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Globalization of retailing: definition of fundamental processes and their 
analysis in the retail geography of Slovakia. 
The paper deals with globalization processes in the retail sphere of Slovakia. The 
aim of the paper is to characterize globalization in the Slovak retail sphere and 
processes related to globalization such as cooperation, internationalization and 
concentration from the point of view of retail geography based on studies by Slo-
vak geographers. Fundamental globalization terms from the point of view of retail 
geography are defined in the paper and possibilities for future research into this 
issue are outlined. 
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ÚVOD 

Obchod, resp. maloobchod predstavuje vhodný objekt geografického vý-
skumu transformačných procesov vzhľadom na jeho časovú dynamiku a prie-
storovú variabilitu. Za posledné dve dekády došlo v maloobchode na území Slo-
venska k výrazným štruktúrnym a priestorovým premenám (Lauko 2003, 2004 
a 2006, Fertaľová 2005, Pulpitlová 2003, 2005a, 2005b). Taktiež sa zmenilo aj 
správanie sa spotrebiteľa (Feraľová 2006a, 2007, Viestová 1996, Lauko et al. 
2008). Podľa Očovského (1993, p. 225) geografické štúdium maloobchodu na 
mezoregionálnej a mikroregionálnej úrovni vychádza zo všeobecných akcentov 
na jeho časovú a priestorovú diferenciáciu a relevantné interakcie, s ohľadom na 
špecifické črty jednotlivých ukazovateľov, závislých od miestnych podmienok. 

Problematika maloobchodu sa v geografickej literatúre začína objavovať od 
začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia (Očovský 1977). Blomley (1996) 
považuje geografiu maloobchodu počas osemdesiatych rokov 20. storočia za 
žalostne poddimenzovanú, najmä z dôvodu absencie solídnej teoretickej bázy, 
na čo poukazoval aj Očovský (1977, pp. 52-53). Transformačné procesy v ma-
loobchode počas deväťdesiatych rokov minulého storočia v krajinách strednej 
a východnej Európy, zvyšovanie záujmu o kultúru spotreby a o priestor v súvis-
losti s maloobchodným kapitálom súvisia s obdobím „znovuobjavenia“ geogra-
fie maloobchodu v zmysle odklonu od tradičnej problematiky lokalizácie sme-
rom k ekonomickej a kultúrnej geografii (Ducatel a Blomley 1990, Wrigley 
a Lowe 1996 a 2002, Crewe 2000, Lowe a Wrigley 2000). Názov „nová geogra-
fia maloobchodu“ bol prvýkrát použitý autormi Wrigley a Lowe (1996) a cha-
rakterizovaný ako rýchlo sa rozvíjajúci smer v humánnej geografii. Maloobchod 
(retailing) a spotreba (consumption) predstavujú potenciálne jedny z najzaují-
mavejších a najnáročnejších oblastí štúdia v súčasnej humánnej geografii. 
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Keďže globalizáciu možno charakterizovať ako evolučný trend vo vývoji 
spoločnosti, je pri definovaní globalizácie v maloobchode nutný aspoň stručný 
exkurz do vývoja maloobchodu na území Slovenska. 

Za prvý významný míľnik v genéze slovenského maloobchodu možno pova-
žovať povojnové roky v dôsledku zmien vlastníckych vzťahov (Očovský 
1973a). Obdobie pred II. svetovou vojnou bolo charakterizované rozdrobenos-
ťou a nerovnomerným rozložením maloobchodu. Povojnové obdobie možno 
nazvať aj obdobím znárodňovania (ako protiklad internacionalizácie, resp. glo-
balizácie) všetkých odvetví hospodárstva. V maloobchode dochádzalo k štruk-
túrnym a priestorovým zmenám. Postupne rástol počet predajní, pričom začína-
jú vznikať obchodné domy a nákupné strediská (proces koncentrácie), v ktorých 
sa koncentrovali špecializované maloobchodné predajne1, avšak dominantné 
postavenie si stále zachovávali predajne mimo takýchto zoskupení. Maloobchod 
disponoval nedostatkom predajných plôch, neprimeranou štruktúrnou skladbou 
a pod. (Szczyrba 1998). 

Ďalší dôležitý vývojový medzník predstavujú politické zmeny po roku 1989, 
ktoré sú zodpovedné za „revolúciu“ v maloobchode Slovenska. Tieto zmeny 
mali za následok liberalizáciu ekonomického trhu spojenú s privatizáciou a na-
vracaním majetkov pôvodným vlastníkom2. Ekonomická liberalizácia bola im-
pulzom pre vznik širokého spektra podnikateľských aktivít, pre ktoré bol ob-
chod vzhľadom na deficit zdedený z čias socialistického centrálneho plánovania 
silno motivujúcim odvetvím. Často dochádzalo až k presýteniu trhu týmito pre-
dajňami, čo Szczyrba (2005a, p. 574) vyjadril slovami: „nedostatky v kvantite 
i kvalite maloobchodnej siete boli pred rokom 1989 viditeľné takmer na kaž-
dom rohu.“ Priestorovo neorganizovaný prudký rozvoj maloobchodných predaj-
ných jednotiek rôznej organizačnej a veľkostnej štruktúry predstavoval začiatok 
etapy zvanej atomizácia maloobchodnej siete. Mnoho predajní po krátkom čase 
skrachovalo, no niektoré zostali a odolávali vzrastajúcej konkurencii. 

Tento počiatočný stav vývoja novodobej maloobchodnej siete bol poznačený 
honbou za nedostatkovým tovarom z čias minulých, keď jednak kvalita, ale aj 
kvantita niektorých žiadaných komodít dosahovala nízke hodnoty, čo umožňo-
valo „prežiť“ istý čas aj v súčasnosti neperspektívnym predajniam. 

