom  Bistro.sk vykonáva objednávky prostredníctvom 

tlačiarne, ktorá musí mať stabilné miesto a pri objednávke sa vytlačí objednávkový blok, to má 

za následok väčšiu spotrebu papiera, toneru a zvýšenie  odpadu.  

Bistro.sk je dostupné v celej Slovenskej republike a spolupracuje s viac 

ako 1700 reštauráciami. Zatiaľ čo Wolt je dostupný len v piatich slovenských mestách ako je 

Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica a Košice.  Je výhodou, že Bistro.sk pokrýva celú SR 

avšak služba Bistro kuriér je momentálne dostupná len v troch mestách a to v Bratislave, Žiline 

a v Košiciach. Pre reštaurácie môže byť tento parameter výhodou aj nevýhodou. Táto služba je 

zaujímavá, pre reštaurácie, ktoré nemajú zabezpečený rozvoz jedál . A to z dôvodu, že im 

nevzniknú nové náklady, ktoré sa týkajú prijatia nového zamestnanca, administratívy, nákladov 

na dopravné prostriedky, poistenia a veľa ďalších nákladov, ktoré úzko súvisia z rozvozom 

jedál. Ďalšiu výhodu vidíme pri podnikoch, ktoré majú zabezpečený vlastný rozvoz. Tieto 

podniky sa primárne zameriavajú na reklamu a získavanie nových zákazníkov. V mestách, 

v ktorých Bistro.sk poskytuje službu Kuriér, je výhodou, že si každá reštaurácia môže zvoliť, 

či túto službu využije alebo nie. Tým, že si reštaurácia bude vykonávať rozvoz sama sa 

nevylučuje, že nemôže byť súčasťou platformy Bistro.sk. Nevýhoda je pre reštaurácie, ktoré sa 

nachádzajú v mestách, kde Bistro.sk neponúka službu kuriér. V týchto prípadoch si musí 

reštaurácia zabezpečiť rozvoz na vlastné náklady. Toto kritérium však musí každá reštaurácia 

zvážiť individuálne podľa mesta, v ktorom sa nachádza. Wolt ponúka vo všetkých 5 mestách 

svoj vlastný rozvoz. Pozitívom Woltu je, že ťažkú  prácu urobí za podnik. Ich  partnerskí kuriéri 

sa postarajú o to, aby zákazníci mali doručené jedlo priemerne v priebehu 30 minút od 

objednania. Tak isto sa starajú o všetky platby a fungujú na základe  špičkovej zákazníckej 

podpory. 
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Záver 

Spoločnosti z oblasti  food delivery (donáška jedla) sa v dnešnej dobe plnej technologického 

pokroku predbiehajú prinášaní najmodernejších riešení v oblasti donášky jedál. Pomocou 

modernej technológie dokážu doručovať objednávky v rekrodných časoch a častokrát aj 

kreatívnym spôsobom. Analýza poukazuje, že kľúčovým aspektom fungujúceho biznisu 

v reštauračnom priemysle je práve donáška jedla. Pridanou hodnotou pre koncového zákazníka 

je pohodlný a jednoduchý nákup od objednania až po jeho doručenie. Trendy naznačujú, že 

rozvoz jedál tlačí reštaurácie k zmene prístupu ku klientovi. Môžeme pozorovať snahu 

o vytvorenie tzv. customer experience (zážitok). Nakoľko tento trend na lokálnej úrovni  

nedosiahol maximum, môžeme očakávať ďalší nárast využívania takýchto a podobných 

služieb.   

Na základe spracovaného porovnania spoločností Wolt a Bistro.sk prinášame 

reštauráciám informácie o daných spoločnostiach, ktoré im môžu uľahčiť rozhodovanie medzi 

skúmanými platformami. Pre reštaurácie  nachádzajúce sa v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej 

Bystrici a Košiciach, ktoré neponúkajú službu rozvozu jedál, je určite v aktuálnej situácii, 

výhodnejšie stať sa partnerom spoločnosti Wolt, pretože spoločnosť poskytuje reštauráciám 

balíček podpory. Pokiaľ reštaurácia z uvedených miest poskytuje rozvoz jedál môže byť pre ňu 

ekonomicky zaujímavejšie stať sa partnerom spoločnosti Bistro.sk. Dôvodom je zrazenie 

poplatkov za rozvoz jedla oproti spoločnosti Wolt na minimum. Ak sa reštaurácia nachádza 

v jednom z troch miest, v ktorom poskytuje Bistro.sk službu kuriér (Bratislava, Žilina, Košice), 

má možnosť rozhodnúť sa o využití tejto služby. Reštaurácia sa sama rozhoduje, ktorá z variant 

je pre ňu výhodnejšia. Posúdiť to môže podľa doterajších skúseností s rozvozom. Pokiaľ si 

v týchto mestách reštaurácia nechce z akéhokoľvek dôvodu vykonávať rozvoz sama, môže 

využiť službu Bistro kuriér. Ak sa reštaurácia rozhodne službu nevyužívať, stále bude 

partnerom Bistro.sk, avšak v tomto prípade bude Bistro.sk využité len ako platforma na 

objednávanie jedál a reklamu podniku. Veľkým plusom platformy Bisto.sk je fakt, že aj 

reštaurácie, ktoré sa nachádzajú mimo vyššie uvedených miest môžu byť jej súčasťou, rozvoz 

jedál si reštaurácia musí zabezpečiť vlastnými prostriedkami. V dnešnej dobe plnej inovácií 

v oblasti IKT, je pre slovenské reštaurácie, či už z hľadiska krátkodobého alebo dlhodobého, 

priam nevyhnutná. V momentálnej situácii sa nemožno spoliehať na lukratívnu polohu 

reštaurácie, keďže situácia neumožňuje osobnú návštevu zákazníka, preferované sú objednávky 
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prostredníctvom telefónu alebo internetu. Na základe získaných poznatkov môžeme 

jednoznačne povedať, že reštaurácie v súčasnej dobe sú nútené prijať inovácie v oblasti IKT a 

byť súčasťou niektorej, z týchto platforiem. Obe tieto spoločnosti využívajú IKT v značnej 

miere, a myslíme si, že zvýšené využívanie IKT koncovými zákazníkmi tento prechod 

urýchlilo. Z našich pozorovaní môžeme konštatovať, že obdobné platformy pomáhajú 

reštauráciám pri získavaní nových zákazníkov, čím prispievajú k ich zotrvaniu na trhu. 

V prípade zmiernenia situácie a prechodu do pred-pandemického stavu, sa 

domnievame, že zákazníci budú naďalej využívať tieto platformy možno ešte vo väčšej miere 

ako doteraz, pretože je to pre nich jednoduchšie a pohodlnejšie objednať jedlo z pohodlia 

domova. 
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