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SEGMENTÁCIA  GENERÁCIE 50+ 

SEGMENTATION OF THE GENERATION 50+  

 

Matušovičová Monika 

 

Abstrakt: Nezvratným faktom nielen na Slovensku, ale takmer v celom 

vyspelom svete je starnutie populácie. Dlho prehliadaný trhový segment 

seniorov sa v mnohých krajinách dostáva do centra pozornosti. Seniori na prvý 

pohľad tvoria homogénnu skupinu zloženú z ľudí rovnakých záujmov 

a preferencií. Výsledky realizovaných výskumných štúdií prinášajú ale iný 

pohľad. V porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami sú omnoho rozdielnejší 

v potrebách, postojoch, aktivitách a v spotrebiteľskom správaní. 

Z marketingového hľadiska pojem segment seniorov zahrnuje rôznorodú 

heterogénnu skupinu. V článku si kladieme za cieľ prezentovať výsledky 

vlastného kvantitatívneho výskumu zameraného na skúmanie podobností 

a rozdielov medzi slovenskými seniormi. Identifikované štyri typologicky 

rozdielne segmenty nám potvrdili opodstatnenosť skúmania generácie 50+ ako 

heterogénnej cieľovej skupiny. 

 

Kľúčové slová: starnutie populácie, senior, segmentácia trhu seniorov, 

nákupné správanie seniorov. 

 

Abstract: An irreversible fact not only in Slovakia, but in the whole developed 

world is the aging of the population. The long-held market segment of seniors 

has become the focus of attention in many countries. Seniors at first glance 

form a homogeneous group composed of people of the same interests and 

preferences. However, the results of the research studies carried out have 

a different perspective. Compared to other age categories, they are much more 

diverse in their needs, attitudes, activities and consumer behavior. From 

a marketing point of view can be the segment of seniors described as a diverse 

heterogeneous group. The article aims to present the results of our own 

quantitative research aimed at examining similarities and differences between 

Slovak seniors. The four distinct typological segments identified as the results 

of research confirmed the justification of examining the generation of 50+ as 

a heterogeneous target group. 
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1 ÚVOD 

Jedným z najvýznamnejších demografických trendov súčasnej spoločnosti 

vyspelých krajín je starnutie obyvateľstva. Starnutie populácie je proces, 

ktorým sa v danej populácii zvyšuje podiel starých ľudí. Nejde však o vývojovú 

zákonitosť, ale o dôsledok demografického vývoja, ktorý je v súčasnosti 

spôsobený predovšetkým znižovaním pôrodnosti a zvyšovaním strednej dĺžky 

života.  

Celá Európa starne vôbec najrapídnejším tempom na svete. Žiadna z krajín 

EÚ nedosahuje pôrodnosť, ktorá by aspoň udržiavala stály počet obyvateľstva. 

Demografi za túto hodnotu považujú 2,1 dieťaťa na jednu ženu 

v reprodukčnom veku. Najbližšie je k tomu v Európskej únii Írsko s dvomi 

deťmi, postkomunistické krajiny sa držia hlboko pod touto hodnotou. Aktuálna 

miera pôrodnosti v Európe dosahuje len 1,58 dieťaťa na ženu a v niektorých 

krajinách je dokonca nižšia. Na Slovensku je to v súčasnosti 1,34, v Českej 

republike 1,49, v Poľsku 1,38 a v Maďarsku len 1,25 dieťaťa na ženu 

(Hvozdíková, 2014). V krajinách s vysokými príjmami sa predpokladá, 

že v roku 2050 dosiahne priemerný vek úroveň 81,6 oproti 74,8 rokov v období 

1995-2000 (Páleník, 2014).  Za posledných 50 rokov sa v rámci Európskej únie 

zvýšila očakávaná dĺžka života o približne 10 rokov, rovnako u mužov, 

ako aj u žien.  

