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ABSTRAKT

Stravovanie mladých ľudí je ovplyvnené zvykmi v rodine, ktoré sú podmienené rôznymi 

faktormi. V rámci Slovenska existujú rozdiely v dodržiavaní tradícií, ktoré môžu byť spojené 

s odlišnými potravinami a jedlami. Významným faktorom pre druhy konzumovaných 

potravín sú aj finančné podmienky slovenských rodín. Zaradenie biopotravín do stravy 

mladých ľudí vyžaduje zvýšené náklady na nákup potravín. Hlavným cieľom príspevku bolo 

zistiť a vyhodnotiť názory na nakupovanie a konzumovanie biopotravín vo vzorke 

vysokoškolských študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Údaje na 

vyhodnotenie sme získali prostredníctvom prieskumného dotazníka, ktorý bol realizovaný v 

akademickom roku 2018/2019. Z výsledkov vyplýva, že všetci študenti z výskumného 

súboru poznajú biopotraviny, pričom časť študentov biopotraviny nakupuje (61 %) a v rámci 

rodiny aj konzumuje (72 %). Testovanie formulovaných hypotéz sme realizovali pomocou 

-kvadrát testu, avšak ani v jednom prípade nebola závislosť medzi skúmanými znakmi

súboru potvrdená. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: biopotraviny, prieskumný dotazník, vysokoškolskí študenti, 

-kvadrát test štvorcovej kontingencie

ÚVOD 

Odborníci na výživu, ako aj bežní spotrebitelia sa začali zamýšľať nad zložením a obsahom 

potravín, ktoré nakupujú a následne konzumujú. V súvislosti so zdravým životným štýlom 

a významom kvalitných potravín objavujú sa biopotraviny v ponuke obchodných reťazcov, 

reklamy na bioprodukty sú uvádzané v printových a televíznych médiách, ako aj informácie 

o priaznivom vplyve biopotravín na zdravotný stav ľudí.

V Zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách nájdeme definíciu, ktorá charakterizuje potraviny 

ako látku alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú 

určené na ľudskú spotrebu, alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité 

ľuďmi [10]. Veľký záujem prejavujú spotrebitelia o biopotraviny, ktoré sú definované ako 

ekologické potraviny, ktoré sa vyrábajú iba z bioproduktov, pričom pri ich výrobe je zakázané 

použitie konzervačných látok, stabilizátorov, dochucovadiel a geneticky modifikovaných 

organizmov v akejkoľvek podobe [3]. Do tejto oblasti patria produkty organického 

poľnohospodárstva, ktoré dodržiava aj podmienky ekologickej produkcie. Medzi obilninami 

je v súčasnosti skúmaný ovos, ktorý by mohol byť zaradený do výživy ľudí trpiacich 
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celiakiou [1]. Dôležitým faktorom pri kúpe biopotravín je aj ich označovanie, aby 

spotrebitelia poznali logo ekologickej produkcie [5].  

V rozhodovacom procese spotrebiteľa pri nákupe potravín zohrávajú významnú úlohu viaceré 

faktory [9]. Poznáme štyri hlavné skupiny faktorov, ktoré vplývajú na nákupné rozhodovanie: 

kultúrne, spoločenské, osobnostné a psychologické faktory. Ako uvádza Kita [4], 

k osobnostným faktorom patrí vek spotrebiteľa, životný cyklus, zamestnanie, ekonomické 

podmienky, životný štýl a osobnosť. Životný štýl človeka sa prejavuje v jeho aktivitách, 

záujmoch a názoroch. Rozhodovanie zákazníka pri nákupe tovarov a služieb významne 

ovplyvňuje aj jeho ekonomická situácia. Správne nastavenie motivačných faktorov pre 

úspešný predaj produktov spotrebiteľom, resp. odberateľom závisí od vhodne uplatnených 

kompetencií v marketingovej komunikácii a od odborných rozhodnutí manažérov obchodných 

podnikov [7], [2].  

Vlastné názory a požiadavky pri nakupovaní potravín majú aj študenti vysokých škôl, teda aj 

študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Hlavným zámerom príspevku bolo zistiť ich preferencie pri nákupe a konzumovaní 

biopotravín, pričom sme použili nástroj marketingových výskumov, ktorým je prieskumný 

dotazník.  

MATERIÁL A METÓDY 

Materiál na spracovanie príspevku sme získali prostredníctvom prieskumného dotazníka 

v akademickom roku 2018/2019, na ktorom sa zúčastnilo 76 študentov prvého ročníka 

Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (študenti v dennej forme štúdia). Rozdelenie 

respondentov podľa pohlavia bolo nasledovné: ženy v počte 58 a muži v počte 18. Dotazník 

obsahoval spolu 12 otázok, z toho 9 otázok bolo uzatvorených, teda respondenti vyberali 

odpoveď z daných možností. Tri otázky v dotazníku mali charakter klasifikačného kritéria. 

