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„Keď som sa vrátil domov, sadol 
som si za stôl, na ktorom boli iba 
prázdny papier a dobrá myšlien-
ka. V duši som výrobca a osobne 
ma najviac naplňuje tvorba no-
vých výrobkov. Rozhodol som, že 
budem vyrábať a rozvíjať svoje ni-
kotínové náplne pre elektronické 
cigarety,“ začal mi rozprávať svoj 
príbeh tento skúsený výrobca, 
podnikateľ a lokálpatriot, vzdela-
ný elektrotechnický inžinier. Od 
roku 1980, keď založil svoju firmu, 
sa až do rozpadu bývalej Juho-
slávie venoval výrobe a predaju 
rôznych elektronických výrob-
kov. Stretli sme sa v slavónskej 
dedinke Prvča pri mestečku Nová 
Gradiška, ktorá sa nachádza neďa-
leko hranice s Bosnou a Hercego-
vinou (Republikou srbskou). Tu 
v pôvodnom a zrekonštruovanom 
dome starých rodičov vybudo-
val moderné výrobné pracovisko 
s chemickým laboratóriom, baliar-
ňou a skladom, v ktorom pracuje 
tím vysokovzdelaných odborní-
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SLAVÓNSKA FIRMA ELDA EXPORTUJE SVOJE TEKUTINOVÉ 
FLAŠTIČKY A AMPULKY DO 80 ŠTÁTOV NA SVETE. 
V PRIEMYSELNOM PARKU V NOVEJ GRADIŠKE ZVYŠUJE 
PRODUKCIU O 200 PERCENT, ABY USPOKOJILA POŽIADAVKY 
ZÁKAZNÍKOV ALTERNATÍVNEHO A MENEJ ŠKODLIVÉHO 
FAJČENIA.

Róbert Matejovič
Foto: autor, archív ELDA, d.o.o.

Keď Dario 
Marenić, 

spolumajiteľ 
a prezident firmy 

ELDA, d.o.o. prišiel 
v roku 2008 do Las Vegas 

na svetovú výstavu Consumer 
Electronic Showa, ktorá je považovaná za 

najkvalitnejší svetový veľtrh v elektronickej 
brandži, ešte netušil, že na nej nájde novú výzvu 

pre svoju podnikateľskú kariéru. Dovtedy sa 15 rokov 
venoval úspešnému telešopingovému predaju v Chorvátsku. 

Ako vášnivého fajčiara ho na výstave zaujala elektronická 
cigareta, vtedy absolútna svetová novinka, ktorú prišiel 

svetu ponúknuť čínsky vynálezca. Po zdĺhavom rozhovore 
s Číňanom ho príbeh o jeho elektronickej cigarete nakoniec 

presvedčil. Nekúpil si ju však preto, aby ju ponúkal a predával 
na chorvátskom trhu, ale preto, aby premýšľal nad výrobou 

tekutých nikotínových náplní. 

Európsky

Dario Marenić, spolumajiteľ a prezident firmy ELDA, d.o.o. 
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kov, chemických inžinierov, inži-
nierov farmaceutickej technológie 
a dizajnérov. 

Prírodné a bez 
pesticídov 

„Najprv som začal spoznávať 
tabak na poliach v našej Zlatej 
doline pri Požege. Skúmal som 
tabakové listy a premýšľal nad 
tým, ako je možné z nich extraho-
vať arómu tabaku, ako vytvoriť 
nejakú tekutinu a získať potrebné 
množstvo nikotínu. Zatvoril som 
sa do kuchyne, obklopil sa skle-
nenými pipetami, trubičkami a la-
boratórnou technikou, aby som 
našiel ten správny chemický vzo-
rec. Trvalo mi šesť mesiacov, kým 
som získal niečo čo ma uspokojilo 
na 51 percent. Je to čistá vôňa vir-
žínskeho tabaku z Požeskej doli-
ny. Dnes je to náš výrobok číslo 1, 
ktorý tvorí 15 % portfólia nášho 
predaja,“ hovorí Dario Marenić, 

ktorý v období hľadania správne-
ho vzorca vyskúšal mnohé chute 
tabaku. 

Práve láska k chémii, ktorú mu 
vštepila jeho mama, učiteľka ché-

mie na dôchodku, bola možno 
tým najdôležitejším faktorom pri 
hľadaní potrebného chemické-
ho vzorca. „Toto nie je empirická 
matematika, ale kreatívna práca. 

Želáte si napríklad dobrú chuť 
v segmente jabĺk, ktorý má však 
50 druhov jabĺk. A teraz je tu otáz-
ka, či je dobré jablko sladké alebo 

kyslé. Vy sa však musíte oriento-
vať na takú chuť, ktorá uspokojí 
zákazníka. Aj keď máme základný 
vzorec, veľa pracujeme na rozvoji 
nových aróm a tekutých náplní. 
V súčasnosti máme viac než 500 
rôznych receptov. Všetky naše 
arómy a príchute sú prírodné, čis-
té, bez pesticídov, majú európsky 
pôvod a používajú sa v potravi-
nárskom priemysle. Naše tekutiny 
majú všetky potrebné európske 
certifikáty (AAA). Ich základom 

sú rastlinný glycerol, propyléngly-
kol, destilovaná voda a nikotín. 
Rôzne príchute tvoria 1-5 percent 
zloženia tekutiny, vysvetľuje mi 

Dario Marenić. A kriticky dodá-
va, že Európska únia ešte stále 
nekontroluje obsah dovážaných 
náplní z Číny, ktoré obsahujú aj 
škodlivé pesticídy. 

