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ABSTRAKT 
Consumers need to have a quality, sanity and safety guarantee of food they consume. The 

member states have an opportunity  to use the support from EAGGF  for promotion of their 

domestic quality agricultural products and foodstuffs on the internal EU market as well as on the 

market of the third countries. The goal of the promotion programs is to improve marketing and 

selling of the agricultural products and foodstuffs of the EU countries.   

The main goal of the dissertation thesis was the research and review of the chosen promotion and 

information campaigns for support of the domestic agricultural products and foodstuffs and 

protected labels or denominations in the chosen EU countries with focus on researching and review 

of this situation in Slovakia and suggestions for improvement of informedness of the Slovak 

consumers about the program of the national support, label, logo, products and their producers. 

The Slovak Republic also uses the opportunity to support its domestic foodstuffs production by 

means of the National support program with the SK label. The research conducted in may 2007 –

april 2008 on 612 respondents from Slovakia showed that when shopping, most of the respondents 

get affected by mainly quality and then price. The healthy lifestyle trend inspires consumer to 

search for quality and healthy products for which he is willing to pay more if getting some 

additional benefits. According to the respondents, Slovak foodstuffs are of high quality and sanity 

and safety and that are the main reasons why they prefer Slovak foodstuffs. The next reason is the 

support of domesic economy.  Coming with the mentioned trend the respondents searh for the 

infomration and quality logos on the product package. They know about the SK label mainly from 

TV, printing media, exhibitions, internet and billboards.  

The research conducted in producting companies showed these companies use the SK logo in their 

marketing communication and some fo them plan to widen the range of their products sold with the 

SK label. Concerning the campaign for support of the domestic food they are not satisfied and 

consider the level of support very low.  

Thanks to strict criteria and control of keeping them the Slovak products are of high quality, sanity 

and safety and the consumer is aware of that. Moreover, because of the developing healthy lifestyle 

trend the consumer´s attitude toward the quality and prices has started to change. At present, the 

Slovak consumer is willing to prefer quality and pay a higher price for a product with benefits. He 

prefers Slovak food not just because of its quality but also with an intention to support the 

economy. This trend should be taken into consideration, as well as  results of both researches, and 

the promotion should be re-launched by means of the recommended media so that it would drag the 

consumers´attention to quality Slovak products with three-colored logo.  
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Ú V O D 
Popri bezpečnosti potravín a iných kritériách sa spotrebitelia pri kúpe orientujú najmä na ich 

kvalitu. Spotrebitelia potrebujú mať záruku kvality, bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti potravín, 

ktoré konzumujú. Členské štáty majú preto možnosť využívať podpory z Európskeho 

poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného Európskej únie na propagáciu vlastných 

kvalitných domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Jedná sa o nenárokovú formu 

pomoci, ktorú členská krajina môže využívať k propagácii svojich poľnohospodárskych 

a potravinárskych výrobkov ako na vnútornom trhu EÚ, tak aj na trhoch tretích krajín. Propagačné 

programy majú za cieľ zlepšiť marketing a odbyt poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 

jednotlivých členských krajín. Kampane majú za úlohu vyvolať záujem o kvalitu, typický charakter, 

špeciálne výrobné postupy, nutričné a zdravé hodnoty, bezpečnosť potravín a aspekty blahobytu 

zvierat, či ohľad na životné prostredie u konkrétnych výrobkov. Ide o tematické kampane alebo 

kampane cieľované na špecifické publikum. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa 

slovenskí poľnohospodári a potravinári stretli so silnou konkurenciou agropotravinárskych 

výrobcov ostatných členských štátov. Podpora domácich výrobkov je teda vysoko relevantnou 

záležitosťou. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo spoločne 

s Intervenčnou agentúrou Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín, ktorého cieľom je zabezpečiť  dostatočné informácie o bezpečných a kvalitných 

domácich výrobkoch označovaním  logom. Jeho umiestnenie na výrobkoch  spotrebiteľovi 

poskytne rýchlu informáciu o tom, že sú bezpečné a kvalitné, a najmä - slovenského pôvodu. 

