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Spotrebiteľské správanie predstavuje jednu z rovín ľudského chovania. Znamená 
správanie ľudí – konečných spotrebiteľov, ktoré sa vzťahuje k získavaniu, užívaniu 
a odkladaniu spotrebných výrobkov – produktov (Koudelka 2006). Možno ho 
skúmať hneď z niekoľkých rovín – psychológie, sociológie, geografie (Kunc et al. 
2012) a ekonómie.

Spotrebiteľské správanie je podľa Salomona et al. (2006) objekt procesného 
štúdia, ktoré pokrýva veľké množstvo príčin výberu nákupu, využívania 
výrobkov jednotlivcami alebo skupinami s cieľom vyhovieť svojim túžbam 
a potrebám. So spotrebiteľom veľmi úzko súvisí pojem „spotreba“, ktorú Kita 
(2017) charakterizuje ako rozmanitý a komplikovaný koncept. Takisto býva 
charakterizovaná ako nekončiaci postup používania, vyrobenia, získania a zániku 
materiálnych a nemateriálnych produktov. Pomocou spotreby je jednoduchšie 
charakterizovať, čo spotrebitelia vyžadujú, potrebujú, akí sú a akú službu podniku 
preferujú. V tomto prípade, možno z hľadiska spotrebiteľského správania určiť 
dva typy prejavov spotrebiteľa, ktoré uvádzajú Darpy a Volle (2007, s. 9) a to 
makroprejavy a mikroprejavy. Medzi makroprejavy možno zaradiť rozdelenie 
príjmu stanoveného na spotrebu hlavných položiek určujúcich charakter spotreby 
(napr. bývania). Spotrebiteľ vôbec nad týmito financiami nepremýšľa, pretože sú 
súčasťou jeho každodenného bytia a sú súčasťou jeho súčasnej spotreby. V tomto 
prípade sa o ovplyvňovaní spotrebiteľa dá hovoriť iba veľmi ťažko. Mikroprejavy 
spotrebiteľa vytvárajú predovšetkým statky a služby, o ktorých kúpe rozhoduje 
spotrebiteľ v skutočnosti sám (napr. výber konkrétnej značky, nákup práčky atď.). 
V tomto prípade rozhoduje o kúpe daného produktu prostredníctvom vlastnej 
úvahy a nakupuje z hľadiska vernosti, resp. spokojnosti z predchádzajúcich nákupov. 
Tu možno hovoriť o možnom ovplyvňovaní spotrebiteľa cez marketingového 
pracovníka (Kita 2017). Z týchto tvrdení a aj z téz Spilkovej (2012) vyplýva, že 
najdôležitejšie je správne poznať potreby a túžby zákazníkov po jednotlivých 
produktoch a službách a tieto produkty a tovary im ponúknuť v konkrétnych 
maloobchodných prevádzkach, resp. konkrétnom maloobchodnom prostredí. 

5.1 Typológia nakupujúcich a rozhodovania pri nákupoch
Problematika typológie nakupujúcich sa začala rozvíjať od 50. rokov 20. storočia 
predovšetkým pod vplyvom prebiehajúcej transformácie, ktorou prešiel proces 
nákupu v častiach západnej Európy a USA (Trembošová et al. 2016). Jedna 
z prvých klasifikácií o typológii zákazníka patrila Stoneovi (1954), ktorý sa zaujímal 
o pochopenie sociálnych vzťahov s väzbou na miestnych obyvateľov v spoločnosti. 
Na základe bádania odlíšil štyri veľmi rozdielne nákupné typy zákazníkov, ktoré boli 
založené na ich rôznorodej orientácii pri nákupe: 
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• zákazník ekonomický – má veľmi opatrný prístup k samotnému nákupu, kladie 
veľký dôraz na výber tovaru a je veľmi zaujatý cenou a kvalitou produktu;

• zákazník prispôsobivý – zakladá si na užšom osobnom vzťahu s personálom,  
s ktorým prichádza do styku pri nákupe;

• zákazník etický – doslova sa obetuje pre ceny a širší výber tovarov a nakupuje pre 
svoje presvedčenie najmä u malých obchodníkov, ktorých podporuje;

• zákazník apatický – robí svoje nákupy z veľkej časti len pre ich nutnosť a potrebu. 
S procesom nákupu nemá žiadne vnútorné vzťahy a vo väčšej miere ho nakupovanie 
skôr zaťažuje. 

Typológia nákupu bola predmetom záujmu aj Guya (1998), ktorý presadil klasifikáciu 
spotrebiteľského správania na základe zámeru nákupu a rozoznáva päť typov nákupov: 
• nákupy základné, ktoré bývajú vykonávané najmä v nákupných centrách so 

supermarketmi, alebo inými obchodmi s potravinami;
• nákupy pre domácnosť realizované vo veľkých nákupných centrách;
• nákupy pre osobnú spotrebu, ktoré súvisia s prezeraním nákupných vitrín 

a porovnávaním s ostatným predajným sortimentom a uskutočňujú sa najmä 
v mestských centrách;

• nákupy rekreačné vystihujú viaceré činitele nákupného centra ako aj jeho atraktivity;
• nákupy čisto náhodné sú charakteristické pre často cestujúce a dochádzajúce osoby. 

Zaujímavú klasifikáciu priniesli aj Monroe a Guiltinan (1980), ktorí rozoznávajú 
viaceré spotrebiteľské osobnosti (podobne aj Gfk 2003): 
• ekonomický typ, ktorého orientácia je predovšetkým cenová, ale v nákupe 

samotného spotrebiteľa neovplyvňuje;
• mechanický typ spotrebiteľa nakupovanie nerieši a nemá pre neho bližší význam, 

nakupuje iba z dôležitosti a potreby;
• tradičný zákazník má radostný pocit pri nakupovaní, často nakupuje pre potešenie 

ako aj často využíva akciové kupóny;
• ekonomicky plánujúci typ je typ zákazníka, ktorý sa zameriava na ceny a jeho 

rozmýšľanie je čisto ekonomického rázu. Pri svojom ekonomickom zmýšľaní 
v procese nákupu často využíva zľavy;

• zákazník – gazdiná je spotrebiteľ, ktorý je orientovaný na značku a kvalitu, ale 
príliš sa nezaoberá hľadaním alebo inovovaním nákupov;

• pohodlný typ je pri produkte zameraný predovšetkým na značku, nákupné centrá 
pri nakupovaní nestrieda, má jedno obľúbené a tam sa veľmi rád vracia. 

