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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

You get into your hands a new issue of our journal "Entrepreneurship Studies". Today's issue 

is monothematically devoted to business in the field of marketing.  

 

Marketing has been becoming more and more popular at our university. The main reason is the 

fact that companies all over the world are increasingly interested in professionals who 

understand the markets and are able to sell products successfully. 

 

Marketing guru Mr. Philip Kotler defines marketing as “the science and art of exploring, 

creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Marketing 

identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of the 

identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable 

of serving best and it designs and promotes the appropriate products and services.” 

 

The kind readers can thus assess the extent to which the authors of today's contributions have 

succeeded in fulfilling the definition of Mr. Kotler above. 

 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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ENTREPRENEURSHIP & BUSINESS & MARKETING 

 

 

GENERATION Y AND ITS VIEW ON ONLINE 

ADVERTISING IN SLOVAKIA 

 
 

Ivana BULANDA1 
University of Entrepreneurship and Law, Prague 

 

Tomáš KOPRDA2 
Constantine the Philosopher University 

 

Zuzana KURIMSKÁ3 
Constantine the Philosopher University 

 

ABSTRACT 

 

As an interactive medium with a rapidly growing number of users, the Internet offers new 

spaces for the use of advertisement. Online advertising is becoming a very powerful marketing 

tool. It can effectively address a wide range of potential customers, including the Generation Y 

segment. This paper reflects on the research findings relating to how Generation Y sees the 

digital advertising space in Slovakia. We used an online questionnaire as a research method to 

collect the data, and the data were processed with descriptive statistics.  

 

 

KEY WORDS 

 

Advertising, online advertising, Internet, digital space, Generation Y. 

 

 

INTRODUCTION  

 

The digital media have drastically changed the world of advertising. Advertising in the digital 

space, which is known as Internet advertising or online advertising, can be regarded as a young 

and ever-increasing industry with new ways of reaching the target customer segments. It can 

effectively address a wide range of potential customers although it may not be exclusively 

linked to an immediate act of viewing by the audience, as is the case with television advertising 

(Přikrylová & Jahodová, 2010). Its advantages include 24/7 availability, interactive nature and 

                                                 
1 Correspondence address: Ivana Bulanda; PhDr., PhD.; +420 595228 136; ivana.bulanda@vspp.cz; VŠPP – 

University of Entrepreneurship and Law, Vltavská 585/14, 15000 Prague, Ostrava Office: Michálkovická 

1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 
2 Correspondence address: Tomáš Koprda; PhDr., PhD.; +421 37 6408 241; tkoprda@ukf.sk; Department of 

Media Communication and Advertisement, Drážovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia; www.ukf.sk 
3 Correspondence address: Zuzana Kurimská; Mgr.; +421 37 6408 240; kurimska.zuzana@gmail.com; 

Department of Media Communication and Advertisement, Drážovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia; www.ukf.sk 
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flexibility in changing or adding new advertising content (Světlík, 2016). It can better target the 

social and economic groups, it has better availability and greater territorial coverage of the 

advertising message on the Internet (Huňady, 2017). However, online advertising has two key 

limitations. The first one is that it only affects the Internet users, i.e. the Internet population. 

Some audiences are therefore not addressed. The second limitation is the saturation of online 

advertising in the digital space. Despite the above limits, online advertising fundamentally 

changed the nature of marketing. In the early beginnings, it was emblematic of “banner ads” 

with a minimum amount of text. Currently it incorporates more sophisticated forms such as 

advergaming (Zelinský, 2014), online videos, branded websites, virtual reality (Kádeková & 

Holienčinová, 2018) and social marketing (Džupina, 2018). ,,The importance of online 

advertising as part of complex integrated marketing communications has been steadily 

increasing recently, its effectiveness is high and it could be said that only few commercial or 

non-profit entities would be more or less unaware of this communication and their tools today. 

Experts predict that in the very near future, this form of advertising will dominate” (Světlík, 

2017, p. 206). 

 

 

1  GENERATION Y AND ONLINE ADVERTISING 

 

The term Generation Y has been in circulation since the 1990-s. It was first used in August 

1993 in the American magazine Advertising Age in an article describing contemporary 

teenagers. It was used in context of the modern definition of a growing group of young 

customers markedly different from the previous demographic segments (the Baby boom 

generation, Generation X) (Acar, 2014, Bulanda et al., 2017). Its frequent alternative 

synonymous renditions are used in professional literature: the Millennials, Generation Next, 

Generation Net, iGen, Generation Why, Generation Search, Video Kids, Echo Boom, Digital 

Generation, Online Generation, Click Generation, Nintendo or Facebook Generation (Světlík, 

2018). Up until now no consensus has been reached in defining the age span of Generation Y. 

In the broadest sense it includes the individuals born in 1977–2002. However, J. W. Smith (In: 

Paul, 2001) points out that: “this broad definition makes no sense” because the most effective 

way to achieve the efficiency of addressing is to differentiate it into three partial segments, 

which highlights the division of Generation Y into three different age groups. 

Generation Y is very apt in the use of new technologies (Chuah et al., 2014), which translates 

into their online behavior, for example on the social networks (Lincényi & Tamene, 2013) or 

in online stores (Djamasbi et al., 2010). They are highly skilled users of the social networks. 

(Bolton et al., 2013) These networks have a strong impact on their lives. ,,In the last few years, 

Social Media has grown from being a mere digital channel for “socializing” with other media, 

into one of the most powerful digital marketing tools” (Červinka & Švajdová, 2017, p. 746). 

This is the first generation that manages its social interaction through digital communication 

(Šramová, 2016). The use of the Internet is much wider: e.g. searching for health information, 

use of online banking and online booking when traveling, etc. (Vavrečka, 2016, Švajdová, 

2019). Generation Y is a strong determinant of online shopping behavior and contributes to the 

highest proportion of online shopping (Koprda et al., 2018). 

Generation Y generally responds to advertising in a different way than the previous generations, 

because they are exposed to advertising through various media (Rybanská, Košičiarová & 

Nagyová, 2015). Empirical research suggests that Generation Y generally has a negative 

attitude towards advertising, particularly in terms of credibility and trustworthiness, and the 
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most common attitude is cynicism (Bennett & Lachowetz, 2004). The research exploring the 

attitude of this generation to advertising typically refers to the belief that advertising is 

manipulative, untrue (Beard, 2003) and irritant in some cases (Chatterjee, 2008). According to 

several authors (Neuborne & Kerwin, 1999, Morton, 2002, In Iyer & Muncy, 2016), the most 

efficient form of advertising as viewed by Generation Y is word of mouth, which today 

translates into the world of social media and websites. The diminishing interest in traditional 

forms of advertising requires unique marketing platforms with the use of the Internet and 

marketing opportunities through digital paths, which are offered and expand every day. 

 

 

2  RESEARCH METHODOLOGY 

 
The primary objective of our research was to find out how advertising is perceived in the digital 

space by the Generation Y demographic segment in Slovakia. Based on this aim, we have 

formulated the following research questions (hereinafter RQ): 

 
RQ 1: Does Generation Y take note of online advertising? 

RQ 2: Does Generation Y use ad blockers to block ads on the Internet ? 

RQ 3: What forms of online advertising is most frequently perceived by Generation Y? 

RQ 4: What segment is most noticed in online advertising by Generation Y? 
 

We used an online questionnaire as a data collection method. The results collected through the 

questionnaire were processed with descriptive statistics methods. The research file consisted of 

183 respondents from the Generation Y demographic segment, out of which 55 % (N = 100) 

were women and 45 % (N = 83) were men. The average age of the research file was 24 years. 

The average age of women was 26 years and the average age of men was 22 years. 

 

 

3  RESEARCH RESULTS 

 

The resulting findings from the examination are presented in a clear data analysis of the items 

selected from the online questionnaire with emphasis on the research questions. 
 

RQ 1: Does Generation Y take note of online advertising? 

The Generation Y research file (N = 183) indicated that 36 % (N = 66) notice online advertising 

only if it is strong, and only 11 % (N = 20) notice it all the time. 33 % (N = 60) notice the online 

advertising, but they are trying to ignore it (avoid). 20 % (N = 37) of the respondents neglect 

online advertising, which may also be affected by the so-called banner blindness. The more ads 

in the online space, the stronger the banner blindness. In recent years, many new advertising 

opportunities on the Internet have been introduced. Advertising is used almost on every website 

and the recipient unknowingly ignores it (Chart 1). 

 

RQ 2: Does Generation Y use ad blockers to block ads on the Internet ? 

The results suggest that 48 % (N = 88) of the respondents in the Generation Y research file use 

ad blockers to block online advertising and 52 % (N = 95) do not (Chart 2). With regard to 

gender differentiation of the research file we found that there are differences between men and 

women in how the ad blockers are used. 
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Chart 1 Do you notice online advertising? 

 
Source: own research. 

 

Chart 2 Use of ad blockers. 

 
Source: own research. 

 

Chart 3 Differences in the use of ad blockers by women and men. 

 
Source: own research. 

 

RQ 3: What forms of online advertising is most frequently perceived by Generation Y? 
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Chart 4 shows that pop-up ads (N = 91), advertising on social networks (N = 86) and banners 

(N = 63) are among the most common forms of ads on the Internet as perceived by the 

Generation Y research file. An interesting fact emerged regarding the advertising on the social 

networks – it suggests that social networks have a considerable importance in providing 

information about advertised products and services. This is also emphasized by a number of 

other authors (Bačíková, 2015, Džupina, Hodinková & Kiková, 2016) who suggest that the 

long-term effort of researchers is to figure out how to stimulate and support the positive 

customer-generated approach to brands in the social media. 

 

Chart 4 Most frequently perceived forms of online advertising. 

 
Source: own research. 

 

RQ 4: What segment is most noticed in online advertising by Generation Y? 

 
A summary of results is presented in Chart 5, and it shows that 41 % (N = 77) of the respondents 

from the Generation Y research file note advertising on clothing and shoes. These ads are 

followed by computers and laptops (12 %, N = 22) and mobile and other modern 

communication equipment (9 %, N = 17). None of the respondents labeled online advertising 

of toys.  

 

 

Conclusion 

 

Our findings show that Generation Y in Slovakia notes online advertising only sometimes – if 

the ads are significant. In terms of the use of ad blockers, we have seen a tendency to avoid 

online advertising and some differences between men and women in the use of ad blockers. 

The ad sponsors should therefore take advantage of the potential of the Internet as a medium 

and make the ads more creative in order to distinguish themselves from the competitors. The 

most common forms of online advertising in the Generation Y research file include pop-up 
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advertising, i.e. windows popping up, and advertising on social networks. This indicator can be 

a guide for the ad sponsors to place the product or corporate ads more effectively. The resulting 

findings suggest that online ads should be placed and promoted in the above forms. At the same 

time, the results suggest that Generation Y in Slovakia most often notices ads for clothing, 

footwear and electronics. 

 

Chart 5 What industrial segments do you notice most in online advertising? 

 
Source: own research. 

 

The dynamics of the development of information and communication technologies with the 

dominance of the Internet as an interactive medium is becoming a key determinant factor in the 

present digital era. The society is entering a new phase, in which the unlimited access to 

information and blurring of the "offline” and “online” boundaries is becoming evident. There 

is also a change in the area of social relationships and communication itself. This fact is 

reflected mainly in marketing by the onset of a new customer segment. The new demographic 

segment of Generation Y has emerged in the context of the said facts. This generation is 

significantly different from the previous generations in their attitudes and beliefs. Therefore, 

the understanding and characterization of this customer segment by the marketers has become 

an important aspect in creating an effective communication strategy. 
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ABSTRACT  

 

The main aim of the article is the characteristics of communication strategy in non-profit 

organizations operating in the Trnava region. The thesis is divided into 4 chapters, where the 

first three chapters form the theoretical part of the thesis, the fourth chapter represents the 

empirical part of the thesis. The first chapter focuses on defining the creation of a 

communication strategy, the characteristics of marketing communication and also the essence 

of the communication mix and their components. The second chapter is devoted to the 

characteristics of the non-profit sector with non-profit organizations, their typology, as well as 

to foundations, their function and characteristic. The third chapter builds on the first two 

chapters and the same time brings the knowledge of marketing in non-profit organizations. The 

analytical part of the thesis is focused on the communication strategy of selected non-profit 

organizations, in specifically foundations operating in the Trnava region. The aim of the thesis 

is to identify and characterize communication mix tools in selected foundations within the 

Trnava region and point out their importance in campaigns for donation of 2 % of the tax, the 

amount of received financial means 2 % of the tax in connection with applied communication 

means. The analysis and subsequent comparison of individual campaigns with the obtained 

funds will point out the different possibilities of using communication strategy and marketing 

in foundations.  
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Media Communication and Advertisement, Drážovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia; www.ukf.sk 
2 Correspondence address: Zuzana Javorová; Mgr.; +421 37 6408 240; zuzana.javorova2@student.ukf.sk;  

Department of Media Communication and Advertisement, Drážovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia; www.ukf.sk 
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ÚVOD 

 

Komunikácia prostredníctvom pohybu, vizuálnych prvkov, slov, vetných skladieb hovoreného 

či písaného slova nás odlišuje od komunikácie všetkých iných druhov cicavcov. Ide o výmenu 

informácií minimálne medzi dvomi a viac osobami. Jednotlivé etapy vývoja ľudskej reči 

a samotnej komunikácie boli pritom vždy spojené s novými poznatkami prinášajúcimi nové 

impulzy k rozvoju a obohateniu ľudského jazyka, ktorý prispieval k hľadaniu nových možností 

zdokonalenia komunikácie medzi ľuďmi navzájom (Vavrečka, 2016). Ak chce jednotlivec, 

firma či nezisková organizácia oznámiť informáciu, tak by mala postupovať na základe určitých 

podmienok a krokov.  

