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Transformácia maloobchodu
na území Slovenska

František Križan, Kristína Bilková
V tejto kapitole je stručne zhodnotený vývoj maloobchodu na Slovensku v najnovšom období so zreteľom na transformačné procesy, ktoré ho
ovplyvňujú. Dôraz je kladený najmä na globalizačné procesy a ich prejavy
v maloobchode v priestore a čase. Analyzované sú etapy vývoja vybraných
maloobchodných formátov ako aj aktuálny stav potravinárskeho a nepotravinárskeho maloobchodu v slovenských mestách a na vidieku.
Úvodná časť kapitoly je sústredená na postavenie maloobchodu v hospodárstve Slovenska. Po definícii pojmu transformácia s dôrazom na maloobchod sú nasledujúce časti venované etapám vývoja maloobchodu. Ako
prvá je analyzovaná etapa vývoja maloobchodu v období centrálne riadeného hospodárstva. Ďalší vývoj maloobchodu bol pod vplyvom trhového
hospodárstva a prejavov globalizácie v maloobchode, čomu zodpovedá členenie jednotlivých statí. V poslednej časti je pozornosť venovaná bilancii
potravinárskeho a nepotravinárskeho maloobchodu v urbánnom a rurálnom
prostredí s dôrazom na zmeny za ostatných 17 rokov.

4.4.1 Maloobchod v hospodárstve Slovenska
Obchod ako forma výmeny sprostredkuje obeh tovaru medzi výrobcami, ich presuny a predaj vo sfére konečnej spotreby. Vnútorný obchod je
nielen sprostredkovateľom tovarovo-peňažnej výmeny medzi výrobou a
spotrebou, ale aj dôležitým odvetvím národného hospodárstva, so značným
počtom zamestnancov a rozsiahlou sieťou prevádzkových zariadení. Ešte
výraznejšie je jeho postavenie medzi odvetviami terciárnej sféry (Očovský
1974, s. 221). Obchod ako odvetvie hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek:
veľkoobchod a maloobchod. Obe zložky znamenajú predaj akéhokoľvek tovaru bez následnej transformácie a poskytovanie služieb súvisiacich s predajom tovaru. Tak veľkoobchod ako aj maloobchod predstavujú poslednú
etapu v distribúcii tovaru konečným spotrebiteľom. Kým veľkoobchod reprezentuje predaj nového alebo použitého tovaru maloobchodníkom alebo
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ďalším užívateľom, maloobchod je následný predaj prevažne najširšej verejnosti prostredníctvom maloobchodnej siete.
Maloobchod vytvára vhodný predajný sortiment – druh, množstvo, kvalita, cena. Vytvára pohotovú predajnú zásobu, poskytuje informácie o tovare, zaisťuje vhodný spôsob predaja a predáva marketingové informácie
dodávateľom (Cimler a Zadražilová 2007). Skladba maloobchodu je pomerne rozličná a možno ho klasifikovať na potravinársky a nepotravinársky a
na základe ponúkaného sortimentu na špecializovaný a nešpecializovaný
(univerzálny). Maloobchodné činnosti možno rozdeliť do dvoch skupín, a
to: maloobchod realizovaný v sieti predajní a maloobchod realizovaný mimo
predajnú sieť (Szczyrba 2006). Väčšina maloobchodu sa odohráva práve v
sieti maloobchodných predajní. Maloobchodná predajňa tak predstavuje
miesto, kde konečný spotrebiteľ a zákazník najčastejšie kupuje výrobky (tovary) na uspokojenie svojich požiadaviek.
Maloobchod má nezanedbateľnú vonkajšiu väzbu na bývanie, spôsob
života, životnú úroveň, životné prostredie a rôzne iné oblasti, aj preto sa
mu vo všetkých jeho formách venuje celá rada zahraničných ale aj domácich
odborníkov z rôznych vedných disciplín (ekonómia, urbanizmus, sociológia, geografia a i.).

4.4.2 Pojem transformácia v maloobchode
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Slovenský maloobchod prešiel vo svojom vývoji mnohými zmenami
(Očovský 1974, Mitríková 2008, Trembošová 2012, Križan a Lauko 2014).
Tieto zmeny možno vo všeobecnosti nazvať ako transformácia. Čiže ide o
zmeny vo funkcii maloobchodu v zmysle jeho úlohy v hospodárstve krajiny
(ekonomický aspekt) alebo taktiež o zmeny vo funkcii maloobchodu v zmysle úlohy k spotrebiteľom. Maloobchod možno potom chápať už nie len ako
odvetvie hospodárstva v distribúcii tovarov konečným spotrebiteľom, ale
aj napríklad ako lokality realizácie cestovného ruchu (Timothy 2005, Mitríková a kol. 2012). Ďalšiu skupinu zmien predstavujú zmeny vo forme a
spôsobe maloobchodného predaja, s ktorými súvisia zmeny prenášajúce sa
na správanie spotrebiteľov (Kunc a kol. 2013, Masvelt 2005, Spilková 2012).
Často sú zmeny v maloobchode spájané s pojmom globalizácia. Možno však
poukázať na skutočnosť, že globalizácia nemusí viesť k transformácii, resp.
prejavy globalizácie v hospodárstve v priestore a čase varírujú v zmysle
transformačných zmien. Dôvodom môžu byť politické, kultúrne alebo ekonomické vplyvy. V prípade prvej skupiny ide o istú izolovanosť od prejavov
globalizácie v maloobchode napriek tomu, že sa maloobchod transformuje.

Časť 4: Sídla a služby ako regionotvorný element
Ako príklad možno uviesť transformáciu maloobchodu na Slovensku v období medzi rokmi 1948 až 1989 (cf. Očovský 1974). V prípade druhej skupiny
vplyvov má tradícia a hodnoty danej spoločnosti väčšiu váhu ako globalizačná vlna, a preto globalizácia do transformácie maloobchodu zasahuje
iba limitovane. Poslednou skupinou sú ekonomické vplyvy priestorovo podmienená hospodárskou aktivitou a schopnosťou maloobchodníkov uspokojiť svoje požiadavky aj v menej rozvinutých regiónoch. Súkromní maloobchodníci sa správajú výsadne trhovo a nie sú nútení poskytovať služby
bez ziskov ako tomu bolo v povojnovom období na Slovensku, kedy štátny
(družstevný) maloobchod zabezpečoval základnú občiansku vybavenosť aj
v najodľahlejších a najmenej rozvinutých regiónoch. Po prechode na trhové
hospodárstvo sa transformuje aj maloobchod na súkromný sektor, čo vedie
k zmenám priestorového usporiadania maloobchodu.
Transformácia maloobchodu je v tejto kapitole analyzovaná v zmysle
časovej a priestorovej zmeny realizácie maloobchodného predaja v kontexte
zhodnotenia faktorov vplývajúcich na tieto zmeny.