Odpovede respondentov sme spracovali metódami deskriptívnej štatistiky a prezentovali 

v grafickej forme pomocou nástrojov programu MS Excel. 

Na testovanie hypotéz sme použili metódu -kvadrát test. Hlavným princípom tejto metódy 

je, že na prvkoch výberového súboru skúmame existenciu závislosti medzi danými 

kvalitatívnymi znakmi. Výsledky pozorovania môžeme zapísať do asociačnej tabuľky (pre 

dva dichotomické znaky) alebo do kontingenčnej tabuľky (ak kvalitatívne znaky nadobúdajú 

viac triediacich úrovní). Formulácia nulovej hypotézy H: skúmané znaky A, B sú nezávislé. 

Testovacie kritérium má vyjadrenie 

kde  sú empirické početnosti,  sú očakávané početnosti, k > 2 alebo m > 2. Nulovú 

hypotézu zamietame na zvolenej hladine významnosti α, ak hodnota testovacieho kritéria 

prekročí tabuľkovú kritickú hodnotu pre príslušný počet stupňov voľnosti r = (k – 1)(m – 1). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tejto časti príspevku sú uvedené výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu, pričom 

sa podrobnejšie sústredíme na vybrané otázky.  
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Analýza a grafická prezentácia odpovedí respondentov 

Prvá klasifikačná otázka v dotazníku sa týkala pohlavia respondenta. Na obrázku (Obr. 1) 

vidíme rozdelenie respondentov podľa pohlavia, teda 76 % tvorili ženy a 24 % muži, spolu 

v počte 76. Vekové zloženie respondentov je v rozpätí od 19 do 21 rokov. Študenti majú 

úplné stredné vzdelanie s maturitou, ktoré absolvovali na obchodných akadémiách, 

gymnáziách a odborných stredných školách. Bydlisko študentov je prevažne v západnej časti 

Slovenska. 

Obr. 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

Všetci respondenti vyjadrili kladnú odpoveď, že poznajú biopotraviny. V druhej otázke sme 

zisťovali, či študenti už konzumovali nejaký druh biopotravín. Z grafického spracovania 

odpovedí (Obr. 2) vyplýva, že vo výskumnej vzorke je 8 % študentov, ktorí ešte 

nekonzumovali biopotraviny zakúpené ako bioprodukt. 

Obr. 2 Vyhodnotenie odpovedí na otázku o konzumácii biopotravín 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

Zaradenie biopotravín do stravovania je spojené s ich nakupovaním. Dôležité odpovede boli 

získané v ďalšej otázke, ktorou sme zisťovali, či respondenti nakupujú biopotraviny. 

Z odpovedí vidíme (Obr. 3), že 61 % študentov uviedlo kladnú odpoveď. Buď nakupujú 

biopotraviny priamo naši respondenti, alebo ich nakupujú niektorí členovia v ich rodine. 
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Obr. 3 Vyhodnotenie odpovedí na otázku o nakupovaní biopotravín 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

S výsledkami predchádzajúcich otázok súvisia aj analyzované odpovede respondentov na 

otázku, či konzumujú biopotraviny aj ďalší členovia v rodine (Obr. 4). Výsledky potvrdzujú, 

že až 72 % respondentov uviedlo kladnú odpoveď. Vysokoškolskí študenti v prvom ročníku 

štúdia nemajú založené vlastné rodiny, ale zvyčajne žijú spolu s rodičmi, prípadne 

súrodencami. Teda v rámci rodiny nakupujú potraviny viacerí členovia, ktorých súčasťou je aj 

nakupovanie a konzumovanie biopotravín.  

Obr. 4 Vyhodnotenie odpovedí na otázku o konzumovaní biopotravín v rodine 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

V ďalšej otázke sme sa respondentov pýtali, ako často nakupujú biopotraviny (Obr. 5). Vo 

výskumnej vzorke spolu 37 % študentov odpovedalo, že nakupujú biopotraviny raz za týždeň 

(21 %) alebo raz za mesiac (16 %). Výnimočne nakupuje biopotraviny 41 % študentov, čo 

môžeme dať do súvislosti s tým, že nákupy realizujú iní členovia rodiny. 20 % respondentov 

nenakupuje biopotraviny vôbec a 2 % študentov na túto otázku neodpovedali. 
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Obr. 5 Vyhodnotenie odpovedí o frekvencii nákupu biopotravín 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

