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1. Úvod 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce je stručná analýza správania zákazníkov 

lekárenských produktov. Dúfam, že môj výzkum mi zodpovie dané otázky typu: Aký 

význam na nákupné preferencie zákazníkov majú sezónne vplyvy ako sú Vianoce, 

chrípková sezóna či sezóna letných dovoleniek, aké produkty zákazníci väčšinou 

nakupujú a  akú škálu produktov a služieb zákazníci očakávajú. Či sú spokojní 

s úrovňou služieb v danej lekárni, prípadne aké návrhy na zlepšenie navrhujú. 

Analýzu budem vykonávať v lekárni ALTHEA v Žiline. 

V úvodnej teoretickej časti chcem predstaviť spoločnosť ALTHEA ostatným 

záujemcom, jej organizačnú štruktúru, otváracie hodiny ako aj stručný prehľad 

histórie danej lekárne.  Systém distribúcie od farmaceutických společnosti ku 

konečnému zákazníkovi, aký fakturačný systém lekáreň používa či predpisy, ktoré 

musí každá lekáreň spĺnať, ak chce pokračovať vo svojej existencii. Pomocou 

literatúry chcem ostatným objasniť faktory, ktoré ovplyvňujú zákazníka pri výbere 

cieľového produktu. Na základe získaných informácií chcem navrhnúť funkčné 

riešenia, ktoré by mali pomôcť lekárni  pri predaji liekov, získaní nových zákazníkov 

ako aj udržaní zákazníkov súčasných, ktorí sa po nákupe produktov do lekárne stále 

vracajú.  



 2 

2. Charakteristika trhu v oblasti distribúcie lie čiv 

 

2.1 Mikroprostredie lekárne ALTHEA v.Žiline 
 

Dodávatelia : Dodávateľmi lekárne ALTHEA sú väčšinou distribučné  spoločnosti , 

ktoré  zamestnávajú pracovníkov, ktorí liečivá fyzicky distribuujú priamo do lekární.. 

V menšom množstve sú to aj fyzické  osoby, ktoré sa snažia predať produkciu 

menších výrobcov liečiv  lekárňam. Medzi dodávateľov liečiv lekárni ALTHEA patria 

tieto firmy. Inforama, a.s, so sídlom v Bratislave a so stálou pobočkou v Žiline. Firma 

Inforama, a.s. zabezpečuje distribúciu liečiv týmito spôsobmi  

Distribúcia sa realizuje v zásade 2 cestami:  

a) vlastnými vozidlami (13 nákladných z toho 

1 s nosnosťou 6 ton, 25 dodávkových 

1 chladiarenské a 27 osobných vozidiel). Dodávka v ten istý deň.  

b) kuriérskou službou  (firma má uzavretú dlhodobú dohodu s kuriérskou firmou 

UPS pre distribúciu určitých liekov). Dodávka do 24 hodín na ktorékoľvek miesto 

v Slovenskej republike1 

 
K ďalším dodávateľom patrí firma Phoenix – Zdravotnícke zásobovanie, a. s.  

s pobočkou v Kysuckom Novom meste,  

Tretím dodávateľom je firma Unipharma, MED-ART, spol. s r.o. so sídlom v Banskej 

Bystrici, odkiaľ lekáreň ALTHEA zásobuje liečivami. Interpharm spol. s r.o .  so 

sídlom v Bratislave, ktorý zásobuje lekáreň Firma Interpharm dováža na Slovensko:  

- kojeneckú mliečnu výživu z Francúzska France Lait 1 a 2 

- prípravky z Mŕtveho mora KAWAR z Jordánska 

- Elmex pastu, fluid, Meridol pastu, fluid 

- teplomery a tlakomery Microlife, zvlhčovače Boneco zo Švajčiarska  

Firma Interpharm distribuuje:  

                                                 
1 Zdroj: http://www.inforama.sk/ 



 3 

- kanadské vitamíny Jamieson- čaje, vitamíny, liečebnú kozmetiku od slovenských, 

českých a iných výrobcov2 

Okrem vyššie spomenutých dodávateľov dodávajú liečivá tieto firmy poločnosť 

UNIMED®, s.r.o., Naturprodukt, ktorý distribuuje produkty značiek  Dr. THEISS , 

DOLIVA - OLIVOVÁ KOZMETIKA , LACALUT ,  ZIRKULIN , ADDITIVA , RUGARD ,  

INTACT  FAVEA , NATURPRODUKT CZ , NATURPRODUKT Zdrovit , ALLGA SAN,   

DIMENZIA 

 

Marketingoví sprostredkovatelia: 

 

Farmaceutické spoločnosti sa starajú aj o marketing svojich produktov, umiestňujú 

reklamu do masmédií ako je televízia a printové média. Okrem týchto spoločností  sa 

o marketing zverených produktov starajú pridelení distribútori, ktorí  sa snažia predať 

produkt danej firmy rôznymi akciami určenými primárne lekárom a tiež majiteľom. 