Aj prognózy vývoja obyvateľstva na Slovensku opisujú jeho ďalší vývoj 

znižovaním prírastku obyvateľstva a starnutím. Potvrdzuje to aj správa 

zverejňovaná Európskou komisiou a Eurostatom o demografických trendoch 

v Európskej únii. Uvádza sa v nej, že na Slovensku žilo v roku 2010 12,3  % 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov, čo bol druhý najnižší údaj po Írsku. 

Predpokladá sa, že do roku 2060 bude podiel obyvateľov vo veku 65 rokov 

a viac na celkovom počte obyvateľov na úrovni 36,1 %, čím sa naša krajina 

zaradí s druhým najvyšším tempom starnutia za Poľsko (36,2 %). V roku 2060 

bude Slovensko podľa odhadov štvrtou najstaršou krajinou z pôvodných 

dvadsiatich siedmich krajín (European Commission, 2011; Eurostat, 2012).  
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Podiel seniorov v populácii sa neustále zvyšuje a postupne sa z nich stáva 

dôležitý trhový segment. Sociologické výskumy dokumentujú, že trh seniorov 

bude v nasledujúcich rokoch jedným z mála rastúcich trhov. Aj keď záujem 

obchodníkov o starších zákazníkov v posledných rokoch mierne vzrástol, 

dôkladný výskum potenciálu a špecifík tohto trhového segmentu zatiaľ chýba 

(Lesáková, 2012).  

2 LITERÁRNA REŠERŠ PROBLEMATIKY 

Pojem senior pochádza  z latinského slova senex, senis (starý), ktorého druhý 

stupeň senior označuje staršieho človeka (Rutishauser, 2005). Podľa autorov 

Šalinga, Šalingovej, Ivanovej a Maníkovej ide o pomenovanie staršieho 

alebo najstaršieho člena spoločnosti alebo kolektívu (2005). Kölzer (1995) 

uvádza, že pojem senior označuje „staršieho človeka“,  a je používaný 

ako pozitívny a sympatický  pojem pre starobu, ktorá je spájaná skôr 

s negatívnymi asociáciami ako sú nevládny alebo chorý.  

Vnímanie pojmu senior je v literatúre nejednotné najmä pri vekovom 

ohraničení pojmu senior. Presne definovať a vymedziť cieľovú skupinu 

seniorov je náročné. Niektorí  autori (Dichter, 2000; Neunzig, 2000) prezentujú 

názor, že  ide o osobu staršiu ako 50 rokov, iní pridávajú ešte desať rokov 

(Krescanková, 2015). Mnoho autorov, inštitútov a spoločností (Bovensiepen – 

Schögel, 2006; Reidl, 2012; Schuckel, 2014) zaoberajúcich sa predmetnou 

problematikou najčastejšie definujú  pojem generácia 50+ alebo skupina Best 

Ager a v rámci takto vymedzených segmentov klasifikujú viac generačných 

skupín seniorov.  

Schiffman a Kanuk (2004) upozorňujú, že na seniorov dnes nemožno nazerať 

ako na klasických starých ľudí tradičného zmýšľania, ale treba prihliadať 

aj na novo sa formujúci segment seniorov – na tých, ktorí sa cítia byť mladšími 

a podriaďujú tomu svoje spotrebiteľské zvyky.  

Súčasní seniori predstavujú veľmi zaujímavý segment spoločnosti. Na prvý 

pohľad tvoria homogénnu skupinu zloženú z ľudí rovnakých záujmov 

a preferencií. Výsledky zahraničných výskumných štúdií „Die Best Ager – 

Eine homogenne Zielgruppe?“ spoločnosti TNS Emnid (Petras, 2006) a štúdie 

kooperujúcich partnerov PwC a Institut für Handel und Marketing „Generation 

55+“- Chancen für Handel und Konsumgüterindustrie“ (Bovensiepen – 

Schögel, 2006) prinášajú ale iný pohľad. V porovnaní s ostatnými vekovými 

kategóriami sú omnoho rozdielnejší v názoroch, postojoch, aktivitách 

a v spotrebiteľskom správaní. Súčasní seniori sú zdravší, informovanejší 
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a majú záujem byť integrovaní do spoločnosti viac, ako kedykoľvek predtým. 