Cieľom označovania domácich potravín týmto logom je  uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho 

trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov, pričom prebieha 

pravidelná kontrola dodržiavania schválených podmienok. Takáto podpora domácich výrobkov a 

zlepšovanie ich kvality a bezpečnosti je jedným z kľúčových bodov programu Agenda 2000, 

ktorého významnou súčasťou je práve zlepšenie konkurencieschopnosti výrobkov na domácich a 

svetových trhoch. 
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C I E Ľ   P R Á C E 
Hlavným cieľom dizertačnej práce je skúmanie a zhodnotenie vybraných programových   a 

informačných kampaní na podporu domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín a 

ochranných známok vo vybraných krajinách Európskej únie a následne zistenie a zhodnotenie 

súčasnej situácie v oblasti marketingovej podpory agrárnych komodít na  Slovensku a navrhnutie 

opatrení na zlepšenie informovanosti slovenských spotrebiteľov o programe národnej podpory, 

značke, logu, výrobkoch a výrobcoch. Hlavný cieľ zahŕňa niekoľko čiastkových cieľov, ktorými sú: 

 

1. Skúmanie a zhodnotenie propagačných a informačných kampaní domácej podpory 

poľnohospodárskych produktov a potravín vo vybraných krajinách Európskej únie. 

2. Vytvorenie prehľadu najvýraznejších kampaní zameraných na podporu domácich potravín 

na Slovensku po roku 2000. 

3.  Prieskum povedomia spotrebiteľov Slovenska o Národnom programe podpory, Značke 

kvality SK Slovenskej republiky a jej logu a rovnako aj preferencií oslovených 

spotrebiteľov pri nákupe značkových a neznačkových potravín. 

4. Dotazníkový prieskum u výrobcov produktov označených Značkou kvality SK zameraný 

na zistenie spokojnosti výrobcov s predajom výrobkov so Značkou kvality SK, 

s propagačnou a informačnou kampaňou podporujúcou predaj ich výrobkov a informácií  

o ich vlastnej komunikačnej politike. 

 Na vypracovanie dizertačnej práce boli formulované hypotézy. Cieľom dizertačnej práce je 

okrem hore uvedeného aj overiť, či: 

                  H1:  ženy nakupujú potraviny častejšie ako muži  

                  H2: pre slovenských spotrebiteľov je primárnym rozhodovacím faktorom pri  

                        nákupe potravín cena a až následne kvalita  

                  H3:  platí názor, že ak sú potraviny kvalitné, sú aj zdravotne nezávadné a  

                         bezpečné 

                  H4:  slovenskí spotrebitelia považujú domáce potraviny za vysoko kvalitné,   

                         a preto ich preferujú pri nákupe pred zahraničnými 

       H5: ženy si viac všímajú informácie (aj označenie kvality) na obaloch   

                        potravín, ktoré kupujú, než muži 

                  H6: zvýšená propagácia kvality poľnohospodárskych produktov a potravín            

                         so Značkou kvality SK vedie k zvýšenému záujmu o ich kúpu 

       H7: Značka kvality SK bola faktorom zvýšenia tržieb výrobcov za predaj   

                         výrobkov  ňou označených 
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M A T E R I Á L  A  M E T Ó D Y 
Pred rozdistribuovaním dotazníkov bol uskutočnený pilotný prieskum na vybranej vzorke. Po fáze 

zberu údajov nasledovala fáza kontroly zhromaždených dotazníkov. Následne boli dotazníky 

očíslované. Kódované boli  otázky i odpovede, čím sa zabezpečilo ich spracovanie. Údaje získané 

dotazníkovým prieskumom boli spracované prostredníctvom softvérového produktu MS Excel 

2000. Testovanie štatistických hypotéz bolo uskutočnené pomocou programu SAS. Vyhodnotené 

vstupné údaje boli slovne popísané a pre lepšiu názornosť bolo využité grafické a tabuľkové 

zobrazenie výsledkov. 

Vlastná práca je zameraná na analýzu a zhodnotenie súčasnej situácie propagácie 

poľnohospodárskych produktov a potravín so Značkou kvality vo vybraných krajinách Európskej 

únie vrátane Slovenskej republiky. Práca obsahuje aj dostupné sekundárne údaje k danej téme. 

Spracované boli výsledky marketingového prieskumu spotrebiteľov a výrobcov produktov so 

Značkou kvality SK v Slovenskej republike. Neoddeliteľnou súčasťou práce je i návrh opatrení ako 

súčasť marketingovej koncepcie na riešenie zistenej situácie. 