Viaceré práce autorov sa zameriavajú aj na odlišné správanie pri nákupe u mladých 
ľudí. Martin a Turley (2004) sa zaujímali o stanovisko k nákupu u mladých ľudí (do 
25 rokov) v mestách. Zhodnotili, že práve mládež kladie na nakupovanie najväčší 
dôraz a má najväčšie nároky. Práve prostredie nákupných centier vytvára mladým 
pocit bezpečia, čistoty, priateľstva a to súvisí aj s tým, že sa často práve v nákupných 
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centrách stretávajú so svojimi známymi. Pre mladých je to takpovediac ideálny 
priestor, ktorý im poskytuje pohodlie a je veľmi vhodný aj na trávenie voľného času, 
v podobe využívania herní, kín, kaviarní alebo častých zábavných akcií (Spilková 
2012). Na vekové skupiny, resp. všeobecne vek, ktorý súvisí so spotrebiteľským 
správaním, nadviazali aj Solomon et al. (2006) ktorí tvrdia, že spotrebitelia v rôznych 
vekových kategóriách (nielen mladí) majú veľmi odlišné požiadavky a potreby na 
tovary a služby, ktoré sa nachádzajú na trhoch a ktoré využívajú. Skúmanie týchto 
potrieb bude stále dôležité a takisto bude mať veľký význam pre obchodníkov, ako 
aj pre ľudí, ktorí sa zaoberajú verejným sektorom. 

Rovnakí autori sa taktiež zamerali aj na typy nakupujúcich podľa nákupných názorov 
mužov a žien. Ich diferenciácia sa podľa autorov začína už v relatívne veľmi mladom 
veku u detí, kedy sa už aj plienky pre batoľatá dokážu nakúpiť v odlišných farbách 
– pre dievčatko v ružovej a pre chlapca v modrej farbe. Napriek tomu však tvrdia, 
že v minulosti bola otázka napr. nákupu auta čisto mužskou záležitosťou, čo sa už 
v súčasnom období mení. Na ich tvrdenia nadviazal Flrat (1993), ktorý si myslí, že 
častejšie je pozorovaná pri nakupovaní ženská populácia, ktorej cieľom sú nákupy 
z radosti a so zámerom postarať sa alebo potešiť druhých. Naopak pri mužskej 
populácii ide predovšetkým o nákupy výhodné, čo najrýchlejšie, v zľavách a vo 
väčšine prípadoch na poslednú chvíľu.

Nákupné rozhodovanie v rodine podrobne opísal aj Koudelka (1997), ktorý sa 
zaujímal predovšetkým o problematiku z hľadiska zistenia, ktorí členovia rodiny 
najviac ovplyvňujú spotrebiteľské správanie rodiny ako celku. Prišiel k záveru, 
že základom rozhodovacieho spotrebiteľského procesu v rodine sú vždy vzťahy 
medzi manželkou a manželom. O nákupe niektorých vybraných výrobkoch v rodine 
rozhodujú najmä muži, manželia a o iných ženy, resp. manželky. Z hľadiska toho, 
ktorý partner je vo vzťahu dominantnejší, môže dôjsť k štyrom základným situáciám: 
• ženská dominancia – súvisí s nákupom potravín, doplnkov do kuchyne a pod.;
• dominancia muža – napr. zabezpečenie poistenia pre rodinu, kúpa auta a pod.;
• spoločné rozhodnutie oboch partnerov – rozhodnutie je na dohovore obidvoch, 

môže ísť o nákup nábytku, alebo výber školy pre deti, ...;
• rozhodovanie bez ovplyvňovania jeden druhého (resp. samostatné rozhodovanie) 

– v tomto prípade môže ísť o najmä o kúpu pánskeho alebo dámskeho oblečenia, 
kozmetiky a pod. 

K základným v zmysle klasifikácie Guya (1998) a zároveň najčastejším nákupom 
patrí nakupovanie potravín. Ide o nákupy spájané s výživou obyvateľstva. Podobne 
aj výskum nákupu potravín je najčastejšie spájaný s výskumom výživy obyvateľstva 
napr. Caspi et al. (2012), Donkin et al. (1999), Engler-Stringer et al. (2014), Evans 
et al. (2015), Sadler et al. (2013), Vilínová a Dubcová (2012) alebo fenoménom 
dostupnosti potravín tzv. „food desert“ (Bilková et al. 2017; Križan a Danielová 
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2008; Križan et al. 2015; Larsen a Gilliland 2008; McEntee a Agyeman 2010; Dutko 
2012; Mulangu a Clark 2012).

U mnohých zákazníkov je nakupovanie potravín častejšie ako dva krát za týždeň, 
nezriedka sa stretávame aj s každodenným nakupovaním. Je často považované za 
rutinu, ktoré zahŕňa značné množstvo zvyčajného správania a správania s nízkou 
účasťou (Thomas, Garland 2004). Hoci niektorých ľudí môže aj baviť, pre mnohých 
je ubíjajúce, či stresujúce. Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o nutné nákupy, 
ich variabilita je veľmi determinovaná viacerými faktormi ako je výška príjmu, počet 
členov v domácnosti, ale aj vzdialenosť predajne od domova, životný štýl, spôsob 
stravovania. Podobne ako iné nákupy, aj nakupovanie potravín zároveň podlieha 
vývoju. Hlavne v prípade obyvateľov mestských sídiel tradičný spôsob nákupu 
v súčasnosti nahradzuje moderný spôsob nákupu (týždenne, diskont, supermarket, 
hypermarket, či nákupné centrum); (Mitríková 2011). Hes et al. (2010) uvádzajú, 
že medzi hlavné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie spotrebiteľov pri výbere 
nákupného miesta v súčasnej dobe patria čas strávený nakupovaním, kvalita 
a čerstvosť tovaru. Zákazník je ovplyvňovaný globalizáciou (vstupom obchodných 
reťazcov, výstavbou obchodných centier), ale jeho správanie ovplyvňuje aj snaha 
o zdravší životný štýl, čiastočne aj lokalpatriotizmus (snahou o podporu lokálnych 
produktov), či v poslednej dobe aj vzrastajúce environmentálne cítenie. Kunová 
(2011, in Jarossová 2015) delí slovenských nákupcov potravín na tri skupiny: 
• spotrebitelia, ktorí zohľadňujú predovšetkým cenu;
• spotrebitelia, ktorí si potrpia na lahôdky, cena, ani množstvo živín nie sú pre 

nich rozhodujúce;
• spotrebitelia, ktorí sledujú hlavne výživové a zdravotné výhody potravín, prípadne 

nakupujú biopotraviny.

