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Viac o HOPI Slovensko

Etický kódex
Veríme, že podnikanie je kvalitné iba do tej miery, v akej sú kvalitné vzťahy medzi jeho aktérmi. 
Preto máme v HOPI zavedený etický kódex, na ktorého dodržiavanie úzkostlivo dbáme. 

Spoločnosť HOPI sa riadi princípom poctivého a spravodlivého jednania voči dodávateľom, zákazníkom, konkurencii  
a zamestnancom. Komunikujeme otvorene a čestne. Hovoríme to, čo si myslíme. A robíme to, čo hovoríme. To isté očakávame 
aj od všetkých, s ktorými obchodujeme.

Zamestnanci

Obchodní partneri

Čestnosť a úprimnosť

Podnikanie pre 21. storočie: Zodpovedné. Udržateľné. Ohľaduplné. 
Hodnoty, ktorými sa riadime, sú pre nás rovnako dôležité ako podnikanie samé. Ide nám o naše dobré meno, spokojnosť 
zákazníkov a zamestnancov, udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Máme prepracovanú environmentálnu stratégiu, 
angažujeme sa v rade CSR aktivít (spoločenská zodpovednosť firmy) a riadime sa firemným etickým kódexom. 

História HOPI Slovensko
Rodinná firma z Čiech pôvodom z Klášterca nad Ohří sa k nám postupne rozšírila cez Prahu a Moravu v r. 2000. Sídlo 
spoločnosti na Slovensku je situované v Maduniciach, kde sa nachádza najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. 
Vzhľadom k rozširujúcim sa obchodným cieľom HOPI pôsobí od r. 2009 aj v sklade v Senci, pričom tento sklad kvôli dopytu 
v r. 2016 zväčšil svoju kapacitu viac ako dvojnásobne. HOPI  na Slovensku má takisto crossdockové sklady v Prešove, 
Ružomberku a zo Zvolene.

Drobná distribúcia
Projekt vzišiel z potreby rozšírenia našich služieb a priblíženia sa potrebám zákazníka. Tieto nabrali trend menších 
objednávok, ktoré je potrebné zavážať na odberné miesta – teda malé predajne. Motto projektu „HOPI v každej dedine“ 
je príznačné. Našim cieľom je rozšíriť drobnú/kartónovú distribúciu po celom Slovensku. Službu kartónovej distribúcie 
poskytujeme vo všetkých teplotných režimoch, minimálne 5 dní v týždni. Zabezpečujeme ju internou dopravou - flotilou 
nových mraziarenských/chladiarenských dodávok s kontrolovanou teplotou, ale i externou dopravnou spoločnosťou. Cieľom 
kartónovej distribúcie je znížiť náklady súvisiace s dopravou tovaru nášho zákazníka na malé prevádzky. Tovar zákazníci 
dovezú k nám na vopred dohodnuté DC (Senec, Madunice, Ružomberok alebo Prešov) a my ho za nich rozvezieme na všetky 
potrebné filiálky v rámci našich plánovaných trás.

V spoločnosti HOPI vytvárame pracovné prostredie, v ktorom panuje ovzdušie vzájomnej dôvery a úcty, a v ktorom všetci 
pociťujú zodpovednosť za svoje pracovné výkony aj dobrú povesť firmy. Snažíme sa o rozvoj našich zamestnancov, 
dávame im priestor k ďalšiemu rastu a udržiavame s nimi otvorenú komunikáciu prostredníctvom firemných informačných 
a konzultačných procesov. Chceme, aby sme všetci fungovali ako jeden tím so spoločným cieľom.

Spoločenská zodpovednosť 
V rámci našej CSR činnosti podporujeme množstvo športových, kultúrnych či vzdelávacích projektov, ktoré obohacujú 
spoločnosť a prispievajú k väčšej životnej spokojnosti našich spoluobčanov. 