J. Kita et al. (2010) hovoria o firemnej stratégii, ktorá musí byť nadradená voči zámeru celej 

komunikácie. Okrem toho komunikácia je súčasťou marketingového mixu a jej hlavnou 

podstatou je ovplyvnenie nákupného správania spotrebiteľov. Využíva 5 nástrojov, konkrétne 

ide o reklamu, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj a priamy marketing. 

Súbor spomínaných nástrojov nazývame komunikačný systém a ich kombinácia sa označuje 

ako komunikačný mix. Organizácie sa väčšinou nespoliehajú na jednu formu komunikácie ale 

vytvárajú mix foriem, ktoré sú založené na stanovených komunikačných cieľoch (Světlík, 

2018). J. Přikrylová et al. (2019) označuje marketingovú komunikáciu ako podsystém 

marketingového mixu, ktorý tvorí celkový komunikačný program firmy spolu s nástrojmi, ktoré 

sú jeho súčasťou. Avšak, v praxi vytvoriť účinný komunikačný mix predstavuje jednu z 

najťažších úloh, ktorú musí riešiť marketingový manažér, bez ohľadu na to či pracuje vo 

verejnom alebo súkromnom sektore. Okrem verejnej správy s rozvinutou podnikateľskou 

oblasťou je jedným z hlavným znakov rozvinutej demokratickej spoločnosti i sektor tretí – 

neziskový. Vyznačuje sa zoskupením mimovládnych neziskových organizácií, ktorých cieľom 

nie je nadobudnutie zisku, ale podpora vzdelania, sociálneho blahobytu, kultúry, zdravia, 

ľudských práv či iné oblasti, v ktorých sú ľudia odkázaní na iných ľudí (Oreský et al., 2016). 

Možno to nie je zjavné, ale pri práci v týchto oblastiach sa tiež aplikuje marketing. V podstate 

marketingový proces v neziskovej organizácii a v komerčnej firme sa nemusí nijak líšiť. Môže 

byť len o niečo zložitejší, keďže cieľovým segmentom je viac typov zákazníkov (Bačuvčík, 

2011). Vzhľadom na to, ako je tomu v prvých dvoch sektoroch, tak rovnako aj v tomto 

neziskovom sektore prebiehajú marketingové procesy, pôsobia komunikačné plány, s ktorými 

súvisí i samotný komunikačný mix.  

Predmetom empirickej časti článku sú neziskové organizácie, nadácie, ktoré pôsobia v 

Trnavskom kraji a zároveň ich komunikačné stratégie v kampaniach na 2 % z dane z príjmu. 

Hlavným cieľom výskumnej časti príspevku je identifikovať a charakterizovať nástroje 

komunikačného mixu vo vybraných nadáciách v rámci Trnavského kraja a poukázať na ich 

význam v kampaniach na darovanie 2 % z dane z príjmu. Zistíme, na ktoré nástroje sa v rámci 

komunikačnej stratégie nadácie v kampaniach orientujú a súčasne identifikujeme výšku 

získaných finančných prostriedkov jednotlivých nadácií v časovom rozmedzí od roku 2017 do 

roku 2019. Analýzou a následným porovnaním jednotlivých kampaní so získanými finančnými 

prostriedkami bude možné poukázať na rôzne možnosti využitia komunikačnej stratégie a 

marketingu v nadáciách.  
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1  PODSTATA KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE  

 

Samotnú komunikačnú stratégiu tvorí systém komunikačných prostriedkov i metód, vďaka 

ktorým dokáže organizácia ovplyvniť nákupné správanie u spotrebiteľov s cieľom uskutočniť 

predaj produktu na trhu (Maráková, 2016). Je zrejmé, že každú komunikačnú kampaň nie je 

možné zabezpečiť bez ohľadu na komplexný marketingový plán. Význam marketingového 

plánu je nespochybniteľný z toho dôvodu, že komunikačný plán z neho pramení a je mu 

podriadený. Dôležité je uviesť, že oba plány musia vytvárať harmóniu, navzájom sa však 

odlišujú (Karlíček & Král, 2011). Komunikačný plán potrebujeme, keď chceme predstaviť 

novú zložku produktu či služby alebo začať iniciatívne pracovať na rozširovaní svojej 

spoločnosti. Predstavuje plán firmy pre určitú cieľovú skupinu. Stáva sa nevyhnutným 

nástrojom, ktorý zabezpečí to, aby firma vyslala jasnú a konkrétnu správu (Dianova, 2017). V 

tejto súvislosti štúdia, ktorá vytvorila teoretický komunikačný plán riadenia zmien v jednej 

veľkej organizácii verejného sektora, v rámci ktorej nastala zmena v štruktúre, zistila, že 

presvedčenia personálu v reštrukturalizácii predstavovalo 66 % rozptylu vnímavosti novej 

štruktúry, 57 % rozptylu v motivácii zriadiť novú štruktúru úspechu a 42 % rozptylu v 

negatívnom ponímaní zmien (Torppa & Smith, 2011) z čoho vyplýva, že komunikačný plán nie 

je mechanický a nemá jednosmernú formu. Úlohou marketingových pracovníkov je efektívne 

analyzovať situáciu, ktorá sa odohráva na trhu, korektne stanoviť komunikačné ciele i stratégiu 

a stanoviť rozpočet s časovým plánom. Uvedené pojmy sú zároveň aj základné fázy 

komunikačného mixu, ktoré sú zobrazené na nižšie uvedenom obrázku 1 (Karlíček & Král, 

2011).  

 

Obr. 1 Základné fázy komunikačného plánovania. 

 
Zdroj: Karlíček, Král, 2011: 11, vlastné spracovanie. 

 

Na základe odbornej literatúry a vyššie uvedených poznatkov si môžeme zhrnúť to, že keď 

firma správne uskutoční analýzu trhu, konkretizuje komunikačný cieľ, na základe čoho vytvorí 

komunikačnú stratégiu a všetko implementuje do časového plánu a rozpočtu, ešte nemôžeme 

definitívne označiť komunikačnú kampaň v rámci komunikačného plánu za efektívnu alebo 

naopak na druhej strane za neefektívnu. Dodržanie jednotlivých krokov nám nevie s určitosťou 

zaručiť hneď úspech. 

M. Karlíček et al. (2013) uvádzajú voľbu komunikačného mixu ako súčasť komunikačnej 

stratégie. Komunikačný mix môžeme nazvať aj ako celkový komunikačný program. Nástroje 

komunikačného mixu firma využíva na to, aby uplatnila v danom období svoje marketingové 

či reklamné ciele čo najefektívnejším spôsobom. Na to, aby sme dosiahli úspešnú komunikáciu, 

je potrebná správna tvorba komunikačného mixu, ktorá sa skladá z nasledovných krokov:  

 

• definovanie cieľa komunikácie,  

• prihliadanie na faktory komunikačného mixu,  

• zostavenie komunikačnej stratégie,  

• stanovanie výšky rozpočtu a jeho rozdelenie,  
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• posúdenie komunikačného mixu (Kita et al., 2010). 

 

Napriek tomu, že existuje presný postup tvorby komunikačného mixu, J. Přikrylová et al. 

uvádzajú, že jeho efektívne vytvorenie je jednou z najťažších úloh. Je to spôsobené vplyvom 

viacerých faktorov. Medzi najvýraznejšie faktory môžeme zaradiť podstatu trhu, produktu či 

služby, ďalej fázu životného cyklu produktu/značky, cenu alebo dostupné finančné zdroje 

(Přikrylová et al., 2019). V súvislosti s tvorbou komunikačného mixu musíme na doplnenie 

zmieniť, že jednotlivé nástroje sa musia navzájom doplňovať a zároveň podporovať. Analógia 

komunikačného mixu je definovaná na základe komunikačného cieľa organizácie v rámci 

komunikačného plánu. Komunikačnému cieľu kampane musíme prispôsobiť adekvátne 

nástroje komunikačného mixu (Karlíček et al., 2013, Koprda, 2016), ktorými sú: reklama, 

podpora predaja, public relations, osobný predaj a priamy marketing (Kita et al., 2010, 

Kádeková & Košičiarová, 2020). Samotný komunikačný mix ako i jeho jednotlivé nástroje 

bývajú súčasťou aj rôznych vedeckých analýz (Kádeková & Holienčinová, 2018, Švajdová, 

2019). Napríklad prípadová štúdia o marketingovej analýze komunikačného mixu dvoch 

spoločností zistila, že úroveň marketingovej komunikácie prvej analyzovanej spoločnosti je 

slabšia ako v druhej. Obe spoločnosti využívajú komunikačný mix, ale dokázalo sa, že jeho 

aplikácia by mala byť väčšia než doteraz. Najmä čo sa týka prvej spoločnosti. Odborníci 

navrhujú implementovať nástroje osobného predaja, direkt mailu alebo reklamy. Čo zároveň si 

vyžaduje viac finančných zdrojov. Analýzou sa ďalej zistilo aj to, že oslovovanie cieľových 

skupín pomocou hromadnej marketingovej komunikácie nie je veľmi efektívne napriek tomu, 

že nie je zameraná na dlhotrvajúce vzťahy so zákazníkmi (Birknerová & Onderová, 2011). Z 

uvedených príkladov je možné konštatovať, že teória má svoje opodstatnenie aj v praxi, čoho 

sú dôkazom aj samotné výsledky vyššie spomínaných štúdií. Komunikačný plán nie je možné 

vytvoriť bez určitej prípravy a bez implementácií vedomostí o danej firme, inštitúcii či inej 

organizácii. Je potrebné dodržiavať jednotlivé kroky, ktoré nám zaručia zmysluplnejšiu a 

efektívnejšiu nastolenú komunikáciu. 

 

 

2  VYMEDZENIE A TYPOLÓGIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Literatúra, ktorá sa zaoberá problematikou neziskového sektora vymedzuje v rámci jeho 

systému voľné zoskupenie veľkého množstva mimovládnych neziskových organizácií. Ako zo 

samotného názvu vyplýva, ich základnou charakteristikou nie je dosahovanie zisku (Oreský et 

al., 2016). Autorka J. Filadelfiová (2004, s. 1) popisuje dlhodobé fungovanie organizácií a tvrdí, 

že „sú poskytovateľmi vzdelávacej a sociálnej starostlivosti v rozvíjajúcich sa a v rozvinutých 

spoločnostiach, ale ich dôležitosť vzrástla až v posledných desaťročiach“. Vo väčšine prípadov 

za neziskovú organizáciu považujeme každú organizáciu, ktorej cieľom je úžitková hodnota a 

vyskytuje sa vo verejnom vlastníctve, ale aj v súkromnom vlastníctve (Seková, 2007). 

Najväčším paradoxom je fakt, že jednotlivci a skupiny ľudí, ktoré sú združené v neziskových 

organizáciách poskytujú služby i produkty svojpomocne, s aplikáciou vlastných síl, schopností 

i poznatkov, ktoré pramenia predovšetkým z ochoty a zanietenosti dobrovoľníkov (Cibáková, 

Cibák & Rózsa, 2014). Z tohto dôvodu autori R. Bačuvčík a L. Harantová (2016) uvádzajú, že 

síce v komerčnom sektore existuje vyššia miera rastu, ale zároveň dobrovoľníci v organizáciách 

nezaostávajú. Neustále sa snažia riešiť problémy a zlepšovať život konkrétnych ľudí, či 

zoskupenia väčšieho počtu ľudí alebo celej spoločnosti. Existuje stále zanietenosť a energia 

niečo riešiť, proti niečomu bojovať, čo má za následok, že sa raz problémy vyriešia. Navyše, 

neziskovým organizáciám napomáhajú k dosahovaniu a udržiavaniu vyššie uvedeného aj 
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nástroje komunikačného mixu (Oreský et al., 2016), napr. sociálnej reklamy (Bulanda & 

Vavrečka, 2019).  

