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Abstrakt 

Európske spotrebiteľské správanie môže mať dynamickú typológiu, ak imidž firmy a značky produktu bude 

korešpondovať s kultúrnymi špecifikáciami a odlišnosťami medzi jednotlivými krajinami a ich regiónmi. 

Predkladaný článok rieši slovenský trh a prieskum zameraný na výskum faktorov úspešnosti presadenia sa 

slovenských agrárnych komodít, ako sú imidž krajiny pôvodu produktu, kvalita, pôvod produktu, jeho 

dostupnosť a pod. na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite, ktorá naďalej pretrváva a vplýva každodenne na 

rozhodovanie spotrebiteľov pri kúpe potravín. 

Kľúčové slová: Spotrebiteľské správanie, Spotrebiteľ, Imidž krajiny pôvodu produktu, Kvalita potravín, 

Preferencie spotrebiteľov 

 

Abstract 

European consumer behavior can have a dynamic typology, if the company's image and brand of the product 

shall correspond to the specifications and cultural differences between countries and regions. This paper 

addresses the Slovak market and survey research focused on success factors for enforcement of Slovak agrarian 

commodities, such as the image of the country of origin, quality and origin of the product, its availability. On the 

EU market in the economic instability that persists and affects everyday consumer choices when buying food. 
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Úvod 

Konkurenčnú výhodu potravinových firiem na jednotnom európskom trhu predstavuje nielen 

kvalita a tradícia produktu, ktoré sú predmetom komercionalizácie, ale aj imidž výrobku, 

výrobcu a krajiny pôvodu produktu.
1
  Imidž výrobku resp. firmy možno vyjadriť ako obraz, 

ktorý si utvára vonkajšie prostredie o firme alebo jej produktoch. V budúcnosti sa dá preto 

očakávať, že prežijú tie firmy, ktoré budú orientované na zákazníka, ktoré chápu globálny trh, 

avšak konajú lokálne a sú zároveň dostatočne flexibilné pri ponuke vysokej hodnoty 

zákazníkovi a sofistikovanej konkurenčnej kvality produktov alebo služieb.
2
 

 

                                                 
1 HORSKÁ, Elena – PALUCHOVÁ, Johana – PROKEINOVÁ, Renáta. 2011. Consumers´food choice and quality perception: Comparative 

analysis of selected Central European counties. 
2 KLEINOVÁ, Katarína – KRETTER, Anton. 2011. Imidž domácich a zahraničných potravín na trhu SR. 
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Materiál a Metódy 

Cieľom marketingového prieskumu bolo zistiť spotrebiteľské správanie na trhu potravín 

s dôrazom na krajinu pôvodu produktu. Dlhodobý výskum pozostával z dvoch etáp. Prvá 

etapa výskumu sa uskutočnila v období marec – október 2008 technikou dotazníka. Druhá 

etapa úplne rovnakým spôsobom sa realizovala v období marec – jún 2012. Prieskum sa 

zameral na osoby 18 ročné a staršie. Vzhľadom na veľkosť základného súboru sa oba 

čiastkové prieskumy realizovali na reprezentatívnej výberovej vzorke 1 314 respondentov. 

Cieľom príspevku bolo zistiť, či v spotrebiteľskom správaní nastal v sledovanom päťročnom 

období nejaký posun alebo či postoj respondentov k domácim potravinám zostal nezmenený. 

K analýze údajov bol použitý štatistický softvér SPSS.
3
 

 

Výsledky 

Predmetom marketingu je vyprodukovať výrobok v správnej kvalite, ktorý bude spĺňať 

predstavy spotrebiteľa a ktorým by firmy diverzifikovali riziko úspechu na trhu.
4
 Spotrebiteľ 

je ústredným prvkom každého marketingového riadiaceho systému. Spotrebiteľ je ako bytosť, 

ktorá svojim rozhodnutím o kúpe výrobku rozhoduje o zámere podnikateľského snaženia 

a o úspešnosti podnikovej hospodárskej činnosti.
5
 Výskumné údaje sme zozbierali 

z dotazníkového prieskumu rozdeleného na dve časti. Jedná z častí pojednávala o pojme 

krajiny pôvodu produktu, jeho imidži, vnímaní a dôležitosti pre konečného spotrebiteľa. 

