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Abstract 

Currently, food quality is frequently discussed topic at home and abroad. The article deals 

with consumer purchase preferences, various factors affecting consumer purchase decisions 

and also indicates how the quality of domestic and foreign food is perceived by the Slovak 

consumers. Individual opinions, attitudes and consumer preferences were obtained through 

marketing research where the questionnaire method was used. The survey was implemented 

between 2009 - 2010 and the sample consisted of 200 respondents of all age categories from 

all over Slovakia. Realized marketing research indicates the positive perception of the quality 

of domestic food in relation to foreign food. Freshness, quality and consequently price have 

the largest affect on the consumer preferences and purchasing decisions. 
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ÚVOD 

 

Existencia a úspešnosť podnikov v súčasnom období vo veľkej miere závisí od schopnosti 

čeliť silným konkurenčným tlakom. Súčasný trh ponúka širokú škálu potravín domáceho 

a zahraničného pôvodu, ktoré sú spotrebiteľmi posudzované z viacerých hľadísk.  

Významnou črtou spotrebiteľov pri nákupe je ich individualita a vzájomná odlišnosť. 

Osobnostný typ, ako aj individuálne spotrebiteľské preferencie môžu v značnom rozsahu 

ovplyvniť nákupné rozhodnutie. Vnútorná motivácia, vnímanie, ako aj preferencie 

kupujúceho sú vo všeobecnosti výrazne ovplyvnené pracovnou pozíciou, vekom, príjmom, 

vzdelaním, kultúrou.
1
  

Kvalita potravín sa v posledných rokoch stáva predmetom záujmu rôznych inštitúcií. Neustále 

sa rozvíjajúci trh potravín, ako aj zmeny v spotrebiteľských preferenciách ovplyvňujú celkové 

vnímanie a posudzovanie kvality potravín.   

Kvalita výrobku je schopnosť výrobku uspokojiť potreby a požiadavky spotrebiteľa. Dnes je 

jedným z najvýznamnejších kritérií pre úspech výrobku na trhu. Kvalitné výrobky, ktoré v plnom 

rozsahu rešpektujú požiadavky spotrebiteľov si omnoho ľahšie nachádzajú cesty odbytu.
2
  

                                                           

1 KOTLER, Philip. - PFOERTSCH, Waldemar. 2006. B2B Brand Management. Nemecko: Springer Berlin, 

2006. 357 s. ISBN 978-3-540-25360-0. 
2
 NAGYOVÁ, Ľudmila. 2005. Vzťah značky ku kvalite potravín. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník 

prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. apríla 2005. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

2005. - ISBN 80-8069-503-2. - S. 91-96. 
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Cieľom predkladaného príspevku bolo na základe informácií získaných prostredníctvom 

dotazníkového prieskumu analyzovať faktory vplývajúce na preferencie spotrebiteľov pri 

nákupe potravín a ich postoje ku kvalite tuzemských a zahraničných potravín.   

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Za účelom naplnenia stanoveného cieľa boli použité primárne a sekundárne zdroje informácií. 

Pre spracovanie príspevku boli zozbierané informácie z odbornej literatúry a internetu, ktoré 

slúžili ako zdroj sekundárnych údajov. Primárne údaje boli zhromaždené a následne 

analyzované na základe realizovaného marketingového prieskumu zameraného na analýzu 

nákupných preferencií spotrebiteľov a ich postojov ku kvalite potravín produkovaných 

v Slovenskej republike. Údaje získané prostredníctvom realizovaného prieskumu slúžili ako 

dôležitý zdroj informácií pri napĺňaní stanoveného cieľa.  

Vytvorený dotazník bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť pozostávala z otázok týkajúcich 

sa kvality domácich potravín a faktorov ovplyvňujúcich spotrebiteľské preferencie. Druhá 

časť dotazníka poskytla základné informácie o respondentoch.   

Marketingový prieskum s využitím dotazníkovej metódy bol realizovaný v rokoch 2009 až 

2010. Údaje získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu boli spracované pomocou 

programu EXCEL.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Kvalite potravín je v dnešnej dobe venovaná veľká pozornosť a je predmetom záujmu tak 

výrobcov, ako aj spotrebiteľov. Súčasné trhy ponúkajú širokú škálu výrobkov domáceho 

a zahraničného pôvodu a spotrebitelia majú možnosť porovnávať a nakupovať potraviny 

v rôznych cenových reláciách a s odlišnou úrovňou kvality.   

Prieskumu sa zúčastnilo 200 respondentov. Z uvedeného počtu bolo 50% mužov a 50% žien. 