4.4.3 Maloobchod na Slovensku do roku 1989
Vývojové trendy v slovenskom maloobchode boli výrazne ovplyvnené
politickými ako aj hospodárskymi podmienkami v krajine. Preto pre charakteristiku transformačných procesov v súčasnom maloobchode možno v
stručnosti komentovať rozvoj (malo)obchodu v minulosti, keďže jeho vývoj,
vlastnosti a socioekonomické podmienky formovali súčasný stav tohto odvetvia.
Rozvoj obchodu ako takého na území Slovenska má dlhú históriu a jeho
korene siahajú ďaleko do minulosti (Očovský 1974, s. 220-222). Výraznejším vplyvom rozvoja maloobchodu bol vznik špecializovaných obchodných
stredísk s koncentráciou obchodných funkcií. Boli nimi jarmoky a trhy. K
výrazným zmenám v maloobchode na Slovensku došlo v povojnovom období po vzniku Československej republiky rozvojom podnikateľských aktivít
v odvetví, podomovým predajom a rozvojom rozličných spotrebných družstiev. Postavenie obchodu v hospodárstve krajiny malo stále dôležitejšiu pozíciu. V tomto období vznikajú aj prvé obchodné domy s jednotnými cenami
(ASO, TETA, Brouk či Babka), čo na jednej strane viedlo k rastu odvetvia,
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no na druhej strane k značnej koncentrácii maloobchodu a jeho priestorové
rozloženie sa stávalo čoraz nerovnomernejšie.
Pre povojnové obdobie (po II. svetovej vojne) bola charakteristická rozdrobenosť obchodnej siete s prevahou individualistického vlastníctva a
taktiež nerovnomerné rozloženie v priestore. Dôležitým momentom bola
zmena vlastníckych pomerov po roku 1948, dokedy mal prevahu súkromný
sektor a po znárodnení obchodu sa sformoval štátny obchod. Kým v roku
1948 patrilo súkromnému sektoru 88 % predajní, v roku 1949 takmer 25 %,
v roku 1950 sa podiel znížil na 9 % a po roku 1960 sa v maloobchode už
nevyskytoval. Štátny obchod mal za úlohu zásobovať prevažne mestá. Na
vidiek boli zamerané spotrebné družstvá, ktoré boli zjednotené pod názvom
Jednota. Ďalším dôležitým prvkom vo vývoji maloobchodu bolo zavedenie
jednotných cien, čím de facto konkurencia v maloobchodnom prostredí prestala existovať. Postupne dochádzalo k rozvoju maloobchodnej sieti, ktorú
na vidieku dopĺňal ambulantný predaj a oživenie tradícií v organizovaní
trhov (Očovský 1974). Pre mestá bola charakteristická výrazná koncentrácia
maloobchodu do centrálne umiestnených obchodných domov. Maloobchodná sieť tvorená približne 17 000 predajňami zostala po 60.-tych rokoch 20.
storočia takmer nemenná počas nasledujúcich troch dekád.
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V porovnaní s vyspelými európskymi ekonomikami, bol maloobchod na
Slovensku (v Československu) nedostatočne rozvinutý, v mnohých aspektoch kriticky hodnotený (Krásný 1992):
• Hustota maloobchodnej siete (uvedená počtom predajní na 1 000 obyvateľov) bola veľmi nízka (približne polovica priemeru v západnej Európe). Zvlášť pozoruhodná bola veľmi obmedzená škála predajní vo
väčších mestách.
• Maloobchodná kapacita (veľkosť predajnej plochy na 1 000 obyvateľov)
bola tiež veľmi nízka (približne štvrtina úrovne v mnohých krajinách
západnej Európy). Dodávka tovaru do predajní, najmä nepotravinárskeho tovaru, bola výrazne obmedzená.
• Nepriaznivé podmienky v maloobchode určené hodnotami hustoty a
kapacity maloobchodu podmieňovali štruktúrne nedostatky prejavujúce sa obmedzenou prítomnosť obchodov s nepotravinárskym sortimentom, absenciou moderných veľkometrážnych predajní ako aj výraznými
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rozdielmi vo funkcii maloobchodu na miestnej a regionálnej úrovni v
zmysle uspokojenia dopytu spotrebiteľov.

4.4.4 Etapy transformácie maloobchodu na Slovensku po
roku 1989
K najvýznamnejším zmenám v maloobchode došlo po roku 1989 po prechode z centrálne riadeného hospodárstva na trhové. T. Krásný (1992) nazýva obdobie nástupu centrálne riadeného hospodárstva do roku 1989 ako dlhú
a stresujúcu cestu od kapitalizmu ku kapitalizmu. Odvetvie maloobchodu v
nových spoločensko-ekonomických podmienkach prechádzalo po roku 1989
výraznou transformáciou a za relatívne krátke obdobie sa v odvetví prejavili viaceré transformačné procesy v súvislosti s nástupom globalizácie v
maloobchode (cf. Kunc a kol. 2012, s. 36-39). Na počiatky transformácie vnútorného obchodu mali vplyv viaceré faktory, akými boli liberalizácia trhu,
zmena vlastníckych foriem, decentralizácia a demonopolizácia maloobchodu ako aj liberalizácia cien (Krásný 1992, Pražská a kol. 2000). Liberalizácia
cien tovarov mala za následok obmedzenie spotreby a rozvoja maloobchodu
ako takého. Ako príklad možno uviesť enormný a skokový nárast cien od
1. januára v roku 1991, kedy v priebehu jedného dňa ceny narástli o 32 %
(Drtina 1995).
Zmeny vlastníckych foriem v maloobchode sa prejavovali reštitúciou
majetkov pôvodným vlastníkom, vstupom nových subjektov do ekonomiky
ako aj prevodom štátneho majetku súkromným subjektom. Reštitúcia majetkov prebiehala najmä v rokoch 1991 a 1992 podľa prijatej legislatívy. Proces
reštitúcie bol v súlade so zákonom č. 403/1990 Z.z. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd, známi aj ako tzv. reštitučný zákon. Privatizácia štátneho majetku prebiehala ako tzv. malá a veľká privatizácia. Malú privatizáciu upravoval zákon č. 427/1990 Z.z. o prevodoch vlastníctva štátu k
niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby. Tá prebiehala v rokoch
1991–1992 a dokončená bola v roku 1993. Cieľom malej privatizácie bola
podpora vzniku a rozvoja konkurenčného prostredia. Predaj štátneho majetku sa uskutočňoval prostredníctvom okresných privatizačných komisií.
Veľkú privatizáciu upravoval zákon č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby. Išlo o viaceré spôsoby predaja štátneho majetku
v podobe aukcií, verejných súťaží alebo priamym predajom či bezúplatným
prevodom majetku. Vývoj maloobchodu výrazne poznačila kupónová privatizácia, ktorá prebiehala v dvoch kolách. Jej podstatou bola kúpa kupónovej
knižky s investičnými bodmi, za ktoré bolo možné objednať si akcie privatizovaných spoločností. Vzhľadom na politicko-spoločenské pomery a spôsob
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realizácie možno tento spôsob transformácie (aj) v maloobchode označiť ako
neštandardný.
Prechod z centrálne riadeného hospodárstva na trhové znamenal revolúciu v hospodárstve krajiny, čo sa samozrejme prejavilo aj v maloobchode.
Transformácia maloobchodu mala rôznu intenzitu v čase a jej prejavy sa v
priestore líšili. Analýzou týchto zmien v slovenskom maloobchode možno
identifikovať niekoľko etáp transformácie (cf. Kunc a kol. 2013):
(i)
Atomizácia maloobchodu
(ii) Internacionalizácia/globalizácia maloobchodu
(iii) Konsolidácia maloobchodu.
Každá z týchto etáp má svoje charakteristické znaky a prejavy v urbánnom a rurálnom prostredí. Ako podotýka J. Mitríková (2008, s. 65), transformačný proces zahŕňa v sebe množstvo vzájomne súvisiacich, navzájom sa
prelínajúcich a dopĺňajúcich sa zmien.