 

 

3  CHARAKTERISTIKA NADÁCIÍ 

 

Zákon 304/2002 Z. z. o Nadáciách, ktorý má platnosť od januára 2002 a účinnosť od januára 

2019 hovorí, že „nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu 

verejnoprospešného účelu.“ Je ňou každá právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra 

mimovládnych organizácií. Založiť ju smie fyzická i právnická osoba a nadácia vzniká dňom 

zápisu do registra mimovládnych neziskových organizácií (Zákon 304/2002 Z. z. o Nadáciách). 

M. Oreský et al. (2016) definuje nadáciu ako účelové združenie vecí, CP, peniazmi oceniteľné 

hodnoty či peňažné prostriedky, ktoré zakladateľ vytýčil na plnenie všeobecne užitočného 

cieľa. Ako ďalšiu podstatnú skutočnosť je potrebné uviesť názor H. Majdúchovej (2009), ktorá 

popisuje nadačnú činnosť v poskytovaní peňažných ako aj nepeňažných prostriedkov z majetku 

nadácie, inú činnosť, ktorá je v zhode s verejnoprospešným účelom, ale aj správu majetku 

inkluzíve nadačných fondov. Dohľad nad nadáciami je zo strany Ministerstva vnútra SR, ktoré 

kontroluje účel nadácie a každá nadácia si vedie účtovníctvo podľa priradeného zákona.  

Prihliadnuc na tému predkladaného článku ďalej uvádzame mechanizmus financovania 

2 % z dane z príjmov od fyzickej i právnickej osoby. Ak chce nadácia byť poberateľom 2 % z 

dane, tak je potrebné, aby požiadala o registráciu, ktorá je platná na nasledovný kalendárny rok. 

Tento krok je spoplatnený, hodnota poplatku je vo výške 50-60 €. V nadáciách 2 % z dane z 

príjmu predstavujú jeden z variantov riešenia ich finančných problémov. Asignácie 2 % je 

možné poskytnúť nadáciám vďaka daňovému priznaniu do konca tretieho mesiaca v roku. 

Fyzická alebo právnická osoba, aby mohla darovať 2 % z dane z príjmu musí vyplniť 2 tlačivá, 

konkrétne tlačivo o Potvrdení o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %. 

Tieto 2 vyplnené tlačivá je potrebné zaniesť a podať príslušnému daňovému úradu do konca 

štvrtého mesiaca v roku (Zacharová, 2015). Na základe jednotlivých zadefinovaných pojmov 

sme si v tejto podkapitole priblížili neziskové organizácie ako súčasť neziskového sektora. 

Bližšie sme si špecifikovali na jednej strane význam ich existencie a na druhej strane ich funkcie 

v spoločnosti. Nielen nadácie, ale aj celkovo všetky neziskové organizácie vznikajú na základe 

existujúcich medzier medzi štátom a trhom. Poukázali sme aj na to, že nadácie môžu v rámci svojej 

činnosti poberať 2 % z dane z príjmu. Tieto finančné prostriedky používajú čisto na účely nadácie, 

vďaka čomu pomáhajú svojim klientom či ľuďom, ktorí ich potrebujú. 

 

 

4  ROLA MARKETINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

 

Pri termínoch neziskový sektor a neziskové organizácie mnohým môže prísť na um myšlienka, 

či vôbec rola marketingu v tejto sfére je opodstatnená. Funkcia marketingu v oblasti, kde 

nevzniká zisk a nevládne veľká konkurencieschopnosť, je dôležitá a vykazuje svoje uplatnenie, 

o čom svedčia aj vyššie uvedené teoretické východiská a charakteristiky. E. Marček a M. 

Dlouhá (2002, s. 36) na základe výsledkov analýz tvrdia, že „využívanie marketingu 

neziskovými organizáciami je na Slovensku rôzne“. Jeho aplikácia nie je vôbec jednoduchá 

(Margot, 2018). Na jednej strane ako odkazuje odborná literatúra od A. Bednaříka et al. (1998), 

niektoré neziskové organizácie považujú marketing za zbytočný, nesúci či dokonca málo 

zmysluplný. Avšak, na druhej strane snaha o rozšírenie tradičnej marketingovej koncepcie do 

oblasti tretieho sektora sa rozširovala postupne v priebehu celej druhej polovice 20. storočia 

(Bačuvčík, 2011). V období 60. rokov 20. storočia autori P. Kotler a S. J. Lévy vo svojom 
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článku po prvý raz upriamili pozornosť na marketing a jeho využitie v neziskovej sfére. 

Vyzdvihli jeho opodstatnenosť nielen v tradičnom trhu, ale aj v oblasti služieb, myšlienok či 

osôb. V marketingu neziskových organizácií existujú len dve možnosti, a to robiť ho správne 

alebo ho nerobiť vôbec. Iná možnosť výberu neexistuje, pretože marketingu sa nedá vyhnúť 

(Tajtárová, Nová & Bedřich, 2016, Džupina, 2018). Celkovým cieľom samotného marketingu 

v neziskových organizáciách je upriamenie pozornosti na samotnú organizáciu. Predstavuje 

nástroj, ktorý pomáha organizáciám byť na trhu a plniť cieľ či viac cieľov, pre ktoré vznikli. 
 

 

5  VÝSKUMNÝ PROBLÉM  

 

V rámci článku sa venujeme analýze komunikačnej stratégie v neziskových organizáciách – 

konkrétne nadáciám v Trnavskom kraji. Zaujíma nás, ktoré komunikačné nástroje nadácie 

aplikujú, čo nimi komunikujú a aká je ich efektivita na darovanie 2 % z dane od klientov, 

partnerov, sponzorov a ďalších oslovených ľudí.  

 

 

6  CIELE VÝSKUMU 

 

Primárnym cieľom výskumnej časti článku je identifikovať a charakterizovať nástroje 

komunikačného mixu vo vybraných nadáciách v rámci Trnavského kraja a poukázať na ich 

význam v kampaniach na darovanie 2 % z dane. Pomocou výskumných metód, ktorými sú 

riadený rozhovor s otvorenými otázkami a kvalitatívno-kvantitatívna obsahová analýza 

informačno-komunikačných nástrojov vybraného výskumného súboru nadácií z Trnavského 

kraja, chceme poukázať na vzťah jednotlivých nástrojov komunikačného mixu v porovnaní s 

výškou získaných finančných prostriedkov.  

Primárny cieľ práce dopĺňajú 3 parciálne ciele:  

 

• Zistiť, na ktoré nástroje sa v rámci komunikačnej stratégie nadácie v kampaniach 

orientujú.  

• Analyzovať výšku získaných finančných prostriedkov jednotlivých nadácií v časovom 

rozmedzí od roku 2017 do roku 2019.  

• Deskriptívne zhodnotiť aplikované nástroje komunikačného mixu voči výške 

jednotlivých získaných finančných prostriedkov.  

 

Na základe uvedených parciálnych cieľov možno dospieť k vyššej podstatnosti využitia 

komunikačnej stratégie v neziskových organizáciách, konkrétne v nadáciách v Trnavskom 

kraji.  

 

 

7  FORMULÁCIA VÝSKUMNÝCH OTÁZOK 

 

V nadväznosti na vyššie spomenutý primárny cieľ a parciálne ciele výskumu sme sformulovali 

nasledovné výskumné otázky (ďalej VO):  

 

VO1: Na ktoré nástroje sa orientujú nadácie vo svojich kampaniach 2 % z dane?  

VO2: V akej hodnote získali nadácie finančné prostriedky od roku 2017 do roku 2019? 
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VO3: Existuje súvislosť medzi množstvom aplikovaných nástrojov komunikačného 

mixu a výškou získaných finančných prostriedkov?  

 

 

8  CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÉHO SÚBORU 

 

Vybraný výskumný súbor tvoria nadácie z Trnavského kraja. V súčasnosti (24.02.2020) tomto 

kraji pôsobí 21 nadácií, ale analyzovať a skúmať budeme celkom 5 nadácií. Je to zapríčinené 

dvomi dôvodmi, a to na jednej strane s niektorými nadáciami sme sa nevedeli žiadnym 

spôsobom skontaktovať a na druhej strane, niektoré nadácie neboli s nami ochotné 

spolupracovať.  

Nadácie v celkovom v počte 5 (nadácia Adeli, nadácia Dar, nadácia Galéria súčasných 

maďarských umelcov ´94, nadácia Pomoc druhému a nadácia Jána Korca) z nášho výskumného 

súboru boli otvorené spolupráci, nebol žiaden komunikačný problém a čo je najdôležitejšie, za 

posledné roky ich pôsobenia boli poberateľmi 2 % z dane z príjmu. Vyššie spomenuté nadácie 

nášho výskumného súboru si kvôli lepšej prehľadnosti v krátkosti charakterizujeme.  

Nadácia Adeli vznikla v roku 2014 a sídli v Piešťanoch. Vystupuje ako účelové združenie 

majetku, ktoré podporuje verejnoprospešné účely, poskytuje všestrannú pomoc a podporu 

zdravotne i telesne znevýhodneným, chronicky chorým či postihnutým osobám. Venuje sa 

predovšetkým maloletým deťom, dospelým a členom ich rodín. Členovia nadácie zabezpečujú 

a zlepšujú kvalitu ich života (Register nadácií, 2020). Nadácia Adeli od začiatku úzko 

kooperuje s neštátnym zdravotníckym zariadením Adeli Medical Center v Piešťanoch. 

Pacientom poskytujú nielen získavanie finančných prostriedkov na liečbu, ale rovnako 

podporujú i pomáhajú organizovať ich vlastné aktivity (Nadácia Adeli, 2020). Druhá 

analyzovaná nadácia Dar vznikla v roku 2004. Sídli v meste Trnava a jej účelom je vyhľadávať, 

a všeobecne poskytovať pomoc mladým športovým, umeleckým či iným talentom. Zároveň 

pomáha chorým, starým či občanom v núdzi. Treťou nadáciou je nadácia Galéria súčasných 

maďarských umelcov ´94, ktorá svoju históriu píše od roku 2007. Sídli v Dunajskej Strede a jej 

poslaním je podpora súčasných maďarských umelcov z každého kúta sveta, a súčasne ochrana 

kultúrnych a duchovných hodnôt. Svojím pôsobením zabezpečuje organizovanie stálych, 

putovných i dočasných výstav. Ďalej nadácia Pomoc druhému vznikla na jeseň v roku 2005 a 

sídli v meste Hlohovec. Účelom nadácie je predovšetkým poskytovanie pomoci v sociálnej, 

osvetovej i humanitárnej činnosti. Rovnako pomáha ľudom, ktorých trápi postihnutie a zároveň 

zabezpečuje rozličné potreby pre domovy dôchodcov alebo sirotince. Poskytuje finančnú či 

naturálnu výpomoc základným, stredným, vysokým školám, z čoho vyplýva, že jej účelom je i 

podpora vzdelávania (Register nadácií, 2020). Posledná analyzovaná Nadácia Jána Korca bola 

zapísaná do registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2003 a sídli v Trnave. 

Samotné poslanie nadácie pramení z presvedčenia, že oblasť vzdelávania patrí medzi tie 

najlepšie devízie mladého človeka. Členovia nadácie organizujú rôzne projekty, ktoré 

zabezpečujú a zaručujú vzdelanie, a zároveň poskytujú získanie vedomostí z oblasti techniky 

alebo nadobudnutie znalostnej i vedomostnej ekonomiky (Nadácia Jána Korca, 2020). 

 

 

9  METÓDY VÝSKUMU 

 

V rámci empirickej časti uskutočníme zmiešaný výskum s kvantifikáciou. Metódy získavania 

dát sme si vybrali s ohľadom na cieľ výskumu a výskumný problém. Z hľadiska zamerania 

nášho výskumu v oblasti marketingovej komunikácie sme si zvolili dve metódy, a to 
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kvalitatívno-kvantitatívnu obsahovú analýzu a riadený rozhovor s otvorenými otázkami. 