Postupne slovenský maloobchod začali (zákonite) ovplyvňovať globalizačné 
procesy ako internacionalizácia, koncentrácia a pod. Globalizácia je často dis-
kutovanou problematikou vo všetkých sférach hospodárstva. Azda najväčší pre-
jav globalizácie, ako nezvratného prúdu globálneho charakteru, možno pozoro-
vať v terciárnej sfére, najmä v obchode, resp. maloobchode. Ako poznamenáva 
Viestová et al. (2004, p. 450), maloobchod možno chápať ako „jeden z výsled-
kov a prejavov globalizácie, procesov koncentrácie a internacionalizácie.“ 

Pojem globalizácia sa napriek vysokej frekventovanosti jeho používania vy-
kladá veľmi rôznorodo (Lysák 2003). Proces globalizácie nemožno ponímať 

———————– 
1 Išlo o nerovnomerné rozloženie maloobchodu v zmysle vysokej územnej koncentrácie najmä v centrálnych 
častiach miest, pričom okrajové časti prípadne sídliská a vidiek boli v tomto zmysle poddimenzované. 
2 Podľa zákona č. 403/1990 Zb. zo dňa 02.10.1990 o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd ako 
tzv. „reštitučný zákon“ a podľa zákona č. 42/1992 Zb. z dňa 21.12.1991 o úprave majetkových vzťahov a 
vysporiadania majetkových nárokov v družstvách ako tzv. „transformačný zákon“. 
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izolovane, ale ako prejav viacerých procesov a javov. Niekedy iba s ťažkosťou 
rozlíšime, či ide o príčiny alebo dôsledky globalizácie, či o javy, ktoré sa vzá-
jomne prelínajú a dopĺňajú (Lesáková 2004). 

Aj napriek interdisciplinárnej povahe problematiky globalizácie existuje via-
cero argumentov pre priestorový prístup jej riešenia (napr. Taylor et al. 2002). 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na fakt, že geografický aspekt problema-
tiky v sústave nespočetných štúdií s témou globalizácia nie je adekvátne hodno-
tený, čo sa prejavuje aj napr. citačnou odozvou geografických prác (Dicken 
2004). Zo širokého spektra globalizačných trendov sú v príspevku stručne cha-
rakterizované a definované najvýznamnejšie globalizačné procesy, prejavujúce 
sa v (potravinárskom) maloobchode. 

Cieľom tohto príspevku je charakteristika globalizácie v slovenskom malo-
obchode a s ňou spojených procesov, akými sú internacionalizácia, koncentrácia 
a kooperácia z aspektu geografie maloobchodu na príklade príkladových štúdií 
najmä slovenských geografov. Keďže v slovenskej geografii maloobchodu 
možno nájsť príspevky takmer výlučne zamerané na potravinársky maloobchod, 
definícia základných pojmov zohľadňuje práve toto kritérium. Maloobchod 
(obchod) je okrajovo objektom analýz v mnohých štúdiách slovenských geogra-
fov, a preto sú v tomto príspevku charakterizované iba práce, v ktorých je malo-
obchod hlavným objektom výskumu, a ktoré možno v užšej koncepcii považo-
vať za príspevky s problematikou geografie maloobchodu3. 

 
PROCES  GLOBALIZÁCIE 

Korene globalizácie pochádzajú z čias obchodovania jednotlivých mestských 
útvarov dávno pred naším letopočtom. Proces globalizácie sa však neprejavoval 
v rovnakom čase a rovnakom tempe vo všetkých sférach hospodárstva. Lipková 
(2000) považuje za hnacie sily globalizácie tri faktory: 

– technologický pokrok, 
– liberalizáciu medzinárodných kapitálových tokov, 
– liberalizáciu tovarových tokov. 
Na slovenský maloobchod má najväčší vplyv liberalizácia medzinárodných 

kapitálových a tovarových tokov. Ako podotýka Lysák (2003), okrem uvede-
ných faktorov globalizáciu výrazne dynamizujú medzinárodné organizácie, 
hlavne ekonomické, z nich predovšetkým medzinárodné korporácie (transnatio-
nal corporations). 

Proces globalizácie postihuje celú spoločnosť a sú ním prestúpené takmer 
všetky jej zložky. Globalizácia je v širšom chápaní „proces zasahujúci svetovú 
ekonomiku, obchod, medzinárodný finančný systém, investície, komunikačnú 
infraštruktúru, migračné toky a turizmus, procesy akulturácie a snahy o zacho-
vanie kultúrnej diverzity a identity, ako aj činnosť nadnárodných spoločností a 
inštitúcií, toky informácií a kultúrne výmeny, eróziu národnej suverenity a tero-
rizmus.“ (Kasala 2005, pp. 11-12). Globalizáciu možno vysvetliť aj ako „pro-
ces, v dôsledku ktorého trhy a výroba v rozličných krajinách sa stávajú od seba 
———————– 
3 Napr. Otrubová (1996) sa zaoberala problematikou geografie zahraničného obchodu, avšak vzhľadom na 
uvedené, jej štúdie neboli v tomto príspevku analyzované. 
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čoraz závislejšie – vďaka dynamike obchodu s tovarom a so službami – 
v mobilnosti kapitálu a technológii“ (Šikula 1999). 

Svetové tendencie vo vývoji maloobchodnej činnosti potvrdzujú, že najvyšší 
podiel na trhu spotrebného tovaru dosahujú veľkokapacitné maloobchodné jed-
notky. Ich ponuka a služby odrážajú súčasné požiadavky zákazníkov na súborný 
rýchly nákup, na druhej strane umožňujú tzv. diskontnú orientáciu (Cimler 
1997). Na globalizačné trendy reagujú aj spotrebitelia výraznými zmenami ná-
kupných zvyklostí (cf. Mládek 1994, Spišiak 1994, Viestová 1996, Lauko et al. 
2008). Ako tvrdia Fertaľová a Szczyrba (2006), príčinami nie sú iba „kamenné 
obchody“ v podobe supermarketov alebo hypermarketov, ale z pohľadu nových 
(globalizačných) trendov v maloobchode ide taktiež o dynamicky sa rozvíjajúci 
segment nakupovania prostredníctvom internetu v podobe tzv. e-maloobchodu – 
e-retailing, e-commerce (cf. Palmer 1997). 

Ako tvrdí Sýkora (2000, p. 72) globalizácia prispieva k určitej globálnej ho-
mogenizácii, avšak nevedie k univerzalizácii. Formy, rýchlosť a charakter dô-
sledkov globalizácie môžu byť v priestore značne divergentné v súvislosti so 
špecifickými lokálnymi podmienkami, resp. pôsobením rozmanitých regionál-
nych a národných kontextov. 