Aj keď sú fyzicky starší, duševne sa cítia byť stále mladí, čomu prispôsobujú 

aj svoje spotrebiteľské správanie.  

Zmeny v cieľovej skupine starších ľudí v porovnaní s minulými rokmi 

analyzuje aj štúdia životného štýlu seniorov Senior-Scout-Lifestyle nemeckej 

spoločnosti A.GE (Reidl, 2012) a výskum A.Generation spoločnosti Factum 

Invenio v Českej Republike (Vysekalová, 2011). Uvedené štúdie potvrdzujú, 

že generácia seniorov netvorí jeden homogénny segment, ale typologicky 

pestrú heterogénnu skupinu. 

Z tohto dôvodu prakticky nemožno definovať jednu veľkú cieľovú skupinu 

seniorov, pretože  trh seniorov nie je homogénny, ale vyznačuje 

sa rôznorodými charakteristickými znakmi. Vhodným nástrojom rozlíšenia 

potrieb starších spotrebiteľov je koncepcia segmentácie trhu. Prístupov 

k segmentácii trhu seniorov je viacero, medzi najznámejšie v súčasnosti patrí 

segmentácia podľa veku (Krieb – Reidl, 2001; Rössing, 2008; Lukačovičová, 

2012), fázy životného cyklu (Meyer – Hentschel, 2004) a podľa životného štýlu 

(Rutishauser, 2005; Vysekalová, 2011; Krescanková, 2012; Reidl, 2012).  

Početnosť segmentačných premenných a možností segmentácie potvrdzuje, 

aká heterogénna je dnes cieľová skupina seniorov a akými individuálnymi 

a rôznorodými požiadavkami a nárokmi sa vyznačuje. Je preto zrejmé, 

že dôkladná segmentácia trhu seniorov musí byť základným predpokladom 

úspešného marketingu orientovaného na seniorov.  

3 CIEĽ A METODOLÓGIA 

Podľa uvedených zistení a záverov prieskumov globálne pôsobiacich 

výskumných agentúr a inštitútov pojem segment seniorov zahrnuje 

heterogénnu cieľovú skupinu a jeho členovia vykazujú odlišné správanie, 

postoje, fyzické a psychické charakteristiky, ktoré vyvolávajú rôzne potreby 

a determinujú nákupné správanie.  

V tejto súvislosti je cieľom príspevku prezentovať parciálne výsledky autorkou 

realizovaného výskumu zameraného na skúmanie segmentu slovenských 

seniorov ako heterogénnej cieľovej skupiny. Za účelom dosiahnutia 

stanoveného cieľa sú v stati využité klasické vedecké metódy ako sú analýza, 

syntéza, deskripcia a komparácia. Ako teoretické východiská sme využili 

domáce a zahraničné literárne pramene, ako aj názory odborníkov 

z medzinárodných poradenských firiem. Pri identifikovaní jednotlivých typov 
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seniorov bola pri realizovanom výskume použitá metóda zhlukovej analýzy k-

priemerov.  

V príspevku prezentujeme parciálne výsledky výskumu realizovaného 

na výberovej vzorke 204 respondentov, pričom cieľovou skupinou boli seniori 

bývajúci v ôsmich krajských mestách SR. Berúc do úvahy, že podľa prístupu 

mnohých autorov (Dichter, 2000; Neunzig, 2000) zaoberajúcich sa skúmaním 

seniorov, sa začiatok seniorského veku posúva na 50 a viac rokov, vymedzili 

sme objekt skúmania vekovou hranicou 50+. Výberový súbor respondentov 

tvorili preto aj mladšie skupiny seniorov, v literatúre najčastejšie označované 

ako pred-seniori alebo mladší seniori. Výskumná vzorka bola vybraná kvótnym 

výberom podľa pohlavia, veku a miesta bydliska respondentov.  