Prvý čiastkový cieľ (1):  Každá z vybraných skúmaných krajín plánuje, rozbieha alebo už 

rozvíja spomínanú kampaň s rovnakým princípom, ale v niektorých prípadoch s malými 

odlišnosťami. Krajiny boli vybrané na základe dostupnosti informácií o kampaniach podporujúcich 

kvalitu domácich potravín. Z celkového počtu 27 krajín Európskej únie bolo do skúmaného súboru 

zaradených 17 krajín vrátane Slovenskej republiky. Vo zvyšných 10 členských štátoch buď takáto 

kampaň neprebieha (Cyprus) alebo o jej existencii neboli dostupné žiadne informácie a Ministerstvá 

a organizácie oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva  na niekoľkonásobné žiadosti poskytnutia 

údajov nereagovali. Účelom bolo zároveň vytvoriť aktuálny prehľad propagačných a informačných 

kampaní podpory domácich potravín v uvedených krajinách, nakoľko komplexný prehľad 

uvedených kampaní zatiaľ neexistuje. TV spoty vybraných krajín sú súčasťou CD príloh. 

V rámci čiastkového cieľa (1) boli jednotlivé kampane aj komparované so zdôraznením ich 

spoločných čŕt i odlišností. 

Druhý čiastkový cieľ (2) : Jedná sa o kampane tesne predchádzajúce terajšej kampani na 

Značku kvality SK (TV spoty v CD v prílohách) a zároveň kampaní prebiehajúcich súčasne s ňou 

(EAN 858, Zdravé srdce, Kupujme lepšie Slovensko, Slovak Gold). 

Tretí a štvrtý čiastkový cieľ (3, 4) : na jeho splnenie bola využitá  metóda marketingového  

prieskumu, konkrétne metóda opytovania. 

Dotazník bol vytvorený v zmysle zásad a postupov na jeho vypracovanie. Skladá sa z dvoch častí : 

otázok a identifikačných údajov. Pri tvorbe dotazníka bola využitá i metóda škálovania, ktorá 

poskytuje možnosť priradenia významu, resp. dôležitosti k jednotlivým ponúknutým alternatívam 

v odpovedi na zisťovaný jav. Považuje sa za efektívny nástroj odhadu symptómov správania. 
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Pomocou škálovania je možné prekonať jednu z veľmi častých prekážok hodnotenia – subjektívny 

pohľad posudzovateľa pri posudzovaní rôznych prejavov správania. Výsledkom je stanovenie miery 

určitej charakteristiky správania sledovaného jedinca. Metóda škálovania je určitým druhom 

poznávacieho procesu, ktorým sa snažíme zachytiť kvantitatívne aspekty prejavov správania. Škály 

umožňujú popis a vymedzenie mnohých typických a atypických behaviorálnych prejavov, ktoré sa 

inými metódami dajú sledovať len veľmi ťažko.  

Otázky použité v dotazníku sú:  

a) uzatvorené (selektívne, slúžia pre štatistickú analýzu výsledkov) 

b) s viacerými možnosťami odpovedí 

c) frekvenčné 

d) filtrovacie  

Výsledky získané prieskumom formou dotazníka boli štatisticky vyhodnotené.  

Asociačná a kontingenčná analýza umožňujú skúmať závislosti medzi kvalitatívnymi 

znakmi. Asociácia skúma závislosť medzi alternatívnymi znakmi s dvoma obmenami, kontingencia 

medzi znakmi s väčším počtom obmien. Uplatňujú χ2 rozdelenie. Existencia závislostí medzi 

znakmi bude zisťovaná χ2 testom štvorcovej kontingencie, ktorý je založený na porovnávaní 

empirických a teoretických početností pre každú kategóriu sledovaných znakov. Testovacie 

kritérium pre overovanie nulovej hypotézy H0 predpokladajúcej nezávislosť medzi danými 

kvalitatívnymi znakmi sa vypočíta podľa vzťahu:        

                        
2

2

1 1

( )r c
ij ij

i j i j

O E
E

χ
= =

−
=∑∑ , 

kde Oij – empirické početnosti v bunke v i-tom riadku a j-tom stĺpci,         

       Eij -  teoretické početnosti v bunke v i –tom riadku a j- tom stĺpci, 

         r – počet kategórií prvého (riadkového) znaku, 

         c – počet kategórií druhého (stĺpcového) znaku. 