Najdôležitejšími kritériami pri výbere a následnej kúpe potravín (Tab. 1) boli pre 

respondentov v roku 2008 čerstvosť, chuť, kvalita potravín a následne vlastné skúsenosti 

s výrobkom. To znamená, že spotrebitelia si vyberajú potraviny najskôr podľa primárnych 

vlastností a až potom sledujú cenu a ostatné marketingové faktory. Tento trend ostal 

nezmenený aj v roku 2012. Oproti východiskovému roku 2008 sa v roku 2012 zvýšil záujem 

spotrebiteľov resp. zvýšil vplyv nasledovných kritérií na rozhodovanie spotrebiteľa: krajina 

pôvodu výrobku, reklama, snaha vyskúšať novinky a informácie na obale produktu. Celkovo 

však možno tvrdiť, že v správaní spotrebiteľov počas sledovaných posledných päť rokov 

nenastal žiadny výrazný posun. Všímanie si krajiny pôvodu potravín sa za posledných päť 

rokov tiež príliš nezmenilo. Stále platí pomer 70:30 v prospech všímania si krajiny pôvodu. 

Pozitívne však možno hodnotiť skutočnosť, že sa zvýšil počet ľudí, ktorí si všímajú pôvod 

potravín vždy a nie len niekedy. V percentuálnom vyjadrení je to nárast o 8%.  

                                                 
3 NAGYOVÁ, Ľudmila a kol. 2012. Trendy v spotrebiteľskom správaní na trhu potravín v SR. 
4 KRETTER, Anton – MURA, Ladislav.2011. Označenie potravín ako znak ich originálneho pôvodu a bezpečnost. 
5 KUBICOVÁ, Ľubica – DOBÁK, Dušan. 2012. Vývoj a úroveň spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v SR a modelovanie dopytu po 

potravinách vo výbraných skupinách domácnosti. 
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Tab.1 Vplyv jednotlivých kritérií na rozhodovanie spotrebiteľa (v %) 

Kritériá ovplyvňujúce správanie 

spotrebiteľa pri kúpe potravín 

Rok 2008 Rok 2012 Zmena v r. 

2012 

oproti r. 

2008 

Silný 

vplyv 

Slabý 

vplyv 

Žiadny 

vplyv 

Silný 

vplyv 

Slabý 

vplyv 

Žiadny 

vplyv 

Chuť 96,36 1,87 1,77 97,61 1,54 0,85 1,25 

Reklama 41,29 42,38 16,33 50,86 31,17 17,98 9,57 

Cena 91,64 6,59 1,77 93,92 3,85 2,23 2,28 

Kvalita 95,97 3,54 0,49 96,69 2,47 0,85 0,72 

Známa značka výrobku 75,51 19,27 5,22 78,11 16,19 5,71 2,6 

Pozitívny vplyv na zdravie 89,48 8,55 1,97 87,06 9,78 3,16 -2,42 

Krajina pôvodu výrobku 57,42 27,43 15,15 68,34 18,8 12,87 10,92 

Vzhľad/ obal výrobku 61,86 29,99 8,15 65,64 24,09 10,27 3,78 

Zľavy, darčeky k výrobku 75,81 18,78 5,41 77,58 15,79 6,63 1,77 

Čerstvosť výrobkov 96,85 2,06 1,09 97,38 1,69 0,92 0,53 

Bezpečnosť potravín 85,55 9,64 4,81 82,54 12,59 4,86 -3,01 

Skúsenosti s výrobkom 96,26 2,95 0,79 95,92 3,08 1 -0,34 

Snaha vyskúšať novinky 69,92 25,66 4,42 77,46 18,15 4,4 7,54 

Šetrnosť voči prostrediu 65,78 25,96 8,26 66,9 23,3 9,8 1,12 

Odporúčania známych 77,48 19,47 3,05 81,24 14,52 4,25 3,76 

Obsah konzervačných látok 63,04 26,84 10,12 67,28 22,22 10,49 4,24 

Označenie Značkou kvality 66,38 24,29 9,33 69,14 21,95 8,91 2,76 

Informácie na obale výrobku  71,39 22,03 6,58 76,54 15,9 7,56 5,15 

Zdroj: Vlastný dotazníkový prieskum a výpočty autoriek 

 

Hlavné dôvody všímania si krajiny pôvodu na základe spontánnych odpovedí respondentov sú 

zachytené na nasledujúcom obrázku (Obr.2).  K najčastejším odpovediam, ktoré respondenti 

uvádzali ako v roku 2008 tak aj v roku 2012 patrili „uprednostňujem slovenské výrobky“, 

„krajina pôvodu slúži ako indikátor kvality“ a „snaha podporiť domácu slovenskú 

ekonomiku“. K menej často menovaným odpovediam patrili zvedavosť respondentov či iné 

faktory ako napr. chuť či cena potravín. Celkovo však možno skonštatovať, že v odpovediach 

respondentov dominoval určitý patriotizmus či etnocentrimus.  
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Obr.1 Všímanie si krajiny pôvodu potravín (v %) 

Zdroj: Vlastný dotazníkový prieskum a výpočet autoriek 

 