Východiskom výskumnej štúdie boli primárne údaje zhromaždené osobným 

dopytovaním pomocou štruktúrovaných dotazníkov, ktoré boli jednoducho 

a zrozumiteľne formulované, aby im porozumela staršia generácia. Použité boli 

hlavne škálové otázky, uzavreté otázky a jedna otvorená otázka. V súvislosti 

s cieľom výskumu sme sa pri formulovaní otázok sústredili na premenné, 

pri ktorých sme predpokladali rozdiely v správaní a názoroch respondentov.  

Dotazník bol rozdelený do týchto tematických celkov: 

a) Klasifikácia respondentov podľa sociálno-demografických 

charakteristík (pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, ekonomická aktivita, 

typ domácnosti a subjektívne hodnotenie vlastnej finančnej situácie). 

b) Frekvencia vykonávania vybraných aktivít seniorov. 

c) Záujmy a hobby respondentov. 

d) Cestovanie respondentov. 

e) Nákupné a spotrebiteľské správanie seniorov. 

f) Vnímanie dôležitosti vybraných životných hodnôt. 

Získané dáta sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS. 

S využitím programu boli vyhodnotené chí–kvadrát testy na nezávislosť 

premenných. Štatistická významnosť bola meraná na úrovni p ≤ 0,05 pre všetky 

testy.  

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri tvorbe segmentov sme využili zhlukovaciu metódu K-Means, ktorá je 

založená na vektorovej kvantizácii – jednotlivé odpovede sú zoskupované 

do clusterov na základe podobnosti priemerov (odpovedí). Identifikovali sme 

štyri segmenty seniorov, ktoré sme doplnili vlastnými marketingovými 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

71 

názvami, ktoré reflektovali preferencie seniorov z hľadiska vybraných faktorov 

a sociodemografických charakteristík: 

1. Aktívni s deťmi – 65 respondentov (31,9 %)  

2. Samostatní bez detí – 37 respondentov (18,1 %) 

3. Vitálni dôchodcovia – 47 respondentov (23,0 %) 

4. Tradiční dôchodcovia – 55 respondentov (27 %)  

Navrhnutá typológia umožňuje komplexnejší pohľad na generáciu 50+, pretože 

analyzuje a kategorizuje seniorov nielen podľa sociálno-demografických 

premenných, ale aj podľa skúmaných aktivít (napríklad ekonomická aktivita, 

trávenie voľného času, cestovanie, záujmy, sociálne kontakty) a nákupného 

správania.  

Ďalej uvádzame čiastkové výsledky realizovanej výskumnej štúdie 

a špecifikujeme profily identifikovaných štyroch typologicky rôznorodých 

skupín seniorov. 

Aktívni s deťmi (31,9 %) 

Pre skupinu aktívnych s deťmi je charakteristická najvyššia aktivita v oblasti 

spotrebiteľského správania a aktívneho trávenia voľného času. Tri štvrtiny 

tohto subsegmentu (72,3 %) tvoria ľudia vo veku 50 – 59 rokov a štvrtinu (26,2 

%) seniori vo veku 60 – 69 rokov. Až 93,8 percenta  sú ekonomicky aktívni 

seniori,20 čo súvisí aj s ich najpozitívnejším hodnotením vlastnej finančnej 

situácie. Dve tretiny (64, 6%) disponujú príjmami, ktoré dostatočne pokrývajú 

ich výdavky a dokážu z nich aj vytvárať úspory.Tri štvrtiny (73,8 %) týchto 

seniorov žijú v spoločnej domácnosti so svojimi deťmi, čo ich významne 

odlišuje od ostatných typov seniorov. Zastúpenie mužov (46,2 %) a žien (53,8 

%) približne zodpovedá zloženiu celého výberového súboru. 

Aktívni seniori s deťmi sú mobilní a nezávislí, až tri štvrtiny (73,8 %) z nich 

denne jazdí autom. Intenzívne využívajú aj moderné technológie, denne z nich 

používa internet až 86,2 %. Vzhľadom na svoj vek a dostatok finančných 

prostriedkov aktívne trávia aj svoj voľný čas. Tri štvrtiny (75,4 %) boli v roku 

2015 na dovolenke v zahraničí a dve tretiny (65,2 %) strávili dovolenku 

na Slovensku. Dve tretiny (66,2 %) tohto subsegmentu skúša nové produkty 

na trhu, čím tvoria veľmi zaujímavú cieľovú skupinu pre marketing nových 

produktov. 