Našou stratégiou je získať a udržať si obchodných partnerov kvalitou nami poskytovaných služieb maximálne prispôsobených 
ich individuálnym potrebám a požiadavkám. Riadime sa normou ISO9001 a taktiež smernicou HACCP vrátane analýzy 
nebezpečenstva a stanovenia kritických bodov pre všetky logistické procesy. HOPI SK má takisto certifikáty smerníc ISO 
14001, ISO 50001, OHSAS 8001, IFS Logistics a Biokont. Snažíme sa o to, aby sme si so všetkými odberateľmi, dodávateľmi aj 
ostatnými obchodnými partnermi nastavili vždy obojstranne výhodné vzťahy, ktoré budú v súlade s našimi princípmi a cieľmi. 

Doprava

Zopár faktov o dopravných službách HOPI  
• Prispôsobíme sa vašim špeciálnym požiadavkám. Naše vozidlá disponujú napr. sklápacím čelom alebo priečkou 

pre rozdelenie teplotných režimov.  

• Pre prepravu väčších objemov disponujeme návesmi s kapacitou až 66 paliet (tzv. double deckery). 

• Naša technika aj procesy prechádzajú opakovane auditmi a sú pravidelne certifikované. 

• Spolupracujeme s výrobcom Scania na certifikovanom ekologickom projekte Ecolution. 

• Naši vodiči majú oproti európskemu priemeru o štvrtinu lepšie výsledky v systéme SDS, a to znamená veľký 
príspevok k ochrane čistého ovzdušia.

Všetky objemy, Všetky teploty, Vždy ekologicky. 

Už od roku 2000 v HOPI na Slovensku zabezpečujeme dopravný servis pre segment FMCG vo všetkých teplotných 
režimoch. Máme 76 vlastných vozidiel s chladiarenskou nadstavbou (od 2-paletových dodávok po 66-paletové návesy).
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Dôverujú nám firmy ako

Viac o HOPI Slovensko

Etický kódex
Veríme, že podnikanie je kvalitné iba do tej miery, v akej sú kvalitné vzťahy medzi jeho aktérmi. 
Preto máme v HOPI zavedený etický kódex, na ktorého dodržiavanie úzkostlivo dbáme. 

Spoločnosť HOPI sa riadi princípom poctivého a spravodlivého jednania voči dodávateľom, zákazníkom, konkurencii  
a zamestnancom. Komunikujeme otvorene a čestne. Hovoríme to, čo si myslíme. A robíme to, čo hovoríme. To isté očakávame 
aj od všetkých, s ktorými obchodujeme.

Zamestnanci

Obchodní partneri

Čestnosť a úprimnosť

Podnikanie pre 21. storočie: Zodpovedné. Udržateľné. Ohľaduplné. 
Hodnoty, ktorými sa riadime, sú pre nás rovnako dôležité ako podnikanie samé. Ide nám o naše dobré meno, spokojnosť 
zákazníkov a zamestnancov, udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Máme prepracovanú environmentálnu stratégiu, 
angažujeme sa v rade CSR aktivít (spoločenská zodpovednosť firmy) a riadime sa firemným etickým kódexom. 

História HOPI Slovensko
Rodinná firma z Čiech pôvodom z Klášterca nad Ohří sa k nám postupne rozšírila cez Prahu a Moravu v r. 2000. Sídlo 
spoločnosti na Slovensku je situované v Maduniciach, kde sa nachádza najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. 
Vzhľadom k rozširujúcim sa obchodným cieľom HOPI pôsobí od r. 2009 aj v sklade v Senci, pričom tento sklad kvôli dopytu 
v r. 2016 zväčšil svoju kapacitu viac ako dvojnásobne. HOPI  na Slovensku má takisto crossdockové sklady v Prešove, 
Ružomberku a zo Zvolene.