4.4.4.1 Atomizácia maloobchodu
Proces atomizácie maloobchodu je príznačný pre postkomunistické krajiny v súvislosti so zmenou politicko-ekonomických podmienok. Maloobchod sa v nich vyvíjal v odlišných podmienkach ako v ostatných krajinách.
Centrálne riadené hospodárstvo a izolovanosť od okolitých trhov istým spôsobom konzervovali maloobchodný status, na ktorý nemali vplyv globalizačné trendy. Tie sa začali prejavovať po prechode na trhové hospodárstvo,
pričom prvým výraznejším transformačným procesom v maloobchode bol
proces atomizácie maloobchodu. Proces atomizácie maloobchodu sa v rôznych krajinách prejavuje rôznou intenzitou a taktiež v rôznych časových
obdobiach s odlišnou dĺžkou trvania a prechodu na globalizačné procesy.
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Ako konštatuje J. Mitríková (2008, s. 65-68), vývoj maloobchodnej siete bol v transformačnom období vo svojej prvej fáze (atomizácii) spojený
so zmenou spoločensko-ekonomických podmienok a politického prostredia.
Ide o obdobie prvej polovice 90. rokov 20. storočia. Dôsledkom privatizačných a reštrukturalizačných procesov bol vznik veľkého počtu obchodných
živností sprevádzaný likvidáciou mnohých dovtedajších veľkých obchodných organizácií a iba pozvoľným vytváraním nových filiálok. Atomizácia obchodu bola priestorovo a organizačne charakteristická roztrieštením
štruktúry maloobchodu so znakmi decentralizácie a dekoncentrácie štruktúr maloobchodnej siete, ktorá bola značne rozdrobená. Vo sfére obchodu
a služieb dochádzalo k zvýšeniu počtu pôsobiacich organizácií a násled-
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nému zvýšeniu počtu pracovníkov v odvetví. Transformácia (globalizácia)
maloobchodnej siete v období atomizácie prebiehala takmer výlučne bez
účasti zahraničných maloobchodných reťazcov. Na rozvoji maloobchodu a
jeho transformácii sa podieľal domáci súkromný kapitál a vplývali naňho aj
transformačné procesy súvisiace s rozpadom štátnych a družstevných organizácií vnútorného obchodu. Čiže proces internacionalizácie v maloobchode
na Slovensku mal iba minimálny vplyv na prebiehajúce globalizačné procesy prejavujúce sa ako zmeny vo funkčnej a fyzickej priestorovej štruktúre
mesta (Bednář 2005).
Vo všeobecnosti možno štruktúru obchodných konceptov podnikajúcich
na slovenskom trhu počas obdobia atomizácie charakterizovať ako nevyhovujúcu. Prevažujúcim maloobchodným konceptom na slovenskom trhu bola
v tomto období menšia samoobsluha a tradičná pultová alebo zmiešaná potravinárska predajňa, v prípade širokosortimentného tovaru obchodný dom
a pri špecializovanom sortimente malá špecializovaná predajňa alebo zmiešaná predajňa. Vzhľadom na skutočnosť, že pretrvávala produkčná koncepcia marketingu, trh si len začínal uvedomovať potrebu širšieho spektra obchodných konceptov a komplementárnych služieb. Táto potreba sa stávala
čoraz silnejšou v súvislosti s diferenciáciou spotrebiteľov a tiež v súvislosti
so začínajúcou cenovou a kvalitatívnou kategorizáciou tovaru (Mitríková
2008, s. 66).
P. Bednář (2005) pri posudzovaní transformácie maloobchodu v mestskom prostredí (Ostrava) hodnotí proces atomizácie a jeho vplyv na mesto
v dvoch úrovniach. Prvou z nich je zmena v priestorovej štruktúre mesta.
V tejto súvislosti je potrebné rozlíšiť zmeny vo fyzickej štruktúre a funkčnej štruktúre mesta. Kým v prípade fyzickej štruktúry možno diskutovať
o úpadku alebo regenerácii fyzického stavu objektov, pri funkčnej štruktúre ide o zmenu alebo zachovanie funkčného využitia pozemkov, plôch,
objektov a priestorov pre maloobchod (cf. Spilková a Šefrna 2010). Druhou
úrovňou sú zmeny v maloobchodnej štruktúre mesta. Tie možno charakterizovať ako nachádzanie nových priestorov pre maloobchodné podnikanie,
zmenu alebo zachovanie sortimentu predajných jednotiek, zvýšenie počtu
predajných jednotiek, nárast predajných plôch, zvýšenie podielu nepotravinárskych predajní na celkovom počte predajných jednotiek, fragmentáciu vlastníctva maloobchodných predajní na jednotlivé predajné jednotky,
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rozvoj ambulantného (stánkového) predaja (cf. Fertaľová 2004, Trembošová
2010).
Atomizácia maloobchodu mala za následok zvýšenie počtu predajní a
zároveň zníženie počtu obyvateľov na predajňu. Predajná plocha rapídne
rástla, čím sa zvyšoval aj plošný štandard. Zároveň však klesal obslužný
štandard, vyjadrený ako počet obyvateľov pripadajúcich na jedného pracovníka v maloobchode. Atomizácia sa prejavovala aj vo veľkoobchode, kde
možno taktiež pozorovať rapídny nárast registrovaných subjektov. V roku
1990 to bolo 450 registrovaných spoločností, v roku 1993 tento počet narástol
na 19 500. Koncom roka 1992 viac ako dve tretiny tržieb pripadala na spoločnosti s menším počtom zamestnancov ako 25 (Drtina 1995).
Pre proces atomizácie je charakteristický stav, kedy malometrážne predajne predstavujú ťažisko realizácie predaja. Možno ho považovať za významný proces v dôsledku iniciálnej etapy transformácie maloobchodu vo
všetkých postkomunistických krajinách. Proces atomizácie predstavuje istú
prechodnú fázu vo vývoji maloobchodu medzi centrálne riadeným a izolovaným hospodárstvom a dynamickými prejavmi globalizačných procesov
vo forme internacionalizácie maloobchodu.