Výsledky komparatívnych štúdií krajín V4 z hľadiska nákupného správania 
sa spotrebiteľov komentujú Fertaľová a Szczyrba (2006). Poukazujú na fakt, že 
slovenskí spotrebitelia v porovnaní s českými nakupujú v hypermarketoch me-
nej často vzhľadom na menšiu penetráciu veľkoplošných predajní na území Slo-
venska (obr. 1). Zároveň na území Českej republiky identifikovali priestorovú 
difúziu typickú pre expanziu vybraných maloobchodných reťazcov v smere zá-
pad – východ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Vývoj siete hypermarketov v Česku a na Slovensku v rokoch 1995-2004 
Zdroj: Fertaľová a Szczyrba (2006) 

 
Nezastaviteľný globalizačný trend zmeny nákupného správania sa spotrebi-

teľov možno so spomínaným oneskorením pozorovať aj v slovenskom maloob-
chode. Vplyvom globalizačných tendencií dochádza k zmene podielu maloob-
chodných prevádzok v rámci výdavkov slovenských spotrebiteľov na nákupy a 
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dominantné postavenie získavajú veľkoplošné predajne (obr. 2). Trendom 
v nákupnom správaní slovenských domácností je uprednostňovanie nákupov vo 
väčších nákupných centrách, hypermarketoch a v supermarketoch medzinárod-
ných reťazcov (Čekovská a Daničová 2008). 

Obr. 2. Štruktúra výdavkov slovenských domácností na nákupy4 z hľadiska 
miesta nákupu 

Zdroj: GfK Consumer Tracking (2009) 
 
V slovenskej geografii maloobchodu sa problematike globalizácie v širších 

súvislostiach venujú viaceré práce. Vývoj maloobchodu na Slovensku po roku 
1989 hodnotí Pulpitlová (2003), resp. Fertaľová (2005) s dôrazom na regionál-
nogeografické aspekty. Tolmáči et al. (2005) sledujú vývoj supermarketov a hy-
permarketov na Slovensku po roku 1990 a ich dostupnosť na úrovni miest. 
V prácach autori Fertaľová (2006a, 2006b, 2007) a Fertaľová a Klamár (2006) 
poukazujú na nákupné správanie sa spotrebiteľov vo veľkoplošných predajniach 
ako globalizačných prevádzkach na príklade miest Prešov a Košice, resp. mesta 
Nitra (Pulpitlová 2002). Fertaľová a Szczyrba (2006) sledujú proces globalizá-
cie v českom a slovenskom maloobchode s dôrazom na jeho prejavy a trendy 
v oboch krajinách so snahou vyvodiť všeobecné závery. Pravdepodobnosťou 
nákupu vo veľkoplošných predajniach aplikáciou Huffovho modelu pravdepo-
dobnosti sa zaoberali Fertaľová a Varga (2008). Hodnotenie dostupnosti veľko-
plošných predajní typu supermarket a hypermarket na území mesta Bratislava 
realizovali Križan et al. (2007) a Križan (2007), resp. na území Slovenska 
(Križan 2005). 

———————– 
4 Nákupy 65 kategórií rýchloobrátkového tovaru. 
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Proces globalizácie z aspektu geografie maloobchodu možno definovať ako: 
prejavy zmien v nákupnom správaní sa spotrebiteľov a maloobchodníkov 
v zmysle priestorovej diferenciácie a štruktúrnej transformácie maloobchod-
ných prevádzok. Ide o transformáciu komoditnej, veľkostnej, časovo-prevádzko-
vej, ako aj imidžovej štruktúry maloobchodných prevádzok. Proces globalizácie 
možno v maloobchode identifikovať pomocou mnohých čiastkových procesov, 
resp. prejavov, akými sú internacionalizácia, koncentrácia, kooperácia a iné. 

 
PROCES  INTERNACIONALIZÁCIE 

Malé a stredné podniky majú v podstate dve možnosti ako sa vyrovnať s rea-
litou globalizácie (Lesáková 2001). Prvá možnosť má charakter aktívneho zapo-
jenia malých a stredných podnikov do globalizačných procesov. Globalizácia 
predstavuje pre tieto podniky príležitosť prechodu z národnej úrovne do nadná-
rodnej, pričom dochádza k procesu internacionalizácie. Internacionalizáciu ma-
loobchodu definuje Dawson (1994, p. 268) ako proces, keď firmy či aliancie, 
obchody alebo iné formy maloobchodnej distribúcie pôsobia vo viac ako jednej 
krajine5. Podľa niektorých autorov je internacionalizácia predchodcom pojmu 
globalizácia (Baláž a Verček 2002, p. 89), resp. vývojová fáza procesu globali-
zácia (Szczyrba 2004a). 

Ako uvádzajú Viestová et al. (2004), úspech internacionalizácie nezávisí iba 
od kolektívnej schopnosti podnikov medzinárodne súťažiť, ale aj od ich schop-
nosti prilákať medzinárodné (internacionálne) spoločnosti, prípadne s nimi vy-
tvoriť istú kooperáciu, resp. partnerské vzťahy. Pritom možno hovoriť o vnútor-
nej a vonkajšej internacionalizácii alebo ich kombinácii. Funkčná závislosť me-
dzi veľkosťou spoločnosti a internacionalizáciou nebola dokázaná (Williams 
1991), resp. bola odhalená iba slabá pozitívna korelácia (Vida et al. 2000). 

Skutočná maloobchodná aktivita prekračujúca hranice jednotlivých európ-
skych štátov začala na konci 19. storočia, no najmä v dvadsiatych a tridsiatych 
rokoch 20. storočia v celej Európe. Ako príklad možno uviesť rast francúzskej 
spoločnosti Trois Suissues v susednom Belgicku (rok 1934) alebo holandskej 
spoločnosti C&A a jej implementácia v Nemecku (rok 1920), či Woolworth 
z USA a jej pôsobenie vo Veľkej Británii od roku 1909 (Reynolds 1998) alebo 
v Kanade od roku 1907, v Nemecku od roku 1926, v Mexiku od roku 1954 
a v Španielsku od roku 1965 (Dawson 1994). Preto možno konštatovať, že fe-
nomén zvaný internacionalizácia maloobchodných spoločností nie je iba súčas-
ným trendom, avšak v súčasnosti a v nedávnej minulosti (asi 30 rokov nazad) 
nadobúda väčšie rozmery ako tomu bolo v minulosti. 