V ďalšej časti sme analyzovali vplyv krajiny pôvodu na rozhodovanie spotrebiteľa v 

závislosti od sortimentnej skupiny potravín.  Zaujímali nás predovšetkým múka, cestoviny, 

pečivo, oleje, ovocie, kravské mlieko a mäso. V roku 2008 pripisovali konzumenti najväčší 

význam krajine pôvodu u pečiva, mäsa a mlieka. Je to pochopiteľné, nakoľko čerstvosť 

potravín uviedli aj v predchádzajúcej otázke za jeden z hlavných faktorov rozhodovania a pri 

daných druhoch potravín je čerstvosť podstatná. K presne rovnakým výsledkom sme dospeli 

aj v roku 2012. Krajina pôvodu je pre konzumentov najdôležitejšia pri pečive, mlieku a mäse 

a naopak najmenej zaujímavá je pri olejoch a cestovinách.  
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Obr.2 Dôvody všímania si krajiny pôvodu pri nákupe potravín (počet odpovedí) 

Zdroj: Vlastný dotazníkový prieskum a výpočet autoriek 

 

Po objasnení vplyvu krajiny pôvodu na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa, sa v tejto časti 

zameriame na to, či Slováci uprednostňujú slovenské potraviny a ktoré dôvody ich k tomu 

vedú. Spolu 747 respondentov (73,5%) v roku 2008 uviedlo, že preferuje slovenské potraviny. 

Rovnako väčšina spotrebiteľov (92%) v roku 2012 uviedla, že dáva prednosť slovenským 

potravinám pred zahraničnými (z toho 61% vždy a 31% niekedy). Z uvedeného vyplýva, že 

za sledované obdobie sa mierne zvýšil záujem spotrebiteľov o kupovanie domácich 

slovenských potravín. Ako vyplýva z Obr.3, väčšina respondentov preferuje slovenské 

potraviny, lebo sú chutné. V roku 2012 to uviedlo ako dôvod až 95,1% respondentov. 

K ďalším dôvodom vedúcim k uprednostňovaniu slovenských potravín patria „podpora 
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pracovných miest na Slovenku“, „pôvod na Slovensku“ a „čerstvosť“. To znamená, že 

dominujú kognitívne a normatívne dôvody. 
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Obr.3 Dôvody preferovania slovenských potravín pred zahraničnými (v %) 

Zdroj: Vlastný dotazníkový prieskum a výpočet  autoriek 

 

V prieskume nás ďalej zaujímalo, že či by boli spotrebitelia ochotní aj zaplatiť za slovenské 

potraviny viac v porovnaní so zahraničnými. V roku 2008 uviedla takmer polovica 

respondentov (46,8%), že by bola ochotná zaplatiť za slovenské potraviny viac v porovnaní so 

zahraničnými, pritom väčšina (79,8%) opýtaných by bola ochotná zaplatiť viac od 2 do 10 %. 

V roku 2012 sa situácia zlepšila a až 63% respondentov vyjadrilo ochotu si za slovenské 

potraviny priplatiť. Podobne ako v roku 2008 aj v roku 2012 by väčšina bola ochotná 

akceptovať navýšenie ceny do 10%.  
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Obr.4 Ochota priplatiť si za slovenské potraviny 

Zdroj: Vlastný dotazníkový prieskum a výpočet  autoriek 

 

Aktuálny prieskum GfK hovorí, že viac ako 80% domácich spotrebiteľov chce kupovať 

slovenské potraviny a polovica je ochotná si za ne aj priplatiť. Prieskum však nemusí 
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ukazovať realitu nakoľko ľudia majú nakupovanie zautomatizované rovnako ako napr. 

uväzovanie si šnúrok na topánkach.
6
  

 

Záver 

To, ako je krajina vnímaná, a hlavne ako chceme, aby bola vnímaná v budúcnosti, musí byť 

predmetom komunikačných stratégií a programov. Mali by sme vychádzať zo súčasného 

vnímania krajiny, atribútov, ktoré obsahujú jej „brand“ i z asociácií, ktoré krajinu evokujú. 

Branding Slovenska je aktuálny predovšetkým preto, že je zrejmé, že náš obraz vo svete nie je 

v mnohých prípadoch obrazom o realite, v ktorej Slovensko žije. Cieľové skupiny v 

celosvetovom kontexte Slovensko ešte stále prehliadajú – a to najmä pre našu relatívnu 

„imidžovu mlčanlivosť“ a nevýraznú konfrontáciu s koordinovanou a premyslenou 

komunikáciou prirodzených konkurentov našej krajiny. Imidž krajiny je dôležitým faktorom 

pri nákupnom rozhodovaní a pri tvorbe marketingovej stratégie by sa s ňou malo počítať 

podobne ako s imidžom konkrétnej značky produktu. 
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