Medzi tieto akcie patria akcie typu: pri nákupe určitého tovaru získa majiteľ lekárne 

oblečenie danej značky, rôzne darčekové predmety (perá, karisbloky) aj rôzne 

špeciálne školenia určené pre zamestnancov lekárne. Pri marketingovej komunikácii 

s ošetrujúcimi lekármi postupujú díleri podobne. Keďže ošetrujúci lekár má absolútny 

vplyv na rozhodnutie pacienta zakúpiť si daný produkt ( platí to u liekov na predpis). 

Sprostredkovateľov na predaj svojich produktov lekáreň ALTHEA nemá a predaj 

konečným spotrebiteľom si zabezpečuje sama.  

 

Zákazníci: 

 

Pre našu lekáreň je významný len 1 druh trhu zákazníkov a to je trh spotrebiteľov.  

Väčšinu zákazníkov tvoria tvoria jednotlivci a domácnosti, ktorí nakupujú lekárenské 

produkty alebo využívajú služby lekárne pre svoju osobnú spotrebu. Z lekárne 

odoberá liečivá aj Domov sociálnych služieb v Žiline.   

 

Konkurenti: 

 

                                                 
2 http://www.interpharm.sk/ 



 4 

V okrese Žilina pôsobí 42 lekární. Ich sila vplyvu v tejto oblasti je daná polohou 

(atraktivitou daného miesta)  a počtom zákazníkov, ktorí ich pravidelne navštevujú: 

Medzi najúspešnejšie lekárne sa považujú tieto tri lekárne : SUN PHARMA, Lekáreň 

na Národnej ulici. SUN PHARMA sa nachádza v obchodnom centre DUBEŇ a má 

veľký výber voľnopredajných liekov. Pri tomto druhu liekov  sa vykonáva 

samoobslužná forma predaja.  Druhá spomenutá lekáreň ťaží so svojej polohy, 

keďže sa nachádza na najrušnejšej ulici v Žiline ( na Národnej ulici). Výhodu pre ňu 

je blízkosť železničnej stanice ako aj autobusového nástupišťa.  

 

Verejnos ť: 

 

Finančná verejnos ť- tvoria ju banky a finančné inštitúcie, od ktorých môžu lekárne 

čerpať úvery alebo pôžičky 

 

Mediálna verejnos ť – v Žilinskom okrese pôsobí týždenník Žilinský večerník, 

v ktorom môžu lekárne inzerovať svoju ponuku, oznamovať kedy majú pohotovostnú 

službu apod. 

Za účelom informovať zákazníkov lekární vychádzajú mesačník Lekáreň a Šťastný 

život, ktore vydáva firma Naturprodukt, spol. s r. o. so sídlom v Ivanke na Dunaji. 

Tieto mesačníky majú celoslovenskú pôsobnosť a podávajú informácie o jednotlivých 

produktoch ako aj inzerciu jednotlivých lekární, . Okrem toho existuje na trhu časopis 

Lekárnik, určený práve zamestnancom lekární, Je distribuovaný zadarmo do každej 

lekárne, každý mesiac, vydáva ho firma Unipharma Prievidza. K ďalším by som 

pridal časopis Farmaceutický laborant a časopis Poradca lekárnika.  Pre zákazníkov 

je taktiež určený štvrťročník Apothéka, ktorý vydáva firma Comorrapharm, s.r.o so 

sídlom v Komárne. Okrem tlačenej verzie existuje aj elektronická verzia na stránke 

www.apotheka.sk,  

 

Vládna verejnos ť- lekáreň musí sledovať legislatívne zmeny a rozhodnutia vlády 

v rámci distribúcie a predaja liekov, určuje, ktoré lieky sú plne hradené z fondov 

zdravotných poisťovní a ktoré len čiastočne  ako aj iné predpisy vydané Štátnym 

úradom pre kontrolu liečiv, ktorý má internetovú stránku http://www.sukl.sk/sk. 

Zároveň musí sledovať zmeny v poplatkoch za daný recept  ako aj do akej výšky 
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prepláca daná zdravotná poisťovňa tento liek pacientovi.  Musí spĺňať základné 

hygienické normy. 

 

Interná verejnos ť – motivácia zamestnancov vedie k dobrej prezentácie lekárne a 

lekáreň tak získava nových zákazníkov v podobe rodinných príslušníkov a známych 

svojho zamestnanca 

 

2.2 Mezoprostredie lekárne ALTHEA v Žiline 
 

Ľudské zdroje, riadenie a organizácia práce – Lekáreň ALTHEA sa snaží získať 

kvalitných zamestnancov z odboru farmaceutický laborant. Snaží sa ich prilákať 

svojou platovou politikou . Svojich zamesnancov posiela na kurzy a semináre 

poriadané kozmetickými spoločnosťami ( napríklad firma L’Oreal a semináre 

o produktoch značky Vichy) ako aj  na kurzy jednotlivých sprostredkovateľských 

spoločností, ktoré zvyšujú informovanosť zamestnancov o danom produkte a jeho 

využití, o jeho pozitívnych účinkoch či účinkov vedľajších.  

