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Tlačová správa 
 

Pozitívny vývoj technického spotrebného tovaru 
na slovenskom trhu za 1. kvartál roku 2016 

GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q1 2016 

Bratislava,  1.  júna 2016 – Trh technického spotrebného tovaru 

vykázal na Slovensku za prvý kvartál v porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2015 solídny nárast o viac ako 8 percent. Nárast bol 

tvorený hlavne veľkými a malými domácimi spotrebičmi a 

telekomunikáciami. 

Slovensko: Technický spotrebný tovar – predaj v hodnote pri 

jednotlivých sektoroch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK Slovakia 

Spotrebná elektronika 

V prvom kvartáli 2016 zaznamenal sektor spotrebnej elektroniky pokles na 

úrovni 6,5 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015. 

Kategória televízorov (ktorá je z hľadiska hodnoty najväčšia), vykázala rast 

priemernej ceny o 7 percent vďaka väčšiemu zájmu o UHD televízory 

(ktorých podiel sa takmer strojnásobil) a o televízory s väčšou 

uhlopriečkou. 
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Foto trh 

Foto trh klesol v prvom kvartáli 2016 o 13 percent v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku. Ľahko sa zdvihol podiel digitálnych zrkadloviek, 

ktoré v hodnote tvoria zhruba polovicu trhu. 

Naprieč sektorom rástli v medziročnom porovnaní priemernej ceny – 

v súhrne o viac ako 15 percent. 

Veľké domáce spotrebiče 

Trh veľkých domácich spotrebičov zaznamenal v hodnote za prvé tri 

mesiace 2016 rast na úrovni takmer 5 percent v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka. Očakáva sa, že tento trend bude 

pokračovať aj v nasledujúcom období roka 2016. 

Najlepšie sa darilo sušičkám, dobre si viedli aj práčky, ktoré dokázali rásť 

takmer o 4 percentá a zostali naďalej kategóriou s najväčším podielom 

v sektore. 

Pri viacerých produktových skupinách medziročne vzrástla priemerná cena. 

V súhrne sa priemerná cena sektora zdvihla za prvý kvartál 2016 o 3 

percentá. 

Malé domáce spotrebiče 

V prvom štvrťroku 2016 došlo k nárastu hodnoty v sektore malých 

domácich spotrebičov takmer o 11 percent v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka. Rast bol zaznamenaný u väčšiny kategórií (okrem 

odšťavovačov a lisov na citrusy), najväčší bol v starostlivosti o zuby. Táto 

narástla medziročne o necelých 50 percent. 

Predaj stolných mixérov v hodnote vzrástol o viac ako 60 percent, pričom 

spotrebitelia preferovali drahšie výrobky, čo sa prejavilo aj na zvýšení 

priemernej ceny. 

V kategórii kávovarov sa darilo plne automatickým espressám, ktoré získali 

najväčší podiel v tejto kategórii. 

Informačné technológie 

Sektor informačných technológií zostal pri porovnaní prvého štvrťroku 2016 

a rovnakého obdobia roku 2015 stabilný. 

Pokles v kategórii stolových počítačov a tabletov kompenzoval nárast pri 

prenosných počítačoch. Predaj monitorov zostal takisto medziročne zhruba 

na rovnakej hodnote (pokles o 0,8 percenta), na začiatku tohto roka sa 

však zdvihol u monitorov s uhlopriečkou 22 "a väčších ako 24". 
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Telekomunikácie 

Sektor telekomunikácií sa za január až marec 2016 vyvíjal v porovnaní s 

rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pozitívne. Nárast dosiahol 

takmer 40 percent. 

Rast bol ťahaný hlave predajom smartfónov. Najväčší záujem je o prístroje 

s veľkosťou displeja 5 až 5,6 palcov, ktoré pokryli už takmer dve tretiny 

hodnoty trhu. Zákazníci tiež prejavili väčší záujem o telefóny s dvoma 

slotmi na SIM karty. 

Kancelárska technika 

Sektor kancelárskej techniky klesol o 6 percent v porovnaní s prvým 

štvrťrokom 2016 s rovnakým obdobím minulého roka. Pokles bol 

spôsobený hlavne laserovým segmentom. V atramentovom segmente 

predaj mierne vzrástol. 

GfK TEMAX® správy za všetkých 41 krajín, vrátane dátových tabuliek sú 

dostupné na: http://temax.gfk.com/reports/ 

Poznámka pre redaktorov 

GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. 

Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je 

zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete. 

Cieľom GfK je zabezpečiť, aby dáta za panel boli čo najpresnejšie. 

 

GfK 

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o 

trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V Gfk 

kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum 

trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami.  To 

umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so 

znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka 

inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK 

transformovať veľké objemy dát  na inteligentné a relevantné údaje 

a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich 

o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky  a voľby svojich zákazníkov. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com/sk  alebo sledujte 

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

 

Zdeněk Bárta 

GfK Consumer Choices 

Director CZ&SK 

Tel. +420 296 555 660 

zdenek.barta@gfk.com 

http://temax.gfk.com/reports/
http://www.gfk.com/sk
https://twitter.com/GfK_en

