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Tlačová správa 
 

Pred Veľkou nocou ľudia najviac nakupujú 
v hypermaketoch a supermarketoch 

 

Bratislava, 28. marca 2018 - Veľká noc je Vianociach druhým 

najsilnejším obdobím na nakupovanie, ako aj na pečenie. Počas 

veľkonočného týždňa si doprajeme o tretinu viac ako počas 

priemerného týždňa v roku a ľudia v tomto čase intenzívnejšie 

nakupujú už od pondelka až do štvrtka.  

„Veľká noc je jedným z dôležitých období v roku pre maloobchodníkov 

z hľadiska spotreby domácností v oblasti potravín. Slovenský kupujúci 

nakúpi v tomto týždni  každý rok až o tretinu viac ako počas priemerného 

týždňa v roku,“ povedal  Ladislav Csengeri, riaditeľ Consumer Panel 

Services GfK Czech and Slovakia.  

Čo si doprajeme do väčšej miery? 

Veľkonočné nákupy sú z hľadiska nákupu potravín prvým silným obdobím 

v roku, čo sa týka množstva nákupu, ale aj vynaložených prostriedkov na 

tovar. Domácnosti pred Veľkou nocou nadpriemerne nakupujú hlavne  

výrobky charakteristické pre Veľkú noc. V zvýšenej miere sa nakupujú 

alkoholické a nealkoholické nápoje, sladkosti, mlieko, maslo, rôzne 

prípravky používané pri pečení alebo ozdobovaní, majonéza aj mäsové 

produkty, ako napríklad šunky či klobásy. 

Veľkú noc je však ťažké si predstaviť bez sladkých odmien pre šibačov. 

Preto nie je prekvapením, že sa aj výdavky na rôzne čokoládové 

cukrovinky v období Veľkej noci výrazne zvyšujú.  

Kde najviac nakupujeme? 

Z hľadiska výdavkov domácnosti najviac nakupujú pred Veľkou nocou 

v hypermarketoch a supermarketoch. V hypermarketových formátoch 

nakupujeme väčšinu potraviny na veľkonočný stôl, ide najmä o produkty 

ako sú alkoholické nápoje, majonéza, vajcia, sladkosti a pod. Mäso na 

Veľkú noc nakupujú slovenské domácnosti okrem hypermarketov aj 

v supermarketoch, či špecializovaných predajniach ako sú mäsiarstva.   

Pred Veľkou nocou sú typické aj nákupy v zvýhodnenej cene a domácnosti 

ich radi využívajú. Zvýhodnené ceny využili predovšetkým na nákup 

alkoholu, nealkoholických nápojov či sladkostí. Podiel výdavkov na nákupy 
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v akcií v prípade týchto kategórií tvorí viac ako polovicu.  

 

O prieskume  

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kontinuálneho monitoringu 

nákupného správania domácností GfK Consumer Panel Services za rok 

2016. GfK Consumer Panel Services sleduje nákupy rychloobrátkového 

tovaru na reprezentatívnej vzorke 1500 slovenských a 2000 českých 

domácností. 

 

O GfK 

GfK prepája dáta s vedou. Naše inovatívne  prieskumné riešenia poskytujú 

odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa spotrebiteľov, trhov, značiek a 

médií nielen na dnešných trhoch, ale aj na tých budúcich. GfK ako 

prieskumná a analytická spoločnosť, sľubuje svojim klientom po celom 

svete "Growth from Knowledge" (rast na základe znalosti). Pre viac 

informácií navštívte stránky  www.gfk.com/sk alebo sledujte GfK na 

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