Jednotlivé metódy si bližšie charakterizujeme v nasledujúcich riadkoch. Pri definovaní 

obsahovej analýzy sú jej prisudzované vlastnosti ako je objektivita, kvantita, reliabilita či 

validita. Predmetom skúmania sú obsahy komunikácie, ktorými je text či obraz. Najčastejšie 

ide o slová a frázy, v rámci ktorých sa zameria výskumník na ich existenciu i frekvenciu ich 

výskytu v dokumente. Okrem kvantifikácie prvkov v obsahovej analýze nastáva i kvalitatívna 

analýza. Na základe čoho vzniká aj kritika tejto metódy (Dvořáková, 2010). Prihliadnuc k téme 

článku sme si zvolili skupinu komunikátov, ktoré označujeme aj ako kategórie obsahovej 

analýzy. Sú nimi jednotlivé nástroje komunikačného mixu, presnejšie: letáky, plagáty, články, 

brožúry, osobné stretnutia, direkt maily a direkt e-maily. Druhým analytickým pojmom v rámci 

obsahovej analýzy je záznamová jednotka. V našom prípade ide o obsah, ktorý je aplikovaný v 

jednotlivých komunikačných nástrojoch, ktorý si bližšie špecifikujeme: 

 

a. záznamová jednotka predstavenie sa znamená charakteristiku nadácie, vymenovanie jej 

základných funkcií a oboznámenie účelu cieľovej skupine,  

b. záznamová jednotka výzva pozostáva z jednoduchého alebo zložitého súvetia, ktoré 

nabáda príjemcu správy k darovaniu 2 % z dane,  

c. záznamová jednotka dosiahnuté úspechy pozostáva z opisu služieb, ktoré mohli nadácie 

zrealizovať vďaka finančným prostriedkom z 2 % z dane z predošlého roka,  

d. záznamová jednotka výrok predstavuje nadáciou vymyslený kreatívny brief, ktorým sa 

prezentuje a zároveň, na ktorom buduje celú komunikačnú stratégiu,  

e. záznamová jednotka poďakovanie vopred vyjadruje vďačnosť nadácie voči cieľovej 

skupine, ktorá daruje svoje 2 % z dane.  

 

Pri spracovávaní dát získaných obsahovou analýzou vybraných informačno-komunikačných 

nástrojov sme výskyt jednotlivých kategórií v rámci nášho výskumného súboru zaznačovali do 

vopred nami pripravenej tabuľky (Tabuľka 1). Jednotky obsahovej analýzy sme kvantifikáciou 

vyjadrili stupňami. Ak nadácia aplikovala nástroj v rámci komunikačnej stratégie a súčasne 

použila niektorú z jednotiek, do tabuľky bola priradená číselná hodnota, ktorá vyjadruje počet 

aplikovaných jednotiek. V prípade, že nadácia nevyužila daný komunikačných nástroj alebo 

neaplikovala konkrétnu jednotku, tak jej bola priradená hodnota 0. Po realizácii obsahovej 

analýzy nasledovalo individuálne osobné stretnutie s členmi nadácií, počas ktorého sme 

uskutočnili riadený rozhovor s otvorenými orientačnými otázkami. Rozhovor je metóda, ktorá 

predstavuje hovorenú formu komunikácie medzi výskumníkom a recipientom. Výskumník je 

osoba, ktorá kladie otázky a recipient mu odpovedá. Vďaka tomu môžeme získať informácie 

nielen z prítomnosti, ale zároveň aj z minulosti či budúcnosti (Ritomský, 2004). Počas výskumu 

jednotlivé osobné stretnutia prebiehali v priestoroch nadácií, kde sme viedli riadený rozhovor s 

predsedami nadácií alebo s ich členmi, ktorí majú na starosti marketing. Uvedené osoby 

odpovedali na vopred pripravených 8 otázok a ich odpovede sme zaznačovali do pripravených 

záznamových hárkov. Schôdzky boli vopred dohodnuté a osoby mali pripravené podklady z 

jednotlivých kampaní, a tak riadený rozhovor prebiehal plynule bez nejakých problémov. 

Vďaka pripravenosti jednotlivých recipientov po rozhovore bolo možné doplniť kategórie 

obsahovej analýzy, konkrétne osobné stretnutie, direkt maily a direkt e-maily do Tabuľky 1, 

ktoré sme následne zanalyzovali. 
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10  VÝSLEDKY VÝSKUMU 

 

Informácie získané obsahovou analýzou informačno-komunikačných nástrojov a 

štruktúrovaným rozhovorom s orientačnými otvorenými otázkami vo výskumnom súbore, 

ktorý pozostával z 5 nadácií v Trnavskom kraji. Primárnym cieľom bola identifikácia a 

charakteristika nástrojov komunikačného mixu vo vybraných nadáciách v rámci Trnavského 

kraja a poukázanie na ich význam v kampaniach na darovanie 2 % z dane. Prostredníctvom 

parciálnych cieľov sme zisťovali, ktoré nástroje sú súčasťou komunikačnej stratégie, 

analyzovali sme výšku získaných finančných prostriedkov jednotlivých nadácií v časovom 

rozmedzí od roku 2017 do roku 2019 a deskriptívne zhodnotili aplikované nástroje 

komunikačného mixu voči výške získaných finančných prostriedkov. Vďaka čomu sme získali 

odpovede na naše výskumné otázky.  

V rámci výskumu sme predpokladali, že nadácie, ktoré realizujú kampaň na 2 % z dane z príjmu 

v rámci implementovanej komunikačnej stratégie využijú v dostatočnej miere nástroje 

komunikačného mixu, ktoré spôsobia vyšší obnos získaných finančných prostriedkov. 

Očakávali sme, že ak nadácia využije menej nástrojov komunikačného mixu, tak efektivita 

získavanie vysokého obnosu peňazí 2 % z dane z príjmu bude nižšia.  

Nižšie spracované výsledky v Tabuľke 1 nám deklarujú, že prvá skúmaná nadácia – nadácia 

Adeli – keď využila 1 nástroj komunikačného mixu, tak získala menej finančných zdrojov, ako 

keď v kampani na 2 % z dane z príjmu aplikovala 2 alebo 4 nástroje komunikačného mixu. V 

rámci riadeného rozhovoru s orientačnými otázkami sme zistili, že nadácia v roku 2018 

vytvorila spot o nadácii, ktorý následne aplikovala do komunikačnej stratégie na portáli 

YouTube.com. Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov´94 v roku 2017 aplikovala 

celkom 3 nástroje a v roku 2018 aplikovala o jeden komunikačný nástroj menej. Hovoríme síce 

o rozdiele jedného nástroja, ale je potrebné dodať, že kampaň v roku 2018 bola komunikovaná 

rovnakým plagátom i textom direkt e-mailu ako v roku 2017 a členovia nadácie neoslovili 

žiadnych nových potencionálnych darcov. Vzhľadom na spomenuté skutočnosti, výška 

získaných finančných prostriedkov výrazne klesla, čo malo za následok to, že nakoniec sa 

členovia nadácie rozhodli v roku 2019 nepoberať 2 % z dane z príjmu. Podobný prípad nastal 

aj u nadácie Jána Korca. V kampani 2 % z dane z príjmu v roku 2017 použila nadácia 2 nástroje 

z komunikačného mixu a získala viac finančných prostriedkov ako v roku 2018, kedy zvolila 

inú komunikačnú stratégiu s menším počtom nástrojov. Pokles finančných zdrojov bol aj v roku 

2019. Príčinou môže byť rovnaká komunikačná stratégia ako v roku 2018. Členovia nadácie 

nevymysleli žiaden nový návrh či stratégiu. Navyše, v tejto nadácii počas celých troch rokov 

prebiehala kampaň aj na sociálnej sieti Facebook, ktorá nebola platená ani nijakým iným 

spôsobom sponzorovaná. Pri nadácii Dar a nadácii Pomoc druhému môžeme na prvý pohľad 

vidieť, že očakávané výsledky sa nepotvrdzujú, avšak tomu tak celkom nie je. Nadácia Dar v 

roku 2017 použila 4 nástroje komunikačného mixu a získala najviac finančných zdrojov za 

obdobie posledných troch rokov. V roku 2018 a 2019 nadácia Dar použila rovnaký počet 

nástrojov, ale výška získaných finančných prostriedkov mala klesajúcu tendenciu. Môže to byť 

spôsobené tým, že aj napriek zhodnému počtu aplikovaných nástrojov komunikačného mixu 

nadácia využila v roku 2018 iné nástroje ako v roku 2019 a rovnako v nich aplikovala rôzne 

jednotky. V prípade nadácie Pomoc druhému išlo o podobný prípad. V roku 2017 získala 

najmenej finančných prostriedkov, a pritom použila rovnaké množstvo nástrojov 

komunikačného mixu ako v roku 2019. Môže to mať opäť za následok zmena jednotlivých 

nástrojov komunikačného mixu a zároveň aj vplyv digitálneho marketingu, pretože v roku 2019 

bola sponzorovaná kampaň na sociálnej sieti Facebook. V roku 2018 nadácia získala viac 

finančných prostriedkov oproti roku 2017 aj napriek tomu, že použila iba jeden nástroj 
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komunikačného mixu. Môže to byť spôsobené vplyvom platenej spolupráce na sociálnej sieti 

alebo aplikáciou 4 stupňov jednotiek obsahovej analýzy v rámci jedného nástroja 

komunikačného mixu. Navyše, u nadácií Adeli, Pomoc druhému a u nadácie Jána Korca na 

oficiálnych webových stránkach sa nachádzali aj podstránky, ktoré boli venované darovaniu 

2 % z dane, kde sa nachádzali plagáty, letáky, banery z kampane a rovnako tam bol i postup k 

darovaniu 2 % z dane spolu s potrebnými formulármi. 

 

Tabuľka 1a Analýza jednotlivých kampaní 2 % so získanými finančnými 

prostriedkami. 

 
Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Na základe získaných informácií a odpovedí na výskumné otázky (VO1, VO2, VO3) sme 

dospeli k vyššie uvedeným viacerým výsledkom. Z hľadiska skúmanej problematiky nás 

najviac zaujala skutočnosť, že počet aplikovaných nástrojov komunikačného mixu má vplyv na 

výšku sumy z 2 % z dane z príjmu a rovnako má vplyv aj kombinácia jednotlivých nástrojov či 

priebeh celej kampane. Zároveň, ak nadácie urobili dva roky po sebe rovnakú kampaň 2 % z 

dane z príjmu, tak výška získaných finančných zdrojov klesla. V tabuľke 1 môžeme vidieť, že 

všetky nadácie výskumného súboru aplikovali v rámci implementovanej komunikačnej 

stratégie priamy marketing, konkrétne adresný direkt e-mail, ktorý následne prepojili s inými 

nástrojmi komunikačného mixu alebo ich doplnili s prvkami z digitálneho marketingu. Z 

hľadiska zovšeobecnenia informácií empirickej časti článku na všetky pôsobiace nadácie v 

Slovenskej republike je nevyhnutné prihliadnuť na náš výskumný súbor. Získané a 

nadobudnuté výsledky výskumu sú platné predovšetkým na náš výskumný súbor, teda len na 
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vybrané nadácie v rámci Trnavského kraja. Nie sú platné pre všetky nadácie, ktoré pôsobia v 

rámci celej Slovenskej republiky. 

 

Tabuľka 1b Analýza jednotlivých kampaní 2 % so získanými finančnými 

prostriedkami. 

 
Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 

11  DISKUSIA  

 

Z obsahového aspektu zamerania článku bolo primárnym cieľom empirickej časti identifikovať 

a charakterizovať nástroje komunikačného mixu vo vybraných nadáciách v rámci Trnavského 

kraja a poukázať na ich význam v kampaniach na darovanie 2 % z dane. Na základe obsahovej 

analýzy informačno-komunikačných nástrojov a riadeného rozhovoru s orientačnými otázkami 

vybraného výskumného súboru nadácií sme chceli poukázať na implementovanú komunikačnú 

stratégiu kampaní 2 % z dane z príjmu voči výške získaných finančných prostriedkov. Okrem 

primárneho výskumného cieľa sme si definovali aj parciálne ciele, na základe ktorých sme 

sformulovali 3 výskumné otázky, ktorých testovaním sme postupne dospeli k objasneniu pre 

nás význačného vzťahu komunikačnej stratégie a kampaní na získanie 2 % z dane z príjmu. 