Burt (1991) pri analýze vývoja internacionalizácie európskych potravinár-
skych maloobchodníkov identifikoval dve maximá internacionálnych aktivít, 
ktoré možno rozdeliť do niekoľkých etáp, ako je charakterizované v nasledujú-
com paragrafe. Je však nutné podotknúť, že proces internacionalizácie je prie-
storovo diferencovaný, ako to na príklade francúzskych a nemeckých potravi-
nárskych maloobchodníkov dokumentuje obr. 3. 

———————– 
5 Práve pre priestorový aspekt je proces internacionalizácie najčastejšie analyzovaným globalizačným proce-
som (nielen) geografmi. 
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Obr. 3. Medzinárodné aktivity európskych potravinárskych maloobchodníkov (vľavo) 
a medzinárodné aktivity francúzskych a nemeckých potravinárskych maloobchodníkov 

(vpravo) 
Zdroj: Burt (1991) 

 
 

Prvú etapu internacionalizácie možno datovať do neskorých sedemdesiatych 
a na začiatok osemdesiatych rokov 20. storočia6, keď dochádzalo k pohybom 
predovšetkým v súlade s expanziou na priľahlé trhy s podobnou charakteristi-
kou a vlastnosťami, preto sa táto fáza nazýva aj ako „borderhop-
ping“ (Reynolds 1998). Za typického predstaviteľa sa považuje spoločnosť Car-
refour zakladajúca svoje spoločnosti v Španielsku a Veľkej Británii. Druhá fáza 
internacionalizácie začala v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia a je cha-
rakteristická expanziou a hľadaním partnerských (kooperačných) spoločností a 
taktiež opúšťaním svojich tradičných obchodných regiónov. Tretia fáza začala 
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a je charakteristická najväčším rozma-
chom internacionálnych aktivít v maloobchode (Dawson 1994). Frekvenciu in-
ternacionalizácie počas tejto fázy možno považovať za najväčšiu, avšak s rôz-
nou priestorovou dištinkciou (Burt 1991). Ako uvádzajú Akehurst a Alexander 
(1995b, p. 204), v maloobchode sa najdôležitejšími problematikami stali: inter-
nacionalizácia, internacionalizácia a internacionalizácia. Najväčšia expanzia bo-
la zaznamenaná v centrálnej a východnej Európe, čo dokazuje aj fakt, že medzi 
rokmi 1995 a 1997 bolo viac ako 30 % všetkej maloobchodnej cezhraničnej ak-
tivity v Európe lokalizovaných v troch štátoch – Česku, Maďarsku a Poľsku. 
Navyše v tejto fáze dochádza aj k solídnemu záujmu o ázijský trh7. Regióny 
———————– 
6 Internacionalizácia v období pred sedemdesiatymi rokmi 20. storočia bola charakteristická pre maloobchod 
v USA (od päťdesiatych rokov) vzhľadom na expanziu hospodárskeho rastu USA. Neskoré šesťdesiate a sko-
ré sedemdesiate roky možno považovať za éru intenzívnej internacionálnej maloobchodnej aktivity európ-
skych maloobchodníkov (Akehurst a Alexander 1995a). 
7 Išlo najmä o francúzske, holandské, belgické a anglické maloobchodné reťazce. 
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Strednej a Južnej Ameriky sa stali stredobodom záujmu najmä spoločností Car-
refour, Wal-Mart, Auchan, kým spoločnosti ako napr. The Body Shop, Marks 
and Spencer a iné sa etablovali na Blízkom východe a v južnej Afrike. Taktiež 
aj Európa poskytla trhy iným maloobchodným reťazcom, a to hlavne z USA, 
nachádzajúcim uplatnenie predovšetkým na anglickom, nemeckom a francúz-
skom trhu (Reynolds 1998). 

Vzhľadom na špecifickosť vývoja slovenského hospodárstva sa internacio-
nalizácia v podmienkach slovenského maloobchodu stala intenzívnou po roku 
1989, po prechode na trhovú ekonomiku8. Mnohé medzinárodné spoločnosti sa 
etablovali na vnútorných trhoch postkomunistických krajín, pričom tento trend 
pokračoval aj v druhej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia a pokračuje aj 
v súčasnosti. 

V slovenskej geografii sa problematike internacionalizácie maloobchodu na 
Slovensku v súvislosti s nákupným správaním sa zákazníkov vo vybraných veľ-
koplošných predajniach venovala Fertaľová (2006a). Vplyv internacionalizácie 
na slovenský maloobchod dokumentuje vývojom štruktúry TOP 10 obchodných 
spoločností na Slovensku podľa obratu za roky 1998 a 2005, ako aj percepčnou 
analýzou správania sa spotrebiteľov v nákupných centrách, resp. hypermarke-
toch. Tabuľka 1 porovnáva štruktúru obchodných spoločností s najvyšším obra-
tom za roky 1998 a 2007 v súvislosti so zahraničnou majetkovou účasťou. Pul-
pitlová (2002) hodnotí percepcie respondentov v súvislosti s nákupom vo vy-
braných sieťach veľkoplošných internacionálnych predajní, pričom podľa ziste-
ní najviac nákupov vykonávajú obyvatelia Nitry v obchodnom (internacionál-
nom) reťazci Tesco. Tolmáči et al. (2005) sledovali rozloženie medzinárodných 
maloobchodných sietí na území Slovenska v súvislosti s ich dostupnosťou. Tre-
ba však podotknúť, že rýdzo internacionálna problematika v zmysle analýzy 
príchodu medzinárodných spoločností na slovenský trh nebola geograficky 
spracovaná. 

Proces internacionalizácie z aspektu geografie maloobchodu možno defino-
vať ako prejavy priestorovej expanzie (penetrácie) maloobchodníkov a ich ob-
chodných aktivít prechodom z národnej hierarchickej úrovne na nadnárodnú 
(internacionálnu). 

