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CO NAJCASTEJŠIE KUPUJÚ SPOTREBITELIA NA TRHU PIAC-MARKT?

CO KUPUJÚ SPOTREBITELIA, KTORÍ MAJÚ RESP. NEMAJÚ MOŽNOST PESTOVAT PLODINY DOMA? 
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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTOV
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NA UZEMÍ BRATISLAVY

Výstupy pre túto prácu boli získané
prostredníctvom dotazníkového prieskumu,
ktorý sa uskutočnil v mesiacoch september až
október 2021 na trhu Piac-Markt v Bratislave.
Piac-Markt je pravidelný potravinový trh
konajúci sa každú sobotu v Starej tržnici. Trh
nadväzuje na tradíciu budovy ako trhového
priestoru a ponúka najmä potraviny a výrobky
od regionálnych farmárov a producentov.
Celkovo sa do prieskumu, ktorý prebehol
formou ústnych rozhovorov, zapojilo 118
respondentov. Otázky boli zamerané na
všeobecnú charakteristiku respondentov, v
ďalšej časti opýtaní hodnotili svoje postoje k
trhu Piac-Markt a odpovedali na otázky
týkajúce sa ich nákupného správania. V časti
zameranej na priestorové aspekty sme zisťovali
v akom type príbytku bývajú a akou formou
dopravy sa na trh dopravili. Záverečné otázky
boli zamerané na pandémiu COVID-19,
zisťovali sme, ako sa nákupné správanie
opýtaných jej vplyvom zmenilo a či táto zmena
pretrvá aj po skončení pandémie.

Hlavným aspektom, na ktorý sme sa v tomto výskume zamerali je súvislosť medzi typmi príbytkov, v ktorých
nakupujúci bývajú, a typom tovarov, ktoré najčastejšie na Trhu Piac-markt nakupujú. Konkrétne nás zaujímalo, či
respondenti, ktorí nemajú možnosť pestovať plodiny doma navštevujú trh vo väčšej miere s cieľom nákupu ovocia a
zeleniny.

V ďalšej časti dotazníka nás zaujímalo, čo nakupujúci najčastejšie nakupujú na trhu
Piac-markt. Pri tejto otázke mohli respondenti uviesť viacero odpovedí (maximálne
však 3). Najčastejšie zaznamenanou odpoveďou (29%) bola práve zelenina a
ovocie, na približne rovnakej úrovni (26%) však opýtaní nakupujú na trhu aj
pekárenské výrobky. O niečo menej sú to potom mliekarenské výrobky (15%),
hotové jedlá (11%) alebo spotrebný tovar (6%). 5% odpovedí spadalo do kategórie
iné, pričom respondenti najviac uvádzali nákup kníh, kávy alebo medu. Ak sa
pozrieme na separátne na odpovede respondentov, ktorí uviedli, že doma nemajú
možnosť pestovania vlastných plodín a naopak tých, ktorí ju majú, môžeme sledovať
mierne odlišné preferencie. Práve pri opýtaných, ktorí nemajú možnosť pestovania,
tvorí nakúp zeleniny a ovocia spomedzi iného tovaru na trhu Piac-markt až 32%.
Naopak pri tých respondentoch, ktorí majú možnosť pestovania vlastných plodín,
tvorí nákup zeleniny a ovocia len 23% a vo väčšej miere nakupujú na trhu
pekárenské výrobky (27%).

Čo sa týka priestorovej štruktúry,
najviac respondentov, ktorí
uviedli, že bývajú v rodinnom
dome možno lokalizovať do
východnej časti mesta (Vajnory,
Vrakuňa, Podunajské Biskupice).
Naopak pri mestských častiach,
ktoré majú vyslovene sídliskový
charakter (Petržalka, Dúbravka) a
podiel bytových domov tu tvorí
vyše 90%) sa nevyskytli žiadni
respondenti bývajúci v rodinnom
dome.

Výsledkom tohto výskumu je zistenie, že
návštevníci trhu Piac-markt vo
všeobecnosti najčastejšie na trhu nakupujú
ovocie a zeleninu, pekárenské výrobky a
mliečne výrobky. Ukázalo sa, že vplyv na
nákup typov produktov má aj možnosť
respondentov pestovať plodiny doma.
Respondenti, ktorí takúto možnosť nemajú a
tvoria asi 60% z celkového súboru, viac
nakupujú práve zeleninu a ovocie. Ide
najmä o respondentov, ktorí uviedli, že
bývajú v byte. Tí tvorili 83% zo všetkých
opýtaných.

Približne 17% opýtaných uviedlo, že bývajú v rodinnom dome a 83% opýtaných v byte. Toto zistenie nie je
prekvapivé a odzrkadľuje štruktúru bývania podľa typov obydlia v Bratislave. Podľa štatistických údajov zo SODB
2011 bola bilancia rodinných domov a bytov na území mesta v pomere 11% k 89%. Pokiaľ ide o možnosť pestovania
plodín doma, z respondentov, ktorí uviedli, že bývajú v byte, 69% uviedlo, že nemajú možnosť pestovať plodiny
doma. Zvyšných 31% respondentov túto možnosť má, a ako uvádzali, predovšetkým na svojich balkónoch, prípadne
iných záhradkách. Opačná situácia je pochopiteľne u respondentov žijúcich v rodinných domoch, z ktorých 85 % má
možnosť pestovať plodiny doma a 15 % nie.

TYPY PRÍBYTKOV A MOŽNOST PRESTOVAT VLASTNÉ PLODINY
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