Následne sme spracovaním všetkých informácií dosiahli výsledky analýzy a dospeli sme k 

nasledovným odpovediam na otázky. V rámci výskumu sme zistili, že nadácie najviac 

využívajú v komunikačnej stratégii adresné direkt e-maily. Ďalej preferujú komunikáciu 

prostredníctvom plagátov, osobných stretnutí a rovnako sa vyskytli osobné listy, letáky, články 

v printových či elektronických médiách a brožúra. Aplikáciu komunikačných nástrojov v rámci 

komunikačnej stratégie využíva i nezisková organizácia Hodina deťom, ktorá je organizovaná 

Nadáciou pre deti Slovenska. Hodina deťom disponuje evidenciou darcov, vďaka ktorej môže 

využiť akúsi formu priameho marketingu na ich opätovné oslovenie. Okrem toho využíva aj 

komunikačný nástroj reklamu, ktorej cieľom je ustavičná viditeľnosť na verejnosti a zároveň 
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slúži na pripomínanie problémov, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti. Rovnako upevňuje vzťahy 

s verejnosťou prostredníctvom rôznych akcií či publikovaných článkov. Vďaka tomu nadácia 

informuje spoločnosť o využívaní darovaných prostriedkov a rovnako ju uisťuje o efektívnosti 

využitia finančných prostriedkov (Seudig, 2019). Hodnota získaných finančných prostriedkov 

u 5 nadácií z výskumného súboru v období rokov 2017 – 2019 bola v rozmedzí od 97,95 € do 

1 205 344,09 €. Autorka S. Majerová (2017) uvádza vo svojom článku fakt, že rastie počet 

Slovákov, ktorí darujú časť zaplatených daní občianskym združeniam a neziskovým 

organizáciám. Je to spôsobené tým, že tento typ podpory sa stáva z roka na rok populárnejším 

a neziskové organizácie si túto možnosť nenechávajú ujsť, pretože si uvedomujú, že niektoré 

by bez nej nemohli fungovať. Z čoho vyplýva, že keď sa nadácia prihlási na asignáciu 2 % z 

dane, tak má možnosť získať finančné prostriedky na účely, pre ktoré vznikla a existuje. Ďalej 

sme deskriptívne hodnotili množstvo aplikovaných komunikačných nástrojov voči výške 

získaných finančných prostriedkov, kde sme dospeli k zisteniam, že ak nadácie aplikujú viac 

nástrojov v kampaniach na 2 % z dane z príjmu, tak v tom roku získajú viac finančných zdrojov. 

Dokonca, v dvoch prípadoch nastala situácia, že nadácie počas dvoch rokov aplikovali rovnaký 

počet nástrojov a získali rozdielnu sumu z 2 % daní. Tu je potrebné poukázať na to, že využili 

rôzne nástroje v kampani počas rôznych rokov, len počet nástrojov bol rovnaký (Tabuľka 1). 

Prostredníctvom nástrojov komunikačného mixu nadácie informujú verejnosť o možnosti 

asignácie 2 % z dane. Z čoho vyplýva aj výsledok nášho výskumu, získaná suma z asignácie 

má stúpajúcu tendenciu s pribúdajúcim množstvom nástrojov. Čo potvrdzuje aj informácia z 

komunikačnej stratégie Hodiny deťom. Nadácia zastáva názor, že budovať dobré meno je pre 

neziskovú organizáciu na primárnom mieste. A to sa vybuduje len vďaka dôvere i sympatiám 

zo strany verejnosti, napriek tomu, že sa bude nadácia správať férovo, bude informovať o 

udalostiach a o zužitkovaní nefinančných či finančných prostriedkoch (Seudig, 2019). Nakoľko 

skúmanie v tejto danej oblasti je zložité, považujeme za potrebné poukázať na niekoľko 

obmedzení, teda limitov výskumu: 

 

• Nadácie z výskumného súboru boli súčasťou jedného kraja, ale sú rôznej veľkosti, z 

rôznych miest, čo značne sťažuje zovšeobecnenia výsledkov výskumu.  

• Výskumný materiál vybraných informačno-komunikačných nástrojov nezahŕňa všetky 

informačno-komunikačné nástroje, ktorými nadácie komunikujú. Môžeme medzi ne 

zahrnúť bannery, spoty, sociálne siete a pod.  

 

 

ZÁVER 

 

Hlavnou podstatou stratégie organizácie je zmysel a poslanie, ku ktorému smeruje organizácia. 

So stratégiou súvisí aj strategické plánovanie, ktorého súčasťou sú strategické analýzy. Jednou 

z možností je voľba komunikačnej stratégie, ktorá sa orientuje na dosiahnutie pozitívnej 

percepcie organizácie ako celku a súčasne tvorí konečné nákupné rozhodovanie (Hromková & 

Vaverčáková, 2018).  Na to, aby organizácia nadobudla iniciatívu komunikácie medzi dopytom 

a ponukou z hľadiska trhu, potrebuje pri tvorbe komunikačného posolstva myslieť na model 

AIDA, ktorý zohľadňuje všetky štyri štádiá vo vzťahu k spotrebiteľovi. Základom sú nástroje 

komunikačného mixu (Tajtárová, Nová & Bedřich, 2016). Vzhľadom na uvedené skutočnosti 

môžeme vidieť, že komunikácia je nevyhnutnou súčasťou života ako v ziskovej i v neziskovej 

sfére. V rámci článku sme sa zamerali na špecifiká komunikačnej stratégie a rovnako na nadácie 

a marketing v nich pôsobiaci.  
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Údaje získané obsahovou analýzou a riadeným rozhovorom informačno-komunikačných 

nástrojov výskumného súboru 5 nadácií, sme suksesívne zaznačovali do nami pripravenej 

tabuľky. Na základe nadobudnutých výsledkov vieme, že nadácie v rámci implementovanej 

komunikačnej stratégie spomedzi nástrojov komunikačného mixu najviac aplikujú priame e-

maily a dokážu získať z kampaní 2 % z dane z príjmu sumy od 97,95 € do 1 205 344, 09 €. Tiež 

sme zistili, že ak nadácia aplikuje v rámci implementovanej komunikačnej stratégie väčšie 

množstvo nástrojov komunikačného mixu, tak získa viac finančných zdrojov na jej fungovanie.  

Uvedené výsledky poukazujú na skutočnosť, že trh v neziskovom sektore u nadáciách skutočne 

vníma komunikačnú stratégiu, jej implementáciu a celkovú aplikáciu marketingu. Na základe 

teoretických a empirických zistení z výskumu možno odporučiť do praxe, aby nadácie venovali 

viac pozornosti komunikačnej stratégii v kampaniach na 2 % z dane, pretože prepracovanejšie 

kampane majú tendenciu získať viac finančných zdrojov, ktoré v tejto neziskovej oblasti sú 

dopytovým artiklom. V budúcnosti by sa výskum mohol rozšíriť o analýzu cieľovej skupiny 

neziskových organizácií, konkrétne sa viac venovať donorom a zákazníkom a ich miere 

oslovenia. 
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ABSTRACT  
The main aim of the article is to identify issues to be considered and analyze the affordability 
of dairy products at local retailers in all regions of Slovakia. The main objective was to 
investigate the availability of local dairy products in farms stores. We compared the prices of 
dairy products at local stores with the prices of Slovakian products on the shelves of selected 
considerable retail chains. The European Union's efforts are to support rural development, 
including farmers at local, regional, and national levels. On the base of our assumption that 
specialized local stores offer mainly high cost, high-quality products from the region and retail 
chains offer products from major Slovak dairy processors, we analyzed the relationship 
between the type of specialized store, region, and demand for local dairy products.  The 
methods used were Chi-Square Test of Independence and the Kruskal-Wallis test. The second 
part of the survey was led by interviewers to find out what problems the owners or operators of 
local farm stores are facing. The obtained data were collected from 67 local and farm stores. 
The stores which offered dairy products were compared with three considerable selected retail 
chains from Slovak market. The survey showed the results that point to consumers' low 
awareness of the importance of purchasing local products, customer inability to buy these 
products, the inability to compete with the retail chains or higher prices, and a weak link 
between specialized stores and local farmers. If the prices of dairy products in local stores are 
higher, the availability of products is weaker. This situation creates a space for a short food 
supply chain that, by reducing the number of intermediaries and using innovative tools, can 
scale down the price of the product and increase consumer interest. The study shows that even 
though customers are increasingly interested in local dairy products, which they buy in 
specialized stores, the stores have problems with the direct availability of farm products. 
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Another problem which this study confirms is the price competitiveness of the retail chains, 
which is directly related to the consumer behaviors of buying products that are produced and 
processed in the region. 
 

 

KEY WORDS 

 

Local stores, short food supply chain, dairy product, retail chain. 

 

 

INTRODUCTION 

 
The European food retailing structure is changing rapidly. Concentration is increased through 

ownership as well as the size of enterprises and companies react to the slow growth of domestic 

markets, expanding to other markets. Retail chains are increasingly labeled to increase the 

differentiation between strings and then increase the loyalty business (Juhl, Kristensen & 

Østergaard, 2012). Retail chains based on their sizes can buy large volumes of goods at low 

prices and achieve economies of scale (Francova, 2009, Bulanda, Džupina & Franková, 2018). 

Developments in developed countries are geared towards universal forms of retailing, with 

companies specializing in spreading business risk and developing several business concepts 

(Kotler et al, 2007, Světlík, 2018). This is also one of the reasons why they specialize in a 

particular product range and thus achieve the highest quality. A strong position of retail chains 

is also created by the situation that the share of products with higher added value is constantly 

decreasing in Slovakia's agri-food exports and the share of basic agricultural raw materials with 

a low added value is increasing. Commercial retail chains sell especially products without an 

added value. On the other side, products that have undergone processing are imported from 

abroad (Petriľák, Horská, Šumichrast & Palkovič, 2017). The formalization of the concept of 

the local food economy, which includes short or direct personalized supply chains as an 

alternative structure to the international supply chains that distribute anonymous products, has 

been added to the growing academic and political interest (Watts, Ilbery & Maye, 2005). 

 

1 THE SPECIALIZED LOCAL FOOD STORE 

 

The specialized local food store is an integral institution of rural communities and rural life. 

The specialized local food store not only provides a livelihood, but it also performs the role of 

an economic driver, community builder, employer, and meeting place (Bailey, 2010). Larger 

food stores such as supermarkets and retail chains versus smaller specialist stores have been 

shown to be more likely to supply healthy food and to offer food at higher prices (Powell, et 

al., 2007). On the other hand, it is difficult to build or expand a network of local shops, taking 

into account the characteristics of local food product suppliers, as well as the characteristics of 

consumer demand in the food sector (Martinez, 2010). Therefore, the development of new 

specialized food stores should be combined with price and accessibility initiatives that could 

help to overcome the gap between its improving and its perception of accessibility and 

behavioral change. Such initiatives could be supported by local health departments, which 

could, in cooperation with supermarket developers, provide targeted neighborhood health 

promotion programs to increase their effectiveness. Small town residents are aware that local 

food businesses improve their health (O'Brien, 2008). Farmers who sell locally grown food 

through markets for farmers, roadside stands, and other local grocery stores represent a small 

but growing segment of agriculture. Consumer demand for food produced locally is driven by 
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demand for freshness, support for the local economy, and personal communication with the 

producer (Low & Vogel, 2011). Terms such as local food and a local food system are often 

used to designate a place of consumption foods in a modern or common food system (Peters et 

al., 2008). Local foods can be defined by the characteristics of the intermediate supply chain, 

such as processing and sales. Based on research at the Iowa University Center, identified during 

the high season, the local product production on-farm markets and local farm stores is 

competitive with the same non-local items in supermarkets but possibly higher during the 

season (Pirob & McCann, 2009). The changes in food policy of the member countries of the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) over the last two decades 

are also considered. These changes discussed mainly the mandate for the elimination of 

subsidies and income support for farmers. The changes in these policies have led to predictable 

increases in food prices (Bekkers et al., 2017). The changes that lead to changes in world food 

prices can also lead to changes in local food prices (Baffes & Gardner, 2003). One important 

product category in the food system is dairy products, which are greatly impacted by the 

demand of freshness. Milk products and milk are very important to our body because they help 

keep it in a good condition. Milk consumption is declining with all the positive effects, 

nevertheless, some nutritionists are trying to solve this problem (Habánová, Lorková & 

Kopčeková, 2010). While the recommended consumption of milk and milk products is actually 

set at 220 kg/person/ year, current scientific studies suggest that Slovaks consume only the total 

per capita consumption of milk and milk products of 176.2 kg without butter in Slovakia in 

2016. It is an increase of 7 kg or 4.1% compared to the previous year (Report on the market for 

milk and milk products, 2018). 

 

2 METHODOLOGY 

On the base of our assumption that specialized local stores offer mainly a higher price and high-

quality products from the region compared to products from major Slovak dairy processors 

offered by retail chains, we compare prices of products from specialized local stores with an 

average price of dairy products offered in 3 most famous retail chains in Slovakia. The 

exceptions were corporate brand products which are mostly at a lower price. The second part 

of the survey was led by interviewers to find out what problems the owners or operators of local 

farm stores are facing. The research was established by conducting a questionnaire survey and 

personal interviews in the second quarter of the year 2018. The obtained data were collected 

from 75 local and farm stores. The stores which offered dairy products were compared with 

three considerable selected retail chains from the Slovak market.  

