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Úvod

Dňa 6. marca 2020 bol na Slovensku diagnostikovaný prvý pozitívny pacient na COVID-19. Po vyše 
roku pribudlo viac ako 387 tisíc pozitívne testovaných a viac ako 12 tisíc obetí na toto ochorenie. 

Tieto fakty zanechali, zanechávajú a budú zanechávať výraznú stopu aj v zmenených vzorcoch 
spotreby a nákupného správania. Z pôvodného štandardu v spotrebe zvaného „starý normál“  
prešli spotrebitelia začiatkom pandémie fázou „panickej spotreby“. Spotrebitelia sa predzásobili  
pre obavy z nedostatku tovaru. Panický nákup mal vplyv na výpredaj niektorých tovarov. V súčasnej  
fáze „adaptácie“ spotrebitelia prispôsobili svoje zvyky platným obmedzeniam (otváracie hodiny  
pre seniorov, počet zákazníkov na m2 v predajni a pod.). Možné dopady pandémie COVID-19 budú  
v znamení „nového normálu“. Kríza v spotrebe zanechá jasných víťazov a porazených, čo sa prejaví 
nielen na ekonomických ukazovateľoch, ale aj v (zmenených) vzorcoch a trendoch v spotrebe. 
Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti 
jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu 
sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu a nákupné správanie 
zmeniť. Táto tlačová správa prináša niektoré odpovede a vysvetlenia k zmenenému nákupnému 
správaniu spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19.
Výskumný tím vedcov z odborov geografia a sociológia v zastúpení Katedry regionálnej geografie  
a rozvoja regiónov (Univerzita Komenského v Bratislave), Geografického ústavu SAV  
a Sociologického ústavu SAV uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na zmenené vzorce 
spotreby počas pandémie COVID-19.
Výskum sa uskutočnil v dvoch fázach. Prvá z nich bola realizovaná v novembri 2020, druhá v júni 
2021. Do výskumu realizovaného Agentúrou FOCUS sa zapojilo 1 004 a 1 006 respondentov. 
Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektov Konzumná spoločnosť 
a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232) a Alternatívne 
potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe (APVV-20-0302) a projektu VEGA 
Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku (VEGA 2/0037/21).
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1Spotrebitelia na Slovensku nakupovali pred aj počas pandémie COVID-19 prevažne vo 
veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné 

centrum.

2Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila nákupné správanie počas pandémie 
COVID-19.

3Najčastejšie išlo o zmenu, kedy sa z viacerých malých nákupov stal jeden veľký nákup. 
Spotrebitelia menili frekvenciu nakupovania.

4V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v pohybe obyvateľstva sa viac ako 
tretina spotrebiteľov vo zvýšenej miere zásobovala potravinami a drogériovým tovarom. 

5Počas pandémie COVID-19 asi desatina spotrebiteľov na Slovensku nakupovala častejšie cez 
internet ako pred pandémiou. Po skončení pandémie plánuje viac ako 20 % spotrebiteľov 

nakupovať častejšie online ako pred pandémiou.

6Pre mnohých spotrebiteľov nastane „nový normál“. Viac ako pätina spotrebiteľov na Slovensku 
skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude 

ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“).
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1. Spotrebitelia na Slovensku nakupovali pred aj počas pandémie COVID-19 prevažne vo 
veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket  
a nákupné centrum.

Vyšší podiel respondentov, ktorí najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej 
spotreby v hypermarketoch a nákupných centrách, je medzi najmladšími a mladými spotrebiteľmi vo 