 

Vybavenos ť a technický rozvoj  - lekáren ALTHEA patrí k moderne vybaveným 

lekárňam, má vlastné laboratórium na prípravu roztokov a mastí. Úroveň  a technický 

rozvoj  predávaných produktov ovplyvňujú farmaceutické spoločnosti, lekáreň nemá 

na kvalitu predávaných produktov žiaden vplyv, výnimku tvoria roztoky a masti, ktoré 

pripravujú v laboratóriu podľa lekárskych receptov a za ktorých výrobu je zodpovedný 

pracovník, ktorý tieto liečivá vytvára. Tieto prípravky môže pripraviť iba riadne 

kvalifikovaný pracovník.  

 

Finančná situácia – lekáreň ALTHEA sa snaží už od svojho vzniku udržať vysokú 

platobnú schopnosť a  výšku hotovosti.  

 

2. 3  Makroprostredie lekárne ALTHEA v Žiline 
 

Demografické prostredie – lekárňu navštevujú zákazníci všetkých vekových 

kategórií. Zákazníci mladších vekových kategórií uprednostňujú alternatívnu liečbu, 



 6 

homeopatiká a liečivá s prírodnými výťažkami a rôzne výživové doplnky, starší 

zákazníci sú zástancami klasickej liečby antibiotikami.  

 

Ekonomické prostredie – v roku 2007 minul priemerne občan SR 227 Sk na nákup 

liekov a zdravotníckych pomôcok. Priemerná nominálna mesačná mzda v SR bola 

v roku 2007 bola 20 146 Sk3 

Významný rozdiel je aj v nákupe produktov podľa finančných možností daného 

zákazníka. Zákazníci s vyšším príjmom preferujú produkty zahraničných společnosti 

ako sú produkty firiem Bayer a Pfizer. Pri nákupe daných produktov nehľadia na 

cenu ale na kvalitu, ktorá by mala byť k danej cene primeraná. Zákazníci s nižším 

príjmom preferujú produkty 

tuzemnských výrobcov (ako je napr. Zentiva) a veľmi dôležitý vplyv pri nákupe 

daného produktu zohráva cena. 

 
Prírodné  prostredie – Prírodné prostredie nemá žiadny významný vplyv na predaj 
produktu 
 
Technologické prostredie -  technologický vývoj produktov a výskum 

nezabezpečuje lekáreň ALTHEA osobne, zaisťujú ich  farmaceutické spoločnosti, 

ktoré výsledky výskumu využívajú pri tvorbe nových produktov alebo zlepšovaní 

súčasných. Tieto produkty pomocou distribútorov predávajú  lekárňam.  

 

Politické prostredie – vplyv na predaj produktov majú aj legislatívne zmeny (zákony 

v zmene podnikania) a posilnenie postavenia  kontrolných orgánov štátu, rôzne 

obmedzenia týkajúce sa predaju liekov s obsahom vysokonávykových látok (ako je 

napríklad obmedzenie predaja liečiv obsahujúcich kodeín, napríklad liek MODAFEN, 

určený primárne na liečbu nachladnutia). Tiež rozhodnutia týkajúce sa zavádzania 

poplatkov v zdravotníctve ( ako je napr. Poplatok za návštevu ambulancie alebo 

priplatok za recept) , Tieto poplatky boli zrušené súčasnou vládou v roku 2006.  

 

                                                 
3 http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg 
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2. 4. Charakteristika lekárne ALTHEA 
 

Lekáreň ALTHEA bola založená v roku 1995 PharmDr. Alenou Frajkovou.V 

obchodných záležitostiach vystupuje pod právnickou formou: Fyzická osoba.  

Lekáreň ALTHEA sídli na Hodžovej ulici č. 5 v Žiline. Je to veľmi často navštevovaná 

lekáreň, kedže sa nachádza v užšom centre mesta. Má 3 stálych  zamestnancov 

(PharmDr. Michaela Frajková, Denisa Beňová, Adriána Michalovičová).  

 
Obrázok č. 2.1 Priečelie lekárne ALTHEA v Žiline                         
zdroj: http://zilina-gallery.sk/galleries/Nemocnica/Lekarne/xAlthea_3833.jpg 
 

 

Otváracie hodiny sú nasledovné: 

 

Po- pia    08.00 – 17.00, v sobotu a v nedeľu je lekáreň zatvorená. 1x do mesiaca má 

táto lekáreň pohotovostnú službu, keď je daná lekáreň pristupná do 22.00.  

2. 5. Zákon (§140/1998Z.z 

Výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré 

ustanovuje zákon (§140/1998Z.z.) a ktoré kladú požiadavky správnej lekárenskej 

praxe. 
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„Činnosť lekárne ako aj stanovenie minimálnych kvalifikačných predpokladov na 

výkon činnosti v zdravotníckych zariadeniach upravuje zákon č.140/1998 Z. z o 

liekoch a zdravotníckych pomôckach  ako aj mení  zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní. Tento zákon bol vydaný Národnou radou SR s platnosťou 

od 21.5.1998 a účinnosťou od 1.6. 1998.  