Nemožno však tvrdiť, že nákupcovia potravín sa správajú stále rovnako. Hoci podľa 
Reutterera a Tellera (2009) možno pozorovať dva prevládajúce trendy – rastúcu silu 
obchodných reťazcov a na druhej strane klesajúci trend malých predajní, zákazníci 
čoraz viac využívajú viaceré formáty obchodov (veľkoplošné predajne, ale aj malé 
a špecializované predajne) a to predovšetkým v závislosti od príležitosti nákupu 
(veľké, menej časté nákupy vs. doplnkové a úzko profilové nákupy). 

Táto kapitola sa zaoberá správaním zákazníkov pri nákupe potravín v meste Trenčín 
a je tematickým pokračovaním výsledkov bádania potravinárskeho maloobchodu 
Danielovej (2017) v rovnakom meste. Zamerali sme sa v nej predovšetkým na 
preferencie a správanie zákazníkov pri nákupe potravín. Tieto nákupy sú v súčasnosti 
veľmi často realizované v supermarketoch, nakoľko ich väčšina obyvateľstva 
uprednostňuje vzhľadom na často nižšie ceny, široký sortiment výrobkov, ako aj 
výhodnejšiu otváraciu dobu ako u malých predajní potravín.
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5.2 Dáta a metódy
Nákupné preferencie a spotrebiteľské správanie zákazníkov pri nákupe potravín sme 
vyhodnocovali na základe dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný v meste 
Trenčín v období máj – jún 2017. Za skúmané územie s názvom Trenčín sme zvolili 
mesto Trenčín a vidiecku obec Zamarovce, ktorá je s Trenčínom stavebne zrastená 
a do roku 1990 bola aj jeho administratívnou súčasťou. Jej obyvatelia zároveň 
využívajú vo viacerých smeroch (aj nákupné) možnosti a služby, ktoré im Trenčín 
ponúka. Opýtaných bolo 748 respondentov, z ktorých však bolo 7 vyradených, 
keďže uviedli bydlisko mimo Trenčína a Zamaroviec. Výskumu sa teda zúčastnilo 741 
obyvateľov Trenčína, avšak potrebám výskumu zodpovedalo len 736 respondentov. 
Zvyšní piati neuviedli svoje nákupné preferencie, respektíve sa nám na základe 
ich odpovede nepodarilo identifikovať, ktorý typ predajne preferujú. Na základe 
udania bydliska sme vedeli identifikovať 709 respondentov. Celkový počet 741 
respondentov sme uvažovali len v prípade riešenia faktorov, ktoré ich pri nákupe 
a pri výbere potravín ovplyvňujú. Zo 741 opýtaných bolo 277 mužov a 464 žien. 

V rámci výskumu sme u respondentov sledovali bydlisko, pohlavie, vek, vzdelanie, 
typ ekonomickej činnosti, počet členov v domácnosti a približný mesačný príjem 
v domácnosti respondentov. Tieto charakteristiky potom ovplyvňovali v zmysle 
Volleho a Darvyho (2007) makroprejavy spotrebiteľov. Respondenti ďalej 
odpovedali na otázky, ktoré sa týkali preferencie predajne za účelom nákupu 
potravín (sieť, lokalizácia, ceny, sortinent), ďalej na otázky, ktoré sa týkali častosti 
nákupu a hodnotenia kvality nákupu v preferovanej predajni (podobne ako vo 
výskume Huddleston et al 2009). Charakteristiky predajní tak následne ovplyvňovali 
mikroprejavy spotrebiteľov.

Respondenti v dotazníku okrem preferovanej predajne uvádzali aj hodnotenie 
nákupu v nej. Známkami 1 (najlepšia) až 5 (najhoršia) hodnotili kvalitu potravín, 
prehľadnosť a veľkosť predajne, šírku sortimentu, ceny tovarov, rýchlosť obsluhy, 
ochotu personálu, akcie v predajni (výhodný nákup – nižšia cena), ako aj reklamu 
predajne. Vyhodnotením dotazníka sme získali priemernú známku predajní za 
každú stránku hodnotenia. Na základe Fullerovej porovnávacej metódy (Fullerovho 
porovnávacieho trojuholníka, cf. Borovcová 2010) sme vypočítali váhu pre každú 
známku. Pomocou známok a ich váh sme vedeli vyhodnotiť každú sledovanú 
predajňu v Trenčíne, ako aj každý sledovaný obchodný reťazec, kde Trenčania 
realizujú nákupy potravín. Následne sme porovnávali obľúbenosť a návštevnosť 
predajní s ich hodnotením.

Správanie pri nákupoch potravín, resp. vplyv jednotlivých charakteristík 
respondentov (vek, pohlavie, vzdelanie, ekonomická činnosť, veľkosť domácnosti 
a veľkosť príjmu) sme posudzovali pomocou koeficientu kontingencie a Cramerovho 
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testu (cf. Markechová et al. 2011). Koeficient kontingencie C je miera závislosti medzi 
dvoma kvalitatívnymi znakmi v kontingenčnej tabuľke rxs a je definovaný vzťahom

kde χ2 je Pearsonova testovacia štatistika a

Čím viac C nadobúda hodnoty blížiace sa k 1, tým je závislosť oboch kvalitatívnych 
znakov vyššia. Naopak hodnoty C blížiace sa 0 indikujú veľmi nízku až žiadnu 
závislosť. 

Pre overenie závislosti sme ešte použili Cramerov test, ktorý je modifikovanou 
verziou korelačného koeficienta. Používa sa pri tabuľkách premenných väčších ako 
2x2, čo v našom prípade platilo. Je vyjadrený nasledovne: 

χ2 je Pearsonova testovacia štatistika, n je počet premenných v tabuľke, m je počet 
stĺpcov a k je počet riadkov tabuľky. 

