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Solídne výsledky trhu technického spotrebného 
tovaru na Slovensku 

GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q1 2018 

Bratislava 24. mája 2018 – Trh technického spotrebného tovaru 

narástol na Slovensku o takmer 7 percent oproti rovnakému obdobiu 

minulého roka. 

K pozitívnemu vývoju prispeli tradične hlavne kategórie Veľkých 

a Malých domácich spotrebičov  (MDA a SDA) a tiež Telekomunikácie 

(TC) a Informačné technológie (IT). Naopak, medziročne sa nedarilo 

kategóriám Spotrebnej elektroniky (CE) a Foto (PH). 

Slovensko: Technický spotrebný tovar – predaj v hodnote pri  

jednotlivých sektoroch 

 Zdroj: GfK Slovakia 

Spotrebná elektronika 

Medziročný rast predajov v kategórií TV generoval iba segment veľkých 

uhlopriečok a prémiové modely s technológiami pre vysokú kvalitu obrazu. 

Vďaka tomu na trhu ďalej medziročne rástla priemerná cena TV. Pozitívny 

vývoj v objeme i tržbách zaznamenali tiež sledované audio kategórie: 

domáce audio systémy a predovšetkým reproduktory. Negatívnym trendom 

je celkový pokles predajov v kľúčovej kategórií televízorov, ktorý je 
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ovplyvnený najmä klesajúcim dopytom v segmente malých a stredných 

uhlopriečok. 

Foto trh  

Pozitívnym trendom bola rastúca priemerná cena kompaktných 

fotoaparátov a zrkadloviek. Naopak, negatívnym bol pokračujúci dvojciferný 

pokles dopytu po kompaktoch s pevným objektívom.  

Veľké domáce spotrebiče 

Pozitívny vývoj bol v takmer všetkých kategóriách veľkých domácich 

spotrebičov. Najrýchlejšie rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky 

s dvojciferným medziročným nárastom. Jedinou kategóriou s negatívnym 

vývojom boli odsávače pár. 

Malé domáce spotrebiče 

Viac než desaťpercentný nárast mala hodnota celkového trhu malých 

domácich spotrebičov. Rástol spotrebiteľský dopyt najmä po plne 

automatických kávovaroch, produktoch ústnej hygieny, holiacich 

strojčekoch a vysávačoch. Sú však aj kategórie s negatívnym vývojom, a to 

sú najmä fritézy, žehličky a odšťavovače. 

Informačné technológie 

Pozitívnym vývojom bola priemerná cenová hladina v sektore. V rámci 

prenosných počítačov sa darilo segmentu ultratenkých a herných 

zariadení. Medziročný bol pokles objemu u väčšiny produktových kategórií 

s výnimkou tabletov. 

Telekomunikácie* 

Pozitívnym  trendom bol rastúci dopyt po phabletoch. V tejto kategórii bol 

negatívnym trendom je klesajúci trhový podiel Single SIM Smartfónov.  

*Založené na dátach za „Open market“. 

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

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

 

Poznámka pre redaktorov 

GfK TEMAX® sleduje predaj 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 boli dáta za panel čo najpresnejšie. 

 

 

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


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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