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Tlačová správa 
Q4 2015: Mierny rast na trhu technického spotreb-
ného tovaru 

Výsledky GfK TEMAX® Slovensko za štvrtý kvartál 2015 

 

Bratislava 17. februára - Trh technického spotrebného tovaru 

vzrástol medziročne o viac ako 6 percent. Najviac sa darilo tra-

dične sektoru telekomunikácií, veľkých a malých domácich elek-

trospotrebičov. V miernom raste skončili aj kancelárska tech-

nika a spotrebná elektronika. Naopak, pokles zaznamenali infor-

mačné technológie a foto sektor. 

 

Vývoj hodnoty predaja technického tovaru na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Slovakia, GfK  

 

Telekomunikácie: Tempo rastu klesá 

Obrat sektoru zaznamenal v poslednom štvrťroku 2015 dvojciferný med-

ziročný nárast, ale tempo rastu spomaľuje. Dopyt je predovšetkým po smart-

fónoch s veľkosťou uhlopriečky medzi 5 a 5,6 palcami. 

 

Spotrebná elektronika: Mierny rast trhu v 4Q 

V štvrtom kvartáli roku 2015 hodnota trhu spotrebnej elektroniky rástla. Rov-
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naký trend ukázala aj najväčšia kategória, a to televízory, kde naďalej pokra-

čuje presun zákazníkov k väčším uhlopriečkam. V rámci tejto kategórie ras-

tie váha pokročilých parametrov ako Smart TV, Ultra HD a zakrivená obra-

zovka. 

Z ostatných kategórií zaznamenali rast hlavne kategórie reproduktorov do-

kovacích staníc a slúchadiel. 

  

Foto trh:  Negatívny vývoj pokračuje 

Trh digitálnych fotoaparátov sa naďalej ocitá v dvojciferných červených čís-

lach. V poslednom štvrťroku trh medziročne klesal v hodnotovom vyjadrení 

zhruba o 13 percent. Výrazne sa na tom podieľal negatívny vývoj kompaktov 

s pevným objektívom a predovšetkým decembrové predaje zrkadloviek. 

 

Malé domáce spotrebiče: Rast trhu naďalej pokračuje 

Trh malých domácich spotrebičov v poslednom štvrťroku 2015 vykazuje ná-

rast na úrovni 14,4 percenta oproti rovnakému obdobiu minulého roku. 

Celoročný rast v hodnote je viditeľný u všetkých sledovaných produktových 

skupín okrem rýchlovarných kanvíc, ktoré mierne klesali. Najvýraznejšie 

stále rastú produkty zubnej hygieny. 

Priemerná cena sa zvýšila kvôli rastúcej preferencii drahších výrobkov 

naprieč všetkými sledovanými produktovými skupinami okrem fritéz. 

 

Veľké domáce spotrebiče: Trh naďalej mierne rastie 

Trh s veľkými domácimi spotrebičmi vykazuje medziročne solídny 8-per-

centný nárast v hodnote. 

Pozitívny medziročný vývoj v kusoch aj obrate môžeme vidieť pri všetkých 

produktových skupinách. Najväčšiu dynamiku zaznamenávame u sušičiek, 

umývačiek riadu a varných dosiek. V hodnote porovnateľný, zhruba štvrti-

nový podiel na trhu si držia pračky aj chladničky. 

Pomer medzi vstavanými a voľne stojacimi spotrebičmi sa nijako zásadne 

nezmenil, avšak dochádza k miernemu presunu predajov vstavaných spo-

trebičov kuchynských štúdií na internetových predajcov a elektrošpecialis-

tov.  

 

Informačné technológie: Mierny pokles trhu 

V poslednom štvrťroku zostal sektor informačných technológií v záporných 
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číslach. Medziročný pokles bol zaznamenaný v kusovom aj hodnotovom vy-

jadrení. Na objemovo negatívnom vývoji trhu informačných technológií sa 

podieľali všetky kategórie bez výnimky. Z hľadiska obratu sa naďalej darilo 

prenosným počítačom a monitorom vďaka presunu spotrebiteľského dopytu 

k drahším zariadeniam. Naopak, stolové počítače a tablety vykazovali dvoj-

ciferné medziročné prepady v hodnote, čím zapríčinili negatívny vývoj celého 

sektoru. 

 

Kancelárska technika: Rast tržieb vďaka atramentovému trhu 

Celková hodnota tržieb z predaja kancelárskej techniky v záverečnom 

štvrťroku medziročne vzrástla takmer o 3 percentá. Rast bol ťahaný segmen-

tom atramentových tlačiarenských zariadení, kde sa prejavuje rastúci dopyt 

po pokročilejších zariadeniach určených pre profesionálne použitie. V rámci 

laserového trhu hodnota predajov klesala, v súvislosti s pokračujúcou ceno-

vou eróziou.  

 

GfK TEMAX® Slovakia: Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje   

Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje, a to má pozitívny dopad na predaj 

technického spotrebného tovaru. 

Sumár v tabuľke 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Slovakia, GfK  

 

Prieskum 

GfK TEMAX® je index sledovanosti technického spotrebného tovaru na trhu, 

ktorý vyvinula spoločnosť GfK. Výsledky sú založené na pravidelných prie-

skumoch uskutočňovaných v maloobchodnom paneli GfK. Maloobchodný 

panel sa skladá z viac ako 425 tisíc maloobchodných predajní z celého 

sveta. Od februára 2009 GfK zostavuje GfK TEMAX®  na medzinárodnej 

úrovni vo viac ako 30 krajinách. Je to prvý index, ktorý zahŕňa všetky trhy 
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s technickým spotrebným tovarom z mnohých krajín. Všetky reporty a tla-

čové správy sú dostupné na  www.gfktemax.com. 

Pokiaľ sa odkazujete na informácie z tejto tlačovej správy alebo zo stránok 

www.gfktemax.com, GfK TEMAX musí byť vyslovene uvedený ako zdroj. 

Pre ďalšie informácie kontaktuje prosím: 

Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com  

O GfK 

GfK je dôveryhodným zdrojom relevantných informácií o trhu a spotrebite-

ľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. Viac ako 13 000 odbor-

níkov na prieskum trhu spojilo svoju vášeň s 80-ročnou skúsenosťou GfK. 

To umožňuje GfK utvoriť globálny pohľad, doplnený znalosťou miestnych tr-

hov, vo viac ako 100 krajinách sveta. Pomocou inovatívnych technológií a 

najvhodnejších metód spracováva GfK veľké objemy dát a z ich výsledkov 

umožňuje svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich o 

spotrebiteľské skúsenosti a voľby. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na 

Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

 
Zodpovednosť podľa tlačového zákona:                                                                                    
GfK SE, Corporate Communications 
Marion Eisenblätter 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
Tel. +49 911 395-2645 
Fax +49 911 395-4041 
public.relations@gfk.com 
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