4.4.4.2 Internacionalizácia/globalizácia maloobchodu
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Internacionalizácia v maloobchode na Slovensku viedla k globalizácii
maloobchodu ako celku a vice versa. P. Dicken (1998) považuje za relevantné
rozlišovať medzi internacionalizáciou a globalizáciou. Internacionalizáciu
definuje ako jednoduché rozšírenie ekonomických aktivít cez národné hranice. Globalizácia znamená funkčnú integráciu medzinárodne rozptýlených
aktivít a ako taká odráža kvalitatívne zmeny v organizácii ekonomických
činností. Preto je pozornosť v tejto kapitole venovaná nielen internacionalizácii maloobchodu na Slovensku, ale aj procesom kooperácie, koncentrácie
maloobchodu vyvolané vplyvom globalizácie spoločnosti.
Na Slovensku možno rozlíšiť niekoľko fáz internacionalizácie maloobchodu . Do polovice 90. rokov 20. storočia bol maloobchod na Slovensku
relatívne bez vplyvov medzinárodných maloobchodných spoločností. Isté
prieniky na slovenský trh zaznamenali spoločnosti privatizujúce obchodné
domy (K-mart) pred týmto obdobím. Výraznejšia penetrácia domácich trhov
krajín východnej Európy internacionálnymi spoločnosťami však nastala až
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po v druhej polovici 90. rokov 20. storočia (Akehurst a Alexander 1995, Coe
2004).
Pri hodnotení priebehu internacionalizácie maloobchodu na Slovensku
možno vychádzať z bázického ukazovateľa vstupu internacionálnej spoločnosti na slovenský trh. Samozrejme, nie je možné zhodnotiť vstup všetkých
internacionálnych maloobchodníkov na území Slovenska, preto je pozornosť
zameraná na medzinárodné spoločnosti, ktoré agentúry na prieskum trhu
(TERNO, GfK) zaradili do rebríčka najvýznamnejších obchodných spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa vybraných kritérií v danom roku. Počiatky reálnej internacionalizácie maloobchodu na Slovensku po roku 1989
sú späté s príchodom medzinárodných spoločností do niektorých slovenských miest (Bratislava, Nitra a i.). Ide o prvú polovicu 90. rokov 20. storočia. Charakteristikou črtou tejto fázy internacionalizácie je hľadanie pozície
na trhu, čo súvisí aj s neúspechom niektorých spoločností na meniacom sa
prechodnom hospodárstve Slovenska. Ako príklad možno uviesť spoločnosť
Kmart, ktorá na Slovensku začiatkom 90. rokov 20. storočia kúpila časť obchodnej siete Prior. V roku 1996 však svoje aktivity odpredala britskej spoločnosti Tesco. Druhú fázu internacionalizácia maloobchodu na Slovensku
možno považovať za najvýraznejšiu. Na slovenský trh vstupovali významné
medzinárodné spoločnosti prevažne zo západnej Európy.
Samozrejme maloobchod na Slovensku neovplyvňovali výlučne internacionálne spoločnosti, ale na globalizáciu hospodárstva reagoval aj tuzemský maloobchod. Domáce malé a stredné podniky mali dve možnosti ako sa
vyrovnať s realitou internacionalizácie/globalizácie (Lesáková 2004). Prvou
možnosťou bolo aktívne zapojenie malých a stredných podnikov do globalizačných procesov v zmysle prechodu na internacionálnu úroveň. Druhou
možnosťou bolo prispôsobovanie sa globalizačným tendenciám a zameranie
sa iba na lokálny až regionálny trh uplatňovaním rôznych druhov kooperácií. Pre túto etapu vývoja maloobchodu na Slovensku je charakteristický aj
proces kooperácie maloobchodníkov. Kooperácia v slovenskom maloobchode prebiehala aj v povojnových rokoch, počas centrálne riadeného hospodárstva (Očovský 1974). Jej charakter bol však odlišný od kooperácie trhového
hospodárstva pod vplyvom globalizácie. Kým v minulosti sa v slovenskom
maloobchode takmer výlučne realizovala kooperácia formou družstiev, v
súčasnosti môže mať kooperačný zväzok podnikateľov rôzne podoby: franšízing, klaster, družstvo, zväz či združenie (Križan a Lauko 2014).
Vplyv internacionálnych spoločností vytvára silný konkurenčný tlak na
domácich maloobchodníkov. Tí sa v snahe upevnenia pozície na trhu a reali-
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zácie výhodnejších podmienok vo vzťahu k výrobcom a dodávateľom združujú do rôznych obchodných aliancií. Internacionálne spoločnosti si postupne upevňujú na slovenskom trhu svoje pozície a vzhľadom na objem obratu
a charakter slovenského spotrebiteľa môžu cenu tovarov výrazne znižovať.
Pre nezávislých maloobchodníkov je preto vstup do kooperačných zväzkov
optimálna možnosť konkurovať internacionálnym spoločnostiam. Kooperácie často realizujú spoločné marketingové aktivity alebo koordinujú legislatívne činnosti, majú jednotnú vizualizáciu predajní a nezriedka ponúkajú
vlastnú privátnu značku.
Internacionalizácia je proces charakteristický pre urbánne prostredie,
kooperácie sú príznačné aj pre rurálne prostredie. Pre vidiek a periférne
oblasti predstavujú kooperačné zväzky samostatných predajcov v podstate
jedinú možnú alternatívu ako sa udržať na trhu (Szczyrba 2005a). V snahe
vytvoriť relevantnú konkurenciu globálnym spoločnostiam dochádza v maloobchode na vidieku ku vzniku rôznych kooperačných zväzkov s cieľom
úspešného pôsobenia na trhu.
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Na Slovensku má priestorové rozmiestnenie kooperácie (najmä franšízing) v maloobchode odlišné črty ako v západných krajinách, pre ktoré sú
príznačné dve vlastnosti. Centrály kooperačných zväzkov sú lokalizované v
mestách alebo husto zaľudnených regiónoch, samotné kooperačné jednotky
sú rozmiestnené v riedko zaľudnených regiónoch, na vidieku (Caves a Murphy 1976). Takéto usporiadanie kooperácií v priestore nie je pre Slovensko
jednoznačné (Križan a Lauko 2014). Kooperácia v slovenskom maloobchode
má isté špecifiká. Prvým z nich je, že na západnom Slovensku je kooperácia
sústredená prevažne na vidiek z dôvodu silnej penetrácie medzinárodných
spoločností v mestách v zmysle postupu globalizačných trendov s časovým
oneskorením v smere západ → východ, na východnom Slovensku (a čiastočne na strednom Slovensku) došlo k rozvoju kooperácií v potravinárskom
maloobchode aj v mestách. Ako ďalšie špecifikum možno uviesť skutočnosť,
že kooperácia na vidieku dominuje v potravinárskom maloobchode, kooperácia v mestách má rôznorodý charakter (farmaceutický, drogistický, elektrotechnický maloobchod a pod.). Príkladom je sieť predajní Môj obchod,
ktoré boli v roku 2013 lokalizované prevažne na vidieku (92,6 % predajní).
Na druhej strane sieť predajní elektrotechniky a domácich spotrebičov Euronics dominuje v mestách. Zo 47 prevádzok je iba jediná lokalizovaná vo
vidieckej obci (obr. 146).
Kooperačné zväzky maloobchodníkov na Slovensku možno podľa počtu
prevádzok a ich priestorového rozmiestnenia klasifikovať do troch skupín:
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Obr. 146. Príklad kooperácie v maloobchode v mestách a na vidieku na
území Slovenska.
Zdroj: Interné databázy spoločností (2014).
regionálne, nadregionálne, národné. Ako príklad regionálnej kooperácie
možno uviesť potraviny Koruna. V súčasnosti sú prevádzky tejto kooperácie
koncentrované v regiónoch Kysuce, Orava, Liptov, Horné Považie, Stredné
Považie, Turiec, Horná Nitra a Horehronie. Pôsobenie predajnej siete sa sústreďuje do jedného až dvoch krajov (obr. 147).
Predajné siete klasifikované ako nadregionálne kooperácie majú svoje
prevádzky v priestore viac rozptýlené. Prevádzky sú lokalizované vo viacerých vyšších územných celkoch, niekedy s vyššou koncentráciou v niektorom
z nich. Príkladom nadregionálnej kooperácie je spoločnosť Kinkekus, ktorá
realizuje franšízing v oblasti domácich potrieb. Sieť predajní zapojených do
kooperácie pokrýva región od Bratislavy po Ružomberok a je priestorovo
obmedzený hranicami západného Slovenska. Za nadregionálnu kooperáciu
možno považovať sieť 24 predajní Norbi Update rozšírených prevažne na
západnom, v menšej miere na strednom a v 2 lokalitách na východnom Slovensku (obr. 147).
Prechod medzi jednotlivými veľkostnými kategóriami kooperácie je
plynulý, bez výrazných hraníc. Kritériá pre dané kategórie nemožno striktne definovať. Niektoré spoločnosti majú výrazne nadregionálny charakter,
avšak niekoľkými prevádzkami zasahujú aj do vzdialenejších regiónov. Z
hľadiska priestorového pokrytia územia by bolo možné tieto spoločnosti
klasifikovať ako národné, avšak z aspektu koncentrácie predajní ako nadnárodné. Kooperácia na najvyššej hierarchickej úrovni priestorovo pokrýva
relatívne rovnomerne celé územie Slovenska. Vzhľadom na veľkosť kooperácie a efektívnosť činnosti je často vnútorne členená na menšie jednotky.
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Obr. 147. Príklad regionálnej (A), nadregionálnej (B) a národnej (C)
kooperácie v maloobchode na území Slovenska.
Zdroj: Interné databázy spoločností (2014)

Typickou kooperáciou na národnej hierarchickej úrovni je spoločnosť COOP
Jednota s členskou základňou 31 družstiev a viac ako 2 200 predajní rôznych
formátov (obr. 147) alebo aliancia NOBA združujúca viac ako 500 maloobchodníkov či sieť predajní Bala v súčasnosti s viac ako 700 predajňami.
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Charakteristickou črtou tejto etapy transformácie maloobchodu je koncentrácia odvetvia. Š. Očovský (1973, s. 289) definuje koncentráciu jednak
ako nahromadenie maloobchodných prevádzok rôznych druhov a typov,
jednak výrazné zvýšenie kvantitatívnych ukazovateľov maloobchodu, napr.
sumy počtu zamestnancov, veľkosti predajnej plochy alebo dosiahnutého
maloobchodného obratu. Koncentráciu maloobchodu možno hodnotiť z
dvoch aspektov. Prvým aspektom je ekonomický. Ekonomická koncentrácia
v maloobchode udáva nárast podielu vplyvu najvýznamnejších spoločností
v maloobchode na danom území. Na Slovensku začala ekonomická koncentrácia intenzívnejšie prebiehať až v 2. polovici 90. rokov 20. storočia. Rok
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1996 možno analýzou rebríčka TOP 50 obchodných spoločností na Slovensku považovať za vrchol procesu dekoncentrácie (TERNO Slovakia). V TOP
10 obchodných spoločností na Slovensku dominovali domáci obchodníci aj
v roku 2000. Výraznejšie zmeny možno pozorovať v roku 2005, kedy v rámci
TOP 10 pôsobilo na Slovensku 7 internacionálnych spoločností. Je potrebné
poznamenať, že celkový obrat obchodu spotrebných družstiev COOP Jednota Slovensko sa pohyboval na úrovni 30 mld, Sk, avšak žiadny z jeho členov
nedosiahol hranicu zaradenia do TOP 10. Tento trend pretrváva do súčasnosti (databázy spoločností TERNO a GfK Slovakia, INCOMA Slovakia).