Teoretické početnosti Eij boli vypočítané nasledovne: 

                            
( )*( )i j

i j

R C
E

n
=  , 
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pričom  Ri – suma početností v i-tom riadku, 

              Cj – suma početností v j- tom stĺpci, 

               N – celková početnosť.                                             

Alternatívna hypotéza (H1) predpokladá, že medzi danými kvalitatívnymi znakmi existuje závislosť 

(asociácia). Ak platí H1, H0 zamietame. Ak je vypočítaná hodnota testovacieho kritéria 2χ  < 2
αχ , 

kde 2
αχ  je tabuľková hodnota nájdená pre (c-1) . (r-1) stupňov voľnosti, tak platí P ( 2χ > 2

αχ ) = 

α (α je hladina významnosti, na ktorej sa test uskutočňuje). 

Ak 2χ > 2
αχ , prijímame hypotézu H1, teda považujeme znaky na zvolenej hladine významnosti za 

závislé. Vzájomné závislosti testujeme pomocou P-hodnoty. Čím je táto hodnota bližšie k 0, tým je 

stupeň vzájomnej závislosti vyšší. 2χ  test bude aplikovaný v zmysle kritérií kritérií platných pre 

použitie tejto metódy. 

2χ  test dobrej zhody umožňuje zistiť, či získané empirické hodnoty (početnosti) sa štatisticky 

významne líšia od teoretických hodnôt, ktoré charakterizujú podmienky základného súboru. 

Testovacím kritériom pre overenie nulovej hypotézy H0, predpokladajúcej zhodu kategórií 

základného a výberového súboru, je veličina: 

                                 
2

2

1

( )m
i i

i i

E T
T

χ
=

−
=∑ , 

kde  Ei – empirické početnosti (i-tej kategórie výberového súboru),  

        Ti – teoretické početnosti (vypočítané ako súčin rozsahu výberového súboru n                   

a relatívneho podielu i- tej kategórie základného súboru).    

Testovacie kritérium  
2

2

1

(m
i i

i i

E T
T

χ
=

−
=∑ )  má 2χ - rozdelenie s m-1 stupňami voľnosti, kde m je 

počet kategórií (tried). Ak vypočítaná hodnota testovacieho kritéria 2 2
1 αχ χ −< , kde 2

1 αχ −  je 

tabuľková hodnota nájdená pre (m-1) stupňov voľnosti, potom prijímame nulovú hypotézu H0 

a výberový súbor je v porovnaní so základným súborom reprezentatívny na hladine významnostiα . 

V opačnom prípade H0 zamietame.  
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Na určenie sily asociácie riadkovej a stĺpcovej premennej v kontingenčnej tabuľke sa používajú 

kontingenčné koeficienty.                                            

Pearsonov kontingenčný koeficient C slúži na sledovanie sily závislosti mezi kvalitatívnymi 

znakmi. Nadobúda hodnoty od 0 po 1. Čím viac sa hodnota C blíži k nule, tým je závislosť medzi 

kvalitatívnymi znakmi slabšia.                    

Cramerov kontingenčný koeficient V  predstavuje najvhodnejšiu mieru asociácie medzi dvoma 

nominálnymi premennými. Nadobúda hodnoty od 0 (žiadny vzťah) po 1 (dokonalý vzťah). Pri 

interpretácii kontingenčného koeficientu možno použiť škálu pre korelačný koeficient. Korelácia 

menej ako 0,1 je triviálna, 0,1–0,3 malá, 0,3–0,5 stredná a nad 0,5 je veľká. 

VÝSLEDKY, ZÁVERY 
Vysoká kvalita je hlavnou výhodou poľnohospodárstva Európskej únie (ďalej uvádzaná ako “EÚ”). 

Európski a globálni spotrebitelia o ňu prejavujú rastúci záujem. V súčasnosti je jedným 

z najdôležitejších kritérií úspechu na trhu. Stále viac spotrebiteľov je ochotných zaplatiť za 

zaručenú kvalitu, ale len za predpokladu, že za svoje peniaze získajú pridanú hodnotu. Členské štáty 

Európskej únie majú možnosť využívať podporu z Európskeho poľnohospodárskeho 

usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) na propagáciu vlastných kvalitných domácich 

poľnohospodárskych výrobkov a potravín ako na vnútornom trhu EÚ, tak aj na trhoch tretích krajín. 