§ 1 

Predmet úpravy  

 

Predmetom úpravy tohto zákona je ustanovenie podmienok na zaobchádzanie s 

liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, na skúšanie liekov, registráciu liekov, 

schvaľovanie zdravotníckych pomôcok, zabezpečovanie a kontrolu kvality, účinnosti 

a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok a úloh štátnej správy na úseku 

farmácie. 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Farmácia je skúšanie, registrácia, výroba liekov, veľkodistribúcia liekov a 

zdravotníckych pomôcok a poskytovanie lekárenskej starostlivosti v humánnej a 

veterinárnej oblasti. 

 

(2) Zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je výroba liekov, 

veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti. 

 

(3) Nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je 

zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami iným spôsobom, ako 

ustanovuje tento zákon. 

 

(4) Veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok je dovoz, vývoz, skladovanie, 

uchovávanie, preprava a zásobovanie liekmi a zdravotníckymi pomôckami. 

 

(5) Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým 
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procesom do liekovej formy a určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku 

chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. 

 

(6) Humánny liek je liek určený pre človeka. 

 

(7) Veterinárny liek je liek určený pre zviera vrátane imunologických veterinárnych 

liekov, farmakologicky účinných doplnkových látok určených do krmív, medikovaných 

kŕmnych prípravkov a z nich pripravených medikovaných krmív a nápojov. 

 

(8) Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka syntetického alebo 

biologického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na ochranu 

pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie 

fyziologických funkcií. 

 

(9) Pomocná látka je chemicky jednotná alebo nejednotná látka, ktorá v množstve 

použitom na výrobu alebo na prípravu lieku sama nemá terapeutický účinok, ale 

umožňuje alebo uľahčuje výrobu alebo prípravu lieku, jeho podávanie, zlepšuje jeho 

kvalitu alebo stabilitu a biologickú dostupnosť. 

 

(10) Zdravotnícka pomôcka /1/ je nástroj, prístroj, optická pomôcka alebo iný výrobok 

alebo látka určená na diagnostické, preventívne a liečebné účely, na zmiernenie 

alebo na prekonanie poškodenia zdravia alebo na reguláciu počatia; za zdravotnícku 

pomôcku sa považuje aj príslušenstvo, ktoré je špecificky určené výrobcom na 

použitie spolu so zdravotníckou pomôckou. 

 

(11) Humánna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka určená pre človeka. 

 

(12) Veterinárna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka určená pre zviera. 

 

(13) Veterinárny prípravok je prípravok určený na laboratórnu diagnostiku, 

dezinfekčné, dezinsekčné, deratizačné a čistiace prípravky prichádzajúce do 

kontaktu so zvieratami a ich prostredím, s potravinami, so surovinami a s produktmi 

živočíšneho pôvodu a krmivami; veterinárnym prípravkom sú aj vybrané dietetiká a 

kozmetické prípravky pre zvieratá. 



 10 

 

(14) Registrácia lieku je povolenie na uvedenie lieku do obehu a jeho zapísanie do 

zoznamu registrovaných liekov. 

 

(15) Šarža je rovnorodé množstvo lieku vyrobené, pripravené alebo homogenizované 

v jednom výrobnom cykle. 

 

(16) Homeopatický liek je liek získaný z výrobku, látky alebo zo zmesi nazývanej 

homeopatický základ homeopatickým výrobným postupom opísaným v Slovenskom 

liekopise, Európskom liekopise alebo v liekopise platnom v niektorom z členských 

štátov Európskej únie. 

------------------------------------------------------------------ 

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov. 

DRUHÁ ČASŤ 

ZAOBCHÁDZANIE S LIEKMI A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAM I 

Prvý oddiel 

Všeobecné podmienky na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami 

 

§ 3 

 

(1) Fyzické osoby a právnické osoby môžu na základe povolenia zaobchádzať s 

liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

 

(2) Na zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky 

sa okrem povolenia podľa odseku 1 vyžaduje aj povolenie podľa osobitného zákona. 

/2/ 

 

(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, fyzická osoba môže zaobchádzať s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami, ak dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, 

bezúhonná, odborne spôsobilá a zdravotne spôsobilá. Fyzická osoba, ktorá nemá 
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odbornú spôsobilosť, môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

ak si ustanoví najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za vykonávanie 

odborných činností povoleného druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami (ďalej len "odborný zástupca") s výnimkou poskytovania 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. 

 

(4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, právnická osoba môže zaobchádzať s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami, ak si ustanoví najmenej jedného odborného zástupcu. 

Požiadavky na počet odborných zástupcov a ich odbornú spôsobilosť sú uvedené v 

jednotlivých druhoch zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.  

 

(5) Podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4 sa musia spĺňať po celý čas 

zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

------------------------------------------------------------------ 

2) Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch. 

§ 4 

 

(1) Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 

sa preukazuje niektorým z týchto dokladov: 

a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v požadovanom študijnom odbore, 

b) dokladom o skončení štúdia na strednej škole maturitnou skúškou v požadovanom 

študijnom odbore, 

c) diplomom o získaní kvalifikačnej atestácie /3/ v požadovanom odbore a stupni, 

d) vysvedčením o špecializácii /3/ v požadovanom odbore. 

 

(2) Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa odborná spôsobilosť na 

zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami preukazuje aj kladným 

vyjadrením príslušnej stavovskej organizácie /4/ k odbornej spôsobilosti. 