Zastúpenie vekových kategórií bolo približne rovnaké. 20% opýtaných respondentov bolo vo 

veku do 25 rokov, 22% vo veku 26-35 rokov, ktorí mali najvyššie zastúpenie, 21% vo veku 

36-45 rokov, 19% vo veku 46-55 rokov a najnižšie zastúpenie (18%) predstavovali 

respondenti v kategórii nad 56 rokov. 63% respondentov pochádzalo z mesta a 37% z dediny.  

39,33% opýtaných respodentov malo vysokoškolské vzdelanie a rovnaký počet (39,33%) 

stredoškolské vzdelanie s maturitou. Na otázky ďalej odpovedalo 19,33% respondentov so 

stredoškolským vzdelaním a len 2% respondentov so základným vzdelaním. 

Z celkového počtu oslovených respondentov bolo 49% zamestnaných, 23% respondentov 

reprezentovali študenti, 14% opýtaných bolo na dôchodku a 13% bolo nezamestnaných.  

Až 38% respondentov pochádzalo zo štvorčlennej rodiny, v trojčlennej domácnosti žilo 22% 

opýtaných, 19% v dvojčlennej domácnosti. 14% respondentov bolo zaradených do kategórie 

päť a viac členov domácnosti a len 7% opýtaných žili osamote.  

Priemerný mesačný príjem domácnosti u 33% opýtaných dosahoval výšku 665-996 € a 11% 

uviedlo priemerný mesačný príjem domácnosti vo výške 1 328 € a viac.  

V súčasnosti majú spotrebitelia viacero možností, kde nakupovať potraviny. Až 74% 

respondentov nakupuje potraviny v hypermarketoch a supermarketoch, 23% uprednostňuje 

menšie samoobslužné predajne a len minimálny počet opýtaných (3%) využíva na nákup 

potravín diskonty.  
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Niektorí spotrebitelia venujú nákupom potravín zvýšenú pozornosť a kladú veľký dôraz na 

niektoré atribúty výrobkov.  V dotazníkovom prieskume boli respondenti oslovení ohodnotiť 

jednotlivé faktory od 1 po 3 v závislosti od toho, ako ich tieto faktory ovplyvňujú pri nákupe 

potravín. Známka 1 znamená – silný vplyv, známka 2 – menší vplyv, známka 3 – žiadny 

vplyv.  
 

Na základe realizovaného prieskumu bolo zistené, že spotrebitelia majú záujem nakupovať 

najmä čerstvé potraviny. Toto potvrdilo 88% všetkých opýtaných respondentov. Pri nákupe 

potravín zohráva dôležitu úlohu taktiež kvalita a cena daných výrobkov.  Kvalitu potravín pri 

nákupe posudzuje až 71% respondentov a cena je dôležitá pre 61% opýtaných. Čerstvosť, 

kvalita a následne cena sú faktory s najväčším vplyvom na spotrebiteľské správanie. 

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že spotrebitelia nie sú pri nákupe potravín až tak veľmi 

ovplyvnení reklamou. Reklama sa umiestnila až na poslednom desiatom mieste v rámci 

posudzovania faktorov podľa ich vplyvu na nákupné rozhodnutie. Výsledky sú znázornené 

v grafe 1.  

V súčasnosti je kvalita potravín predmetom záujmu rôznych inštitúcií. Jednou z inštitúcií, 

ktorá sa zaoberá touto problematikou je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, 

ktoré v roku 2004 zahájilo „Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín Značka kvality SK“. Cieľom tohto programu je upriamiť pozornosť slovenských 

spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny. V rámci realizovaného marketingového 

prieskumu respondenti vyslovovali názory na kvalitu domácich potravín.  

 

 

Graf 1 [Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutie] 

 
 

 
 

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie 

 

 

Prevažná väčšina oslovených respondentov (58%) považuje domáce potraviny za vysoko 

kvalitné. 19% opýtaných považuje za kvalitné len niektoré z nich. Len 10% respondentov si 

myslí, že všetky domáce potraviny sú kvalitné. Z uvedeného možno konštatovať, že prevažná 

väčšina respondentov považuje slovenské potraviny za kvalitné.  
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Graf 2 [Kvalita domácich potravín v porovnaní so zahraničnými] 

 

 
 

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie 

 

V dôsledku existencie zahraničných výrobkov na tuzemskom trhu sú slovenskí spotrebitelia 

nútení porovnávať a posudzovať kvalitu tak domácich, ako aj zahraničných výrobkov. V roku 