                                                           
20 Na účely výskumu sme za ekonomicky aktívnych seniorov považovali pracujúcich 

respondentov, pracujúcich dôchodcov a nezamestnaných. 
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Samostatní bez detí (18,1 %) 

Podobne ako pri predchádzajúcom type, aj samostatní seniori bez detí sú stále 

ekonomicky aktívni. Tri štvrtiny (73,0 %) z nich sú seniori vo veku 50 – 59 

rokov a pätinu (21,6 %) tvoria seniori vo veku 60 – 69 rokov.  Hodnotenie 

vlastnej finančnej situácie je menej pozitívne ako pri predchádzajúcom type, 

najväčšia skupina (54,1 %) má dostatočné príjmy na pokrytie každodenných 

výdavkov, ale zo svojich príjmov nedokážu nič ušetriť. V porovnaní 

s predchádzajúcim typom seniorov len jedna tretina (32,4 %) žije v spoločnej 

domácnosti so svojimi deťmi, ale až 67,5 percenta z nich  žije v domácnosti 

bez detí, sú buď sami, alebo žijú s manželom/manželkou, prípadne 

s partnerom/partnerkou. Táto charakteristika ich štatisticky významne odlišuje 

od predchádzajúceho, v niektorých hodnoteniach typologicky podobného 

subsegmentu. Viac ako polovicu (56,8 %) subsegmentu tvoria muži, ženy 

tvoria 43,2 %. Takmer polovica (48,6 %) denne využíva osobné auto a dve 

tretiny (64,9 %) denne používajú internet. Z pohľadu nákupného správania 

v porovnaní s ostatnými typmi seniorov najintenzívnejšie navštevujú nákupné 

centrá, až dve tretiny (64,9 %) pravidelne, takmer každý týždeň. Zaujímavé je, 

že zo všetkých identifikovaných typov seniorov sa najviac (56,8 %) venujú 

pravidelnému športovaniu. 

Vitálni dôchodcovia (23,0 %)  

Charakteristické pre tento typ seniorov je aktívne trávenie voľného času 

na dôchodku. Až 93,6 % seniorov tejto skupiny je už na dôchodku, z pohľadu 

ekonomickej aktivity sú to seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku 

a nemajú iný zdroj príjmov. Takmer tri štvrtiny (70,2 %) hodnotí svoje príjmy 

ako dostatočné na pokrytie každodenných výdavkov, ale nedokážu nič usporiť.  
Viac ako polovicu (55,3 %) tvoria starší seniori vo veku 70 – 79 rokov a tretinu 

(38,3 %) vo veku 60 – 69 rokov. Dve tretiny (63,8 %) subsegmentu tvoria muži 

a ženy sú zastúpené 36,2 %.  

V porovnaní s ostatnými typmi seniorov sa najintenzívnejšie venujú svojim 

záľubám. Dve tretiny (63,8 %) denne chodia na prechádzky a takmer polovica 

(42,6 %) denne číta knihy. Príznačná je pre nich aj najväčšia vernosť značkám 

a lojalita. 

Tradiční dôchodcovia (27,0 %) 

Sú druhou najväčšou identifikovanou skupinou seniorov. Z hľadiska 

ekonomickej aktivity tri štvrtiny (72,7 %) tvoria dôchodcovia. Veľmi dôležité 

je zistenie, že približne rovnomerne sú v tomto subsegmente zastúpené 

jednotlivé vekové kategórie respondentov, pričom pätinu (21,8 %) tvoria 
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najstarší seniori vo veku nad 80 rokov a čo je veľmi zaujímavé, 25,5 % tvoria 

ľudia vo veku 50 – 59 rokov.  Môžeme preto súhlasiť s názormi prezentovanými 

v odbornej literatúre, že pri hodnotení segmentu seniorov je menej dôležitá 

veková definícia a rozhodujúcejší je psychologický opis cieľovej skupiny. 