 
PROCES  KONCENTRÁCIE 

S procesom internacionalizácie úzko súvisí proces koncentrácie v zmysle 
úbytku nákupných miest. Celková veľkosť predajnej plochy však zostáva ne-
menná, prípadne vzrastá, čo znamená, že na úpadku sú skôr malé či menšie ob-
chodné prevádzky. Tento fenomén je na Slovensku najbadateľnejší v potravi-
nárskom odvetví (Viestová et al. 2004), keďže takmer polovicu maloobchod-
ných prevádzok predstavujú potraviny. Evolúcia potravinárskeho maloobchodu 
je charakterizovaná nahradením tradičných malometrážnych rodinných predajní 
veľkometrážnymi predajňami v podobe supermarketov (Goldman et al. 2002, p. 
281). Koncentračné tendencie sa v obchode výraznejšie začínajú presadzovať 
———————– 
8 Pred rokom 1939 mala na území Československa maloobchodné prevádzky napr. firma Julius Meinl of 
Vienna, avšak počas druhej svetovej vojny boli tieto prevádzky zničené alebo boli po vojne znárodnené počas 
socialistického zoštátnenia (Dawson 1994, pp. 267-268). 
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od začiatku 20. storočia. Slovenský obchod bol v komparácii so svetovým 
a európskym trendom príliš atomizovaný (cf. Szczyrba 2005b). Proces koncen-
trácie nadobudol v Európe od sedemdesiatych rokov 20. storočia nový kvalita-
tívny charakter. Obchodné podniky nerástli už len sústreďovaním vlastnej čin-
nosti, ale aj fúziami a rozširovaním vlastného kapitálu, resp. vstupom cudzieho 
kapitálu. V osemdesiatych rokoch 20. storočia v rámci prehlbujúcej sa ostrej 
konkurencie na európskom trhu spotrebného tovaru ďalej pokračovala koncen-
trácia obchodných organizácií i maloobchodnej siete, čo v konečnom dôsledku 
znamenalo znižovanie počtu podnikov, ako aj prevádzkových jednotiek obcho-
du v prospech veľkých spoločností a veľkokapacitných obchodných jednotiek 
maloobchodu i veľkoobchodu (Čihovská 2004, p. 1124).  

 
Tab. 1. Vývoj štruktúry TOP 10 obchodných spoločností na Slovensku podľa obra-

tu v mld. Sk za roky 1998 a 2007 

Vysvetlivky: * zahraničná majetková účasť 
Zdroj: Fertaľová (2006a), TERNO – agentúra pre prieskum trhu (2008) 

 
Obdobne ako v prípade charakteristických čŕt vývoja českého maloobchodu 

(Szczyrba 2005b) možno aj v slovenskom maloobchode pozorovať prechod 
z fázy expanzie, v súvislosti s procesom internacionalizácie, do fázy priestoro-
vej koncentrácie, ktorú charakterizuje silnejúci posun vertikálnym smerom, čiže 
od väčších sídiel k menším, resp. posun z centrálnych lokalít v rámci väčšieho 
obsluhovaného územia k menším strediskám obsluhujúcich menšie územia. 
V praxi sa tento trend prejavuje posunom veľkoformátových predajní typu hy-
permarket alebo hobbymarket do stredísk s kritickou veľkosťou populácie (30-
50 tis. obyvateľov). Diskontné reťazce sa posúvajú prakticky do všetkých ob-
chodne významných stredísk až na najnižšiu hierarchickú úroveň stredísk ob-
služnosti (Szczyrba 2004c). Sídelno-hierarchickú difúziu maloobchodu na prí-
klade českého maloobchodu dokumentuje tab. 2. 

TOP 1998  TOP 2007  

por. spoločnosť obrat 
v mld.Sk 

počet 
prevádzok spoločnosť obrat 

v mld.Sk 
počet 

prevádzok 
1. Tesco Stores SR, a.s.* 4,50 7 Tesco Stores SR, a.s.* 37,25 60 

2. Interkontakt Group* 3,93 42 Metro Cash&Carry Slovakia, s.r.o.* 17,60 5 

3. Prima Zdroj Holding, a.s. 3,62 59 Billa, s.r.o.* 13,30 90 

4. Smoker 2,30 4 Kaufland SK, v.o.s.* 10,80 29 

5. Opal-Fytos Group 2,05 20 Ahold Retail Slovakia, k.s.* 8,00 25 

6. Euroholding Verex 1,67 18 NAY, a.s. 6,03 22 

7. Kon-rad, s.r.o. 1,60 2 CBA Slovakia, s.r.o. 5,29 280 

8. Essex, a.s. 1,60 31 LIDL Slovenská republika, v.o.s.* 4,90 86 

9. M-Market, a.s. 1,51 78 GG Tabak BARCZI, s.r.o. 4,80 80 

10. Jednota SD Krupina 1,45 90 BauMax SR, s.r.o.* 4,70 11 

 24,23 mld. Sk 1.-10.  112,67 mld. Sk 1.-10.  
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Tab. 2. Typy predajných konceptov v závislosti od veľkosti populácie obsluhované-
ho územia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: DIS – diskontná predajňa, MSM – malý supermarket, VSM – veľký supermarket, MHP – malý hypermarket, 
VHP – veľký hypermarket, HBM – hobbymarket, RNC – regionálne nákupné centrum 
Zdroj: Szczyrba (2005b) 

 
Očovský (1973b, p. 289) charakterizoval koncentráciu jednak ako nahroma-

denie maloobchodných prevádzok rôznych druhov a typov, jednak výrazné zvý-
šenie kvantitatívnych ukazovateľov maloobchodu, napr. sumy počtu zamestnan-
cov, veľkosti predajnej plochy alebo dosiahnutého maloobchodného obratu. 
Podľa Čihovskej (2004, p. 1125) koncentráciu vyvoláva potreba vytvárať také 
celky, ktoré optimálne zabezpečia efektívne plnenie svojich funkcií tak z tech-
nologického hľadiska (vytváranie veľkých výkonných kapacít), ako aj z ekono-
mického a organizačno-riadiaceho hľadiska (zväčšovanie kapitálu a vytváranie 
väčších systémov). 

Bednář (2005) rozoznáva vo vývoji koncentrácie maloobchodu dve základné 
etapy: 

– etapa supermarketizácie, 
– etapa hypermarketizácie, diskontizácie a výstavby nákupných centier. 
Z hľadiska urbánnej geografie charakterizuje Bednář (2005, p. 36) viaceré 

zmeny v priestorovej a maloobchodnej štruktúre mesta, vyvolané procesom 
koncentrácie maloobchodu. Zmeny v priestorovej štruktúre mesta klasifikoval 
ako zmeny vo fyzickej štruktúre (nové morfologické štruktúry v podobe halo-
vých prízemných objektov hypermarketov, špecializovaných veľkopredajní a 
pod.) a zmeny vo funkčnej štruktúre (využitie voľných plôch na okraji kom-
paktnej zástavby na budovanie nákupných centier a tým vytvorenie nového typu 
rozsiahlych monofunkčných plôch komerčnej občianskej vybavenosti). Medzi 
zmeny v maloobchodnej štruktúre mesta zaraďuje nové formy maloobchodného 
predaja (baumarkety, hypermarkety, supermarkety), sortimentný úpadok 
okrskových nákupných centier, zníženie významu obchodných domov v centre 
mesta, duálnu priestorovú štruktúru vlastníctva a nájmu predajných jednotiek 
podľa polohovej renty (miestni vs. národní, nadnárodní maloobchodníci), oligo-
polizáciu trhu predaja potravín, ostrú konkurenciu medzi jednotlivými formami 
maloobchodníkov predaja potravín a zmenu hierarchie maloobchodnej siete a 
jej nové priestorové usporiadanie. Ako poslednú zmenu uvádza redukciu výz-
namu a obmedzenie ambulantného predaja. 