Obr. 148. Vývoj veľkosti predajnej plochy [tis. m2] jednotlivých
maloobchodných formátov na Slovensku medzi rokmi 1993–2011
Vysvetlivky: A – obchodné domy, B – nákupné strediská, C – zmiešané
predajne, D – supermarkety, E – hypermarkety
Spracované podľa Štatistických ročeniek Slovenskej republiky 1994–2013
Druhým aspektom je geografický. Rozmiestnenie maloobchodnej siete
nie je náhodné, riadi sa istými pravidlami, princípmi s cieľom uspokojiť
potreby predajcov a spotrebiteľov (Cimler 1997, Szczyrba 2005). Jedným z
týchto princípov je relatívna rovnomernosť vytvárania a koncentrácie maloobchodnej siete. Rovnomerné rozmiestnenie maloobchodnej siete je chápané
ako rovnováha medzi ponukou a dopytom, resp. potenciálom kúpyschopnosti spotrebiteľov a predajnými kapacitami obchodníkov. V dlhodobom
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vývoji možno v maloobchodnej sieti identifikovať nasledujúce vývojové tendencie (Szczyrba 2005): (i) priestorová koncentrácia, (ii) prevádzková koncentrácia, (iii) sortimentová koncentrácia. Priestorová koncentrácia súvisí so
zvyšovaním kapacity maloobchodnej siete v lokalitách sústredeného dopytu
a frekvencie obyvateľov (cf. Križan a Tolmáči 2012). Prevádzková koncentrácia v maloobchode sa prejavuje zvyšovaním priemernej veľkosti predajných jednotiek, resp. predajnej plochy (obr. 148). Prevádzková koncentrácia
je spájaná prevažne s rozvojom veľkoformátových predajní. Sortimentová
koncentrácia a špecializácia je chápaná v zmysle poskytovania súbornej sortimentovej ponuky veľkoplošných jednotiek a s rozvojom nákupných centier
(Križan a Lauko 2014).
Pri hodnotení priebehu procesu koncentrácie maloobchodu na území
Slovenska možno vyčleniť niekoľko vývojových fáz (cf. Bednář 2005, Szcyrba 2005, Szcyrba a kol. 2007, Kunc a kol. 2013):
(i)
etapa dynamického rozvoja v sieti supermarketov (od roku 1996);
(ii) etapa dynamického rozvoja v sieti hypermarketov (od roku 1999);
(iii) etapa dynamického rozvoja v sieti nákupných centier (od roku 2000);
(iv) etapa dynamického rozvoja v sieti diskontov (od roku 2004).
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Etapu dynamického rozvoja supermarketov možno datovať od roku
1996, vstupom spoločnosti Tesco Stores SR na slovenský trh kúpou obchodných domov od spoločnosti Kmart. Pre všetky uvedené etapy je charakteristický progres v čase. Počet daných predajných formátov každoročne narastá. V roku 2012 bolo na území Slovenska 601 supermarketov prevažne v
mestách (obr. 149). Vo vývoji možno pozorovať trend zvyšovania podielu
supermarketov vo vidieckych obciach. Kým v roku 2001 bolo na slovenskom
vidieku lokalizovaných 11,9 % všetkých supermarketov, v roku 2012 podiel
narástol na 28,1 %. Taktiež možno konštatovať, že výstavba supermarketov
sa presúva aj do miest s menším počtom obyvateľov.
Dynamický rozvoj hypermarketov začal samotným otvorením prvého
hypermarketu v roku 1999 v Nitre. O dva roky neskôr bolo na území Slovenska už 22 hypermarketov, v roku 2012 sa ich počet zvýšil na 154 (obr. 149)
s medziročným nárastom viac ako 10 %. Intenzívny rozvoj formátov hypermarket vychádza z obľúbenosti hypermarketov ako hlavného miesta nákupu, v ktorom sa realizuje viac ako štvrtina všetkých nákupov (GfK Slovakia).
Trendom zostáva presun daného formátu aj do suburbánnych zón väčších
miest, pričom podiel vidieckych hypermarketov predstavuje 8,4 %. Ide napr.
o obce Dunajská Lužná či Ivánka pri Dunaji v zázemí hlavného mesta. Druhým faktorom na rozvoj tohto formátu na vidieku je výstavba nákupných
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Obr. 149. Vybrané nákupné formáty na území Slovenska v rokoch
2001 a 2012
Štatistický úrad SR (2014)
zón, ktorých súčasťou je hypermarket v katastrálnom území vidieckej obce
v rámci procesu komerčnej suburbanizácie (cf. Šveda a Križan 2012).
V porovnaní s Českou republikou je vo vývoji nákupných centier na
Slovensku možné pozorovať určité oneskorenie (Kunc a kol. 2013, s. 69-73).
Prvým nákupným centrom bolo Polus City Center v Bratislave otvorené v
roku 2000. Dynamika rozvoja bola v nasledujúcom období na nízkej úrovni,
do roku 2005 bolo na Slovensku otvorených iba 10 nákupných centier zo
súčasných 44 centier (obr. 150). Výstavba a otváranie nákupných centier na
Slovensku kulminovalo v roku 2010, po ktorom došlo k výraznému prepadu
a prejavom ekonomickej krízy aj v tomto odvetví hospodárstva. Plány developerov zamerané na výstavbu nákupných centier boli pribrzdené a čiastočne modifikované v zmysle redukcie veľkosti pôvodných projektov. Niektoré menili vlastníkov alebo hľadajú strategických investorov na dokončenie
výstavby. Mnohé projekty sú vo výstavbe (D1 Outlet, One Fashion Outlet,
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Bory Mall) alebo vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (Pharos Park).

Obr. 150. Vývoj výstavby nákupných centier na Slovensku v rokoch
2000-2012.
Kunc a kol. (2013).
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Nákupné centrá sa na území Slovenska koncentrujú do hospodárskych
centier a do lokalít so zvýšenou koncentráciou obyvateľstva. Ide prevažne o
krajské mestá (obr. 151). Špecifickú pozíciu má Bratislava s najväčšou koncentráciou nákupných centier na Slovensku s viac ako štvrtinovým podielom
(Kunc a kol. 2013). Najmenšia koncentrácia nákupných centier je príznačná
pre Banskobystrický kraj. Rovnaký počet nákupných centier sa nachádza aj
v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Trendom je výstavba malých (nákupných) centier pod hranicou 5 000 m2 prenajímateľnej plochy a ich lokalizácia
v menších, okresných mestách. Ako príklad možno uviesť projekty Point
(Brezno), Dituria (Levice), Váh (Hlohovec), Ardis (Fiľakovo), projekty Kocka spoločnosti M-Market a pod. Na Slovensku sú najpočetnejšie nákupné
centrá s veľkosťou prenajímateľnej plochy medzi 10 000 až 20 000 m2. Spolu so skupinou nákupných centier o veľkosti do 10 000 m2 prenajímateľnej
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plochy zastupujú viac ako polovicu (56,8 %) všetkých nákupných centier.
Najmenej početné sú veľké nákupné centrá (cf. Križan a Lauko 2014).
Pri hodnotení lokalizácie nákupného centra v rámci mesta možno rozlíšiť tri polohy (Guy 1998): centrum mesta, vnútorné mesto a predmestie. Na
Slovensku dominujú nákupné centrá lokalizované vo vnútornom meste (56,8
%) a z celkovej prenajímanej plochy v nákupných centrách na Slovensku
majú najväčší podiel (53,5 %), avšak priemerná prenajímateľná plocha dosahuje najnižšie hodnoty (19 714 m2). Druhou najpočetnejšou skupinou nákupných centier sú centrá lokalizované na predmestí (29,5 %) s tretinovým
podielom na celorepublikovej prenajímateľnej ploche. Tieto nákupné centrá
dosahujú najväčšie priemerné prenajímateľné plochy (23 492 m2). Nákupné
centrá lokalizované v centrách miest predstavujú najmenej početnú skupinu
(13,6 %) s najmenším podielom prenajímateľných plôch (13,4 %). Priemerná
veľkosť takéhoto nákupného centra dosahuje hodnou 20 617 m2 prenajímateľnej plochy. Všetky nákupné centrá v centrálnych častiach slovenských
miest patria do skupiny tzv. brownfield nákupných centier. Nákupné centrá
postavené ako brownfield dominujú aj v prípade lokalít vnútorného mesta
(84 %). Naopak, v prímestských zónach sa stavali nákupné centrá typu greenfield (77 %). Celkovo na území Slovenska prevažujú nákupné centrá typu
greenfield (54,5 %).
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Obr. 151. Nákupné centrá na Slovensku v roku 2012
Kunc a kol. (2013).
Etapa dynamického rozvoja v sieti diskontov začala na území Slovenska v roku 2004 výraznou plošnou expanziou predajní maloobchodnej siete
Lidl, aj keď pred týmto termínom na slovenskom trhu pôsobili diskontné
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predajne siete Nitrazdroj. Lidl si na slovenskom trhu vybudoval významnú
pozíciu, pričom od roku 2005 figuroval v rebríčku TOP 10 širokosortimentových obchodníkov na Slovensku. V porovnaní s Českou republikou došlo
k výraznému oneskoreniu tejto fázy transformácie maloobchodu (Kunc a
kol. 2013). Fáza dynamického rozvoja diskontov je dlhodobo pod vplyvom
skupiny niekoľkých spoločností (Lidl, Nitrazdroj, CBA). Slovenský trh bol
pre ostatné diskonty menej zaujímavým. Zmena nastala v roku 2013, kedy
prišiel na Slovensko nový nepotravinársky diskont Pepco.
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Obchodné domy sú na Slovensku definované ako maloobchodná jednotka vytváraná súborom predajných oddelení so spoločným prevádzkovým
riešením, ktoré sú sústredené do jedného objektu. Obchodný dom ponúka široký sortiment tovaru (minimálne potraviny, odievanie, priemyselný tovar),
spravidla i verejné stravovanie a doplnkové služby. Minimálny rozsah predajnej plochy je 1 500 m2, vo vidieckom osídlení výnimočne i 1 000 m2. Nákupné stredisko je širokosortimentná maloobchodná jednotka, zabezpečujúca predaj aspoň troch základných sortimentných skupín tovaru (potraviny,
odievanie, priemyselný tovar), a to aspoň v dvoch samostatných predajných
oddeleniach v rámci jedného objektu. Predajné oddelenia majú toho istého
prevádzkovateľa. Nákupné stredisko má predajnú plochu väčšiu ako 250
m2 a menšiu ako 1 000 m2 (vo vidieckom osídlení), mimo vidieckeho osídlenia až 1 500 m2 (Štatistický úrad SR 2014). V predtransformačnom období
predstavovali najvýznamnejšie koncentrácie maloobchodných aktivít. Počet
obchodných domov a nákupných stredísk kulminoval v roku 2001, kedy na
území Slovenska bolo 771 prevádzok. Tento počet predstavuje o takmer 200
prevádzok viac ako v roku 1996, avšak na druhej strane o viac ako 300 menej
ako v roku 2012. Tieto typy maloobchodných formátov boli určené hlavne
pre vidiek (96,1 % predajní v roku 2001), kde zabezpečovali občiansku vybavenosť pre dané obce a širšie okolie. S nástupom ďalších foriem predaja
(etapa rozvoja supermarketov, hypermarketov či diskontov) znamená odliv
spotrebiteľov do lokalít koncentrácie nových predajných formátov. Aj preto
došlo v roku 2012 k výraznejšiemu relatívnemu poklesu počtu prevádzok na
vidieku (95 % predajní) v porovnaní s mestským prostredím (obr. 149).