veku 18–34 rokov, ľuďmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou, bývajúcimi v mestách s 20–50 tisíc 
obyvateľmi a v dvoch najväčších mestách s viac ako 100 tisíc obyvateľmi, respondentmi z Bratislavského  
a Nitrianskeho kraja a respondentmi s čistým mesačným osobným príjmom 901 € a viac. A vyšší podiel je  
aj medzi spotrebiteľmi, ktorí používajú internet a sociálne siete každý deň.
Vyšší podiel respondentov, ktorí najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej spotreby 
v supermarketoch (napr. Billa, Lidl, Terno), je medzi spotrebiteľmi s vysokoškolským vzdelaním, bývajúcimi 
v obciach s 5 až 20 tisíc obyvateľmi, spotrebiteľmi z Košického kraja, spotrebiteľmi s čistým mesačným 
osobným príjmom 901 € a viac a ľuďmi, ktorí používajú internet a sociálne siete každý deň. 
Vyšší podiel respondentov, ktorí najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej spotreby 
v menších samoobslužných obchodoch (napr. Jednota, Samoška), je medzi staršími spotrebiteľmi vo veku 
65 a viac rokov, medzi spotrebiteľmi s nižším vzdelaním (základné/neukončené základné a stredoškolské bez 
maturity), bývajúcimi v obciach s 2 až 5 tisíc obyvateľmi, spotrebiteľmi z Trenčianskeho a Žilinského kraja  
a spotrebiteľmi s čistým mesačným osobným príjmom 301–500 €. Vyšší podiel je aj medzi spotrebiteľmi, 
ktorí používajú internet 2-3-krát za mesiac a medzi tými, ktorí vôbec nepoužívajú internet.
Vyšší podiel respondentov, ktorí najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej spotreby 
v menších pultových obchodoch, je medzi staršími spotrebiteľmi vo veku 65 a viac rokov, spotrebiteľmi s 
najnižším vzdelaním (základným/neukončeným základným vzdelaním), spotrebiteľmi z Prešovského kraja, 
spotrebiteľmi s čistým mesačným osobným príjmom do 300 € a vyšší podiel je aj medzi spotrebiteľmi, ktorí 
používajú internet menej často a medzi tými, ktorí vôbec nepoužívajú internet.
Na Slovensku zostávajú medzi spotrebiteľmi stále najobľúbenejšie veľkometrážne predajne potravín ako 
najčastejšie miesto nákupu tovaru dennej spotreby, avšak počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný 
vzostup využívania malometrážnych predajní.
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Znenie otázky:
V akom type obchodov Vy osobne najčastejšie nakupujete potraviny, drogériu a iný bežný 
tovar dennej spotreby?    
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2. Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila nákupné správanie  
počas pandémie COVID-19.
3. Najčastejšie išlo o zmenu, kedy sa z viacerých malých nákupov stal jeden veľký nákup. 
Spotrebitelia menili frekvenciu nakupovania.

Celkovo možno konštatovať, že pandémia COVID-19 zmenila nákupné správanie spotrebiteľov na 
Slovensku. Neplatí to však pre všetkých spotrebiteľov a na Slovensku existujú viaceré špecifiká. 

Nepotvrdila sa závislosť medzi pohlavím, národnosťou, počtom členov v domácnosti a zmeneným 
nákupným správaním. Naopak, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný medzi vekovými kategóriami 
a zmeneným nákupným správaním počas pandémie COVID-19. Vzhľadom na celú vzorku respondentov, 
spotrebitelia z vekovej kategórie 35–44 rokov vo zvýšenej miere zvýšili frekvenciu svojho nákupu, 
nakupovali častejšie. Obdobne zvýšený podiel spotrebiteľov z vekovej kategórie 65 a viac rokov nakupovali 
menej počas pandémie ako predtým. 
Potvrdila sa štatistická závislosť medzi vzdelaním a zmenou nákupného správania počas pandémie 
COVID-19. Najvýraznejšie odchýlky od celej vzorky respondentov sa prejavili u spotrebiteľov so základným 
vzdelaním. Títo spotrebitelia výraznejšie obmedzili svoju spotrebu. Vysokoškolsky vzdelaní spotrebitelia 
začali počas pandémie vo zvýšenej miere nakupovať menej často. Nakupovanie v štýle z viacerých nákupov 
sa stal jeden veľký nákup bol príznačný najmä pre domácnosti s čistým mesačným príjmom 1 800 €   
a viac. Spotrebitelia z domácností s čistým mesačným príjmom do 800 € začali počas pandémie celkovo 
nakupovať menej, obmedzili svoju spotrebu. Najmenšie zmeny v nákupnom správaní počas pandémie 
COVID-19 boli zaznamenané v prípade stredoškolsky vzdelaných spotrebiteľov.
Štatisticky významná zmena v spotrebe a celkové obmedzenie spotreby počas pandémie COVID-19 bolo 
najviac príznačné pre spotrebiteľov z Banskobystrického kraja. Oproti očakávaným hodnotám spotrebitelia 
žijúci v Prešovskom a Košickom kraji vo zvýšenej miere znížili frekvenciu nakupovania. Najmenej 
obmedzovali svoju spotrebu spotrebitelia z Trnavského a Nitrianskeho kraja.
Vyšší podiel respondentov, u ktorých sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezmenilo nič, nakupujú ako 
predtým – neobmedzujú svoju spotrebu, je medzi spotrebiteľmi z Trnavského a Nitrianskeho kraja  
a respondentmi s čistým mesačným osobným príjmom do 300 €. 
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Znenie otázky:
Zmenilo sa niečo na nákupných zvyklostiach Vás/Vašej rodiny v súvislosti s pandémiou 
COVID-19? Ktorý z nasledujúcich opisov najlepšie vystihuje, ako je to dnes u vás?   
  

Nezmenilo sa nič,

nakupujeme ako predtým

(neobmedzujeme svoju spotrebu)

Z viacerých malých nákupov

sa stal jeden veľký nákup
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4. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v pohybe obyvateľstva sa 
viac ako tretina spotrebiteľov vo zvýšenej miere zásobovala potravinami a drogériovým 
tovarom. 