Pearsonovu testovaciu štatistiku χ2 vypočítame na základe vzťahu

kde f sú početnosti premenných usporiadané do q tried, fe sú empirické početnosti 
a fo očakávané početnosti. 

V našom prípade sme skúmali vplyv charakteristík respondentov na výber predajne. 
Respondentov sme tiež vizualizovali v mapách na základe preferencie jednotlivých 
predajní. Vzhľadom na častosť odpovedí tak mohli byť kartograficky zobrazení 
respondenti uprednostňujúci nákup potravín v obchodných reťazcoch Billa, Coop 
Jednota, Kaufland, Lidl, Terno a Tesco. 

5.3 Nákupné prostredie v meste Trenčín
Trenčín má radiálno-koncentrický pôdorys, ktorý je determinovaný blízkosťou 
Teplickej vrchoviny z juhovýchodu (súčasť Strážovských vrchov) a Bielokarpatského 
podhoria zo severozápadu. Zúženým miestom medzi nimi na strete Trenčianskej 
a Ilavskej kotliny preteká rieka Váh. Na oboch jej stranách sa rozprestiera mesto 
Trenčín, pričom hlavné komunikačné osi sa zbiehajú v strede mesta v blízkosti 
hradného vrchu s Trenčianskym hradom.
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Obr. 5.1. Rozmiestnenie predajní potravín v meste Trenčín v roku 2017
Zdroj: vlastný výskum

V minulosti bol osídľovaný najprv ľavý breh Váhu, z toho dôvodu je tu aj do 
súčasnosti vyššia koncentrácia obyvateľstva. Rozvoj mesta na pravom brehu Váhu 
nastal vo väčšej miere až v druhej polovici 20. storočia. Avšak sem boli lokalizované 
predovšetkým výrobné závody. Mesto tiež na tejto strane postupne od 70. rokoch 
20. storočia aglomerovalo priľahlé vidiecke obce (Zlatovce, Istebník, Orechové, 
Záblatie). Kombinácia veľkých výrobných a skladových plôch a vidieckeho charakteru 
zástavby na viacerých miestach spôsobuje, že je počet obyvateľstva ako aj jeho 
koncentrácia v tejto časti Trenčína nižšia.

Tomu zodpovedá aj rozmiestnenie maloobchodných prevádzok s potravinárskym 
tovarom (obr. 5.1, 5.2). Väčšina predajní je sústredená na ľavom brehu Váhu. 
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V súčasnosti pôsobí v Trenčíne viacero reťazcov – Coop Jednota, Billa, Tesco, 
Kaufland, Lild, CBA, Terno, BALA a ďalšie. Sú rozmiestnené po celom území 
Trenčína, v prípade husto osídlených častí sa nachádzajú aj viaceré na malom 
území. Nezriedka sú súčasťou aj obchodno-zábavných centier ako OC Max a OC 
Masaryčky v centre Trenčína, OC Južanka na sídlisku Juh v južnej časti Trenčína, OC 
Laugarício v komerčnej zóne Belá na južnom okraji mesta Trenčín (cf. Danielová 
2017). Z priestorového hľadiska však možno konštatovať, že sú koncentrované 
predovšetkým pozdĺž hlavných komunikačných osí v centre a širšom centre mesta 
a na okrajoch sídlisk (Soblahovská, Juh, Kvetná). To platí pre veľkoplošné predajne 
obchodných reťazcov, ako aj pre predajne mimo reťazcov alebo malé špecializované 
predajne (pekárne, predajne mäsa a údenín, predajne so špeciálnou ponukou – 
zdravá výživa, delikatesy, biopotraviny a pod.).

Obr. 5.2. Rozmiestnenia predajní obchodných reťazcov v Trenčíne v roku 2017
Zdroj: vlastný výskum

V okrajových častiach mesta sa predajne potravín vyskytujú veľmi málo a to hlavne 
v prípade väčších aglomerovaných obcí s vyššou koncentráciou obyvateľstva 
(Záblatie, Zlatovce, Opatová) v severozápadnej a severovýchodnej časti mesta, 
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ktoré sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od centra alebo zón s vyšším počtom 
predajní. Aj v tomto prípade však ide len o maloplošné predajne (do 200 m2). 
Špeciálnu polohu – mimo kompaktného mesta – majú predajne v komerčnej zóne 
Laugarício na južnom kraji mesta, kde nachádzajú vzhľadom na plochou najväčšie 
predajne potravín v meste – predajne Tesco a Terno.

5.4 Výsledky a diskusia
Sieť potravinárskych predajní vytvárajú predovšetkým obchodné reťazce, ktoré majú 
dominanciu takmer vo všetkých častiach mesta. Podľa anketového výskumu v nich 
nakupuje takmer 94 % respondentov. Ostatní respondenti nakupovali v malých 
predajniach mimo reťazcov – najčastejšie z dôvodu polohy malej predajne blízko 
bydliska alebo kvôli potrebe alebo snahe nakupovať v špecializovaných predajniach 
(biopotraviny, zdravá výživa, potraviny pre zdravotne hendikepovaných občanov 
a pod.). Ani v prípade reťazcov však nie je rovnomerné rozdelenie respondentov pre 
jednotlivé reťazce. Podľa nášho výskumu v Trenčíne sú najobľúbenejšie predajne 
reťazca Lidl, pretože v nich nakupuje viac ako štvrtina respondentov (26,5 %). 
Druhým najobľúbenejším reťazcom je Billa (20,2 % respondentov) a tretím Tesco 
(16,7 %). Vyššiu návštevnosť zaznamenali ešte Kaufland (15,1 %) a Coop Jednota 
(13,1 %). Návštevnosť v ostatných reťazcoch nepresiahla 4 %. 

V Trenčíne najúspešnejší reťazec Lidl má v meste tri predajne strategicky 
rozmiestnené na oboch brehu Váhu (obr. 5.2) v blízkosti sídlisk Juh (južná časť 
mesta), Sihote (východná časť mesta), Kvetná (severozápadná časť mesta). 
Zákazníci, ktorí ich najčastejšie navštevujú, bývajú v blízkom okolí, ale v prípade 
predajne na Hodžovej ulici (Sihote) ide aj o zákazníkov častí z východných okrajov 
Trenčína ako Kubra a Kubrica (v schéme časť Kubrej, obr. 5.2). Tu je návštevnosť 
predajne Lidl podmienená tým, že okrem Billy ide o najväčšiu veľkoplošnú 
predajňu v tejto časti mesta a viacero respondentov tu realizuje nákupy napríklad 
pri návrate z práce domov.