 

3 RESULTS 

In our research, specialized stores (Figure 1) that offer dairy local products have been observed. 

Each region within the Slovak Republic was represented in the survey. Stores in smaller towns 

or rural areas are often located in separate buildings, but in larger cities, they are often 

centralized and located in shopping malls. 
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Figure 1 Type of specialized store 

 
Source: Questionnaire surveys – personal processing, 2018 

The survey was attended by 75 stores, where we conducted a questionnaire survey and an 

interview with shop owners. Today's market situation and the growing trend of healthy diets 

are shown by the results of a survey of 16 stores offering only organic products. On the other 

side, the consequence of centralization may be a small number of stores directly on farms, sale 

at the marketplace, and decreasing number of chalets. 

 

Figure 2 Availability of dairy products 

 
Source: Questionnaire surveys – personal processing, 2018 

In the specialized stores, we investigated the availability of dairy products (Figure 2). Yogurt 

products formed the highest share of up to 88% in analyzed stores. This offer also reflects the 
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production of sour milk products in Slovakia, which reaches the highest value among milestone 

products in 2017, while we recorded a slight decrease in production. Also, in the consumption 

of dairy products, yogurts have the highest share and since 2013 they have had a constant impact 

down to a slight decrease in 2017. An interesting percentage of 33% can also be seen in 

traditional Slovak dairy products, such as sheep cheese, korbáčiky, žinčica, and parenice. 

The survey also compared the prices of products that are offered by specialized local stores 

with prices of products offered in three most popular retail chains operating in Slovakia. The 

prices of individual products, which were not in discount, were averaged. It has to be mentioned 

that prices were of no major fluctuations. We did not take into account the brand labels of retail 

chains, but only brands of large milk and dairy processors. We compared the prices of 7 

products. The aim was to prove or disprove that products in small specialist stores are getting 

more and more priced in comparison with products that are offered by chain stores. We also 

analyzed which products are lower in price compared to those from retail chains. 

 

Figure 3 Prices of selected dairy local products compared with brands in retail chains 

 
Source: Questionnaire surveys – personal processing, 2018 

Figure 3 shows a comparison of the product prices from specialized local stores and product 

prices from the retail chain. The graph shows the percentage of stores where individual products 

were compared. It shows the percentage of specialized stores that have lower or higher product 

prices compared to the prices of products in retail chains. The research identified that yogurts 

67%, cottage cheese 52%, natural straight cheese 67%, and fresh milk 53% have higher prices 

in almost all selected specialist stores being compared to products from retail chains. Products 

such as Cream sweet/sour, Processed cheese, raw spread, and durable milk have lower prices 

in specialized local stores than products in the retail chain, making them competitive at prices. 

The next part of the survey focused on the origin of product offerings and the problems  

encountered by owners and operators of specialized stores (Figure 4). Up to 70% of the 

companies surveyed offer products, of which 75% - 100% are from Slovak manufacturers. 

These are the main products and the rest are complementary products. Furthermore, 48% of the 

stores offer products from the region where the store is located. The other stores import products 

from other regions.  Some local shops and organic stores are those that mainly offer organic 
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products. We evaluated the most common responses from owners of stores by applying the 

arithmetic average. 

 
Figure 4 Significant problems of local specialized stores 

 
Source: Questionnaire surveys – personal processing, 2018 

 
The most common problem is the high cost of transporting products from the farm to the store 

and the low availability of local products in the regions in which the shops sell their products. 

These 2 problems may be related. If a vendor wants to keep the freshness of their products and 

does not have enough suppliers (farmers) in the region, then the farmer must travel to another 

region to secure the product range that is missing. The other important factor is the lower cost 

of Slovak products that are placed on the shelves of retail chains. These products are better 

promoted and are more available directly in the retail chain, where a large proportion of 

consumers buy today, as research shows. As a result of the transformation of agriculture in 

Slovakia in the 1990s, the patriotism of consumers to be proud of buying Slovak products and 

supporting my country ceased. It is changing recently, and consumers are returning to Slovak 

products, however, in Slovakia it is at a very low level. The poor awareness of the need to buy 

products from the regions is associated with the need to search for these products. 

 
CONCLUSION 

The survey shows the results that point to consumers' low awareness of the importance of 

purchasing local products, customer inability to buy these products, the inability to compete 

with the retail chains or higher prices, and a weak link between specialized stores and local 

farmers. If the prices of dairy products in local stores are higher, the availability of products is 

weaker. This situation is creating a space for a short food supply chain, which, by reducing the 

number of intermediaries and using innovative tools, can scale down the price of the product 

and increase a consumer’s interest. If CAP 2020 were concerned, we would suggest two 
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options. The first is to support the creation of community-related small and medium farmers 

and local retailers. The second is to secure that support and the creation of the short food supply 

chain at the national levels of the Member States, with institutional support, can compete with 

multinational business corporations. Creating communities and short food supply chain systems 

directly support rural development while the primary objective of retail chains is profit. The 

study shows that even though customers are increasingly interested in local dairy products, 

which they buy in specialized stores, the stores have problems with the direct availability of 

farm products. Another problem, which this study confirms, is the price competitiveness of the 

retail chains, which is directly related to the consumer behaviors of buying products that are 

produced and processed in the region. The study identifies the fact that the market with local 

dairy products is able to compete with the large retail chains concerning the price. In our 

research, we have not evaluated the quality of the products, but according to previous findings, 

we can assume that local products are better, fresher, and have a higher nutritional value than 

products sold in retail chains.  Therefore, we recommend examining this issue in a more detailed 

survey of consumer behaviors and motivation to purchase local products. 
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ABSTRACT 

 

Consumers and their preferences have been the subject of matter of many different researches 

and research articles. Unfortunately, almost none have focused on the issue of consumer 

preferences in the issue of private labels and especially in the dairy yoghurt segment. The 

submitted paper focuses on consumer preferences in the context of loyalty to the brand of 

selected food products in the segment of dairy yoghurts. There have been investigated the 

consumers' preferences between the traditional and private label brand in the segment of 

yoghurts. The mentioned survey was realized on the sample of two yoghurts labelled with a 

traditional-brand and two yoghurts labelled with a private-brand, which were tested in the form 

of a blank test. The aim of the submitted paper was to analyse the customer preferences in the 

context of loyalty to the brand in the segment of yoghurts. In order to achieve the mentioned 

aim, we have used the methods of survey, structured questionnaire (realized on the sample of 

693 randomly chosen respondents) and blind test (realized on the sample of 100 respondents 

testing the four yoghurts – 2 yoghurts of traditional brands and 2 yoghurts of private labels). 
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For a deeper analysis of the obtained results, totally four hypotheses were set out and tested 

with the use of statistical methods of Contingency table chi-square test, Pearson´s chi-square 

test, Cramer's coefficient, Friedman test and Kolmogorov-Smirnov Test. The results of the 

survey proved that more than 30 % of respondents consume yoghurts on a daily basis, 30 % of 

respondents prefer to buy the yogurts of private labels, more than 64 % of respondents consider 

themselves as loyal consumers and based on the package, the tested sample of private label 

yoghurt (sample A) would be purchased by 56 % of respondents while the same sample of 

yoghurt (sample A) would be purchased for its taste just by 47 % of respondents.  

 

 

KEY WORDS  

 

Yoghurt, private label, traditional brand, loyalty, consumer preference, factors leading to the 

purchase. 

 

 

ÚVOD 

 

Spotrebitelia sa v súčasnom modernom a globalizovanom svete nachádzajú v čoraz 

konkurenčnejšom a dynamickejšom prostredí trhu (Polakevičová, 2015, Džupina et al., 2016, 

Mach et al., 2018, Balcarová et al., 2014, Kádek, 2014), kde značka ako taká buď stráca svoj 

význam, alebo si ho naopak posilňuje. Jedným z primárnych cieľov existencie značky je 

vytvorenie vzťahu medzi ňou samotnou a spotrebiteľom. Výber správnej značky sa uskutočňuje 

prostredníctvom dvoch rozhodujúcich momentov, a to výberom produktu v maloobchodnej 

prevádzke, kde sa zákazník rozhoduje, ktorú z ponúkaných značiek si zakúpi; a dodatočným 

rozhodnutím sa spotrebiteľa u neho doma, kedy produkt danej značky použije a následne si 

uvedomí, či s ňou je spokojný alebo nie (Animashaun et al., 2013). Značky, ktoré zvíťazia v 

oboch spomínaných rozhodujúcich prípadoch znovu a znovu, získavajú osobitné miesto v 

srdciach i mysliach spotrebiteľov. Výsledkom môže byť vytvorenie tzv. love brands, teda 

trvalých, resp. dokonca celoživotných vzťahov značiek so spotrebiteľmi (Das, 2019). 

 

1 ZNAČKA A STRATÉGIA OZNAČOVANIA 

V momente, kedy spotrebitelia hovoria o značkách, častokrát venujú pozornosť iba jednému z 

jej aspektov, a to buď názvu alebo logu. V riadení značky však hovoríme o celom systéme, 

ktorý sa vzťahuje na koncept s prirodzenou hodnotou výrobkov i služieb, ktoré sú definované 

názvom a súborom vlastností (Kapferer, 2012) Brand manažment sa zameriava na riadenie 

aspektov ponuky spoločnosti, ako sú značka, logo, motto, charakter, návrh výrobku či balenie 

s cieľom dosiahnuť konečné marketingové ciele spoločnosti. Pri zosúladení cieľov a 

marketingových akcií môžeme hovoriť o vybudovaní silnej značky (Chernev, 2018).  

V súčasnosti sú zákazníci obklopení veľkým množstvom rôznych značiek. Ak sa spotrebitelia 

domnievajú, že väčšina značiek poskytuje tie isté vlastnosti, teda že medzi značkami existujú 

iba nepatrné kvalitatívne rozdiely, hovoríme o tzv. parite značiek. Pre spotrebiteľa to znamená, 

že nekupuje tovar iba od jednej konkrétnej značky ale radšej nakupuje od skupiny pre neho 

akceptovateľných značiek. Nákupné rozhodovanie je závislé od kritérií ako dostupnosť, cena 

či určitá špeciálna ponuka vzťahujúca sa na produkt, a teda hlavným kritériom nie je kvalita. 

Výsledkom tohto procesu je, že zákaznícka lojalita voči konkrétnej značke výrazne klesá (Clow 

& Baack, 2008). 



VŠPP Entrepreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

38 

Značka obsahuje základné vizuálne prvky ako logo, slogan či samotný názov, na základe 

ktorých dokážu spotrebitelia jednak identifikovať o akú značku, resp. spoločnosť sa jedná ale i 

spojiť si ju s hlbšími hodnotami napr. s určitou emóciou, zážitkom, príbehom či vzťahom k 

životnému štýlu alebo statusu. Zámerom značky je oslovenie potenciálnej cieľovej skupiny 

spotrebiteľov takým spôsobom, aby sa daná značka stala neoddeliteľnou a prirodzenou 

súčasťou ich bytia. Pre dosiahnutie tohto želaného efektu je potrebné využívať marketingové 

nástroje určené na pochopenie potrieb trhu (Banyár, 2017, Koprda & Košková, 2015).  

Imidž značky je multifunkčný súbor hmotných a nehmotných prvkov, ktorý spotrebiteľom 

umožňuje identifikovať produkt či službu (Beverland, 2018). Má komplexnú a 

viacdimenzionálnu povahu a je výsledkom duševného procesu spotrebiteľa, resp. potenciálneho 

spotrebiteľa, ktorý dostáva informácie o značke. V tomto procese jednotlivec zhromažďuje, 

hodnotí a spája informácie, ktoré sa týkajú značky. Výsledkom je imidž výrobku, služby alebo 

značky, ktorý hrá dôležitú úlohu pri jeho nákupnom rozhodovaní (Singh & Duhan, 2016). Ako 

uvádza J. Světlík (2018, s. 86): ,,využívanie značky taktiež vedie k určitej konzistencii 

v nákupnom správaní.“ 

Zatiaľ čo imidž značky je taktickým prvkom, ktorý vďaka odborníkom na reklamu a propagáciu 

prináša krátkodobé výsledky; hodnota značky je naopak strategickým majetkom spoločnosti, 

ktorý môže byť základom konkurenčnej výhody a dlhodobej ziskovosti, a preto ho musí 

dôkladne sledovať vrcholový manažment organizácie (Joachimsthaler & Aaker, 2009, Janková, 

et al., 2016, Maňák & Fialová, 2019). Vo svojej podstate, (hodnota značky) predstavuje pridanú 

hodnotu, ktorá ovplyvňuje nákupné rozhodnutie každého zákazníka a motivuje ho k nákupu. 