 

(3) Požadovaný študijný odbor a stupeň kvalifikačnej atestácie alebo špecializácie sa 

uvádza pri jednotlivých druhoch zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami. 
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(4) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje výsledkom lekárskej prehliadky alebo 

výsledkom preventívnej prehliadky vykonávanej podľa osobitného predpisu. /5/ 

 

(5) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne 

odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, s 

omamnými látkami a so psychotropnými látkami, alebo za trestný čin spáchaný 

úmyselne. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. 

------------------------------------------------------------------ 

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 

Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve. 

4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej 

komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných 

zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky 

vzdelaných zdravotníckych pracovníkov. 

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

§ 5 

 

(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 3 

a ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie. 

Odborný zástupca s výnimkou manžela držiteľa povolenia musí byť v pracovnom 

pomere k držiteľovi povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami na ustanovený týždenný pracovný čas. /6/ 

 

(2) Ak odborný zástupca prestane vykonávať svoju činnosť, stratí spôsobilosť na 

právne úkony, bezúhonnosť alebo zdravotnú spôsobilosť, držiteľ povolenia je povinný 

okamžite činnosť zastaviť až do schválenia nového odborného zástupcu orgánom, 

ktorý vydal povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

------------------------------------------------------------------ 

6) § 83 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
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§ 6 

  

(1) Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj 

materiálne, priestorové a personálne vybavenie na požadovaný druh a rozsah 

činnosti. 

 

(2) Zamestnanci, ktorí zaobchádzajú s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, sú 

povinní sústavne sa vzdelávať tak, aby vykonávali svoju činnosť v súlade s týmto 

zákonom. 

Druhý oddiel 

Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníc kymi 

pomôckami  

§ 7 

Žiados ť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so  zdravotníckymi 

pomôckami 

 

(1) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liekov, na veľkodistribúciu liekov a 

zdravotníckych pomôcok a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v 

nemocničných lekárňach podávajú žiadatelia Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 

republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva"). 

 

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni, v pobočke verejnej lekárne a vo výdajni zdravotníckych pomôcok podáva 

žiadateľ krajskému úradu. 

 

(3) Žiadosť o vydanie povolenia (odsek 1 a 2) musí obsahovať 

a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno, ak je 

žiadateľom fyzická osoba; obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, 

ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, 

ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba; meno a priezvisko, 

miesto trvalého pobytu, rodné číslo odborného zástupcu, ak bol ustanovený, 

b) druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 
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c) miesto výkonu činnosti vrátane dokladov o nájomnom vzťahu alebo o vlastníctve 

priestorov, v ktorých bude žiadateľ vykonávať činnosť; ak ide o povolenie na 

veľkodistribúciu, aj vymedzenie územia, kde sa bude veľkodistribúcia vykonávať, 

d) deň začatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

e) doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo 

odborného zástupcu, 

f) posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len "štátny ústav") na 

materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na 

zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

g) kladný posudok príslušného štátneho okresného hygienika na pracovné priestory, 

h) výpis z registra trestov žiadateľa, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi 

orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený. Ak ide o cudzinca s 

trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo iný 

rovnocenný doklad. Výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad nesmie byť 

starší ako šesť mesiacov, 

i) doklad o založení právnickej osoby, 

j) záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia. 

 

(4) K žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prikladá 

žiadateľ aj kladné vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie /4/ o etickej a 

odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho odborného zástupcu, ak bol ustanovený. 

 

(5) Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, orgán, 

ktorý povolenie vydáva, rozhodne o zamietnutí žiadosti. 

------------------------------------------------------------------ 

4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej 

komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných 

zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky 

vzdelaných zdravotníckych pracovníkov. 
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§ 8 

Vydanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zd ravotníckymi pomôckami 

 

(1) O vydaní povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 

(ďalej len "povolenie") rozhoduje ministerstvo zdravotníctva, ak ide o výrobu liekov, 

veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti v nemocničnej lekárni, krajský úrad, ak ide o povolenie na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a vo výdajni 

zdravotníckych pomôcok.  

 

(2) Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého 

pobytu, rodné číslo, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, 

miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia. Ak bol 

ustanovený odborný zástupca, povolenie obsahuje jeho meno a priezvisko, miesto 

trvalého pobytu a rodné číslo. 

 

(3) Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, právnu 

formu, identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné 

číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto 

trvalého pobytu, rodné číslo odborného zástupcu, druh a rozsah zaobchádzania, ako 

aj miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia. 

 

(4) Povolenie je viazané na osobu držiteľa povolenia. 

 

§ 9 

Zmeny údajov uvedených v povolení 

 

(1) Orgány uvedené v § 8 ods. 1 môžu na základe žiadosti držiteľa povolenia 

vyznačiť zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska a 

miesta trvalého pobytu držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol 

ustanovený, ako aj zmenu sídla právnickej osoby, mena a priezviska osoby alebo 

osôb, ktoré sú jej štatutárnymi orgánmi. 
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(2) Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami a nového miesta výkonu činnosti nie je zmenou údajov uvedených v 

povolení (odsek 1). Žiadateľ je povinný podať novú žiadosť o vydanie povolenia a 

súčasne požiadať o zrušenie pôvodného povolenia. 