Seniori v tejto skupine hodnotia svoju finančnú situáciu najmenej pozitívne, 

až štvrtina (23,6 %) hodnotí svoje príjmy ako nedostatočné na pokrytie 

každodenných výdavkov, a preto musia používať vlastné úspory, prípadne 

si požičať. V tejto skupine seniorov je výrazne väčšie zastúpenie žien (72,7 %) 

v porovnaní s mužmi (27,4 %).  

V porovnaní s ostatnými typmi seniorov sa tradiční dôchodcovia najmenej 

venujú aktívnemu tráveniu voľného času. O to intenzívnejšie pozerajú 

televíziu, denne sa tejto aktivite venuje 92,7 % tradičných dôchodcov. 

Pri nákupoch najcitlivejšie vnímajú cenu produktov, až 40,0 % preferuje lacné 

produkty, najviac takisto vyhľadávajú akciové nákupy, uprednostňuje 

ich    74,5 %. Z hľadiska záujmu o vyskúšanie nových produktov je táto skupina 

najkonzervatívnejšia, len menej ako polovica (45,5 %) z nich rada skúša nové 

produkty. 

Prezentované výsledky prieskumu potvrdili, že segment slovenských seniorov 

je diferencovaný, pričom túto vnútornú heterogenitu nespôsobujú len rozdiely 

súvisiace s vekom, ale aj odlišnosti súvisiace s ich ekonomickou aktivitou, 

finančnou situáciou, zložením domácnosti, voľnočasovými aktivitami, 

záujmami a nákupnými preferenciami.  

Pri tvorbe marketingových stratégií a plánov je dôležité vychádzať najmä 

zo základných charakteristík, ktoré definujú seniorov ako zákazníkov. Bližšie 

sa preto zameriame na výsledky prieskumu, kde sme zaznamenali štatisticky 

významné rozdiely medzi jednotlivými skupinami respondentov v rámci 

ich nákupného správania. 

Preferované miesto nákupu seniorov 

Skúmanie preferovaného typu predajnej jednotky prinieslo zistenie, že seniori 

uprednostňujú každodenné nákupy v malých lokálnych predajniach. Využíva 

ich takmer tretina (29,9 %) respondentov. Nákupy v hyper- a supermarketoch 

uprednostňuje štvrtina (25,0 %)  respondentov a v oboch typoch predajní 

nakupuje 38,7 % oslovených respondentov. 

Signifikantná závislosť existuje medzi ekonomickou aktivitou, vekom 

a preferovaným typom predajnej jednotky. Zistili sme, že na rozdiely 

v preferenciách predajní má vplyv ekonomická aktivita respondentov (df = 3, n 

= 204, p = .012, X2 = 11,000). Ekonomicky aktívni seniori najčastejšie (44,2 %) 
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uprednostňujú nakupovanie v oboch typoch predajných jednotiek a viac 

ako štvrtina (29,2 %) najčastejšie nakupuje len vo veľkých hyper 

a supermarketoch. Medzi seniormi na dôchodku najväčšia skupina (38,9 %) 

využíva nakupovanie v malých lokálnych predajniach a podiel nakupujúcich 

vo veľkých predajniach tvorí menej ako pätinu (19,8%). 

Významný vplyv na preferovanie malých lokálnych predajní má rastúci vek 

respondentov (df = 9, n = 204, p = .041, X2 = 17,526). Seniori do 69 rokov 

najčastejšie nakupujú v oboch veľkostných typoch predajní. Seniori vo veku 70 

– 79 rokov však už začínajú preferovať (37,2 %) nákupy v malých miestnych 

predajniach a medzi najstaršími seniormi vo veku nad 80 rokov až dve tretiny 

(64,3 %) uprednostňujú nákupy v malých lokálnych predajniach. 