Ceny biopotravín sú zvyčajne vyššie v porovnaní s cenami tradičných potravín. Preto sme do 

dotazníka zaradili otázku, aby študenti odhadli výšku svojich výdavkov na potraviny za 

obdobie jedného týždňa, pričom výdavky mali zhodnotiť spolu pre tradičné potraviny aj 

biopotraviny. Z výsledkov vyplýva (Obr. 6), že výdavky do výšky 40 € uviedlo 56 % 

respondentov. Výdavky na potraviny v rozsahu 41 – 80 € deklarovalo 35 % študentov. Výšku 

výdavkov v rozsahu 81 – 120 € má 8 % študentov a výdavky nad 120 € za týždeň uviedlo 1 % 

respondentov. Vysokoškolskí študenti ešte nemajú tradičné zamestnanie, ktoré by im 

prinášalo potrebné finančné zdroje. Výdavky na stravu platia buď z príspevkov, ktoré im 

dávajú rodičia, alebo niektorí z nich majú príjmy z individuálnych brigád. 

Obr. 6 Vyhodnotenie odpovedí o finančných výdavkoch na potraviny spolu za týždeň 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

V poslednej otázke, ktorú prezentujeme, sme žiadali respondentov, aby označili dve najviac 

dôležité kritériá pri nákupe biopotravín z týchto možností: cena, chuťové vlastnosti, značka, 

odporúčania známych, zdravotné dôvody a reklama na produkt. Výsledky sme usporiadali 

podľa frekvencie odpovedí, pričom vidíme, že niektorí študenti označili len jedno kritérium 

(Obr. 7). Z analýzy vyplýva, že za najdôležitejšie kritériá pri nákupe a konzumácii 

biopotravín študenti považujú: zdravotné dôvody (41 odpovedí), chuťové vlastnosti (38 

odpovedí) a cenu produktu (29 odpovedí). Za nimi nasledujú kritériá v tomto poradí 
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dôležitosti: odporúčania známych (17 odpovedí), značka produktu (2 odpovede) a reklama na 

produkt (0 odpovedí). 

Obr. 7 Vyhodnotenie preferencií respondentov pri konzumovaní biopotravín 

Zdroj: prieskumný dotazník, vlastné spracovanie 

Analýza závislostí medzi vybranými odpoveďami respondentov 

Naším výskumom sme hľadali odpoveď na otázku, či nakupovanie biopotravín súvisí 

s pohlavím respondentov. Pri overovaní uvedenej súvislosti sme použili metódou -kvadrát 

test štvorcovej kontingencie a pomocou nej sme zisťovali existenciu zhodnosti empirických 

a teoretických početností medzi kvalitatívnymi znakmi štatistického súboru. Overovali sme 

nasledovné hypotézy: 

Hypotéza H01:   

Existuje zhoda empirických a teoretických početností v sledovaných kvalitatívnych znakoch 

pohlavie respondentov a nakupovanie biopotravín.  

Hypotéza H02:   

Existuje zhoda empirických a teoretických početností medzi analyzovanými kvalitatívnymi 

znakmi: výdavky respondentov na potraviny a nakupovanie biopotravín.  

V tabuľke č. 1 sú uvedené výsledky testovania nulových hypotéz, ktoré boli realizované 

pomocou nástrojov programu MS Excel. 

Z vypočítaných výsledkov môžeme urobiť nasledovné závery: 

- Keďže vypočítaná hodnota testovacieho kritéria neprekročila kritickú hodnotu (platí

0,0034 < 3,84), nulovú hypotézu H01 o existencii zhodnosti empirických a teoretických

početností hodnotených znakov nemôžeme zamietnuť na hladine významnosti α = 0,05. Platí,

že rozdiely v nakupovaní biopotravín medzi mužmi a ženami nie sú signifikantné, t.j. muži

a ženy sa správajú pri nákupe biopotravín približne rovnako.

- Zo zistených výsledkov vyplýva, že aj v druhom prípade vypočítaná hodnota testovacieho

kritéria neprekročila kritickú hodnotu (1,41 < 5,99). Preto na hladine významnosti α = 0,05

nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu H02 o existencii zhodnosti empirických a teoretických
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početností skúmaných znakov. Platí, že závislosť medzi nakupovaním biopotravín 

a výdavkami na potraviny nie je signifikantná. 