§ 10 

Zánik povolenia 

 

(1) Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo 

zánikom právnickej osoby. 

 

(2) Orgán, ktorý povolenie vydal, je po úmrtí držiteľa povolenia povinný zabezpečiť, 

aby neprišlo k zneužitiu liekov a zdravotníckych pomôcok a aby s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené 

zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

 

§ 11 

Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia 

 

(1) Ak držiteľ povolenia závažným spôsobom porušuje ustanovenia tohto zákona 

alebo ak v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda, alebo ak by 

mohlo prísť k poškodeniu zdravia ľudí, orgán, ktorý povolenie vydal, činnosť 

pozastaví, a to najviac na 90 dní. Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti 

nemá odkladný účinok. 

 

(2) Za závažný spôsob porušenia ustanovení tohto zákona sa považuje 

pokračovanie v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu a vykonávanie činnosti 

v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu na ochranu 

zdravia nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie 

vydané. 

 

(3) Ak držiteľ povolenia opakovane závažným spôsobom porušuje ustanovenia tohto 

zákona alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni 
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zistené nedostatky, orgán, ktorý rozhodnutie o pozastavení činnosti vydal, povolenie 

zruší. V prípade zrušenia povolenia orgán, ktorý rozhodnutie vydal, určí aj lehotu, v 

ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti. 

 

(4) V rozhodnutí o pozastavení činnosti alebo v rozhodnutí o zrušení povolenia 

orgán, ktorý rozhodnutie vydal, určí spôsob, ako sa má naložiť so zásobami liekov a 

zdravotníckych pomôcok4.“ 

Okrem týchto náležitostí musia byť majitelia lekární registrovaní v Slovenskej 

lekárnickej komore. Slovenská lekárnická komora vznikla 3. 12. 1991 na základe 

zákona SNR č. 13/1991 Z. z. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore 

zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore. Tento zákon bol v roku 2002 

nahradený zákonom NS SR č. 216/2002 o lekárnickom povolaní a Slovenskej 

lekárnickej komore. Dňom 1.1.2005 je v platnosti Zákk. NR SR č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšia organizácia, ktorej členom je Adriana Michalovičová sa nazýva Slovenská 

komora laborantov a technikov. Táto organizácia zahŕňa okrem farmaceutických 

laborantov a laborantov pre zdravotnícke pomôcky aj zdravotníckych laborantov, 

očných optikov, masérov atď.  

 

 
Vyhláška ministerstva zdravotníctva z 2. októbra 2006, ktorú vydal minister Ivan 

Valentovič určuje presné rozmery receptov aj ich náležitosti  a upravuje stále platný 

zákon z roku 1998 ( vzory predtlačených receptov a ich náležitosti uvádzam 

v prílohe).  

 

Predaj liekov a doplnkov výživy prebieha formou pultového predaja, keď tento predaj 

sprostredkúvajú dve predávajúce. Na tvorbu faktúr a pre prácu na pokladni používa 

lekáreň program  s názvom Lekárenský správcovský systém (LSS). 

Lekáreň poskytuje široký výber liekov na predpis, voľnopredajných liekov ako aj 

doplnkov výživy a kozmetiky( asi 2 500 druhov ).  Špecializuje sa tiež na predaj 

                                                 
4 http://www.culture.gov.sk/files/files/leg/140_1998.doc. 
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psychiatrických liekov ako sú antidepresíva a pod. K tejto škále produktov poskytuje 

aj služby ako je meranie krvného tlaku ..... 

V lekárni sa tiež nachádzajú lieky s obsahom ópia, ktoré sú úložené 

v bezpečnostnom trezore a sú vydávané len s povolením majiteľky, pri ich vydaní 

musí byť spísaný protokol o prevzatí.  

 

 Kontakt: 041/5623331,  041/5003 338 alebo e-mail: lek_althea@euroweb.sk 

 

2. 6. Organiza čná štruktúra  
Obrázok č. 2. 2  

                              

 

3. Teoretické východiská 
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Na charakteristiku vplyvov na správanie zákazníkov použijem odbornú literatúru, 

ktorá sa zaoberá spotrebiteľským správaním. Mojim cieľom bude podrobne 

rozpracovať jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú zákazníka pri nákupe produktu ako aj 

bližšie představiť systém CRM a jeho využitie v praxi  

3.1.  Analýza správania spotrebite ľa 

 

3.1.1.  Motivácia spotrebite ľa 
Ľudské potreby – potreby spotrebiteľa  sú základom moderného marketingu. Potreby 

sú podstatou marketingovej koncepcie. Kľúčom k prežitiu firmy, ziskovosti a rastu vo 

vysokokonkurenčnom prostredí je schopnosť určiť a uspokojiť nenaplnené potreby 

spotrebiteľa lepšie a skôr, než tak urobí konkurencia  
  

Predajcovia nevytvárajú potreby aj keď v niektorých prípadoch môžu „prinútiť“ 

spotrebiteľa, aby si viac uvedomil potreby, ktoré teraz nepociťuje. Úspešní 

predajcovia definujú svoje trhy podľa potrieb, ktoré uspokojujú, nie podľa výrobkov, 

ktoré predávajú. Marketingová orientácia znamená zameranie na potreby 

kupujúceho, zatiaľ čo výrobná orientácia sa zameriave na potrebu predávajúceho. 