Drobná distribúcia
Projekt vzišiel z potreby rozšírenia našich služieb a priblíženia sa potrebám zákazníka. Tieto nabrali trend menších 
objednávok, ktoré je potrebné zavážať na odberné miesta – teda malé predajne. Motto projektu „HOPI v každej dedine“ 
je príznačné. Našim cieľom je rozšíriť drobnú/kartónovú distribúciu po celom Slovensku. Službu kartónovej distribúcie 
poskytujeme vo všetkých teplotných režimoch, minimálne 5 dní v týždni. Zabezpečujeme ju internou dopravou - flotilou 
nových mraziarenských/chladiarenských dodávok s kontrolovanou teplotou, ale i externou dopravnou spoločnosťou. Cieľom 
kartónovej distribúcie je znížiť náklady súvisiace s dopravou tovaru nášho zákazníka na malé prevádzky. Tovar zákazníci 
dovezú k nám na vopred dohodnuté DC (Senec, Madunice, Ružomberok alebo Prešov) a my ho za nich rozvezieme na všetky 
potrebné filiálky v rámci našich plánovaných trás.

V spoločnosti HOPI vytvárame pracovné prostredie, v ktorom panuje ovzdušie vzájomnej dôvery a úcty, a v ktorom všetci 
pociťujú zodpovednosť za svoje pracovné výkony aj dobrú povesť firmy. Snažíme sa o rozvoj našich zamestnancov, 
dávame im priestor k ďalšiemu rastu a udržiavame s nimi otvorenú komunikáciu prostredníctvom firemných informačných 
a konzultačných procesov. Chceme, aby sme všetci fungovali ako jeden tím so spoločným cieľom.

Spoločenská zodpovednosť 
V rámci našej CSR činnosti podporujeme množstvo športových, kultúrnych či vzdelávacích projektov, ktoré obohacujú 
spoločnosť a prispievajú k väčšej životnej spokojnosti našich spoluobčanov. 

Našou stratégiou je získať a udržať si obchodných partnerov kvalitou nami poskytovaných služieb maximálne prispôsobených 
ich individuálnym potrebám a požiadavkám. Riadime sa normou ISO9001 a taktiež smernicou HACCP vrátane analýzy 
nebezpečenstva a stanovenia kritických bodov pre všetky logistické procesy. HOPI SK má takisto certifikáty smerníc ISO 
14001, ISO 50001, OHSAS 8001, IFS Logistics a Biokont. Snažíme sa o to, aby sme si so všetkými odberateľmi, dodávateľmi aj 
ostatnými obchodnými partnermi nastavili vždy obojstranne výhodné vzťahy, ktoré budú v súlade s našimi princípmi a cieľmi. 

Doprava

Zopár faktov o dopravných službách HOPI  
• Prispôsobíme sa vašim špeciálnym požiadavkám. Naše vozidlá disponujú napr. sklápacím čelom alebo priečkou 

pre rozdelenie teplotných režimov.  

• Pre prepravu väčších objemov disponujeme návesmi s kapacitou až 66 paliet (tzv. double deckery). 

• Naša technika aj procesy prechádzajú opakovane auditmi a sú pravidelne certifikované. 

• Spolupracujeme s výrobcom Scania na certifikovanom ekologickom projekte Ecolution. 

• Naši vodiči majú oproti európskemu priemeru o štvrtinu lepšie výsledky v systéme SDS, a to znamená veľký 
príspevok k ochrane čistého ovzdušia.

Všetky objemy, Všetky teploty, Vždy ekologicky. 

Už 20 rokov v HOPI na Slovensku zaisťujeme dopravný servis pre segment FMCG vo všetkých teplotných režimoch. 
Máme 60 vlastných vozidiel s chladiarenskou nadstavbou (od 2-paletových dodávok po 66-paletové návesy).
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Sklady

Naša
flotila 2

palety

Teplotné 
režimy 
prepravy Chladená

preprava
Suchá

preprava
Mrazená
preprava

Kombinovaná
preprava

Celokamiónová (FTL)
Prepravujeme celovozové 
zásielky vo všetkých teplotných 
režimoch po celom Slovensku aj  
Česku.

Paletová (LTL)
Vo všetkých teplotných režimoch  
zaistíme takisto prepravu jednot-
livých paliet v rámci Slovenska aj 
Česka.

PTL
Vieme prepraviť aj čiastočne  
naplnené vozy vo všetkých  
teplotných režimoch. Tzv. Partial 
Truck Load.