Počas pandémie COVID-19 niektorí spotrebitelia podľahli tzv. panickému nakupovaniu, začali náhle 
nakupovať do zásoby. V novembri 2020 nakupovalo do zásoby 33 % spotrebiteľov, v júni 2021 takto 

nakupovalo 36 % spotrebiteľov na Slovensku. 
Do zásoby začali nakupovať najmä spotrebitelia, ktorí prešli na model nákupu zmeny frekvencie 
nakupovania, z viacerých malých nákupov sa stal jeden veľký nákup, a tí spotrebitelia, ktorí počas pandémie 
zvýšili spotrebu vo všeobecnosti. Ženy nakupovali do zásoby viac ako muži. Vo zvýšenej miere nakupovali 
do zásoby mladí spotrebitelia (18–24 rokov) a rovnako nadpriemerne nakupovali aj spotrebitelia vo vekovej 
kategórii 65 a viac rokov. 
Panické nakupovanie v zmysle predzásobenia má súvis s rodinným stavom spotrebiteľov. Kým slobodný 
spotrebiteľ nakupoval do zásoby podpriemerne vzhľadom na celú vzorku respondentov, ženatí/vydaté 
nakupovali do zásoby viac ako ukazujú očakávané hodnoty. 
Potvrdilo sa, že spotrebitelia žijúci v populačne malých obciach (do 1 000 obyvateľov) nakupovali do zásoby 
viac ako ostatní spotrebitelia alebo spotrebitelia žijúci v metropolách. V porovnaní s celou vzorkou, najviac 
nakupovali do zásoby spotrebitelia z Prešovského, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. 
Z výsledkov výskumu vyplýva, že sa nepreukázala štatistická závislosť medzi nakupovaním do zásoby  
a vzdelaním spotrebiteľov, ich národnosťou alebo počtom členov v domácnosti. Rovnako nebola  
potvrdená závislosť medzi nakupovaním do zásoby a čistým mesačným príjmom domácnosti. Zdá sa,  
že tieto ukazovatele nemajú vplyv na tzv. panické nakupovanie.
Dôvody panického nakupovania boli odlišné a kategorizovali sme ich do niekoľkých skupín. Najčastejšie ako 
dôvod nakupovania do zásoby boli uvádzané (z dvoch možných dôvodov) „pre istotu, nevedeli sme, čo nás 
čaká (obavy z budúcnosti)“. Aj napriek ubezpečovaniu kompetentných, druhým najčastejším dôvodom boli 
„obavy z vypredania potravín a drogériového tovaru“. Významný podiel zaznamenala aj obava „bál/a som 
sa zatvorenia obchodov a že nebude, kde nakúpiť“. 
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Znenie otázky:
V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v pohybe obyvateľstva 
sa niektorí ľudia vo zvýšenej miere zásobovali potravinami a drogériovým tovarom. 
Nakupovali ste aj vy viac takéhoto tovaru do zásoby?     

Znenie otázky:
Mohli by ste uviesť, aké ste mali na to dôvody? Vyberte najviac 2 dôvody.
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C: Bál/a som sa zatvorenia obchodov a že nebude, kde nakúpiť

D: Uvedomil/a som si nízky stav zásob v našej domácnos�

E: Obava z nedostatku tovaru vo všeobecnos� (i keď budú obchody otvorené, nebude v nich takýto tovar)

F: Videl/a som iných, ako vykupujú obchody, tak som radšej aj ja nakúpil/a
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5. Počas pandémie COVID-19 asi desatina spotrebiteľov na Slovensku nakupovala 
častejšie cez internet ako pred pandémiou. Po skončení pandémie plánuje viac ako 20 % 
spotrebiteľov nakupovať častejšie online ako pred pandémiou.

Štatisticky významná skupina súhlasných odpovedí bola zaznamenaná v prípade hedonistických 
spotrebiteľov, ktorí počas pandémie nakupovali ONLINE častejšie ako pred pandémiou a aj po skončení 