Propagačné programy majú za cieľ zlepšiť marketing a odbyt poľnohospodárskych 

a potravinárskych výrobkov jednotlivých členských krajín, zabezpečiť informácie 

o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách a ich propagácii a metódach ich výroby v rámci 

teritória EÚ. Kampane vyplývajúce z programov majú za úlohu vyvolať záujem o kvalitu, typický 

charakter, špeciálne výrobné postupy, nutričné a zdravé hodnoty, bezpečnosť potravín a aspekty 

blahobytu zvierat, či ohľad na životné prostredie u konkrétnych výrobkov.        

Informácie o propagačných a informačných kampaniach členských štátov boli získané najmä z 

internetových stránok Ministerstiev poľnohospodárstva, potravinárskych agentúr a agentúr pre 

marketingovú podporu a propagáciu v  príslušných krajinách a taktiež e-mailovou komunikáciou so 

zástupcami uvedených inštitúcií. Údaje boli následne prekladané z anglického, nemeckého, 

francúzskeho, fínskeho, talianskeho, španielskeho, poľského a maďarského jayzka do slovenského 

jazyka a ďalej analyzované a spracované, pričom takto kompexné údaje o predmetnej problematike 

neboli v danom rozsahu, ani obsahu ešte v EÚ doteraz spracované. 
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Krajiny s podobnými črtami kampaní ako SR 

Podobné črty kampaní Maďarska, Poľska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Dánska, Írska, 

Fínska, Slovinska a Estónska so Slovenskom spočívajú v zastrešení domácej kvalitnej potravinovej 

produkcie spravidla jednou značkou, ktorej logo obsahuje národné farby a v názve značky figuruje 

slovo „kvalita“. Programy uvedených krajín zastrešuje Ministerstvo poľnohospodárstva 

(pôdohospodárstva na Slovensku) a sú sprevádzané TV kampaňou, propagáciou v tlači, rozhlase, na 

promo akciách, výstavách a podobne. 

    
        

Krajiny s odlišnými črtami kampaní ako SR 

Odlišné kampane na podporu domácich kvalitných potravín má Belgicko, Francúzsko, Španielsko, 

Taliansko, Veľká Británia a Švédsko. Jedná sa o propagáciu prostredníctvom viacerých značiek 

(Belgicko), propagáciu bez konkrétnej značky (Veľká Británia, Španielsko), so značkou len pre 

určitý druh potraviny (Taliansko), so značkou zastrešujúcou  potravinárske i nepotravinárske 

výrobky (Francúzsko) a so značkou zdravých potravín s nízkym obsahom tukov, soli a cukrov 

(Švédsko). Nie vždy je zastrešovateľom programu Ministerstvo poľnohospodárstva  príslušnej 

krajiny, túto úlohu plnia napríklad marketingové  a obchodné rady, organizácie na podporu exportu 

kvalitných domácich potravín. 

 

   
 

Prieskum u spotrebiteľov a výrobcov 

Primárne údaje boli získané spotrebiteľským prieskumom uskutočneným na výberovom súbore 612 

respondentov z celého Slovenska prostredníctvom vopred pripraveného štruktúrovaného dotazníka. 

Objektom výskumu bolo zistenie vplyvu propagácie domácich potravín na preferencie 

spotrebiteľov pri nákupe potravín. Primárne údaje boli takisto získané dopytovaním 

prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka u výrobcov výrobkov so Značkou kvality SK. 

Objektom výskumu bolo získanie informácií o spokojnosti výrobcov s  predajom výrobkov so 

Značkou kvality SK a s propagačnou a informačnou kampaňou podporujúcou predaj ich výrobkov 

a informácií o ich vlastnej komunikačnej politike. 

Možnosť podpory domácej potravinovej produkcie využíva aj Slovenská republika prostredníctvom 

Národného programu podpory cez Značku kvality SK. Z prieskumu uskutočneného v období máj 

2007- apríl 2008 na vzorke 612 respondentov zo Slovenska vyplynulo, že hypotéza 2 (H2) 
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hovoriaca o cene ako primárnom rozhodovacom faktore slovenských spotrebiteľov pri nákupe 

potravín nasledovanej kvalitou nebola potvrdená, respektíve sa zamieta, nakoľko podľa výsledkov 

prieskumu slovenských spotrebiteľov ovplyvňuje pri nákupe potravín viac kvalita (51, 54%) a až 

následne cena (33, 45%). Trend zdravého životného štýlu totiž inšpiruje spotrebiteľa 

k vyhľadávaniu kvalitných a zdravých produktov, za ktoré je ochotný zaplatiť aj vyššiu cenu za 

účelom dosiahnutia dodatočných požitkov, ktoré výrobok ponúka. K faktorom vplývajúcim na 

spotrebiteľa pri nákupe potravín patrí aj vôňa a chuť (6,66 %) a zloženie výrobku (6,48 %).  