Okrem zjavných a dobre identifikovateľných priestorových aspektov kon-
centrácie maloobchodu sa viaceré empirické štúdie zaoberajú vzťahom medzi 

Stredisko + zázemie Typ maloobchodnej jednotky (predajne) 

  8-10 tis. obyvateľov DIS 

10-30 tis. obyvateľov DIS, MSM, VSM, (MHP) 

30-50 tis. obyvateľov DIS, MSM, VSM, MHP, (HBM) 

50-100 tis. obyvateľov DIS, MSM, VSM, MHP, HBM, (VHP) 

> 100 tis. obyvateľov DIS, MSM, VSM, MHP, VHP, HBM, RNC 
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koncentráciou a cenou potravín (Lamm 1981, Aalto-Setälä 2002). Úbytok pre-
dajných plôch v centre mesta na úkor veľkoplošných nákupných centier a hy-
permarketov na okraji mesta je známy aj ako problém „potravinových púš-
tí“ (Wrigley 2002a, Križan et al. 2008b). 

Analýzou vývoja a štruktúry maloobchodu na Slovensku bol v období rokov 
2001-2003 zaznamenaný pokles počtu maloobchodných predajní s indexom = 
0,97 (2003/2001). Na tomto poklese sa podieľajú predajne s potravinami aj pre-
dajne s iným tovarom. V štruktúre počtu potravinárskych predajní dochádza 
k výraznému nárastu počtu obchodných prevádzok hypermarketov a supermar-
ketov (Kretter 2006). Proces koncentrácie je zjavný pri hodnotení maloobchodu 
za roky 1993 a 2006. V tomto období možno identifikovať takmer dvojnásobný 
nárast predajnej plochy potravinárskych predajní, avšak podiel jednotlivých ty-
pov maloobchodných jednotiek je výrazne diferencovaný a podlieha časovým 
zmenám. Pokles predajnej plochy bol zaznamenaný v prípade maloobchodných 
prevádzok zaradených do kategórie ostatné predajne a ostatné špecializované 
predajne (pokles o 5,1 %). Predajná plocha obchodných domov a nákupných 
centier sa zmenšila o 64,7 %. Naopak, najväčší progres nastal v prípade veľko-
plošných jednotiek, akými sú supermarkety (nárast o 872,3 %) a hypermarkety 
(nárast o 1288,3 %!). Proces koncentrácie sa v slovenskom maloobchode začal 
výraznejšie prejavovať po roku 2000 v súvislosti s prosperitou hypermarketov 
(obr. 4). 

Obr. 4. Veľkosť predajnej plochy (m2) maloobchodných jednotiek za organizácie s 20 
a viac zamestnancami v rokoch 1993-2006 

Zdroj: Štatistické ročenky 1994-2007 
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V slovenskej geografii koncentráciu maloobchodu na území Východosloven-
skej nížiny, resp. Slovenska, pomocou aplikácie tzv. indexu centrality analyzo-
val Očovský (1973b, 1986). Koncentrácia obchodu na príklade mesta Galanta 
bola okrajovo objektom analýz Križana et al. (2008a). Na nerovnomernú kon-
centráciu maloobchodu a územné rozloženie obchodných zariadení na území 
Bratislavy poukázala Fučíková (1973). Koncentráciou maloobchodu v rurálnom 
prostredí sa zapodievali Lauko et al. (2008), pričom z čiastkových výsledkov 
tejto štúdie možno vyvodiť záver, že proces koncentrácie sa v rurálnom prostre-
dí zatiaľ neprejavuje, resp. prejavuje iba v minimálnej miere. Možno konštato-
vať, že proces koncentrácie je v porovnaní s internacionalizáciou a ďalšími glo-
balizačnými procesmi v rurálnom prostredí najmenej badateľný. 

Proces koncentrácie z aspektu geografie maloobchodu možno definovať ako: 
prejavy globalizačných trendov v priestorovej štruktúre mesta zmenou jeho 
morfologickej, ako aj funkčnej štruktúry, výstavbou veľkoplošných maloob-
chodných prevádzok v podobe supermarketov, hypermarketov alebo obchod-
ných centier a redukciou počtu menších obchodných jednotiek. Koncentráciu 
možno považovať za globalizačný proces urbánneho prostredia s vplyvom na 
maloobchod v rurálnom prostredí. 

 
PROCES  KOOPERÁCIE 

Druhá možnosť malých a stredných podnikov, ako sa vyrovnať s realitou 
globalizácie, má charakter „pasívneho – lokálneho“ prispôsobovania sa globali-
začným tendenciám. Je treba poznamenať, že nejde o pasívne správanie sa voči 
okoliu, ale vzhľadom na finančné možnosti ide o orientáciu podniku iba na lo-
kálny až regionálny trh s menším „akčným rádiusom“ (Lesáková 2001). Tieto 
podniky nemajú nadnárodné ambície, a preto aby obstáli v konkurencii a naďa-
lej prosperovali, zapájajú sa do rôznych druhov sietí (Treadgold 1990, Čihovská 
2004). Najznámejšie sú tzv. franchisingové reťazce (franchise chains), keď sa 
na veľký podnik naviažu viaceré malé a stredné podniky. V inom prípade siete 
vytvárajú sami malé a stredné podniky. Na Slovensku maloobchodníci nakupu-
jú aj pomocou maloobchodných družstiev a nákupných zväzov. 