pandémie plánujú nakupovať ONLINE častejšie ako pred pandémiou. Z vekových kategórií nakupovali 
ONLINE častejšie najmä generácie Y a Z. Naopak, staršie generácie spotrebiteľov (baby boomers) cez 
internet počas pandémie nenakupovali takmer vôbec. Častejšie ONLINE nakupovali počas pandémie najmä 
vysokoškolsky vzdelaní spotrebitelia. Štatisticky významnú úlohu pri ONLINE nakupovaní počas pandémie 
zohrával aj čistý príjem spotrebiteľov. Spotrebitelia s vyšším príjmom nakupovali ONLINE častejšie. 
Spotrebitelia žijúci v mestách nakupovali ONLINE častejšie ako spotrebitelia žijúci na vidieku.
Zvýšený podiel súhlasných odpovedí pre častejší ONLINE nákup po skončení pandémie je charakteristický 
pre spotrebiteľov nakupujúcich vo veľkometrážnych predajniach. Ženy a spotrebitelia do 35 rokov plánujú 
ONLINE nakupovať častejšie ako pred pandémiou. Naopak, spotrebitelia nad 55 rokov s viac členných 
domácností, spotrebitelia s čistým mesačným príjmom domácnosti do 1 000 € a spotrebitelia so základným 
vzdelaním alebo stredoškolským bez maturity nesúhlasia (skôr alebo rozhodne) s tvrdením, že po skončení 
pandémiu budú ONLINE nakupovať častejšie ako pred pandémiou. Nepotvrdila sa štatistická závislosť medzi 
percepciou spotrebiteľov na túto otázku a ich národnosťou, populačnou veľkosť sídla, v ktorom žijú a nebol 
potvrdený rozdiel v názoroch medzi spotrebiteľmi z mesta a vidieka.
Vyšší podiel respondentov, ktorí súhlasia s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 plánujú nakupovať 
ONLINE viac (častejšie) ako pred pandémiou, sa vyskytuje medzi najmladšími a mladšími spotrebiteľmi vo 
veku 18–44 rokov, spotrebiteľmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním, 
obyvateľmi Prešovského kraja, spotrebiteľmi s čistým mesačným osobným príjmom 901 € a viac  
a spotrebiteľmi, ktorí používajú internet a sociálne siete každý deň.
Naopak, vyšší podiel opýtaných, ktorí nesúhlasia s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 plánujú 
nakupovať ONLINE viac (častejšie) ako pred pandémiou, sa vyskytuje medzi spotrebiteľmi vo vekovej 
kategórii 55–64 rokov a staršími spotrebiteľmi vo veku 65 a viac rokov, medzi spotrebiteľmi s nižším 
vzdelaním (základné a stredoškolské bez maturity), medzi spotrebiteľmi s čistým mesačným osobným 
príjmom 301–700 € a vyšší podiel je aj medzi spotrebiteľmi, ktorí používajú internet niekoľkokrát za týždeň 
a medzi tými, ktorí vôbec nepoužívajú internet.
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Znenie otázky:
V súvislosti s pandémiou COVID-19 začali niektorí 
ľudia viac využívať službu ONLINE nakupovania. Ako 
je to vo Vašom prípade? Do akej miery využívate 
možnosť ONLINE nakupovania v porovnaní so stavom 
pred vypuknutím pandémie COVID-19?  
 

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto 
tvrdeniami? Po skončení pandémie COVID-19 plánujem 
nakupovať ONLINE viac (častejšie) ako pred pandémiou.

A

10 %

B

37 %

C

8 %

D

44 %

E

1 %

A: Častejšie nakupujeme online ako pred pandémiou

B: Rovnako často nakupujeme online ako pred pandémiou

C: Menej často nakupujeme online ako pred pandémiou

D: Vôbec nenakupujeme online

E: Nevie

A

3 %
B

19 %

C

35 %

D

40 %

E

3 %

A: Rozhodne súhlasím

B: Skôr súhlasím

C: Skôr nesúhlasím

D: Rozhodne nesúhlasím

E: Nevie
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6. Pre mnohých spotrebiteľov nastane „nový normál“. Viac ako pätina spotrebiteľov na 
Slovensku skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie 
COVID-19 bude ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“).

Percepcia na „starý normál“ sa medzi spotrebiteľmi na Slovensku výrazne odlišuje. Spotrebitelia, ktorí 
počas pandémie COVID-19 obmedzili svoju spotrebu, nesúhlasia (skôr alebo rozhodne) s tvrdením, že po 

skončení pandémie bude ich nákupné správanie ako pred pandémiou. 
Vyšší podiel respondentov, ktorí súhlasia s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude moje 
nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“), sa vyskytuje medzi obyvateľmi 
Prešovského kraja. 
Naopak, vyšší podiel respondentov, ktorí nesúhlasia s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude 
moje nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“), sa vyskytuje medzi obyvateľmi 
Banskobystrického kraja. 
Neboli potvrdené rozdiely v názoroch medzi hedonistami a utilitármi, mužmi a ženami, vekovými 
kategóriami, vzdelaním, národnosťou, rodinným stavom, čistým mesačným príjmom, úlohu nezohráva ani 
lokalita najčastejšieho nákupu.
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Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto tvrdeniami? Po skončení pandémie 
COVID-19 bude moje nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“).

A: Rozhodne súhlasím

B: Skôr súhlasím

C: Skôr nesúhlasím

D: Rozhodne nesúhlasím

E: Nevie

A

28 %

B

48 %

C

18 %

D

3 %

E

3 %