Až 56, 14 % respondentov pri nákupe vyslovene uprednostňuje slovenské potraviny (v roku 2006 to 

bolo 55,3 %). Len 1, 96 % uprednostňuje zahraničné potraviny. Slovenské potraviny sú podľa 92, 

49 % respondentov skôr vysoko až vysoko kvalitné a a 87,26 % opýtaných ich považuje za 

bezpečné a zdravotne nezávadné. Ide o dva hlavné dôvody, prečo spotrebitelia uprednostňujú 

hlavne slovenské potraviny. Ďalším dôvodom je podpora domácej ekonomiky. Hypotéza 3 (H3) sa 

potvrdila, teda názor, že ak sú potraviny kvalitné, tak sú aj bezpečné a zdravotne nezávadné platí. 

Hypotéza 4 (H4) tvrdiaca, že slovenskí spotrebitelia považujú domáce potraviny za kvalitné, a preto 

ich uprednostňujú pri nákupe pred zahraničnými, sa tiež potvrdila.  

V rámci dbania o zdravé stravovanie 20,42 % opýtaných vždy sleduje informácie na obaloch 

potravín, 51, 31 % väčšinou a 26, 14 % občas. Len 2,12 % respondentov táto informácia nezaujíma. 

46, 41% opýtaných (najmä ženy) si všíma na obaloch aj znaky kvality. Hypotéza 5 (H5) hovoriaca, 

že ženy si všímajú informácie na obaloch potravín ktoré kupujú častejšie ako muži, sa teda 

potvrdila.  

Čo sa týka Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín, s pojmom Značka kvality SK sa stretlo 70, 59 % respondentov, čo je o 11,99 % menej, 

než v roku 2006. Pojem poznajú najmä z televízie (38, 81 %), tlače (32,69 %), výstav (13,46 %), 

internetu (8,92 %) a billboardov (6,12 %). Vizuál loga však vedelo správne opísať len 26, 47 % 

opýtaných. V rámci propagačnej a informačnej kampane na Slovensku boli odvysielané aj reklamné 

spoty na Značku kvality SK. Až 95, 75 % respondentov tvrdilo, že spot nikdy nevideli. 1, 63 % 

opýtaných síce spot videlo, ale nepamätajú si ho. Len 2, 61 % spot vedelo opísať. Spoty boli 

odvysielané v televízii STV 1 a JOJ v rokoch 2004-2006. 

Logom Značky kvality SK sa pri nákupe potravín riadi 31,05 % respondentov. 24, 02 % opýtaných 

mu úplne dôveruje, 63, 73 %  čiastočne. Oproti roku 2006 ide o 6,05 % nárast v dôvere. 86, 76 % si 

myslí, že dobrá propagácia cez Značku kvality SK môže kladne ovplyvniť predajnosť slovenských 

potravín. 

Z prieskumu uskutočneného u výrobcov produktov predávaných pod Značkou kvality SK 

vyplynulo, že až 93,55 % výrobcov používa logo Značky kvality SK vo vlastnej marketingovej 

komunikácii (webová stránka, katalóg produktov, obchodné rokovania). 46,67 % plánuje rozšíriť 
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rad svojich výrobkov predávaných pod Značkou kvality. Čo sa týka ovplyvňovania predajnosti 

Značkou kvality SK, len 32,14 % výrobcov zaznamenalo zvýšenie predaja u výrobkov ňou 

označených. 58,62 % nezaznamenalo žiadny nárast v tržbách za predaj uvedených výrobkov. Len 

6,45 % výrobcov udáva, že Značka kvality SK uvedená na niektorých z ich výrobkov kladne 

ovplyvnila aj predaj iných výrobkov od daného výrobcu.  

S prezentovanou kampaňou na podporu domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín cez 

Značku kvality SK sú výrobcovia vo všeobecnosti nespokojní. Považujú ju za slabo propagovanú. 