2010 SPPK realizovala prieskum v rámci projektu „Prezentácia domácich potravinárskych 

výrobkov a upevňovanie znalostí spotrebiteľov o význame domácich potravinárskych 

výrobkov na medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 

v Nitre. Prieskum bol realizovaný na vzorke približne 1200 respondentov. Podľa SPPS 35 % 

opýtaných uviedlo, že kvalita slovenských potravín je podľa ich názoru vyššia ako kvalita 

dovážaných potravinárskych výrobkov. 61 % opýtaných uviedlo, že kvalita slovenských 

potravín je na rovnakej úrovni ako kvalita dovážaných a iba 4 % spotrebiteľov vníma 

zahraničnú potravinu ako kvalitnejšiu než tú, ktorá bola vyrobená na Slovensku. Výsledky 

prieskumu sú pochopiteľne ovplyvnené tým, že prieskum sa uskutočnil na špecializovanom 

veľtrhu, na ktorý prichádzajú ľudia so záujmom o domácu poľnohospodársku a potravinársku 

produkciu. Napriek tomu je však záujem slovenského spotrebiteľa o slovenskú potravinu 

nepopierateľne veľký.
3
  

Na základe nášho realizovaného prieskumu bolo zistené, že až 51% respondentov považuje 

kvalitu domácich a zahraničných výrobkov za porovnateľnú. Domáce potraviny dosahujú 

v porovnaní so zahraničnými potravinami vyššiu kvalitu pre 20% opýtaných respondentov. 

Len 8% respondentov si myslí, že domáce potraviny sú menej kvalitné ako tie zahraničné. 

Výsledky sú znázornené v grafe 2. 

V rámci dotazníkového prieskumu respondenti zaujali postoj a vyslovili názory aj k otázke, či 

je kvalita lacnejších potravín nižšia v porovnaní s podobnými drahšími výrobkami. 

V niektorých prípadoch je nižšia cena výrobku pre spotrebiteľa signálom nižšej kvality 

a naopak. Na základe odpovedí sme získali prehľad o tom, do akej miery respondenti 

dôverujú kvalite lacnejších potravín. Až 55% respondentov si nespája nižšiu cenu výrobku aj 

so zníženou kvalitou. 31% opýtaných niekedy o kvalite lacnejších potravín pochybuje a 9% 

im nedôveruje vôbec a považuje ich za menej kvalitné v každom prípade. 6% respondentov sa 

k otázke nevedelo vyjadriť.  

 

                                                           

3
 JANÍČEK, Dušan. (ca 2010). Potravinárske komodity. [online] , [cit. 2010-10-13]. Únia potravinárov 

Slovenska, Dostupné na internete: <http://www.sppk.sk/index.php?pl=69&article=861>. 

 

http://www.sppk.sk/index.php?pl=69&article=861
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ZÁVER 

 

Výsledky realizovaného marktingového prieskumu poukázali na skutočnosť, že pri nákupe 

potravín rozhoduje najmä ich čerstvosť a kvalita, cena daného výrobku nemá vplyv na 

nákupné rozhodnute až v takej miere. Spomedzi všetkých analyzovaných faktorov 

vplývajúcich na nákupné rozhodnutie sú spotrebitelia najmenej ovplyvnený reklamou. 

Výsledky prieskumu naznačili pozitívne vnímanie kvality domácich potravín vo vzťahu ku 

zahraničným potravinám a poukázali na kladné vnímanie kvality lacnejších potravín 

v porovnaní s podobnými drahšími potravinami.   

 

SÚHRN 

 

V súčasnosti sa kvalitou potravín zaoberá množstvo inštitúcií doma aj v zahraničí. Príspevok 

pojednáva o spotrebiteľských preferenciách pri nákupe potravín, o jednotlivých faktoroch 

vplývajúcich na nákupné rozhodnutie spotrebiteľov a taktiež naznačuje, ako je kvalita 

tuzemských a zahraničných potravín vnímaná zo strany slovenských spotrebiteľov. Jednotlivé 

názory, postoje a preferencie spotrebiteľov boli získané prostredníctvom uskutočneného 

marketingového prieskumu s použitím dotazníkovej metódy. Prieskum bol realizovaný 

v rokoch 2009 – 2010 a celkovo sa ho zúčastnilo 200 respondentov všetkých vekových 

kategórií z celého Slovenska. Uskutočnený marketingový prieskum poukazuje na pozitívne 

vnímanie kvality tuzemských potravín vo vzťahu k zahraničným potravinám. Čerstvosť, 

kvalita a následne cena ovplyvňujú spotrebiteľské preferencie a nákupné rozhodnute 

v najväčšej miere.  
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