Prejavuje sa znalosťou názvu značky a reakciou zákazníka na daný produkt. Závisí od lojality 

zákazníkov, nakoľko odráža stotožnenie značky s kvalitou produktu (Jakubíková, 2009). 

Spotrebiteľ je považovaný za koncového používateľa, resp. konzumenta produktu, na rozdiel 

od zákazníka, ktorý nakupuje tovary alebo služby ale sám ich nespotrebuje (Bulanda, Džupina 

& Franková, 2018, Pilař et al., 2018, Bulanda & Vavrečka, 2019). Prilákanie zákazníkov je 

primárnym cieľom každého podniku, pretože zákazník vytvára dopyt po tovaroch a službách a 

je veľká pravdepodobnosť, že sa z neho stane lojálny spotrebiteľ, ktorý sa stane verný 

prevádzke, resp. značke. Spoločnosti si pritom konkurujú najmä propagáciou a znížením cien, 

aby pritiahli čo najväčšiu zákaznícku základňu (Kenton, 2018, Světlík & Bulanda, 2019, 

Švajdová, 2019, Kaliji et al., 2014).  

Stratégiou zahraničných, ale aj domácich firiem je osloviť všetky skupiny zákazníkov – 

uspokojiť tých zákazníkov, ktorí sú na cenu a zameriavajú sa predovšetkým na lacnejšie 

produkty, ale i zákazníkov uprednostňujúcich nákup vysoko kvalitných výrobkov. Všetky 

uvedené požiadavky majú spĺňať práve výrobky privátnych značiek, ktorých podiel v Európe, 

a najmä na Slovensku, neustále rastie (Košičiarová, et al., 2014). Privátne značky, veľmi 

zjednodušene povedané, predstavujú stratégiu označovania tradičných značkových výrobkov, 

ale značkou maloobchodníka (či už jeho vlastným názvom, alebo názvom/značkou, ktoré 

vlastní) (Košičiarová & Nagyová, 2014). Privátne značky si v období posledných desaťročí 

získavajú svoj trh a predovšetkým trhový podiel nielen na trhu v USA, ale i v Európe. I napriek 

skutočnosti, že privátne značky boli spočiatku z pohľadu spotrebiteľov vnímané len ako akési 

substitúty, alebo náhrady k tradičným značkám (predovšetkým z dôvodu ich bielo-čiernych 

balení, umiestnenia niekde na spodných policiach a nízkej ceny), postupom času došlo k 

niekoľkým významným zmenám, vďaka ktorým sa privátne značky stali prijateľnými 

alternatívami nákupu (Košičiarová & Nagyová, 2014). Vývoj privátnych značiek je v 

súčasnosti globálnym fenoménom, ktorý so sebou prináša tak výhody, ako i nevýhody. 

Najvýraznejšia expanzia privátnych značiek bola zaznamenaná v roku 2013 vo Švajčiarsku, 
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a to až o 37,7 %, nezmenená v USA a najnižšia v Číne, na úrovni 0,4 % (blog.euromonitor.com, 

2014, IRi Growth dodané, 2013). 

Predložený príspevok sa zameriava na preferencie spotrebiteľov v kontexte lojálnosti ku značke 

vybraných potravinárskych produktov v segmente mliečnych jogurtov. Zatiaľ čo predmetom 

skúmania sa stali preferencie spotrebiteľov ku značke, tj. či preferujú tradičnú značku pred 

značkou privátnou; objektom skúmania sa stali mliečne jogurty, konkrétne dva jogurty tradičnej 

značky a dva jogurty privátnej značky, ktoré boli testované formou slepého testu.  

 

 

2 CIEĽ A METODIKA VÝSKUMU 

 

Cieľom predloženého príspevku bolo analyzovať spotrebiteľské preferencie v kontexte lojality 

k značke vybraných potravinárskych výrobkov v segmente mliečnych jogurtov. Na dosiahnutie 

vyššie uvedeného cieľa boli použité metódy výskumu, anonymného dotazníkového prieskumu 

a slepého testu. Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch apríl až máj 2019 na vzorke 693 

náhodne vybraných respondentov (ich základné charakteristiky sú uvedené v tabuľke 1). Slepý 

test bol následne uskutočnený v máji 2019 na vzorke 100 respondentov, ktorí testovali celkom 

štyri jogurty - 2 jogurty tradičných značiek (vzorka B a C) a 2 jogurty privátnych značiek (vzor 

A a D). 

Dotazník pokrýval celé územie Slovenska a zastupoval všetky regióny. Dotazník bol šírený 

online formou a pozostával z celkovo 13 otázok rozdelených do dvoch častí – prvá časť 

pozostávala z otázok zameraných na predmetnú problematiku a druhá časť pozostávala z 

klasifikačných otázok. Za účelom zabezpečenia reprezentatívnosti výberového súboru bol 

použitý náhodný výber a geografická diverzifikácia respondentov. Dotazník bol vyhodnotený 

za pomoci kontingenčných tabuliek pripravených v programe Microsoft Office Excel, na 

základe ktorých boli následne vytvorené grafy. 

 

Tabuľka 1 Charakteristika respondentov. 

Kategória respondentov Počet 

Muž 

Žena  

321 

372 

Veková štruktúra respondentov Počet  Vzdelanostná štruktúra 

respondentov 

Počet 

Do 26 rokov 

27 – 35 rokov 

36 – 45 rokov 

46 – 55 rokov 

56 a viac rokov 

197 

245 

158 

67 

26 

Základné vzdelanie  

Stredoškolské vzdelanie bez maturity 

Stredoškolské vzdelanie 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Iné  

5 

49 

84 

227 

302 

26 

Ekonomická aktivita 

respondentov 

Počet Kraj Počet 

Študent  

Na materskej dovolenke 

Nezamestnaný 

Zamestnaný 

Na dôchodku  

Iné 

282 

15 

31 

305 

4 

56 

 

Banská Bystrica 

Bratislava 

Košice 

Nitra 

Prešov 

Trenčín 

Trnava 

Žilina 

99 

93 

58 

118 

64 

98 

96 

67 

Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 
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Získané údaje boli spracované pomocou programu Microsoft Excel a potom vyhodnotené v 

štatistickom programe XL Stat. Sformulované hypotézy boli testované pomocou štatistických 

metód akými sú kontingenčný koeficiet, Pearsonov chí-kvadrát test, Cramerov V koeficient, 

Friedmanov test a Kolmogorov-Smirnov test. Ak je pri testovaní hypotéz p-hodnota nižšia ako 

hladina významnosti, v prípade softvéru XL Stat je to 0,05, nulová hypotéza sa odmietne a 

potvrdí sa alternatívna hypotéza (Witek, 2016). 

Z dôvodu hlbšej a podrobnejšie analýzy stanovených cieľov boli formulované nasledujúce 

hypotézy: 

 

• Hypotéza 1: Predpokladáme, že existuje závislosť medzi druhom preferovanej značky 

zakúpených jogurtov a vekovou kategóriou respondentov. 

• Hypotéza 2: Predpokladáme, že existuje závislosť medzi druhom preferovanej značky 

zakúpených jogurtov a pohlavím respondentov. 

• Hypotéza 3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v nákupných 

preferenciách produktu na základe balenia. 

• Hypotéza 4: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v hodnotení chutí 

jogurtov. 

 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Jednou z najúspešnejších stratégií maloobchodníkov je predaj tovaru pod svojou vlastnou 

značkou (Adamson, 2007). Účelom tohto druhu predaja je prilákať nových zákazníkov, ktorí 

sa neskôr stanú lojálnymi zákazníkmi, a vybudovať si tak imidž zodpovedajúceho 

maloobchodného reťazca. V mnohých prípadoch sú privátne značky popisované a vnímané ako 

globálny fenomén (Herstein & Gamliel, 2004, Smith & Bashaw, 2009, Kakkos et al., 2015), 

ktorý neustále súperí o svoje miesto na trhu. I napriek skutočnosti, že tradičné značky sú na 

súčasnom konkurenčnom trhu ešte stále dominantné, privátne značky sa postupne predierajú a 

majú tendenciu prebrať ich pozíciu (Chimhundu, 2011, Ruiz-Real et al., 2016). Výskumy 

realizované v oblasti privátnych značiek dokazujú, že zatiaľ čo v USA 7 z 10 nakupujúcich si 

už produkt privátnej značky zakúpil, a z hľadiska jeho kvality ho považuje za porovnateľný, ak 

nie i vyššej kvality k tradičným značkám (Park City Group, 2000), v prípade Európy je tento 

počet ešte väčší, nakoľko podiel nákupov privátnych značiek v jej jednotlivých krajinách z roka 

na rok stúpa – aktuálne vzrástol v 12-tich z 19-tich európskych krajín a až v 17-tich z nich 

dosiahol úroveň rovnú a vyššiu než 30 % (PLMA, 2018). 
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Obrázok 1 Podiel nákupov privátnych značiek reťazcov vo výdavkoch domácností 

za rok 2018 (v percentách) 

 
Zdroj: PLMA. Industry news. Private label today. 2018. Dostupné z: 

https://www.plmainternational.com/industry-news/private-label-today). 

 

Mlieko a mliečne produkty predstavujú hodnotné potraviny, ktoré svojimi vlastnosťami 

priaznivo pôsobia na zdravie konzumentov (Habánová, 2010, Dudriková et al., 2017, Kubicová 

et al., 2019). Zaraďujeme ich medzi funkčné potraviny, ktoré spotrebiteľovi okrem nasýtenia 

poskytujú i celú radu prospešných látok pre imunitu i vitalitu. Pozitíva, ktorými táto kľúčová 

výživová potravina disponuje, by mali konzumentov motivovať ku každodennej spotrebe. 

Odporúčaná dávka mlieka a mliečnych produktov je v Slovenskej republike deklarovaná na 

hodnote 220 kg na obyvateľa ročne (Košičiarová et al., 2018). Obrázok 2 prezentuje hodnoty 

reálnej konzumácie, ktorá bohužiaľ za obdobie posledných rokov vykazuje nižšie hodnoty, než 

sú odporúčané – posledná hodnota spĺňajúca odporúčanú dávku konzumácie bola zaznamenaná 

v roku 1990. 

 

Obrázok 2 Vývoj spotreby mlieka a mliečnych produktov. 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2011-2018. 
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Obrázok 3 Priemerná ročná spotreba jogurtov. 

 
Zdroj: VÚEPP, 2011-2018. 

 

Napriek spotrebe mlieka a mliečnych produktov, ktorá mala v celkovom meradle v posledných 

dekádach skôr klesajúci trend, štatistika priemernej spotreby jogurtov v kilogramoch na 

obyvateľa takmer každoročne nadobúda stúpajúcu tendenciu. Obrázok 3 zaznamenáva vývoj 

spomínanej spotreby, ktorá sa v priebehu šiestich rokov zvýšila o 4 kg na osobu ročne (o 57 %), 

čo i napriek nedodržiavaniu spomínanej odporúčanej dávky mliečnych výrobkov, svedčí o stále 

zvyšujúcom sa záujme slovenských spotrebiteľov o kyslomliečne produkty a špeciálne o 

jogurty. 

Práve z uvedeného dôvodu sa objektom skúmania predmetného článku stali mliečne jogurty, 

kde sme sa zamerali na dve vzorky jogurtov predávaných pod tradičnou značkou (vzorka B a 

C) a dve vzorky jogurtov predávaných pod privátnou značkou (vzorka A a D). Ako už bolo 

vyššie naznačené, ako výskumné metódy boli zvolené metódy prieskumu, dotazníkového 

prieskumu a slepého testu, pomocou ktorých boli skúmané spotrebiteľské preferencie v 

kontexte lojálnosti ku značke vybraných potravinárskych produktov v segmente mliečnych 

jogurtov. Ako možno z tabuľky 1 vidieť, výskumu sa zúčastnilo celkovo 693 respondentov, z 

čoho gro tvorili ženy (53,68 % respondentov), respondenti vo veku od 27 do 35 rokov (35,35 % 

respondentov), zamestnaní (44,01 % respondentov), respondenti s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (43,58 % respondentov) a respondenti z 

Nitrianskeho kraja (17,03 % respondentov). 