Najpozitívnejšie ohodnotili propagáciu na výstavách (priemerná známka 3,79 ) a v TV (priemerná 

známka 3, 90). Za najslabšiu bola označená propagácia na billboardoch (priemerná známka 4,21).  

TV spoty zamerané na propagáciu výrobkov so Značkou kvality pod záštitou MP SR boli vysielané 

v televízii STV1 a JOJ. Z prieskumu u spotrebiteľov vyplynulo, že až 95,75 % opýtaných uvedené 

spoty nevidelo. Podľa prevedených štatistických meraní bola najsledovanejšou televíziou na 

Slovensku v období 1. január 2008 – 6. apríl televízia Markíza (36, 76 % respondentov), 

nasledovaná STV 1 (17,8%) a televíziou JOJ (15,63  %). Ostatné televízie (české a maďarské 

kanály, TA3 a iné) sledovalo 29,81 % opýtaných. (tabuľka sa nachádza v prílohe 9) Televízia 

Markíza má v priemere vyššiu sledovanosť ako STV 1 a JOJ spolu, preto v zmysle uvedeného 

možno odporúčať, aby v rámci ďalšej propagácie výrobkov so Značkou kvality boli TV spoty 

prezentované v televízii Markíza, ktorá má najvyššiu sledovanosť. Možno tak zabezpečiť 

zaznamenanie kampane širším záberom spotrebiteľov. Vhodné je pokračovať aj rozhlasovou 

kampaňou, ktorú odporúčajú aj výrobcovia výrobkov predávaných pod Značkou kvality. Okrem 

serióznych denníkov by bolo vhodné inzerovať v časopisoch o zdraví a ženských magazínoch 

(podľa prieskumu ženy nakupujú častejšie ako muži a viac si všímajú informácie a znaky kvality na 

obaloch potravín). Ďalej možno odporučiť propagáciu programu podpory na internete 

prostredníctvom webovej stránky MP SR. Stránka by však mohla byť viac graficky prepracovaná a 

vizuálne pútavejšia, aby zaujala návštevníkov. Vhodné je aj zavedenie štatistiky návštevnosti 

uvedenej webovej stránky. Propagácia na výstavách sa osvedčila, výrobcovia si ju pochvaľujú 

a spotrebitelia majú možnosť získať viac informácií o produktoch a programe priamo na mieste.  

Dôležité je aj uskutočniť opatrenia priamo v mieste nákupu. Už uskutočnené sales promotion 

priamo v mieste predaja ( COOP v roku 2006) bolo úspešné. Je vhodné takúto akciu zopakovať a na 

predajných miestach vytvoriť tzv. ostrov kvality, kde by boli spoločne vystavené produkty so 

Značkou kvality SK. Hromadné zoskupenie uvedených výrobkov na jednom mieste  podporené 

veľkým farebným pútačom odrážajúcim motív z TV spotu by mohlo pritiahnuť záujem 

spotrebiteľov. Ak totiž spotrebiteľ Značku kvality a výrobky ňou označené nepozná, nebude ich ani 

na regáloch obchodov hľadať alebo si ich špeciálne všímať. 
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Slovenské výrobky sú vďaka prísnym kritériám a dohľadu nad ich dodržiavaním kvalitné, bezpečné 

a zdravotne nezávadné a slovenský spotrebiteľ si je toho vedomý. Navyše, vďaka rozvíjajúcemu sa 

trendu zdravého stravovania a životného štýlu sa začal meniť vzťah spotrebiteľa ku kvalite a cene. 

V súčasnosti je slovenský spotrebiteľ ochotný uprednostniť kvalitu a zaplatiť vyššiu cenu za 

výrobok, ktorý okrem dobrej chuti a vzhľadu prináša aj iné benefity. Z uskutočneného prieskumu 

tiež vyplynulo, že slovenskí spotrebitelia uprednostňujú domáce potraviny nielen kvôli ich kvalite 

a pôvodu, ale aj s úmyslom podporiť slovenskú ekonomiku. Je potrebné tento trend využiť, 

zohľadniť výsledky prieskumov u spotrebiteľov a výrobcov, rovnako ako aj ich požiadavky 

a opätovne zrealizovať propagáciu prostredníctvom odporúčaných médií a vzbudiť tak záujem 

spotrebiteľov o kvalitné slovenské výrobky označené trikolórou SK.  
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