Uvedený proces ja známy aj ako proces kooperácie. Vstup maloobchodníka 
do kooperačných štruktúr je odvodený zo snahy odolať tlakom iných globali-
začných procesov z konkurenčných a väčších (medzinárodných) firiem. Malo-
obchodné aliancie, reprezentujúce drobných maloobchodníkov, umožňujú ko-
operáciu s inými maloobchodníkmi kombinovaním vlastných zdrojov. Ako tvr-
dí Szczyrba (2004b, p. 168), hlavným zmyslom vzniku kooperácií je partnerstvo 
a spolupráca obchodníkov v prepojených sieťach a reťazcoch, ktoré nakupujú 
a prezentujú tovar za konkurencieschopné ceny ako veľkoformátové jednotky 
kapitálovo silných obchodných koncernov (prevádzkujúcich siete diskontov, 
supermarketov, hypermarketov, atď.). Kooperačné štruktúry sa tvoria na všet-
kých úrovniach, avšak v praxi má mnoho subjektov zmiešaný charakter, a tak 
ich rigorózna klasifikácia nie je možná. Pri mapovaní aktivít kooperačných 
štruktúr je náležité prihliadať na ich časovú premenlivosť, resp. problémom mô-
že byť určenie kritérií porovnania „výkonnosti“ kooperácií rôznej povahy 
(Szczyrba 2004b, pp. 169-170). 
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Kooperácia je v slovenskom maloobchode dobre vyvinutá napr. v elektronic-
kom (Euronics), drogistickom (V-drogéria) a najmä potravinárskom maloob-
chode (COOP, Bala, CBA a Nova). Kooperácia predstavuje ďalšie vývojové 
štádium slovenského maloobchodu po fáze zvanej atomizácia, ktorá bola typic-
ká pre začiatok deväťdesiatych rokov 20. storočia s pokračovaním až do ich 
druhej polovice (Fertaľová 2006a). Na začiatku 21. storočia sa obchod na Slo-
vensku vyznačoval aj fenoménom silných integračných krokov. Na proces koo-
perácie v rurálnom prostredí slovenského maloobchodu na príklade okresu Ga-
lanta upozorňujú Lauko et al. (2008). Variabilita potravinárskych maloobchod-
ných predajní je značná, pričom si dominantné postavenie zachovávajú predajne 
nezapojené do žiadnej siete, resp. nevytvárajúce kooperačné zväzky (obr. 5). 
V analyzovanom okrese Galanta možno identifikovať celoštátne ako aj regio-
nálne obchodné siete. Autori taktiež poukazujú na fakt, že proces kooperácie je 
v tomto regióne (resp. v rurálnom prostredí) iba v iniciálnej fáze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5. Rozloženie potravinárskych maloobchodných predajní v okrese Galanta 

Zdroj: Lauko et al. (2008) 
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Proces kooperácie z aspektu geografie maloobchodu možno definovať ako: 
prejavy integrácie maloobchodníkov do spoločných sietí (reťazcov) alebo iných 
zmluvných vzťahov so snahou výhodnejšieho presadenia sa v priestore daného 
regiónu v zmysle konkurencií väčších nadnárodných spoločností, resp. ostat-
ných predajcov. V tejto súvislosti možno identifikovať lokálne, regionálne a ná-
rodné hierarchické stupne kooperácie (cf. Szczyrba 2004b). 

 
DISKUSIA  A  ZÁVER 

Jednou z výziev, ktorým čelia teoretici zaoberajúci sa maloobchodom, je ex-
planácia a predikcia zmien v maloobchode. V „idealizovanom“ svete to je mož-
né. Avšak ak je „skutočný“ svet intervenovaný, teórie môžu byť v niektorých 
prípadoch menej ako užitočné (Findlay a Sparks 2002, p. 3). Pre globalizačné 
procesy je charakteristická rôzna intenzita prejavu a odlišná priestorová distri-
búcia v rôznych regiónoch v závislosti od mnohých externých a interných fakto-
rov. Preto analýza týchto procesov a vzájomná komparácia ich prejavov v čase 
a priestore môže priniesť nové poznatky do riešenia tejto problematiky. Ako 
zdôrazňuje Wrigley (2002b, p. 311), globalizácia maloobchodnej distribúcie a 
rapídny vývoj maloobchodných medzinárodných korporácií počas deväťdesia-
tych rokov 20. storočia sú hlboko zanedbanými témami ekonomickej geografie. 

Podľa Čihovskej (2004, p. 1135) sú pre budúci vývoj obchodu na Slovensku 
príznačné dve základné črty. Prvou z nich je skutočnosť, že rozdrobený obchod 
prežije len v obmedzenom počte firiem, ktoré obslúžia trhové segmenty nepo-
kryté veľkými zahraničnými firmami (odľahlé lokality, vidiecke sídla a malé 
sídliská), ktoré poskytnú viac služieb a starostlivosti zákazníkom a zapoja sa 
intenzívnejšie do kooperačných a integračných prepojení. Druhou črtou sú orga-
nizačné formy obchodovania. Vzostupný vývojový trend zaznamená najmä 
elektronákup, dynamiku rozvoja si udržia veľkokapacitné prevádzkové jednotky 
(supermarkety a hypermarkety). Pozíciu si posilnia odborné predajne so samo-
obsluhou (Ikea, Baumax, Hornbach), špecializované a úzko špecializované jed-
notky (odievanie, kozmetika) a významným trendom bude rast podielu diskont-
ných predajní na celkovom maloobchodnom predaji a rozvoj nákupných cen-
tier. 

Všetky uvedené trendy sú dôsledkom alebo prejavom globalizačných proce-
sov v európskom (svetovom) obchode, na ktoré zákonite reaguje aj slovenský 
obchod. Intenzívnejšie prejavy globalizácie v maloobchode možno na Sloven-
sku pozorovať až po roku 1989. Prechodom na trhovú ekonomiku a liberalizá-
ciou trhu sa začali prejavovať transformačné trendy spojené s procesmi a pre-
javmi internacionalizácie, koncentrácie a kooperácie. Tieto procesy priniesli na 
slovenský trh podstatné zmeny, akými sú budovanie sietí supermarketov, hyper-
marketov, diskontných predajní a pod., pričom neoddeliteľnou súčasťou sloven-
ského maloobchodu sa stali veľkoplošné predajne. 

