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Tlačová správa 
 
Solídne výsledky trhu technického spotrebného 
tovaru na Slovensku 

GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q3 2018 

Praha, 14. november, 2018 – Trh technického spotrebného tovaru 

udržal i v treťom kvartály rast na dvojcifernej úrovni, a to o viac než 

11 percent. 

Takmer všetky sektory sa podieľali  na medziročnom raste – najviac 

a tiež dvojciferným tempom už tradične sektor telekomunikácií (TC) 

a rovnako aj sektor veľkých a malých domácich spotrebičov (MDA 

a SDA). K sektoru foto (PH), ktorý medziročne stráca dlhodobo, sa 

s miernym poklesom na úrovni takmer 4 percent pridal aj sektor 

informačných technológií (IT). 

Slovensko: Technický spotrebný tovar – predaj v hodnote pri 

jednotlivých sektoroch 

 

 

Zdroj: GfK Slovakia 

Spotrebná elektronika 

Pozitívny vývoj: 

K rastu sektoru spotrebnej elektroniky prispeli hlavne televízie a kategórie 

reproduktorov, ktoré dokázali narasť o viac než polovicu. Tuto produktovú 

skupinu ťahali hlavne bezdrôtové reproduktory. 
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Negatívny vývoj: 

Pokles priemernej ceny u  televízorov na úrovni jednotlivých segmentov 

u väčšiny veľkostí uhlopriečok.  

Negatívny vývoj u kategórie audiosystémov v hodnotovom vyjadrení. 

 

Foto trh  

Pozitívny vývoj: 

Pokračujúci rast dopytu po kompaktoch s výmenným objektívom. 

Rast priemernej ceny fotoaparátov, hlavne vďaka zrkadlovkám 

a kompaktom s výmenným objektívom. 

Negatívny vývoj: 

Klesajúci dopyt po zrkadlovkách a kompaktoch. 

 

Veľké domáce spotrebiče 

Pozitívny vývoj: 

Pokračujúci rast trhu veľkých domácich spotrebičov, pre väčšinu kategórií v 

treťom štvrťroku naďalej akcelerujúci trend.  

Najdynamickejšou skupinou boli sušičky s medziročným nárastom za tretí 

kvartál 2018 o štvrtinu, nasledované chladením a umývačkami. 

Negatívny vývoj: 

Stagnujúci dopyt po odsávačoch pár.  

 

Malé domáce spotrebiče 

Pozitívny vývoj: 

Aj v treťom kvartály pokračuje dynamický rast malých domácich 

spotrebičov, väčším tempom prostredníctvom internetového predaja. 

Medzi najviac rastúce skupiny patrili kávovary, elektrické zubné kefky 

a prístroje pre úpravu vzduchu. Po dlhej dobe zaznamenala pozitívni vývoj 

aj kategórie odšťavovačov a lisov, a to o viac než 60 percent. 

Negatívny vývoj: 

Jednou z mála klesajúcich kategórií boli kuchynské roboty a mixéry, ktoré 

medziročne klesali  vďaka menšiemu dopytu na trhu. 
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Informačné technológie 

Pozitívny vývoj: 

Spotrebiteľsky dopyt sa najviac presúva k technicky pokročilejším 

zariadeniam. 

Rast herného segmentu v rámci stolných a prenosných počítačov. 

Negatívny vývoj: 

Negatívny vývoj objemu predaja naprieč všetkými  sledovanými skupinami. 

 

Telekomunikácie* 

Pozitívny vývoj: 

Smart telefóny v pozitívnom vývoji. 

Negatívny vývoj: 

Klesajúca váha smart telefónov bez biometrickej identifikácie. 

*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 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. 

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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