Marketingová koncepcia znamená, že výrobca vyrobí len to, o čom vie, že si to 

spotrebiteľ kúpi.  Výrobná orientácia vychádza z predpokladu, že sa výrobca pokusí 

predať všetko, čo sa rozhodne vyrobiť.  

 

3.1.2   Motivácia jako psychologická sila 
 

Motivácia je hnaciou silou jedincov, ktorá ich poháňa k činnosti. Tato sila je vytvorená 

stavom napätia, ktoré existuje jako výsledok nenaplnenej potreby. Jedinci sa snažia 

vedome i nevedome znížiť toto napätie pomocou správania, ktoré ako predpokladajú, 

naplní ich potreby a tým ich zbaví stresu, ktorý pociťujú.  

 

Potreby  

Každý jedinec má potreby: niektoré sú vrodené a iné sú získané.  
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Vrodené potreby  sú fyziologické a zahŕňajú potreby vody, jedla, vzduchu, prístrešia, 

oblečenia a sexu. Keďže sú nutné k udržaniu života, považujú sa vrodené potreby za 

primárne potreby 

 

Získané potreby  sú potreby, ktoré si uvedomíme v súvislosti s našou kultúrou a 

prostredím. Patria sem potreby sebaúcty, prestíže, citu, moci a vzdelania. Pretože 

získané potreby sú spravidla psychologické, považujeme ich za sekundárne potreby. 
5 

 

Při výskumoch spotrebného správania sa najčastejšie vychádza zo známej 

hierarchie C.Rogersa a A. Maslova. Ich teória je založená na postupnom 

uspokojovaní potrieb od fyziologických až k najvyšším potrebám, potrebám 

sebarealizácie. Aby sa uspokojili potreby, ktoré sa nachádzajú na vyššej pozícii 

v Maslowovej pyramíde potrieb, musia byť uspokojené nižšie potreby. Na začiatku 

Abraham Maslov uvádzal 5 základných úrovní ľudských potrieb, tie sú zoradené 

v pyramíde od základných (biogenetických) potrieb po psychogenetické potreby. 

Neskôr Maslow definoval ďalšie 2 úrovne potrieb a to potrebu poznávania a 

porozumenia a potrebu estetických prežitkov. Hierarchia potrieb vychádza 

z obecných, psychologických a sociologických zákonitostí a z individuálnych 

zvláštností jedinca6.  

 

Obrázok 3.1. Maslowova pyramída potrieb 
Zdroj: http://www.rvp.cz/soubor/02214.gif 
 

 
                                                 
5 .Schiffman Leon G., Kanuk Lazar Leslie: Nákupné Chování , Vydání první, Brno, Computer Press 
2004, 633 s. ISBN 80-251- 0094-4 
6 Zamazalová, M: Marketing obchodní firmy, Vydání první, Praha, Grada Publishing, a. s., 2009, 240 
s. ISBN 978-80-247-2049-4 
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3.1.3. Spotrebite ľovo vnímanie 
 

Spotrebitelia jednajú na základe vnemov, nie na základe objektívnej skutočnosti. Pre 

každého človeka je realita zcela osobný fenomén, zakladajúci sa na jeho potrebách, 

prianiach, hodnotách a osobných skúsenostiach. Preto sú vnemy spotrebiteľov pre 

predajcov dôležitejšie, než je ich znalosť objektívnej reality. Keď sa tak o tom 

premýšľa, nejedná sa o to, čo v skutočnosti je, ale o to, čo si spotrebitelia myslia, že 

je. To je to, čo ovplyvňuje ich aktivity, nákupné zvyklosti, zvyky vo voľnom čase atď.  

a pretože sa spotrebitelia rozhodujú a jednajú na základe toho, čo považujú za 

skutočnosť, je dôležité, aby predajcovi úplne pochopili pojem vnímania a súvisiace 

pojmy, aby rýchlejšie stanovili faktory, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodovanie 

spotrebiteľa.  

3.1.4. Osobnos ť 
 
Hlavným faktorom, ktorý úrčuje správanie ľudí v danej situácii je ich vlastná 

osobnosť. Jednotlivec reaguje a jedná na vonkajšie podnety podľa svojich 

charakterových vlastností. Reakcie na dané podnety vychádzajú z jeho potrieb, 

záujmov, schopností, jeho temperamentu a nadania. Ľudia sa v rôznych situácich 

správajú odlišne, záleží na tom, ako sa prejavujú ako osobnosti. Osobnosť možno 

definovať „ jako charakteristické vzorce myslenia, správania, ktoré určujú osobný štýl 

jedinca a ovplyvňujú jeho interakciu s prostredím.“7 

Alebo iná definícia poďla Cattela  „osobnosť je to, čo dovoľuje predpoveď, čo osoba 

urobí v danej situácii“8 

3.1.5 Učenie 

Učenie je procesom zmien v správaní jedincov, základom učenia sú zažité 

skúsenosti a vzdelávanie počas celého priebehu života.  Tento proces je zložený zo 

súhrnu pohnútok, motívov, vonkajších podnetov atď. Učenie sa spotřebnímu 

správaniu sa skladá z týchto 3 základných foriem:  