Aj pri porovnaní podielu zákazníkov v jednotlivých reťazcoch (tab. 5.1) možno 
konštatovať, že v uvedených častiach mesta obyvatelia nakupujú najviac 
v predajniach Lidl. Zjavné je to predovšetkým na východe mesta v častiach Sihote, 
kde Lidl nadobúda medzi respondentmi približne polovičný podiel (51,2 % a 44,2 %) 
Zákazníci predajne Kaufland sú sústredení v južnej časti Trenčína, predovšetkým na 
sídliskách, ktoré sa nachádzajú v časti Dlhé Hony-Soblahovská (obr. 5.2). Tiež možno 
konštatovať, že je dobre umiestnená, nakoľko v blízkosti sa nachádzajú len plochou 
(a teda aj sortimentom) menšie predajne.
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Obr. 5.3. Predajne reťazcov Lidl a Kaufland v meste Trenčín vo vzťahu k bydlisku ich 
zákazníkov v roku 2017
Zdroj: vlastný výskum

Pri dotazníkovom prieskume sa zamerali aj na hodnotenie častosti nakupovania. 
Respondentov sme roztriedili do skupín (typov) podľa toho, ako často nakupujú:
• 1 – každý deň;
• 2 – 2-3 krát za týždeň;
• 3 – 1 krát za týždeň;
• 4 – 1 krát za dva týždne;
• 5 – 1 krát za mesiac.

V prípade reťazca Lidl vykazovali respondenti hodnotu 2,10, čiže nakupujú 
približne 2-3 krát za týždeň. Tento spôsob nakupovania je v Lidli podmienený aj 
tým, že tovar s obmedzenou časovou ponukou býva v menený 3-krát do týždňa 
(pondelok, štvrtok a sobotu). Podobne boli na tom aj zákazníci Kauflandu, ktorí 
vykazovali hodnotu 2,12.
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Reťazec Billa ako druhý najnavštevovanejší v Trenčíne si svoje postavenie upevňoval 
relatívne dlho, o čom svedčí aj jeho vysoká návštevnosť. Navyše nepodliehal 
rôznym zmenám vo vlastníctve, nemenil sa jeho branding, značka Billa znamenala 
určitú istotu. V Trenčíne má štyri predajne (obr. 5.2, 5.4). Prvá z nich sa nachádza 
na východnom okraji Trenčína a sem bola situovaná už v 90. rokoch. Aj keď sa jej 
poloha možno nejaví až takou výhodnou v rámci celého Trenčína, veľmi dlho bola 
kľúčová pre celú východnú časť mesta, nakoľko v jej okolí sa žiadne veľkoplošné 
predajne nenachádzali. Je významná aj pre obyvateľov obcí ležiacich na ľavom 
brehu Váhu severne od Trenčína. 

Obr. 5.4. Predajne reťazcov Billa a Coop Jednota v meste Trenčín vo vzťahu k bydlisku 
ich zákazníkov v roku 2017
Zdroj: vlastný výskum

Ďalšia jej predajňa sa nachádza na sídlisku Juh, kde žije až tretina obyvateľstva 
Trenčína, preto je pochopiteľné, že má v danej časti mesta viac ako polovičný podiel 
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zákazníkov (tab. 5.1). Tretia a štvrtá predajňa sa nachádzajú v centre mesta. Billa bola 
situovaná do bývalého obchodného domu Prior, ktorý aj v socialistickom období 
predstavoval dôležité nákupné centrum pre Trenčín a jeho okolie. Aj v minulosti sa 
tu nachádzala predajňa potravín, Billa len prirodzene prevzala zákazníkov. Posledná 
predajňa bola situovaná do nového polyfunkčného centra Masaryčky otvoreného 
v roku 2008, kde predstavuje dobre dostupné miesto hlavne pre obyvateľov časti 
Dolné mesto. Táto časť je na východnom okraji kopcovitá, práve tam vzniká nová 
zástavba, takže práve Billa predstavuje vhodné miesto pre nákup potravín, keďže 
leží na úpätí tejto kopcovitej časti mesta. Predajne Billa majú zákazníkov typu 2 (aj 
s hodnotou 2,00), teda sem chodia ľudia nakupovať 2-3 krát za týždeň, ale častejšie 
ako v prípade predajní Lidl. 

Predajne Coop Jednota majú v Trenčíne najhustejšie pokrytie. Je to hlavne z toho 
dôvodu, že tento reťazec je pokračovateľom siete Jednota, ktorá bola vybudovaná 
už v socialistickom období. V Trenčíne má najvyšší počet predajní, ktoré disponujú 
menšou predajnou plochou (s výnimkou dvoch je to do 200 m2), avšak na druhej strane 
Coop Jednota sa nachádza aj v okrajových častiach Trenčína. V súčasnosti v tomto 
reťazci nakupuje približne 13 % respondentov, bývajúcich v neveľkej vzdialenosti 
od predajne (obr. 5.4). Veľkoplošná predajňa sa nachádza v časti Pod Sokolice v OC 
MAX, kde v roku 2016 prevzala priestory po odchádzajúcej Hypernove. Napriek 
tomu, že táto časť mesta má nižšiu zaľudnenosť, práve lokalizácia v OC predstavuje 
pre túto predajňu Coop Jednota výhodu. Nižšiu návštevnosť reťazca v porovnaní 
s inými reťazcami si možno vysvetliť aj tým, že Coop Jednota má v meste práve 
predajne s menšou predajnou plochou a teda aj menším sortimentom. Vyplýva to 
aj z hodnotenia respondentov podľa častosti nakupovania, zákazníci reťazca Coop 
Jednota vykazovali hodnotu 1,83 – teda nakupujú častejšie ako v Bille alebo Lidli, 
ktoré majú v Trenčíne veľkoplošné predajne. 