Zistenia z výskumu dokazujú, že s preferovaným typom predajnej jednotky 

súvisí aj záujem o poradenstvo predavačov pri nákupe (df = 6, n = 204, p = 

.000, X2 = 27,932). Celkovo až dve tretiny (64,2 %) oslovených respondentov 

má pri nákupe záujem o poradenstvo od predavačov. Medzi seniormi, ktorí 

preferujú menšie predajne v mieste svojho bydliska majú záujem o poradenstvo 

predavačov až tri štvrtiny (78,7 %). Medzi seniormi, ktorí nakupujú v oboch 

typoch predaní, majú záujem o poradenstvo dve tretiny (65,8 %) respondentov. 

Najmenší záujem (52,9 %) o poradenstvo predavačov majú seniori, ktorí 

preferujú nákupy vo veľkých hyper- a supermarketoch. 

Vnímanie ceny produktov 

Pri skúmaní nákupného správania seniorov nás zaujímalo aj ich vnímanie ceny 

produktov. Výsledky výskumu dokazujú, že cena je dôležitá až pre 82,4 % 

oslovených respondentov. Pre viac ako polovicu (55,4 %) všetkých 

respondentov je cena produktov dôležitá, ale zároveň nedôverujú produktom 

s podozrivo nízkymi cenami. Cena pri nákupoch nie je dôležitá len pre každého 

siedmeho (16,2 %) respondenta.  

Vnímanie dôležitosti ceny produktov jednotlivými typmi seniorov odhalilo, 

že najvyššiu citlivosť na ceny majú tradiční dôchodcovia. Až 40,0 % z nich 

preferuje pri nákupe lacné produkty. Pre ďalších 47,3 % tradičných dôchodcov 

je cena dôležitá, ale súčasne neveria lacných produktom. Naopak, najviac 

spotrebiteľov (24,6 %), pre ktorých cena nie je dôležitá,  je medzi aktívnymi 

seniormi s deťmi (df = 9, n = 204, p = .110, X2 = 14,354). 

Dôležitosť značky pri nákupe 

Z hľadiska názorov na dôležitosť značky pri nákupe sa seniori rozdeľujú na dve 

skupiny. Značka je pri nákupe dôležitá pre 48,0 % seniorov a naopak, 

nedôležitá je pre 51,5 % respondentov. Medzi  seniormi sme nezaznamenali 
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významné rozdiely. Veľmi malé rozdiely sme zaznamenali z hľadiska veku 

respondentov (df = 6, n = 204, p = .029, X2 = 14,045). Značka je viac dôležitá 

pre staršie vekové subsegmenty, zatiaľ čo mladší seniori nepripisujú značke 

väčšiu dôležitosť. Tento výsledok pravdepodobne súvisí so skutočnosťou, 

že starší seniori sú zvyknutí na svoje tradičné, overené značky, zatiaľ 

čo mladšie vekové skupiny seniorov sú ochotné skúšať aj nové produkty 

a značky. Na základe uvedených zistení možno potvrdiť zhodu názorov 

na vnímanie dôležitosti značky medzi slovenskými seniormi a seniormi 

v zahraničí, kde podľa prístupu viacerých autorov (Kroeber-Riel a Gröppel-

Klein, 2013) „starší spotrebitelia vykazujú v porovnaní s mladšími skupinami 

väčšiu vernosť značkám“. 

Značku považujú pri nákupe za dôležitú najviac vitálni dôchodcovia (57,4 %). 

Naopak, značku za nedôležitú považujú najčastejšie samostatní seniori bez detí 

(56,8 %) a tradiční dôchodcovia (54,5 %). 

Záujem o vyskúšanie nových produktov 

Záujem o vyskúšanie nových produktov na trhu má viac ako polovica (55,9 %) 

oslovených seniorov. Výrazne väčší záujem o vyskúšanie nových produktov 

majú mladší, ekonomicky aktívni seniori (63,7 %). Medzi seniormi 

na dôchodku skúša nové produkty menej ako polovica (46,2 %) oslovených 

respondentov (df = 2 n = 204, p = .018 X2 = 8,025). 

