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Tlačová správa 
 

Najviac majiteľov domácich maznáčikov je 
v Latinskej Amerike, Rusku a USA 

 Viac než polovica ľudí na svete má aspoň jedno domáce 

zviera. 

 Najviac chovateľov je v Argentíne, Mexiku a Brazílii, za 

nimi nasleduje Rusko a USA. 

 Najmenej domácích maznáčikov majú Aziati. 

Bratislava, 30. mája 2016 – Viac než polovica ľudí na svete (56 

percent) žije aspoň s jedným domácim maznáčikom. V Latinskej 

Amerike sú najobľúbenejšie psy, zatiaľ čo v Rusku a Francúzsku vedú 

mačky. Ukázal to prieskum spoločnosti GfK, ktorého sa zúčastnilo 

27 000 spotrebiteľov z 22 krajín. 

Z hľadiska celkového počtu majiteľov domácich maznáčikov vyhrávajú 

medzi krajinami zaradenými do prieskumu štáty Latinskej Ameriky, 

konkrétne Argentína a Mexiko, kde chová domáce zviera 80 percent online 

populácie a tiež Brazília (75 percent). Medzi ďalšie krajiny s veľkým počtom 

chovateľov sa zaraďuje aj Rusko so 73 percentami a USA so 70 

percentami. 

Najmenej domácich maznáčikov vlastnia spotrebitelia v Ázii. V Južnej Kórei 

zdieľa domácnosť so zvieratkom 31 percent obyvateľov, v Honkgkongu 

zase 35 percent a v Japonsku 37 percent. 

Pushan Tagore, ktorý v GfK riadi oddelenie pre výskum trhu s produktami 

pre domácie zvieratá, však upozorňuje: „Napriek tomu, že sa ázijské krajiny 

umiestnili skôr na spodnom konci rebríčka, ich podiel na celosvetovom trhu 

s produktami pre domácich maznáčikov je nezanedbateľný a neustále 

rastie. Je to dané nilene celkovou veľkosťou populácie týchto krajín, ale 

tiež aj mierou rastu počtu ich obyvateľov. 

Z nášho komplexného prieskumu yyplýva, že v nadchádzajúcom roku bude 

kľúčovým predovšetkým trh v Číne, Indii a Latinskej Amerike  Vďaka 

rastúcemu disponibilnému príjmu prestávajú obyvatelia týchto krajín kŕmiť 

svojich psov a mačky zbytkami alebo doma pripravovanou stravou a 

začínajú sa prikláňať k priemyselne vyrábanému krmivu. Hlavným 

dôvodom je pohodlnosť a tiež rastúce povedomie spotrebiteľov o tom, že 

domáci maznáčikovia potrebujú nutrične vyváženú stravu.“ 
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Ženy častejšie vlastnia psov a mačky, muži zase rybičky 

Medzi ženami je v porovnaní s mužmi o niečo vyšší počet majiteliek psov a 

mačiek (psa má 34 percent žien a 32 percent mužov, mačku zase chová 

25 percent žien a 22 percent mužov). Muži si naopak, častejšie ako ženy  

obstarávajú rybičky (14 percent mužov v porovnaní s 11 percentami žien).  

Mexičania majú v obľube psov, Rusi preferujú mačky 

Tretina online populácie zo všetkých 22 krajín zaradených do prieskumu 

vlastní psa,  zatiaľ čo mačku iba necelá štvrtina (23 percent). Ďalších 12 

percent má rybičky a šest percent chová vtákov. 

Psy sa tešia najväčšej obľube v Argentíne, kde tvoria psíčkari dve tretiny 

(66 percent) online populácie v porovnaní s jednou tretinou (32 percent) 

chovateľov mačiek. Nasleduje Mexiko, kde žijú v domácnosti so psom 

necelé dve tretiny ľudí (64 percent) a  Brazília, kde je podiel majiteľov psov 

58 percent. 

Mačky sú najpopulárnejšie v Rusku. Chová ich viac ako polovica (57 

percent) Rusov, zatiaľ čo psa vlastní iba necelá jedna tretina populácie (29 

percent). Ďalšiou krajinou milovníkov mačiek je Francúzsko, kde má tohto 

štvornohého priateľa každý štvrtý človek z desiatich (41 percent), 

nasledované USA s 39 - percentným podielom. Majiteľov mačiek je však 

v USA menej ako chovateľov psov, ktorí tvoria polovicu (50 percent) 

americkej populácie. 

Rybičky sú najobľúbenejšie v Číne, vtáky v Turecku 

Najviac chovateľov rybičiek zo všetkých krajín nájdeme v Číne, kde ich má 

17 percent online populácie. V tesnom závese je Turecko (16 percent) 

spolu s Belgickom (15 percent). 

Najväčší podiel chovateľov vtákov je zase v Turecku – tohto opereného 

maznáčika tu má každý piaty spotrebitel (20 percent). Na ďalších dvoch 

priečkach sa s výrazným odstupom umiestnilo Španielsko a Brazília 
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(zhodne po 11 percent). 

V Českej republike psy víťazia nad mačkami 

38 percent českej populácie chová psa. Viac chovajú psov ženy (42 

percent) než muži (34 percent). Mačku má v Českej republike 26 percent 

ľudí a opäť sú to ženy, ktoré sa chovu  mačiek venujú viac jako muži (28 

percent  respektíve 23 percent). Rybičky chová 14 percent obyvateľov, 

vtáctvo iba 8 percent. 

 

Úplné výsledky zo všetkých 22 krajín sú k dispozícii na 

www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/. Pokiaľ vás zaujímajú 

ďalšie informácie o našom výskume trhu s produktami pre domácich 

maznáčikov, kontaktuje Pushana Tagora: Pushan.Tagore@gfk.com 

Informácie o štúdii 

Spoločnost GfK realizovala prieskum online medzi 27 000 respondentmi z 

22 krajín staršími ako 15 rokov. Terénny výskum bol dokončený v júni  

2015 a dáta boli spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty 

zodpovedali demograficjkému zloženiu online populácie staršej ako 15 

rokov na jednotlivých trhoch. Do prieskumu boli zaradené tieto krajiny: 

Argentina, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, 

Holandsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, 

Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA 

a Veľká Británia.  

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a 

vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 

13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách 

celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu 

dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a 

relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok 

a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

 
Zodpovednosť podľa tlačovej legislatívy: 
GfK SE, Global Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
90419 Nuremberg 
Germany 
T. +49 911 395 4440 
press@gfk.com 
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