Poslednými dvoma reťazcami, kde nakupuje väčšie percento respondentov, sú 
Tesco a Terno (obr. 5.2, 5.5). Tesco sa nachádza na južnom okraji Trenčína v bývalej 
aglomerovanej obci Belá (v schéme Biskupice, obr. 5.2), ktorá nie je stavebne 
prepojená s ostatným Trenčínom. Tesco sa stal 11. hypermarketom na Slovensku 
a v Trenčíne bol otvorený v roku 2002. V súčasnosti disponuje najväčšou predajnou 
plochou s veľkosťou viac ako 2000 m2. 

Hypermarket Tesco od čias svojho vzniku zaznamenával vysokú návštevnosť nielen 
zo strany obyvateľov Trenčína, ale aj z okolitých obcí okresov Trenčín a Ilava. 
Napriek tomu, že väčšina opýtaných a nakupujúcich v Tescu býva skôr v južnej 
časti Trenčína, v prípade tejto predajne nemožno hovoriť, že by vzdialenosť mala 
vplyv na jej návštevnosť. Stále platí, že tu nakupujú obyvatelia zo všetkých častí 
Trenčína, avšak vzhľadom na jej polohu sú nákupy mierne menej časté. Respondenti 
vykazujú hodnotu 2,12. Zväčša ide o väčšie nákupy, hlavne v prípade obyvateľov zo 
vzdialenejších častí Trenčína, ktorí sem chodia približne raz do týždňa. 
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Reťazec Terno má v Trenčíne 3 predajne, avšak všetky tri sú situovaná v blízkosti 
predajní iných reťazcov (obr 5.2, 5.5). V častiach Kvetná-Zámostie a Sihote sú 
v blízkosti predajní Lidl a v časti Biskupice v OC Laugarício ale v tesnej blízkosti 
hypermarketu Tesco. Táto predajňa je zároveň najväčšia. Nakupujú tu predovšetkým 
obyvatelia južného okraja Trenčína a potom aj respondenti, ktorí navštívia OC 
Laugarício a za nákupom potravín sa už potom nepresúvajú do predajne Tesco. Podľa 
častosti nakupovania respondenti vykazovali hodnotu 2,18, teda najmenej často.

Obr. 5.5. Predajne reťazcov Terno a Tesco v meste Trenčín vo vzťahu k bydlisku ich 
zákazníkov v roku 2017
Zdroj: vlastný výskum

Jednotlivé reťazce, ale aj vybrané predajne sme porovnali podľa kvality produktov, 
prehľadnosti predajne, ceny produktov, rýchlosti obsluhy, ochoty personálu veľkosti 
predajne, atraktivity ponúkaných akcií, veľkosti sortimentu a reklamy. Toto všetko 
vplývalo na mikroprejavy nákupného správania obyvateľstva. Podľa vyhodnotených 
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odpovedí respondentov sme zistili, že v súčasnosti už pre väčšinu obyvateľov 
Trenčína cena nie je až tak veľmi rozhodujúca, oveľa väčší dôraz kladú na kvalitu, 
veľmi dôležitá je pre nich aj šírka sortimentu a prehľadnosť predajne. Najmenej 
dôležité sú pre nich ochota a rýchlosť personálu, mnohé predajne navštevovali 
napriek tomu, že práve tieto hodnotenia mali predajne horšie. Jednotlivé 
predajne a reťazce sme po vyhodnotení obodovali podľa poradia v návštevnosti 
aj podľa poradia hodnotenia v kvalite ponúkaných služieb. Najlepšie hodnotené 
predajne a reťazce dostali maximálny počet bodov (množstvo bodov bolo určené 
podľa množstva skúmaných subjektov), najhoršie hodnotené predajne a reťazce 
získali 1 bod. Takto sme vyhodnotili 11 najnavštevovanejších predajní v Trenčíne 
a 8 reťazcov (obr. 5.6, 5.7). 

Obr. 5.6. Porovnanie návštevnosti a hodnotenia kvality ponúkaných služieb 
najčastejšie navštevovaných predajní v Trenčíne
Zdroj: vlastný výskum

Najnavštevovanejšou predajňou je predajňa Tesco Belá 6469 ležiaca na južnom 
okraji Trenčína (získala 11 bodov za návštevnosť). Naopak najlepšie hodnotenou 
predajňou je predajňa Lidl Bratislavská 388 (obr. 5.6). Druhou najnavštevovanejšou 
predajňou bola predajňa Lidl Hodžova 7438, ktorá skončila na druhom mieste aj 
podľa hodnotenia kvality služieb. Treťou najnavštevovanejšou predajňou je predajňa 
Kaufland Električná 2314. Spomínaná predajňa Tesco Belá 6469 sa však z hľadiska 
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kvality ponúkaných služieb ocitla až na 5. mieste, predbehli ju predajne Terno Belá 
7271 a spomínaný Kaufland. Je zrejmé, že najnavštevovanejšiu predajňu Tesco 
ľudia navštevujú predovšetkým hlavne vďaka šírke sortimentu. Z tohto hodnotenia 
vyšla najlepšie predajňa Lidl Bratislavská 388, ktorá bola vysoko hodnotenou aj 
z hľadiska kvality ponúkaného tovaru a služieb a zároveň ju navštevuje aj veľký 
počet obyvateľov Trenčína. 

Podobne sme porovnali aj reťazce maloobchodných predajní (obr. 5.7). Podľa 
odpovedí respondentov najobľúbenejší a zároveň najlepšie hodnotený je reťazec 
Lidl. Podobnú vyrovnanosť vykazovalo aj Tesco, ktoré sa z hľadiska ponúkaného 
tovaru a služieb ako aj návštevnosti umiestnilo na treťom mieste. Druhé miesta 
obsadili podľa kvality tovaru a služieb Kaufland a podľa návštevnosti Billa. Reťazec 
Lidl je všeobecne najobľúbenejší bez ohľadu na predajne a možno tvrdiť, že kvalita 
jeho služieb aj výrobkov je vo všetkých jeho predajniach porovnateľná a vysoko 
hodnotená. Jeho lokalizácia bola v Trenčíne veľmi dobre zvolená, silnú návštevnosť 
podporuje aj to, že v okolí všetkých jeho predajní sa nachádza dostatok parkovacích 
plôch. Veľkými parkovacími plochami disponujú aj Tesco a Kaufland, čo tiež pozitívne 
prispieva k ich návštevnosti. 