Otázky dotazníkového prieskumu boli zamerané predovšetkým na ich nákup a frekvenciu 

nákupu, ďalej lojalitu k značke, preferenciu nakupovanej značky (tj. tradičnej resp. privátnej 

značky), ako i motívy nákupu jednotlivých druhov značiek. Prieskum bol následne doplnený o 

slepý test, ktorým boli skúmané senzorické vlastnosti jogurtov, ako i následná preferencia 

nákupu bez znalosti skutočnej značky.  

Výsledky výskumu poukazujú na mnohé zaujímavé zistenia – z hľadiska konzumácie jogurtov 

možno povedať, že až 33 % respondentov (zo 677 respondentov, ktorí konzumujú jogurty) 

konzumuje jogurty na dennej báze (18 % raz za deň a 15 % niekoľkokrát za deň), ďalej až 30 % 

respondentov preferuje vo svojom nákupe jogurty privátnych značiek a až 64,21 % 

respondentov sa považuje za lojálnych zákazníkov.  

Spotrebiteľské správanie neznamená iba jeho správanie sa pri samotnom nákupe výrobku alebo 

služby, je to následnosť viacerých krokov, ktorými prejde zákazníkova myseľ skôr, ako si niečo 

zakúpi (Kumar, 2016). Vzhľadom na to, že sa spotrebitelia rozhodujú v priemere 200 krát denne 

je nepravdepodobné, že do nákupného rozhodovania investujú veľké množstvo kognitívnych 

síl (Wansink, 2010). Okrem toho, aj keby boli ochotní dôkladne premýšľať o všetkých svojich 

potravinových rozhodnutiach, majú obmedzenú kapacitu spracovať všetky dostupné informácie 
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(Mawad et al., 2015). Z uvedeného dôvodu zvyčajne investujú do rozhodovania o kúpe 

produktov len niekoľko sekúnd, pričom venujú pozornosť iba niektorým informáciám 

(Mormann & Cerf, 2008). 

Z dôvodu potreby zistenia toho, čo respondentov vedie k nákupu konkrétneho druhu značky 

jogurtov boli v dotazníkovom prieskume naformulované otázky týkajúce sa motívov nákupu 

privátnych značiek a následne motívov nákupu značiek tradičných. Respondenti mali v daných 

otázkach na stupnici od 1 do 5 (kde 1 znamenalo najviac a 5 najmenej) ohodnotiť jednotlivé 

motívy. Ako možno z obrázka 4 vidieť, motívy nákupu či už privátnych značiek jogurtov, alebo 

tradičných značiek jogurtov sú v podstate vnímané rovnako. za najdôležitejší motív sú 

považované odporúčania ku nákupu zo strany kamarátov a známych, ďalej je to túžba vyskúšať 

ich a potom až propagácia, cena a vizuálna stránka obalu. 

 

Obrázok 4 Motívy nákupu druhu značky jogurtov 

 
Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Nakoľko sme chceli zistiť, ktoré zo skúmaných jogurtov respondenti vo svojom nákupe 

preferujú (vzorky A až D, prípadne ani jednu z nich), ktorú vzorku by si zakúpili len na základe 

obalu a potom na základe chuti, v dotazníkovom prieskume boli naformulované i dané otázky. 

Výsledky výskumu hovoria o tom, že respondenti vo svojom nákupe preferujú predovšetkým 

vzorku A (vzorku privátnej značky) (34 % respondentov) a vzorku B (vzorku tradičnej značky) 

(23 % respondentov), na základe obalu nakupujú predovšetkým vzorku A (vzorku privátnej 

značky) (56 % respondentov) a vzorku B (vzorku tradičnej značky) (32 % respondentov), a na 

základe chuti by si zakúpili predovšetkým vzorku A (vzorku privátnej značky) (47 % 

respondentov) a vzorku B (vzorku tradičnej značky) (24 % respondentov). 

V prípade hodnotenia senzorických vlastností skúmaných vzoriek jogurtov, tj. farby, vône, 

konzistencie a chuti možno povedať, že respondenti najpozitívnejšie hodnotili vzorky A a B, tj. 

jednu vzorku privátnej značky jogurtov a jednu vzorku tradičnej značky jogurtov. V prípade, 

že by sme sa zamerali na jednotlivé senzorické vlastnosti, zistili by sme že z hľadiska vône bola 

najlepšie hodnotená vzorka C, tj. vzorka tradičnej značky jogurtov, z hľadiska vône vzorka A, 

tj. vzorka privátnej značky jogurtov, ktorá bola následne najlepšie hodnotená i v prípade 

konzistencie a chuti.  
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Obrázok 5 Hodnotenie senzorických vlastností skúmaných vzoriek jogurtov. 

 
Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Zaujímavým zistením výskumu je, že v prípade, že by respondenti mali na základe chuti určiť 

či sa jedná o tradičnú alebo privátnu značku jogurtu, väčšina respondentov by to nevedela určiť 

správne – viď. obrázok 6. Ako možno z daného obrázka vidieť, väčšina respondentov určila 

správne len vzorku D, ktorá bola skutočne privátne značkou jogurtov. Zvyšné vzorky väčšinou 

označili nesprávne. 

 

Obrázok 6 Identifikácia jogurtov tradičnej a privátnej značky na základe chuti. 

 
Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Ako bolo vyššie uvedené, v prieskume sme sa zamerali i na vyhodnotenie celkovo štyroch 

štatistických hypotéz, ktoré boli overované a štatisticky vyhodnocované za pomoci vybraných 

štatistických testov. Výsledky výskumu ukazujú, že potvrdené boli až tri z nich, a to hypotéza 

1, 2 a 4. 

 

Hypotéza 1: Predpokladáme, že existuje závislosť medzi druhom preferovanej značky 

zakúpených jogurtov a vekovou kategóriou respondentov. 
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Tabuľka 2 Chi kvadrát test pre dva nezávislé súbory pri type preferovanej značky 

jogurtov a vekovej kategórii respondentov. 

  
Typ preferovanej značky 

Spolu 
Veková kategória respondentov Privátna značka Tradičná značka  

do 26 rokov 31 166 197 

27-35 rokov 76 169 245 

36-45 rokov 67 91 158 

46-55 rokov 18 49 67 

nad 56 rokov 8 18 26 

Spolu  200 493 693 

Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Testovacia charakteristika (TCH) – 31,373 

Tabuľková hodnota (TH) – 9,488 

 

TCH ˃ TH 

H0 zamietame, H1 prijímame 

 

Na základe daných výpočtov prijímame hypotéze H1, ktorá hovorí o tom, že s 95 % môžeme 

tvrdiť, že typ preferovanej značky pri kúpe jogurtov závisí od vekovej kategórie respondentov. 

Nakoľko bola zistená závislosť, následne sme skúmali i silu danej závislosti. Na základe 

výsledkov Cramerovho koeficientu možno povedať, že sa jedná síce o slabú, avšak štatisticky 

signifikantnú závislosť (hodnota Cramerovho koeficientu bola rovná 0,0347). 

 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že existuje závislosť medzi druhom preferovanej značky 

zakúpených jogurtov a pohlavím respondentov. 

 

Tabuľka 3 Chi kvadrát test pre dva nezávislé súbory pri type preferovanej 

značky jogurtov a kategórii respondentov. 

  
Kategória respondentov Spolu  

Typ preferovanej značky Žena Muž 

Privátne značky 145 55 200 

Tradičné značky 270 223 493 

Spolu  372 321 693 

Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Testovacia charakteristika (TCH) – 40,047 

Tabuľková hodnota (TH) – 3,841 

 

TCH ˃ TH 

H0 zamietame, H1 prijímame 

 

Na základe daných výpočtov prijímame hypotéze H1, ktorá hovorí o tom, že s 95 % môžeme 

tvrdiť, že typ preferovanej značky pri kúpe jogurtov závisí od kategórie respondentov. Nakoľko 
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bola zistená závislosť, následne sme skúmali i silu danej závislosti. Na základe výsledkov 

Cramerovho koeficientu možno povedať, že sa jedná síce o slabú, avšak štatisticky 

signifikantnú závislosť (hodnota Cramerovho koeficientu bola rovná 0,0118). 

 

Hypotéza 3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v nákupných 

preferenciách produktu na základe balenia. 

 

Tabuľka 4 Kúpa vybranej značky jogurtov len na základe obalu. 

 

 Number of respondents 

sample A 378 

sample B 221 

sample C 65 

sample D 14 

Together 677 

Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 

Výsledok Kolmogorov-Smirnov testu poukazuje na skutočnosť, že hodnota testovacej štatistiky 

K-S (D) je 0,28759; p-hodnota je 0,71235. Na základe uvedeného možno povedať, že údaje sa 

významne nelíšia od údajov, ktoré sú bežne distribuované – nulovú hypotézu nezamietame. 

 

Hypotéza 4: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v hodnotení chutí 

jogurtov. 

 

Tabuľka 5 Friedmanov test pri hodnotení chutí jogurtov. 

 

Priemerná hodnota  

Α 0,05 

F (TCH) 11,36 

TH 0,022 

Zdroj: Výsledky výskumu, 2019. 

 
Testovacia charakteristika (TCH) – 11,36 

Tabuľková hodnota (TH) – 0,022 

 

TCH ˃ TH 

H0 zamietame, H1 prijímame 

 

Na základe výsledkov Friedmanovho testu môžeme s 95 % pravdepodobnosťou tvrdiť, že 

existuje aspoň jedna dvojica jogurtov so štatisticky významným rozdielom v hodnotení chutí. 

 

 

ZÁVER 

 

Napriek skutočnosti, že celková spotreba mlieka a mliečnych produktov bola v posledných 

desaťročiach pomerne negatívna a klesala, priemerná spotreba jogurtu (v kg na obyvateľa) sa 

takmer každý rok zvyšovala (v posledných šiestich rokoch vzrástla takmer každý rok o 4 kg). 
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Z uvedeného vyplýva, prečo sa predmetom nášho výskumu stali samotné jogurty, a to jogurty 

označené tak tradičnou, ako i privátnou značkou. Ako bolo naznačené v samotnom úvode 

príspevku, výsledky nášho výskumu môžu poslúžiť ako podkladový, resp. vzorový materiál pre 

obdobný výskum v predmetnej oblasti, ako aj ako návod na zvýšenie atraktívnosti jogurtov, a 

tým zvýšenie ich spotreby zo strany slovenských spotrebiteľov. Výsledky nášho výskumu 

poukazujú na mnohé zaujímavé zistenia – z hľadiska konzumácie jogurtov až 33 % 

respondentov konzumuje jogurty na dennej báze; až 30 % respondentov vo svojom nákupe 

vyslovene preferuje jogurty označené privátnou značkou; až takmer 64 % respondentov sa 

považuje za lojálnych zákazníkov; až 34 % respondentov vo svojom nákupe preferuje práve 

nami skúmanú vzorku jogurtu označenú privátnou značkou; až 23 % respondentov vo svojom 

nákupe preferuje práve nami skúmanú vzorku jogurtu označenú tradičnou značkou; a iba na 

základe balenia, resp. iba na základe chuti, by si testovanú vzorku jogurtu označeného privátnou 

značkou (vzorka A) zakúpilo presne 56 % respondentov, resp. by si zakúpili necelých 47 % 

respondentov. Pokiaľ sa jedná o motívy vedúce k nákupu jogurtov (tradičné značky aj privátne 

značky), je možné dospieť k záveru, že tieto motívy sú v podstate rovnaké – predovšetkým 

odporúčania známych, túžba vyskúšať niečo nové a až potom ich propagácia, resp. cena a 

vizuálny aspekt balenia. Výsledky sú skutočne prekvapujúce, pretože by sme očakávali, že 

respondenti jednoznačne uprednostnia tradičné značky jogurtov pred jogurtmi privátnych 

značiek, čo sa však nepotvrdilo. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že hranice 

medzi tradičnými a privátnymi značkami sa postupne stierajú a zákazníci si začínajú 

uvedomovať, že výrobky privátnych značiek sú vhodnou alternatívou k ich nákupu. Možnosti 

zvýšenia atraktívnosti jogurtov privátnych značiek (pretože ich považujeme za primeranú 

alternatívu k nákupu tradičných značiek jogurtov) by mohli byť založené na zvyšovaní 

informovanosti slovenských spotrebiteľov o privátnych značkách a ich skutočných výrobcoch. 

V mnohých prípadoch zisťujeme, že slovenskí spotrebitelia stále váhajú so zakúpením 

produktov privátnych značiek, pretože s týmito výrobkami nemajú žiadne skúsenosti, resp. 

nepoznajú ich skutočného výrobcu. Z uvedeného dôvodu môže predložený príspevok slúžiť aj 

ako nástroj na zvýšenie informovanosti odbornej i širokej verejnosti, najmä o existencii 

privátnych značiek, ich význame, výhodách a potenciálnych nástrahách. 
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