4.4.4.3 Konsolidácia maloobchodu
Po prudkom raste maloobchodu, ktorý pokračoval do prelomu tisícročia
sa tempo rastu tržieb ako aj vstupu internacionálnych spoločností postupne spomaľuje, trh sa konsoliduje. M. Trembošová (2012) nepovažuje etapu
koncentrácie maloobchodu za ukončenú. Napriek tomu, ďalšou fázou tejto
etapy vývoja maloobchodu je odchod medzinárodných firiem z trhu. Kým
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v Českej republike sa fáza konsolidácie maloobchodu datuje na rok 2006
(Kunc a kol. 2013), pre slovenský trh je príznačný časový posun a aktuálnou
sa stáva v ostatnom období.
Možno poznamenať, že konsolidácia v rôznych odvetviach maloobchodu prebieha odlišne a súbežne možno pozorovať internacionalizáciu aj konsolidáciu v maloobchode. Aktuálne možno na slovenskom trhu pozorovať
konsolidáciu v maloobchode so športovým tovarom. Rastúca konkurencia
a tlak na marže pôsobili odchod viacerých spoločností: Alpha Pro Sport,
Športpro, RM Športline alebo Gigasport. Na druhej strane odchod daných
spoločností zo slovenského trhu znamená expanziu iných (SportsDirect.
com, Decathlon).
Konsolidácia trhu sa prejavuje aj rôznymi fúziami či odpredajom spoločností iným maloobchodníkom na trhu. Ako príklad možno uviesť odchod
spoločnosti Carrefour Slovensko a jeho akvizíciu so spoločnosťou Tesco Stores SR alebo odchod spoločnosti Ahold Retail Slovakia zo slovenského trhu.
Sieť 20 predajní Hypernova, 4 predajní Albert a šiestich čerpacích staníc
prevzala spoločnosť Condorum, ktorá na Slovensku prevádzkuje obchodné siete Terno a Moja Samoška. Obdobne možno poukázať na akvizíciu v
maloobchode so spotrebnou elektronikou v prípade predajní Electro World
spoločnosťou NAY na českom a slovenskom trhu.

4.4.5 Bilancia potravinárskeho a nepotravinárskeho
maloobchodu na území Slovenska
Prejavy transformačných trendov v maloobchode možno hodnotiť na
príklade zmeny počtu predajní počas analyzovaného obdobia. Jedným zo
spôsobov riešenia tohto problému je aplikácia indexu nárastu, resp. poklesu
v porovnaní s rokom počiatočného a koncového časového radu (Bilková a
Križan 2013). Analýzou vzťahu počtu obyvateľov a počtu maloobchodných
predajní v regióne i porovnaného s údajom za celé študované územie, možno analyzované mestá či vidiecke obce rozdeliť do dvoch skupín. Prvú z
nich tvoria lokality s nadpriemernými hodnotami koncentrácie maloobchodu ako im prislúcha vzhľadom na počet obyvateľov a priemer v študovanom
území. Tieto lokality možno nazvať „prebytkové“ v počte maloobchodných
prevádzok. Analogicky potom možno diskutovať o lokalitách s „nedostatkom“ maloobchodných prevádzok (cf. Očovský 1976). Kvantifikáciu daných
„prebytkov“ možno uskutočniť zavedením (pre každú lokalitu) aj teoretický
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počet maloobchodných predajní (STi) v maloobchode viazaný na počet obyvateľov v lokalite:

S Ti = Pi .S
kde P i je počet obyvateľov v meste i a S je priemerný počet maloobchodných
predajní vo všetkých analyzovaných lokalitách (obciach) na Slovensku.
Porovnaním skutočnej a teoretickej hodnoty počtu maloobchodných
predajní možno získať údaj o veľkosti „prebytku“, resp. „nedostatku“
podnikateľských subjektov v danom meste.
Ďalším spôsobom analýzy bilancie maloobchodu je aplikácia indexu
koncentrácie „prebytku“ maloobchodnýh predajní (I k) vychádzajúci z indexu prebytku maloobchodného obratu aplikovaného Š. Očovským (1976):