Obr. 5.7. Porovnanie návštevnosti a hodnotenia maloobchodných reťazcov v Trenčíne
Zdroj: vlastný výskum

Na základe odpovedí získaných od respondentov sme sa snažili zistiť, od čoho 
závisia makroprejavy ich nákupného správania. Pri spotrebiteľoch sme sledovali ich 
pohlavie, vek, vzdelanie, kategóriu ekonomickej činnosti (zamestnanec, podnikateľ, 
nezamestnaný, študent, dôchodca, materská a rodičovská dovolenka), počet členov 
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v domácnosti a príjmy domácnosti. Tieto charakteristiky môžu určitým spôsobom 
vplývať na rozhodovanie pri nákupe v jednotlivých nákupných reťazcoch, my sme 
sa snažili zistiť, ktoré z týchto charakteristík najviac rozhodovanie ovplyvňuje a do 
akej miery. 

Vzhľadom na nižšiu početnosť odpovedí pri niektorých nákupných reťazcoch sme 
hodnotili len najnavštevovanejšie reťazce Billa, Coop Jednota, Kaufland, Lidl a Tesco. 
Hodnotenie sme uskutočnili za všetkých respondentov spolu a tiež zvlášť za mužov 
a za ženy. Testovali sme, či je výber predajne závislý od jednotlivých charakteristík 
a ak áno, do akej miery je táto závislosť silná. Testovanie sme uskutočnili pomocou 
Pearsonovho testu nezávislosti kvalitatívnych znakov, kde sme χ2 testovali pri 
hladine významnosti p s hodnotou 0,05. Ak je vypočítaná χ2 nižšia ako kritická 
hodnota, dva znaky sú nezávislé, v opačnom prípade tu určitá závislosť je. Intenzitu 
vzťahov medzi charakteristikami obyvateľstva a výberom reťazcov sme stanovili na 
základe koeficientu kontingencie C a overili pomocou Cramerovho testu V. V tab. 5.2 
uvádzame vypočítané, aj kritické hodnoty, veľkosť závislosti pre všetkých účastníkov, 
ako aj samostatne pre mužov a ženy. 

Pri hodnotení všetkých respondentov spolu sme zistili, že na výber reťazcov má 
mierny vplyv ich vek, kategória ekonomickej činnosti, počet členov v domácnosti, 
ako aj celkový príjem v domácnosti. Pohlavie respondentov, ani vzdelanie na 
výber predajne vplyv nemali (tab. 5.2). Pri hodnotení mužov respondentov sme 
zaznamenali vplyv na výber predajne iba v prípade veľkosti domácností, pričom 
táto väzba je mierna. U žien sme zistili, že na výber predajne má mierny vplyv 
počet členov v domácnosti a tiež aj veľkosť príjmu domácnosti. Práve preto, že ich 
ovplyvňujú tieto charakteristiky, možno nadobudnúť dojem, že ženy sa v porovnaní 
s mužmi snažia racionálnejšie nakupovať. V zmysle vyššie uvedených typológií 
zákazníkov ich možno hodnotiť ako zákazníkov ekonomických, alebo zákazníkov – 
gazdiné, mužov ako pohodlné typy zákazníkov.

Respondenti muži do 29 rokov nakupujú hlavne v Bille, starší ako 30 rokov 
v Lidli, bez ohľadu na vzdelanie najviac nakupovali tiež v Lidli. Muži podnikatelia 
a študenti nakupujú predovšetkým v Bille, ostatné skupiny (zamestnanci, 
nezamestnaní aj dôchodcovia) v Lidli. Muži žijúci osamote nakupujú mimo 
obchodných reťazcov, ostatní v rámci obchodných reťazcov. Respondenti uvádzali, 
že dvojčlenné rodiny nakupujú hlavne v Lidli, podobne ako viacpočetné rodiny 
(5 a viac členov). Muži z trojčlenných rodín nakupovali najviac v Bille, muži zo 
štvorčlenných rodín najviac v Tescu. Kým rodiny s menším príjmom sa orientovali 
hlavne na Tesco a Lidl, rodiny s príjmom väčším ako 1 500 € nakupovali v Bille 
alebo mimo obchodných reťazcov.
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Tab. 5.2. Vplyv charakteristík respondentov na výber reťazca predajní

Charakter resp.
test. hodn.
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χ2 vypočítaná 1,18 50,19 8,21 50,99 42,47 43

χ2 kritická 11,07 37,65 18,31 37,65 31,41 31,41

Závislosť (daný znak má 
vplyv)

nemá 
vplyv

má 
vplyv

nemá 
vplyv

má  
vplyv

má 
vplyv

má 
vplyv

C - 0,252 - 0,254 0,233 0,239
V - 0,116 - 0,117 0,12 0,123

typ závislosti - nízka - nízka nízka nízka

m
už

i

χ2 vypočítaná - 33,24 6,51 21,46 44,13 26,43

χ2 kritická - 37,7 18,3 31,4 31,4 31,4

Závislosť (daný znak má 
vplyv) - nemá 

vplyv
nemá 
vplyv

nemá 
vplyv

má 
vplyv

nemá 
vplyv

C - - - - 0,372 -
V - - - - 0,2 -

typ závislosti - - - - mierna -

že
ny

χ2 vypočítaná - 34,91 11,33 50,63 26,18 43,35

χ2 kritická - 37,7 18,3 37,7 31,4 31,4

Závislosť (daný znak má 
vplyv) - nemá 

vplyv
nemá 
vplyv

má  
vplyv

nemá 
vplyv

má 
vplyv

C - - - 0,314 - 0,298
V - - - 0,148 - 0,156

typ závislosti - - - mierna - nízka
Zdroj: vlastný výskum

U žien sa preferencie mierne líšili. Bez ohľadu na vek ženy najviac nakupujú v Lidli, 
jedine kategória žien vo veku 20-29 rokov nakupuje viac v Bille, avšak ich podiel 
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je porovnateľný s podielom žien nakupujúcich v Lidli (približne 21 %). Ženy so 
stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním najviac nakupujú v Lidli, u žien so 
základným vzdelaním viedla Billa, avšak nie tak jednoznačne ako Lidl pri vyššom 
vzdelaní. Bez ohľadu na typ ekonomickej činnosti ženy nakupovali predovšetkým 
v Kauflande a Lidli s výnimkou žien na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré 
najviac nakupujú v Bille. Pri veľkosti domácností sa ukázalo, že domácnosti s počtom 
členov dva a viac tiež najviac nakupujú v Lidli. Posudzovať preferencie nákupu 
respondentiek podľa príjmu domácnosti už nebolo také jednoduché, nakoľko sa 
preferencie značne líšili. Možno však uviesť, že domácnosti s príjmom do 1 500 € 
nakupujú v skôr Bille alebo Lidli, bohatšie domácnosti v reťazci Tesco. 