Tab. 1 Výsledky testovania nulových hypotéz 

Hypotéza H01 

Experimentálne 

početnosti 

Očakávané 

početnosti 

ženy muži ženy muži 

nakupujem 35 11 nakupujem 35,11 10,89 

nenakupujem 23 7 nenakupujem 22,89 7,11 

-kvadrát test 0,0034 kritérium tab. 3,84 

p-hodnota 0,95 > 0,05 

Hypotéza H02 

Experimentálne 

početnosti 

Očakávané 

početnosti 

nakupujem nenakupujem nakupujem nenakupujem 

do 40 25 17 do 40 25,54 16,46 

41 - 80 15 11 41 - 80 15,81 10,19 

81 - 120 5 1 81 - 120 3,65 2,35 

-kvadrát test 1,41 kritérium tab. 5,99 

p-hodnota 0,49 > 0,05 

Zdroj: vlastné výpočty 

Názory a preferencie spotrebiteľov sú dôležité pre marketingové stratégie obchodných 

podnikov. Výsledky prieskumov o procese rozhodovania spotrebiteľa potvrdzujú, že cena 

a kvalita produktu sú najdôležitejším kritériom počas nákupu (napr. [8], 81,7 %). 

Kunová [6] uvádza, že sa v poslednom období vytvorili tri skupiny spotrebiteľov: prvá 

skupina sa orientuje hlavne na výšku ceny potravín a spotrebitelia nakupujú predovšetkým 

v rámci akciových ponúk; v druhej skupine sú spotrebitelia, ktorí uprednostňujú kvalitné 

potraviny a potrpia si na lahôdky, pričom cena pre nich nie je prvoradá; do tretej skupiny 

patria spotrebitelia, ktorí veľmi pozorne sledujú výživové hodnoty produktov a zdraviu 

prospešné účinky. 

ZÁVER 

V príspevku sme prezentovali výsledky realizovaného prieskumného dotazníka, ktorý bol 

zameraný na vyhodnotenie názorov mladej generácie respondentov – študentov na vysokej 

škole na konzumovanie a nákup biopotravín. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že respondenti 

poznajú biopotraviny, nakupujú ich a konzumujú, pričom konzumácia biopotravín je spojená 

aj s ostatnými členmi rodiny. Ďalej sme skúmali súvislosť medzi nakupovaním biopotravín 

a pohlavím respondentov, pričom sme použili metódou -kvadrát testu štvorcovej 

kontingencie. Na zvolenej hladine významnosti α = 0,05 bola zistená zhodnosť empirických 

a teoretických početností medzi uvedenými kvalitatívnymi znakmi. Obdobne, bola potvrdená 

zhodnosť empirických a teoretických početností medzi výdavkami respondentov na potraviny 

a nakupovaním biopotravín. 
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Nákupné správanie sa spotrebiteľov je pod vplyvom viacerých faktorov, ktoré sa prejavujú pri 

realizácii nákupu a pri výbere produktu. Pri nákupe biopotravín je v mnohých prípadoch 

hnacím motorom kritérium zdravotných dôvodov a dôraz na ponuku vždy čerstvého 

a kvalitného sortimentu bioproduktov. Súčasná mladá generácia si vytvára vlastný životný 

štýl a zaujíma sa aj o zdraviu prospešné stravovanie, pričom do tejto oblasti patria aj 

bioprodukty slovenského alebo zahraničného pôvodu.  

V názoroch a preferenciách spotrebiteľov v oblasti nákupu a konzumácie potravín nastávajú 

zmeny. Biopotraviny ako jeden z trendov zdravej výživy ľudí sa na trhu s potravinami stávajú 

vyhľadávaným artiklom, čím sa vytvárajú nové príležitosti pre produkciu, spracovanie 

a predaj biopotravín. 
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BIOFOOD IN NOURISHMENT OF UNIVERSITY STUDENTS (CASE STUDY) 

ABSTRACT

The meal plan of young people is influenced by family habits, which are subject to various 

factors. Within Slovakia, there are differences in the respect of traditions that may be 

associated with different foods and meals. An important factor for the types of consumed 

food is also the financial condition of the Slovak families. The inclusion of organic food in 

the diet habits of young people requires increased costs for the purchase of food. The main 

aim of the paper was to find out and evaluate opinions on shopping and consumption of 

organic food in a sample of university students of the Faculty of Economics and 
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Management of the Slovak University of Agriculture in Nitra. Data for evaluation were 

obtained through a survey questionnaire, which was conducted in the academic year 

2018/2019. The results show that all students from the research group know organic food, 

while part of students buy organic food (61%) and also consume within the family (72%). 

Testing of formulated hypotheses was carried out by method of -squared test, but in 

neither case was the dependence between the investigated features in the research sample 

confirmed. 

KEYWORDS: bio-food, survey questionnaire, university students, - square contingency

test 
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