Ik =

S
P
S i .100

S i − Pi

kde S i je počet maloobchodných predajní v lokalite i, S je počet
maloobchodných predajní vo všetkých obciach na Slovensku a analogicky P i
je počet obyvateľov v meste i a P je počet obyvateľov vo všetkých slovenských obciach. I k bol numericky vyjadrený pre roky 1996 a 2012.
Uvedené indexy boli kvantifikované v prípade vybraných maloobchodných predajní na príklade predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov
a predajní zmiešaného tovaru ako aj na príklade predajní nepotravinárskeho
tovaru.
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4.4.5.1 Bilancia potravinárskeho maloobchodu na území
Slovenska
Do potravinárskeho maloobchodu boli zahrnuté predajne potravinárskeho tovaru, supermarketov a predajní zmiešaného tovaru evidované štatistickým úradom Slovenskej republiky pod kódom U08010 v rámci Mestskej
a obecnej štatistiky. Z databázy možno odfiltrovať predajne zmiešaného tovaru alebo supermarkety, avšak tie evidujú ako samostatné kategórie až od
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roku 2001. Vzhľadom na zachytenie trendov od roku 1996 bola táto kategória hodnotená ako celok.
Špecifickú kategóriu predstavujú obce, v ktorých sa v danom roku nenachádzala ani jedna predajňa potravinárskeho tovaru, supermarket alebo
predajňa zmiešaného tovaru. V roku 1996 predstavoval podiel týchto obcí
na území Slovenska 46 % (obr. 152). Ich najväčšiu koncentráciu možno registrovať v troch makroregiónoch. Prvým z nich je Horný Zemplín, Šariš
a Spiš a čiastočne Dolný Zemplín. Pre územie Slovenska je príznačné najväčšia zastúpenie daných obcí. Druhým regiónom je juh Banskobystrického
kraja prevažne v prihraničnej zóne a tretím regiónom je Orava. Charakter
obcí, sociálna štruktúra obyvateľov, kúpna sila spotrebiteľov boli dôsledok
slabého rozvoja daného maloobchodu počas etapy atomizácie maloobchodu.
V porovnaní s rokom 2012 došlo k výraznejšiemu úbytku obcí bez potravinárskych predajní. Ich podiel klesol na 7,6 % so zostatkovou koncentráciou
na severe východného Slovenska a lokálne na juhu stredného Slovenska.
Na území Slovenska došlo k nárastu týchto predajní v počte 3 441, čoho
dôsledkom je zabezpečenie základnej občianskej vybavenosti v maloobchode dominantného územia republiky. Nárast počtu predajní potravinárskeho
maloobchodu sa prejavil nárastom podielu takmer všetkých vyčlenených kategórií. K najvýraznejšiemu nárastu došlo v prípade obcí s výskytom 2 až 5
predajní. Naopak, relatívne stabilné zostali obce s počtom predajní 6 až 10.
Relatívny aj absolútny pokles bol zaznamenaný v prípade obcí zaradených
do kategórie 11 až 50 predajní. Obce s väčším počtom predajní ako 51 zastupujú mestá (charakteristické aj pre rok 1996 aj 2012), resp. obce nachádzajúce
sa v zázemí (suburbánnej zóne) väčších miest, čo je príznačné pre rok 2012.
Kalkuláciou indexu koncentrácie pre predajne potravinárskeho tovaru
boli vidiecke obce a mestá rozdelené do dvoch, resp. troch skupín. Prvú skupinu predstavujú „nedostatkové“ vidiecke obce a mestá. „Nedostatkové“ vidiecke obce tvorili v roku 1996 podiel 10 % všetkých vidieckych obcí s výraznejšou koncentráciou na západnom Slovensku prevažne v zázemí väčších
miest (obr. 153). Dochádzka obyvateľov do miest za prácou a do škôl znižovala potenciál rozvoja daných maloobchodných predajní v týchto obciach. V
prípade miest ide o takmer 40 % podiel relatívne rovnomerne rozložený po
celom území Slovenska. Pri porovnaní slovenských metropol možno Košice
klasifikovať ako nevýrazne prebytkové. Naopak, Bratislava je výrazne nedostatková, aj keď niektoré mestské časti boli prebytkové. V roku 1996 mala
Bratislava až o 112 predajní menej ako je celoslovenský priemer s prihliadnutím na počet obyvateľov. Najvyššie hodnoty rozdielu medzi teoretickým
a reálnym počtom predajní dosahovali menšie mestá (Strážske, Želiezov-
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Obr. 152. Zmena počtu predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov a
predajní zmiešaného tovaru na území Slovenska medzi rokmi 1996 a 2012.
Štatistický úrad SR (2014).
ce, Hriňová, Sereď). Do druhej skupiny boli zaradené obce, ktoré možno
označiť ako „prebytkové“. V prípade vidieckych obcí ide o najpočetnejšiu
skupinu s podielom takmer 42 % rovnomerne rozmiestnených na území Slovenska. V prípade miest je ich podiel dominantný (takmer 56 %). Najvyššie
hodnoty indexu koncentrácie dosahovali v roku 1996 menšie mestá (Spišská
Stará Ves, Modrý Kameň, Medzev, Kremnica, Fiľakovo, Giraltovce), avšak
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najvyššie absolútne prebytky (rozdiel medzi teoretickým a skutočným počtom predajní) bol charakteristický pre ľudnaté mestá (Prešov, Trnava, Prievidza, Trenčín). Tretiu skupinu zastupujú obce, v ktorých sa v roku 1996
nenachádzala žiadna predajňa potravinárskeho tovaru, supermarket alebo
predajňa zmiešaného tovaru. Na Slovensku v roku 1996 tvoril podiel týchto

Obr. 153. Bilancia predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov a
predajní zmiešaného tovaru v mestách a na vidieku na území Slovenska v
roku 1996.
Zdroj: Štatistický úrad SR (2014).
obcí 42 %, čo výrazne poukazuje na nedostatočnú základnú občiansku vybavenosť v danom období. Výraznejšia koncentrácia vidieckych obcí zaradená
do tejto kategórie bola identifikovaná v Prešovskom a Košickom kraji ako aj
na juhu Banskobystrického kraja. V prípade miest ide o štyri mestá (Jelšava,
Tornaľa, Stupava, Poltár). Oficiálne štatistické dáta vykazujú takýto údaj, no
relevancia týchto dát zostáva v tomto zmysle diskutabilná.
V roku 2012 došlo v prípade predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov a predajní zmiešaného tovaru v mestách a na vidieku na území
Slovenska k výrazným zmenám v porovnaní s rokom 1996 (tab. 40). Výrazne
ubudla kategória obcí bez predajne na hodnotu 8 % vidieckych obcí. Naopak,
ostatné kategórie zaznamenali nárast. Aj keď podiel „nedostatkových“ vidieckych obcí narástol na viac ako tretinový, možno to hodnotiť pozitívne,
pretože ide najmä o obce, ktoré v roku 1996 spadali do kategórie bez predajní. Zároveň sa zvýšil aj podiel vidieckych obcí s prebytkom daných predajní.
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Obr. 154. Bilancia predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov a
predajní zmiešaného tovaru v mestách a na vidieku na území Slovenska v
roku 2012
Štatistický úrad SR (2014).
V mestách bol zaznamenaný odlišný trend. Podiel „nedostatkových“ miest
v roku 2012 zaznamenal nárast a predstavoval viac ako 50 % všetkých miest
vrátane metropol (obr. 154). Naopak, poklesol podiel „prebytkových“ miest.
Paralely možno hľadať v prebiehajúcich globalizačných procesoch v zmysle
koncentrácie maloobchodu. Dochádza k úbytku menších predajní na úkor
veľkometrážnych predajní, čo sa v rámci bilancie predajní prejavuje zápornou hodnotou indexu koncentrácie.
Tab. 40. Bilancia predajní potravinárskeho tovaru, supermarketov a predajní zmiešaného tovaru v mestách a na vidieku na území Slovenska v
roku 1996 a 2012.
1996
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kategória

2012

obce

mestá

obce

mestá

Nedostatkové

10,00 %

40,58 %

37,86 %

52,17 %

Prebytkové

47,97 %

56,52 %

54,12 %

47,83 %

Bez predajní

42,03 %

2,90 %

8,02 %

0,00 %

Štatistický úrad SR (2014).