Štatisticky významná závislosť bola pozorovaná medzi vekom respondentov 

a záujmom o vyskúšanie nových produktov. Uvedená závislosť klesá postupne 

s vekom, pričom medzi seniormi vo veku 50 – 59 rokov majú záujem 

o vyskúšanie nových produktov viac ako dve tretiny (66,3 %) seniorov. 

Najnižší záujem  (28,6 %) o vyskúšanie nových produktov je medzi seniormi 

vo veku nad 80 rokov (df = 6, n = 204, p = .018 X2 = 15,316). 

Z identifikovaných segmentov seniorov záujem o vyskúšanie nových 

produktov majú najmä aktívni seniori s deťmi, až dve tretiny (66,2 %) z nich 

skúšajú nové produkty. Medzi samostatnými seniormi bez detí skúša nové 

produkty viac ako polovica (59,5 %). Medzi dôchodcami je záujem 

o vyskúšanie nových produktov nižší (df = 6, n = 204, p = .105, X2 = 10,491). 

5 ZÁVER 

Existencia rozdielov a odlišností potvrdila opodstatnenosť skúmania segmentu 

seniorov ako heterogénnej cieľovej skupiny aj v podmienkach trhu SR. 

Nakoľko východisko prezentovanej segmentácie tvorilo skúmanie sociálno-
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demografických premenných, voľnočasových aktivít, nákupných preferencií 

a hodnotovej orientácie seniorov, v závere vymedzíme súhrn najpodstatnejších 

charakteristík identifikovaných typov seniorov, ktoré môžu predstavovať 

základné východiská pre adaptáciu marketingových aktivít orientovaných 

na významne fragmentovaný segment seniorov.  

 Aktívni s deťmi – najmladší, finančne zabezpečení seniori s najvyšším 

vzdelaním, aktívni, mobilní, denne používajú internet. Najmenej 

vyhľadávajú lacné produkty, sú priaznivo naklonení novinkám 

a pri nákupoch uprednostňujú hyper- a supermarkety. 

 Samostatní bez detí – ekonomicky aktívni seniori, ktorí žijú v domácnosti 

bez detí a rodiny. Najviac sa venujú voľnočasovým aktivitám, pravidelne 

používajú internet a často navštevujú nákupné centrá. 

 Vitálni dôchodcovia – patria sem najmä starší seniori na dôchodku, ktorí 

aktívne trávia voľný čas a majú široké spektrum záujmov. Preferujú 

akciové nákupy, príznačná je pre nich najväčšia vernosť značkám 

a lojalita. 

 Tradiční dôchodcovia – sú na dôchodku, majú nedostatočné príjmy 

a zdravotné problémy. Najintenzívnejšie pozerajú televíziu, vyhľadávajú 

akciové ponuky a uprednostňujú  nákupy v malých predajniach 

v blízkosti bydliska. 

Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že segment seniorov 

zahŕňa jednak aktívnych, mobilných, mlado sa cítiacich seniorov, ktorí radi 

cestujú, využívajú nové technológie, športujú a skúšajú nové produkty, ako aj 

starších ľudí, ktorí majú obmedzené príjmy,  málo aktivít, viac zdravotných 

problémov a vykazujú relatívne nízku spotrebu. Preto by marketingoví 

pracovníci pri navrhovaní stratégií orientovaných na staršiu populáciu mali 

vychádzať z ich základných charakteristík a poznať jednak to, čo ich odlišuje, 

ako aj to, v čom sú si podobní – vedieť rozlíšiť aktívnych a pasívnych seniorov, 

finančne dobre situovaných a aj tých s nižšími príjmami, tých, ktorí 

sú priaznivo naklonení novým veciam a naopak tých, ktorí si zakladajú 

na  tradičných hodnotách. Jednotlivým typom seniorov by mali potom cielene 

prispôsobovať marketingovú komunikáciu, ponúkať špecificky upravené 

produkty, prispôsobiť ceny a distribučné kanály.  
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