Chorvátsky 
produkt 

Jeho firma ELDA, ktorú vlastní 
spolu s manželkou Davorkou, je 
dnes najväčším európskym a je-

diným chorvátskym výrobcom 
tekutých nikotínových náplní. 
Americkí odborníci ju v roku 2014 
zaradili do prvej desiatky najkva-
litnejších svetových výrobcov. 
Ročne vyrába 2,5 milióna fľašti-
čiek s desať, dvadsať a tridsať-
mililitrovou tekutinou s nízkym, 
so stredným a s vysokým obsa-
hom nikotínu (od 1 do 18 mg) pre 
chorvátsky, európsky a svetový 
trh. Z tejto produkcie exportuje 
až 99 % výrobkov, najviac do Ne-
mecka, Veľkej Británie, Švajčiar-
ska, Holandska, Kórei, Nového 
Zélandu, Austrálie a Juhoafrickej 
republiky. Na švajčiarskom trhu 
sú tekuté náplne ELDA číslom 1. 
V Nemecku sú zase hitom náplne 
s príchuťou vanilky, jablka a ovo-
cia. Produkciu vyváža už do 80 
štátov, krajiny Vyšehradskej štvor-
ky zatiaľ medzi nimi nie sú.

„Vyrábame náplne aj bez nikotí-
nu. V roku 2014 sme začali vyrá-
bať jednorázové 1,5 - mililitrové 
nikotínové ampulky, aby sme vy-

„Naše arómy a príchute sú prírodné, 
čisté, bez pesticídov, majú európsky 
pôvod a používajú sa v potravinárskom 
priemysle.“
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Jednorázové ampulky.

Plnoautimatizovaná plnička je výsledkom chorvátskej inovácie.

Chemické laboratórium - príprava tekutiny.
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šli v ústrety fajčiarom, ktorí chcú 
„fajčiť“ menej. Ich ročná produk-
cia dosahuje počet 5 miliónov am-
puliek. Teší ma, že sú také popu-
lárne,“ tvrdí Dario Marenić, keď 
mi ukazuje ich výrobu a plnoauto-
matizované stroje, ktoré vyvinuli 
a vyrobili chorvátske firmy. „Do-
teraz sme zaregistrovali už 7 ino-
vatívnych patentov. Aj preto je to 
náš pravý chorvátsky výrobok,“ 
zdôrazňuje. 

Expanzia výroby
Firmu ELDA navštívi každý týž-

den niekoľko kupcov z celého 

sveta. V priebehu jedného odpo-
ludnia majú možnosť vyskúsať 50 
rôznych chutí tekutín, z ktorých 
sa nakoniec vyberie sedem do vý-
robného procesu. Presvedčil som 
sa o tom aj ja, keď som pozoro-
val testovanie a prácu (fajčenie) 
dvojice zákazníkov z Edinburgu. 
„Celá téma cigariet a fajčenia je 
prepojená s pocitom spokojnos-
ti. Je to segment trhu, na ktorom 
sa musíte zavďačiť, aby ste uspe-
li. A to nie je ľahké. Aby sme boli 
lepší od konkurencie, musíme ne-
ustále ponúkať čosi nové. Takto 
sme inovatívne vyvinuli zátku 
na fľaštičky, ktorá je bezpečná 
pre deti. No išli sme o krok ďalej. 
Ako prví na svete sme umiestnili 
trojuholník na hornú časť uzáveru 
fľaštičky, ktorý je znakom pre sla-
bozraké osoby, že vo fľaštičke je 
niečo, o čom musia byť dodatoč-
ne informovaní,“ zdôrazňuje pán 
Marenič. 

Kvalita produkcie a neustály ná-
rast exportu si vyžiadali aj nové 
investície do výrobných kapacít. 
V priemyselnom parku v Novej 
Gradiške firma ELDA vybudovala 
novú výrobnú halu (2,4 mil. eur), 
v ktorej zaviedla plnoautomatizo-
vanú výrobu nikotínových nápl-
ní, aby mohla reagovať na dopyt, 
zvýšiť produkciu o 200 percent 

a zvýšiť počet zamestnancov o 30 
ľudí. Výrobný progres firmy pod-
porilo aj chorvátske ministerstvo 
pre podnikanie a remeslá, keď na 
inovatívny a technologický rozvoj 
výroby prispelo nenávratným prí-
spevkom 800 000 eur.
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Výrobná prevádzka s chemickým labo-
ratóriom.

Testovanie arómy a chute nápne v elek-
tronickej cigarete. 

Spôsob ,,fajčenia“ predvádza zákazník zo Škótska.

Nová pýcha firmy ELDA - jednorázové 
patentované ampulky.