4.4.5.2 Bilancia nepotravinárskeho maloobchodu na
území Slovenska
Do nepotravinárskeho maloobchodu boli zahrnuté predajne potravinárskeho tovaru, supermarketov a predajní zmiešaného tovaru evidované šta-
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tistickým úradom Slovenskej republiky pod kódom U08050 v rámci Mestskej
a obecnej štatistiky.
Vzhľadom na špecifickosť nepotravinárskeho tovaru a jeho rozmiestnenie na vidieku a koncentrácia v mestách zrejmé, že v porovnaní s potravinárskym maloobchodom prevláda v oboch analyzovaných rokoch kategória
obcí, v ktorých sa žiadna predajňa nepotravinárskeho tovaru nenachádza.
Aj keď medzi rokmi 1996 a 2012 došlo k istému nárastu počtu obcí s takouto
predajňou, v absolútnych hodnotách ide o menej ako 100 obcí. Každopádne,
v dvoch tretinách slovenských obcí sa predajňa nepotravinárskeho tovaru
nenachádza. Mnohé obce sú odkázané na základnú občiansku obslužnosť,
ktorú zabezpečujú práve predajne potravín a zmiešaného tovaru. Dané obce
možno lokalizovať na celom území Slovenska, avšak ide výlučne o vidiecke
obce (obr. 155). V niektorých prípadoch sa obce bez takejto predajne nachádzajú aj v zázemí miest, ktoré poskytuje obchodné funkcie aj zázemiu.
K výraznej zmene počtu predajní nepotravinárskeho tovaru medzi rokmi
1996 a 2012 došlo v prípade kategórie 1 predajňa. Častejším prípadom (154
obcí zaznamenalo pokles a 117 nárast počtu predajní) bolo zníženie počtu
predajní v danej obci na hodnotu 0. Ide najmä o obce z banskobystrického kraja. Možno predpokladať, že v danom období nastal zvýšený trend
v koncentrácii nepotravinárskeho obchodu, čo sa prejavilo aj v ostatných
kategóriách. Výraznejšie zastúpenie obcí s 2 až 5 predajňami nepotravinárskeho maloobchodu možno identifikovať na západnom a severnom Slovensku. Naopak, takmer absentuje v Prešovskom kraji a na východe Košického
kraja. Ide o ľudnatejšie obce často polyfunkčného charakteru (Bernolákovo,
Jaslovské Bohunice), prípadne menšie mestá (Hanušovce nad Topľou). Viac
ako 5 predajní nepotravinárskeho tovaru sú príznačné pre mestá. Na západnom a severnom Slovensku do tejto kategórie spadajú aj obce ako Nižná,
Podbrezová, Rohožník, Tešedíkovo, Veľké Úľany a pod. Ide o vidiecke obce
s priemyselnou funkciou alebo ľudnaté obce na nížine.
Zhodnotením bilancie predajní nepotravinárskeho tovaru v mestách a
na vidieku na území Slovenska v roku 1996 možno konštatovať, že v prípade
vidieka výrazne dominujú obce, v ktorých sa dané predajne nenachádzajú
(tab. 41). Aj keď ich možno lokalizovať na celom území Slovenska, výraznejšie zastúpenie majú tieto obce na východnom Slovensku. V menej ako
pätine obcí predajňa nepotravinárskeho tovaru bola lokalizovaná, avšak ich
počet vzhľadom na priemer možno klasifikovať ako nedostatkový. „Prebytkové“ vidiecke obce predstavovali v roku 1996 takmer 5 % podiel. Ide o obce
v zázemí miest, čo možno spájať s procesom suburbanizácie alebo o obce,
ktoré svojou veľkosťou danou počtom obyvateľov zabezpečujú občiansku

473

Regionálne dimenzie Slovenska
vybavenosť aj širšiemu okoliu (Trstice, Zlaté Klasy, Gabčíkovo, Veľké Úľany). V prípade miest je situácia odlišná. Vzhľadom na funkciu miest a ich
hierarchické usporiadanie je zrejmé, že prevažujú mestá s prebytkom nepotravinárskych predajní (obr. 156). Výrazné prebytky boli zaznamenaná aj v
slovenských metropolách. V Bratislave tvoril rozdiel medzi teoretickým a
reálnym počtom predajní takmer trojnásobok, čo v absolútnych hodnotách
znamená takmer 950 predajní. „Nedostatkové“ mestá zastupuje skupina menej ľudnatých miest (Šaštín-Strážske, Veľký Meder, Sliač) alebo ide o regióny, v ktorých je zvýšená koncentrácia miest prípade mestá svoje funkcie
špecializujú na vybrané odvetvie (Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Gbely). Aj pri hodnotení bilancie
predajní nepotravinárskeho tovaru je pre štyri mestá vykazovaná hodnota 0
predajní. Ide o identické mestá v porovnaní s predajňami potravinárskeho
tovaru, čo možno poukazuje na nedostatky štatistického vykazovania.
Tab. 41. Bilancia predajní nepotravinárskeho tovaru v mestách a na vidieku
na území Slovenska v roku 1996 a 2012.
1996
kategória

Obce

mestá

obce

mestá

Nedostatkové

18,23 %

25,36 %

29,45 %

26,09 %

Prebytkové

4,57 %

71,74 %

2,34 %

73,91 %

Bez predajní

77,20 %

2,90 %

68,21 %

0,00 %

Štatistický úrad SR (2014).
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2012

Bilancia predajní nepotravinárskeho tovaru v roku 2012 poukazuje na
prebiehajúci proces koncentrácie maloobchodu. Potvrdzuje to nárast počtu
„nedostatkových“ obcí o viac ako 10 % a zároveň pokles počtu vidieckych
obcí s prebytkom predajní. Je potrebné poznamenať, že došlo k poklesu obcí
zaradených do kategórie bez predajne, avšak ich celkový pokles nedosahuje hodnoty nárastu „nedostatkových“ obcí. Z regionálneho hľadiska možno
konštatovať obdobné súvislosti ako v roku 1996. Maloobchod v mestách sa
vyvíjal odlišne ako vo vidieckych obciach v intenciách prebiehajúcej globalizácie maloobchodu. Došlo k zvýšeniu „prebytkových“ miest na úkor predajní vo vidieckych obciach v ich širšom zázemí (obr. 157). Do kategórie
„nedostatkových“ miest sa presunula východoslovenská metropola, avšak s
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Obr. 155. Zmena počtu predajní nepotravinárskeho tovaru na území
Slovenska medzi rokmi 1996 a 2012
Štatistický úrad SR (2014).
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Obr. 156. Bilancia predajní nepotravinárskeho tovaru v mestách a na
vidieku na území Slovenska v roku 1996.
Štatistický úrad SR (2014).
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Obr. 157. Bilancia predajní nepotravinárskeho tovaru v mestách a na
vidieku na území Slovenska v roku 2012.
Štatistický úrad SR (2014).
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minimálnym rozdielom medzi teoretickým a reálnym počtom predajní (-1,72
predajne).

4.4.6 Záverečné poznámky
Maloobchod sa na Slovensku vyvíja unifikovane v zmysle prejavov globalizačných procesov a zároveň individuálne v zmysle intenzity a načasovania prejavov vybraných transformačných procesov. Počas komunizmu bola
transformácia maloobchodu obmedzená na rozhodnutia politických elít v
rámci centrálne riadeného hospodárstva, čo sa prejavilo nedostatočným rozvojom, kapacitami, rozmanitosťou a inými charakteristikami maloobchodu
v porovnaní s vyspelými krajinami. Po prechode na trhové hospodárstvo sa
v maloobchode na Slovensku začali výrazne prejavovať transformačné procesy s výrazným oneskorením v porovnaní s rozvinutými krajinami.
Hodnotením transformačných procesov maloobchodu na území Slovenska možno vyvodiť všeobecné závery:
Ad 1. Na Slovensku sa prejavujú všetky globalizačné procesy identifikované v rozvinutých krajinách, ktoré transformujú maloobchod tak na
vidieku ako aj v mestách. Prejavy globalizačných procesov v maloobchode
sú intenzívnejšie v mestách.
Ad 2. Oneskorený priebeh transformačných procesov v porovnaní s okolitými štátmi. Zo štúdií napr. z Českej republiky možno identifikovať oneskorenie v priebehu transformačných procesov v smere západ-východ.
Ad 3. Veľkosť trhu podmieňuje intenzitu prejavov globalizačných procesov. V ľudnatejších mestách a ich zázemí sú procesy zreteľnejšie.
Ad 4. Konsolidáciu maloobchodu na území Slovenska možno zhodnotiť
ako transformáciu v iniciálnej fáze vývoja. Dominujú prejavy internacionalizácie maloobchodu a životný cyklus maloobchodu v tomto zmysle ešte nedosiahol fázu zrelosti (cf. Szczyrba 2005).
Ad 5. Bilancia maloobchodu na slovenskom vidieku poukazuje na negatívny vývoj základných obslužných funkcií vidieka (Szczyrba a kol. 2013).
Ad 6. Koncentrácia potravinárskeho maloobchodu môže viesť k vzniku areálov, v ktorých sú zdravé a cenovo prístupné potraviny nedostupné.
Tieto areály sú označované ako potravinové púšte. Tie možno identifikovať
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v mestách (Križan a kol. 2008), avšak možno ich identifikovať aj na slovenskom vidieku (Križan a kol. 2013). Index koncentrácie nepotravinárskeho
maloobchodu má taktiež vzostupný trend.
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