Impozantné skladové kapacity pre všetky teplotné režimy.

Patríme k najväčším poskytovateľom skladových služieb s pridanou hodnotou v strednej Európe. Skladujeme vo všetkých 
teplotných režimoch (suchý, chladený a mrazený sklad od -18°C do +25°C) a len v SR by ste v našich skladoch napočítali 
takmer 50000 paliet. Sklad Madunice aktuálne disponuje kapacitou 15000 paliet a ďalších 4000 paliet ponúkne nová 
mrazená hala na jar 2023 a sklad Senec s kapacitou 32500 paliet. Menšiu kapacitu ponúkajú sklady a Cross Dockové centrá 
v Prešove a Ružomberku. V Maduniciach denne vyexpedujeme v priemere 800 paliet. V sklade Senec denne spracujeme 
25000 kartónov v režime Cross Dock, cez 50000 kartónov v režime CW a zo skladov HOPI SK pre našich zákazníkov 
vyexpedujeme v priemere 2000-2500 paliet denne.

Sklad Senec tiež slúži ako Cross Dockové centrum celopaliet pre našu internú dopravu v objeme cca 300 paliet denne. Naše 
sklady sú kapacitne vyťažené na 90–92 %. Dodržiavame FIFO, FEFO, LIFO a naše sklady sú riadené Warehouse Management 
Systémom (nadstavba SAP). Fungujeme v režime „paperless“ a pre všetky skladové operácie používame čítačky čiarových 
kódov. V SR skladujeme tovar v štyroch distribučných centrách: v Maduniciach, Senci, Prešove a v Ružomberku.

Mrazený sklad
15000 paletových miest
+ 4000 paletových miest od 2023

Suchý sklad
25000 paletových miest

Suchý sklad
300 paletových miest

Chladený sklad
3000 paletových miest

Chladený sklad
300 paletových miest

Temperovaný sklad
3500 paletových miest

Mrazený sklad
1000 paletových miest

MaduniceSenec Ružomberok

Prešov

33 / 66 
paliet

10 
paliet

15 
paliet

20 
paliet



Etiketovanie a balenie tovaru Certifikácia

Približne sto pracovníkov sa v HOPI SK stará o to, aby výrobky našich obchodných partnerov dorazili k zákazníkom správne 
označené a zabalené. Balíme, etiketujeme tovar vo všetkých teplotných režimoch  (od  - 18°C do +25°C), mixujeme kartóny, 
plníme promočné stojany. Spracúvame objednávky od desiatok kusov po miliónové objemy - všetky rovnako predcízne 
v rámci niekoľkostupňového systému kontroly kvality. Na území SR máme 5 distribučných centier: Madunice, Senec, 
Ružomberok, Zvolen a Prešov.

Čo vám vyrobíme

Mixované kartóny (Shelf Ready Package)

Promočné a skupinové balenia

Etiketovanie

InkJet potlač – aplikácia dátumu spotreby, šarže

Stojany

Darčekové a vianočné balíčky

Zaisťujeme akékoľvek obalové  
a spotrebné materiály

Kartóny 

Fólie (PE, LDPE) 

Pásky 

Vrecká

Lepiace body

Výroba a tlač čiernobielych etikiet

Prečo baliace a etiketovacie služby od HOPI

1.  Zvládame drobné aj veľké zákazky.
2.  Vykrývame výrobné špičky.
3.  Skontrolujeme Vašu situáciu a pripravíme optimálne riešenie.
4.  Prispôsobíme sa Vašim procesom - komunikovať môžeme cez e-mail i EDI.
5.  Máme zavedený niekoľkostupňový systém kontroly kvality.
6.  Balíme vo všetkých teplotných režimoch: suchom, chladenom aj mrazenom.