Celkovo, súhrnne za všetkých respondentov možno uviesť, že mladšie ročníky 
vo veku do 29 rokov nakupujú predovšetkým v Bille, respondenti starší ako 30 
rokov nakupujú v Lidli. Najviac respondentov s najvyšším ukončeným vzdelaním 
základným nakupuje v Bille, s vyšším vzdelaním hlavne v Lidli. V Bille nakupujú 
predovšetkým podnikatelia, študenti a respondenti na materskej a rodičovskej 
dovolenke, ostatní respondenti nakupujú najviac v Lidli. Lidl je najzaujímavejší pre 
všetky domácnosti s počtom členov 2 a viac, respondenti žijúci osamote nakupujú 
zvyčajne mimo reťazcov. Aj v prípade všetkých respondentov spolu platilo, že rodiny 
s nižším príjmom (do 1 500 € mesačne) nakupujú v Bille a Lidli. Tesco navštevujú 
hlavne rodiny s príjmom 1 501-2 000 € mesačne, najbohatšie domácnosti opäť radi 
nakupujú v Bille. 

5.5 Zhrnutie
Nákupné správanie obyvateľstva Trenčína je ovplyvňované množstvo rôznych 
faktorov. Sú to jednak faktory vyplývajúce už z charakteristiky samotných 
respondentov, taktiež na druhej strane aj samotné obchody majú možnosť 
ovplyvniť nákupné správanie respondentov kvalitou ponúkaného tovaru a služieb. 
V súčasnosti nie vždy je rozhodujúca cena, ľudia si skôr cenia kvalitu, za ktorú sú si 
ochotní priplatiť. Taktiež vysoko preferujú tie predajne, ktoré majú široký sortiment 
ponúkaného tovaru a zároveň sú prehľadné. V dnešnej uponáhľanej dobe je totiž 
veľmi dôležité pre mnohých nakúpiť rýchlo a všetko pod jednou strechou. 

Z hodnotenia mikroprejavov aj makroprejavov nákupného správania respondentov 
je zrejmé, že v celkovom hodnotení kvality ponúkaného tovaru a služieb ako aj 
návštevnosti najlepšie uspel reťazec Lidl. V Trenčíne má tri strategické umiestnené 
predajne v blízkosti hlavných dopravných osí ale aj sídlisk, navyše s dostatkom 
parkovacích plôch a obyvatelia ho v mnohých ohľadoch preferujú. Napriek tomu, 
že sa v spomínaných hodnoteniach vlastností predajní nikdy neumiestnil na prvej 
priečke (dokonca v prípade ochoty personálu a rýchlosti obsluhy bol hodnotený 
skôr horšie), v prípade kľúčových vyššie spomínaných faktorov bol hodnotený 
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vždy vysoko. Obyvatelia Trenčína najvyššie hodnotili Lidl v reklame a množstve 
ponúkaných akcií. Toto pravdepodobne najviac ovplyvnilo preferencie obyvateľstva 
– Lidl pravidelne tri krát za týždeň ponúka akcie nielen na potravinový, ale aj na 
spotrebný tovar. Veľkú časť obyvateľstva lákajú práve tieto časovo obmedzené 
nákupy, ktoré nie sú štandardnými výpredajovými akciami, ale naopak reagujú na 
sviatky a ročné obdobia (oblečením, potrebami pre sezónne práce a pod.). Popri 
nákupoch spotrebného tovaru obyvateľstvo zároveň vykonáva aj nákupy potravín.

Napriek tomu, že na rozhodovanie pre nákup v jednotlivých reťazcoch len slabo 
vplývajú niektoré charakteristiky obyvateľstva (vek, typ ekonomickej činnosti, 
počet členov v domácnosti a príjem v domácnosti), aj podľa jednotlivých skupín 
obyvateľstva sme mohli pozorovať, že Lidl je najčastejšie preferovaný. Lidl si dokázal 
získať časť obyvateľstva napriek kratšiemu pôsobeniu na trhu (od roku 2004, tzn. 
15 rokov na slovenskom trhu) v porovnaní s Billou (od roku 1994, tzn. 25 rokov). 
Pri porovnaní nákupného správania mužov a žien možno konštatovať, že napriek 
tomu, že pohlavie by nemalo ovplyvňovať výber predajní, pri delení obyvateľstva 
na jednotlivé skupiny (podľa veku, vzdelania, ...) bolo zrejmé, že k nákupom 
v predajniach reťazca Lidl viac inklinujú ženy. Avšak tieto tvrdenia možno vyslovovať 
len opatrne, je nám jasné, že náš výskum bol čiastočne limitovaný väčšou ochotou 
žien odpovedať na otázky (odpovede mužov tvorili len 38 %). 

V súčasnosti obyvatelia Trenčína nakupujú prevažne v predajniach obchodných 
reťazcov, ktoré ich lákajú hlavne šírkou sortimentu, avšak v poslednej dobe čoraz 
častejšie aj kvalitou ponúkaných výrobkov. Cena nie je natoľko rozhodujúca. 
V obyvateľstve rastie lokalpatriotizmus aj v dopyte po potravinách, avšak 
aj neslovenské reťazce ponúkajú slovenské výrobky, prípadne výrobky zo 
stredoeurópskeho regiónu. Obyvatelia Trenčína oceňujú tiež reklamu a akciové 
ponuky, ktoré sú v prípade najnavštevovanejších reťazcov zacielené na všetky 
skupiny obyvateľstva vrátane detí. Najčastejšie nakupujú 2-3 krát do týždňa, 
v prípade väčších nákupov aj vo vzdialenejších predajniach od svojho bydliska. 

Poďakovanie: výskum bol podporený Slovenskou agentúrou pre výskum a vývoj 
na základe zmluvy č. APVV-16-0232 a zmluvy č. APVV-18-0185 a projektom VEGA 
č. 1/0540/16.
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