Azda najčastejšie diskutovanou globalizačnou problematikou v geografii 
maloobchodu je internacionalizácia (cf. Coe 2004, Wrigley et al. 2005), preto aj 
v slovenskej geografii maloobchodu sa tejto tematike venuje najviac príspev-
kov. Vo svete globalizovaného maloobchodu sa internacionalizácia stáva nie 
možnosťou, ale nevyhnutnosťou (Akehurst a Alexander 1995a). Ako podotýka 
Čihovská (2004, p. 134), čisto národný kapitál dnes už prestáva byť schopný 
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samostatnej existencie, a to aj v prípade najväčších spoločností. Je však dôležité 
poznamenať, že proces internacionalizácie (rovnako ako všetky globalizačné 
procesy) je ovplyvňovaný viacerými internými a externými faktormi 
(Alexander a Myers 2000, Vida 2000), a preto priebeh a prejav internacionalizá-
cie môže priestorovo varírovať. Niektoré medzinárodné korporácie využívajú 
postupný etapovitý vstup na trh v podobe „internacionálnych vĺn“ identifikova-
ných napr. v Česku v smere západ – východ (Szczyrba 2005b) alebo zvolia tak-
tiku hromadného nárazového otvorenia viacerých predajní súčasne (spoločnosť 
Lidl). Taktiež je dôležité poukázať aj na neúspech procesu internacionalizácie a 
jeho dôsledky (Burt et al. 2002 a 2003, Bednář 2008). Tento aspekt problemati-
ky (napr. spoločnosť Carrefour, Delvita a pod.) v slovenskej geografii ešte ne-
bol analyzovaný. 

Ďalším charakteristickým vývojovým trendom svetového a európskeho ob-
chodu je proces koncentrácie. Na význam geografického štúdia koncentrácie 
poukazuje aj Bednář (2002, p. 30), podľa ktorého miestna transformácia spoloč-
ne s globálnym procesom koncentrácie maloobchodnej siete prináša do postko-
munistických miest nový, priestorovo veľmi selektívny rozvoj morfologickej 
štruktúry v podobe regionálnych nákupných centier a hypermarketov. Koncen-
trácia slovenského maloobchodu prebieha podľa európskych (svetových) tren-
dov vývojových etáp koncentrácie. V niektorých európskych krajinách 
(Švédsko a Nórsko) má päť najväčších obchodných spoločností viac než 90 % 
podiel na trhu, pričom takmer vo všetkých krajinách patriacich do EÚ (15) bol 
tento podiel väčší ako 50 % (Čihovská 2004). Preto výskumnú relevantnosť 
tohto procesu v rámci geografie možno považovať za opodstatnenú. 

V súčasnej slovenskej geografii maloobchodu sú častým objektom výskumu 
nákupné strediská (napr. Fertaľová 2007, Fertaľová a Klamár 2006, Rosič 
2004). Pri ich výskume je však kladený menší dôraz na proces kooperácie aj 
napriek tomu, že nákupné strediská predstavujú špecifickú formu horizontálnej 
kooperácie (Čihovská 2004, pp. 1133-1134). Z hľadiska priestorovej organizá-
cie predstavuje proces kooperácie jednu z „najgeografickejších“ problematík 
v maloobchode. 

Je nutné upozorniť aj na málo skúmaný proces v (slovenskej) geografii, na 
ktorý poukazuje Wrigley (1998) v kontexte so zmenšovaním priemernej predaj-
nej plochy novopostavených predajní veľkých medzinárodných spoločností, 
v súvislosti so vstupom obchodných reťazcov do stále menších sídelných jedno-
tiek a prechodom k formátu supermarket. Postupne sa začína tento trend preja-
vovať aj na Slovensku, čo predstavuje námet na budúce smerovanie výskumu 
málo prebádanej oblasti v slovenskej geografii maloobchodu. Ďalej je potrebné 
poukázať na fakt, že aj napriek tomu, že geografia obchodu (maloobchodu) je 
integrálnou súčasťou študijných plánov geografických odborov všetkých vyso-
kých škôl na Slovensku, absentuje seriózne spracovaná teoretická a metodolo-
gická báza tejto problematiky v podobe monografie, resp. učebných textov. 

Na záver možno súhlasiť so sentenciou Lysáka (2003, p. 933): „Napriek 
všetkej protirečivosti procesu globalizácie je však zrejmé, že ide o proces ne-
zvratný. S istou dávkou zjednodušenia možno súhlasiť s konštatovaním, že glo-
balizácia je fakt, nie otázka voľby.“  

Príspevok vznikol za finančnej podpory grantu VEGA 1/0454/09. 
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František  K r i ž a n 
 

GLOBALIZATION  OF  RETAILING:  DEFINITION 
OF  FUNDAMENTAL  PROCESSES  AND  THEIR  ANALYSIS 

IN  THE  RETAIL  GEOGRAPHY  OF  SLOVAKIA 
 

The retail sphere represents a relevant object for geographical research of transfor-
mation processes due to its time dynamics and spatial variability. The aim of the paper 
is to characterize globalization in the Slovak retail sphere by an example of cooperation, 
internationalization and concentration processes. The author defines the fundamental 
terms of globalization from the point of view of retail geography and outlines possibili-
ties for future research into this issue. 

The Slovak retail sphere legitimately corresponds to the globalization processes in 
the European (world) retail. Intensive globalization processes in the retail sphere can be 
observed in Slovakia since 1989. 

Globalization processes brought to Slovakia some marked changes such as building 
up of supermarket and hypermarket chains and discount stores etc. Shopping centres 
have become inseparable parts of the Slovak retail sphere. 

In spite of retail geography in Slovakia being an undersized issue, some studies fo-
cused on one of the globalization processes do exist. Regarding N. Wrigley (2002b, 
p. 311), the rapid development of transnational corporations during the last decade of 
the 20th century is a deeply neglected issue of economic geography. Therefore, an analy-
sis of these processes and their mutual comparison in time and space can bring a new 
knowledge about this issue. 

It is also necessary to notice that there is a process which is not enough investigated 
in (Slovak) geography, a process related to reducing the average selling area of the 
newly built groceries of transnational companies. Grocery chains are arriving in the 
smaller towns and changing into the supermarket format. This trend began to appear in 
Slovakia, which is the theme for future research in the issue of retail geography. Fur-
ther, it is necessary to point out the fact, that in spite of retail geography being an inte-
gral part of the study programmes of geography departments at all Slovak universities, 
there is no seriously elaborated theoretical and methodological basis of this issue in the 
form of a monograph or text book. 

 