 
 

  
Dátum auditu: 10. december 2021 Dátum vydania certifikátu: 25. február 2022 

Platnosť certifikátu do: 31. január 2023 
  

 

Obnovovací audit medzi: 12. október 2022-21. december 2022 
(ohlásený audit) 

Alebo: 17. augusta 2022-21. december 2022 
(neohlásený audit) 

Identifikačné číslo certifikátu: 10424622 
  
 

 

Certifikát 
 

  
 
Paul Graaf  
________________________ 
Area Operations Manager, Europe 
Vystavené v: LRQA Česká Republika s.r.o. 
v zastúpení: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 
 

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: LRQA Česká Republika s.r.o., Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, 
Cedex 03 69443 Lyon France 
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Certifikačný orgán: 

LRQA France SAS 

(akreditovaný certifikovať podľa IFS Logistics a majúci platnú zmluvu s vlastníkom normy IFS) týmto potvrdzuje, že 
logistické činnosti spoločnosti 

HOPI SK s.r.o. 

Dialničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, Slovensko 

   
 

 

 

COID: 21974 

Centrála: HOPI s.r.o., Zděbradská 74, Jažlovice, 25101 Říčany u Prahy, Česká Republika 

v rámci rozsahu certifikácie: 

IFS Logistics Version 2.3 - June 2021 a ďalších súvisiacich normatívnych dokumentov 

  

na Najvyššej úrovni 

s hodnotením 98.42% 

Číslo schválenia: 0058023 

 

pre predmet certifikácie: 

Skladovanie, vychystávanie, kompletácia, cross-dokingové operácie, prebaľovanie, označovanie, výroba promo-obalov, 
kompletácia predajných stojanov a cestná preprava (vrátane reverznej logistiky) chladených potravín a potravín stálych pri 
bežnej teplote v Českej republike a Slovenskej republike a cross-dokingové operácie mrazených potravín, krmív pre domáce 
zvieratá, prostriedky osobnej starostlivosti a starostlivosti o domácnosť. 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 
2.1.10, 2.1.11 

 

 

 
 

  
Dátum auditu: 09. december 2021 Dátum vydania certifikátu: 26. január 2022 

Platnosť certifikátu do: 30. január 2023 
  

 

Obnovovací audit medzi: 11. október 2022-20. december 2022 
(ohlásený audit) 

Alebo: 16. augusta 2022-20. december 2022 
(neohlásený audit) 

Identifikačné číslo certifikátu: 10424582 
  
 

 

Certifikát 
 

  
 
Paul Graaf  
________________________ 
Area Operations Manager, Europe 
Vystavené v: LRQA Česká Republika s.r.o. 
v zastúpení: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 
 

 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: LRQA Česká Republika s.r.o., Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, 
Cedex 03 69443 Lyon France 
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Certifikačný orgán: 

LRQA France SAS 

(akreditovaný certifikovať podľa IFS Logistics a majúci platnú zmluvu s vlastníkom normy IFS) týmto potvrdzuje, že 
logistické činnosti spoločnosti 

HOPI SK s.r.o. 

Kostolanská 1, 922 42 Madunice, Slovensko 

   
 

 

 

COID: 21976 

Centrála: HOPI s.r.o., Zděbradská 74, Jažlovice, 25101 Říčany u Prahy, Česká republika 

v rámci rozsahu certifikácie: 

IFS Logistics Version 2.3 - June 2021 a ďalších súvisiacich normatívnych dokumentov 

  

na Najvyššej úrovni 

s hodnotením 98.06% 

Číslo schválenia: 0058022 

 

pre predmet certifikácie: 

Skladovanie a vychystávanie mrazených potravín a crossdoking mrazených a chladených potravín a cestná preprava potravín 
stálych pri bežnej teplote, mrazených potravín a chladených potravín v Českej republike a v Slovenskej republike. 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 

 

 

Iso 9001 certifikát

IFSL certifikát

BIO certifikát



YOUR PARTNER FOR 
GLOBAL SHIPPING

WE COVER ALL 
TRANSPORT MODES

TEMPERATURE MODES  
OF TRANSPORT

Chilled 
transport

Dry 
transport

Frozen
transport 

Combined 
transport

INQUIRE TODAY !

ROMAN BARTAL 
HEAD OF INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING DEPT. 

+421 903 993 967, ifd.sk@hopi.sk