- klasické a operativně podmieňovanie 

                                                 
7 Atkinsonová,R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E.Bem, D.J.: Psycholofie, In: Vysekalová J: Psycholofie 
spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha 2004,1.vyd,  286 s. ISBN 80-247-0393-
9 
8 : Vysekalová J: Psycholofie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha 
2004,1.vyd.,  286 s. ISBN 80-247-0393-9 
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- kognitivne učenie 

- sociálne učenie 

Pri klasickom podmie ňovaní  vzniká odozva na základe prenosov podnetu na 

pôvodne neutrálny zdroj ( napr. Model Pavlovových reflexov u psov). Tento moment 

je využívaný pri vytváraní pozitívnych asociácií, ktoré sú spojené s určitou značkou, 

výrobkom a tieto asociácie vedú k požadovanej reakci.  

 

Nepodmienený stimul   Nepodmienená reakcia 

  
           smäd chuť na pivo 
 
 
Podmienený stimul Podmienená reakcia 
 
Obr. č. 3. 2.  Klasické podmieňovanie 
Zdroj: Koudelka, J:, Spotřební chování a marketing, Grada Publishing, Praha 1997, 
str. 84. ISBN 80-7169-372-3. 
 
Operativne podmie ňovanie  -  je forma učenia, pri ktorej sa organizmus musí 

aktivne zapojiť. Jedná sa o vedomú reakciu  na určitý podnet. Táto forma učenia 

predpokladá,  že určujúcim prvkom tohoto procesu je dôsledok správania jedinca. 

Tento poznatek sa využíva pri nasmerovaní a následnom riadení spotrebiteľského 

správania. Pre nasmerovanie spotrebiteľského správania nami požadovaným 

smerom môžeme použiť systém odmeny,  ak chceme správanie spotrebiteľa zmeniť 

využijeme systém trestu. To, aký si typ odmeny alebo trestu vybereme záleží na nás. 

Na základe tejto skutečnosti rozlišujeme kontinuálne a občasné posilnenie. Rozdiel 

medzi těmito dvoma posilneniami záleží na tom, akou často je daná odmena 

ponúkaná zákazníkovi. Tento typ učenia sa využíva pri vytváraní zákaznických 

klubov (vernostné programy), daný spotrebiteľ je odmeňovaný na základe množstva 

nakúpeného tovaru, či nákupu tovaru určitej hodnoty alebo nákupu určitého druhu 

tovaru.  

 

Kognitivne u čenie -  spotrebiteľ rieši daný problém pomocou už v minulosti 

získaných informácií. Tento typ učenia môžno rozdeliť na nižšie a vyššie kognitívne 

procesy. Za nižšie kognitívne procesy sa považuje vnímanie, ktorému sa rozumie 

subjektivný obraz skutočnosti. Daný vnem je vnímaný ako celok, nielen ako úhrn 

jeho jednotlivých vlastností, pri vnímaní sa prejavuje selekcia vnímaného. Vyššie 



 23 

kognitívne procesy  obsahujú myslenie ako vytváranie pojmov a riešenie problémov. 

Spotrebiteľ pri zložitejších nákupných rozhodnutiach využíva kognitívne učenie 

spojené s abstrakciou schopností myslenia.  

 

Sociálne u čenie  – je učenie založené na sledovaní, pozorovaní správania sa 

ostatných spotrebiteľov a vnímania dôsledkov, ktoré vznikli ich správním. Tento druh 

informácií je uchovávaný v paměti sledujúceho subjektu a v podobnej situácii môže 

byť tento druh informácií využitý9.  

3. 2. Customer Relationship Management (CRM) 

CRM alebo riadenie vzťahu so zákazníkmi je jedna z variant pre efektívnejšiu 

komunikáciu so zákazníkom. Systém CRM je silným partnerom direct marketingu. 

Systém CRM nie je žiadnou novinkou, ktorá je využívaná vo svete marketingu 

v posledných desaťročiach. Systém budovania vzťahov medzi obchodníkom a 

zákazníkom vznikal v období středověku a predpokladá sa, že tento systém má 

počiatky v ešte skorších obdobiach. Obchodníci si viedli záznamy o svojich 

zákazníkoch, či už o množstve nakúpeného tovaru, o výške sumy, ktorú za produkty 

u obchodníka utratili či iné informácie, vytvárané na základe rozhodnutia samotného 

rozhodnutia. Takto zhromaždené informácie obchodník využíval pri opätovnej 

návšteve daného zákazníka. Tieto úzke kontakty medzi zákazníkom a obchodníkom 

narušil príchod technickej revolúcie a vznikom hromadnej výroby. Vzťah medzi týmito 

subjektami začala narúšať masová propagácia výrobkov. Zlom v tomto stave nastal 

až v poslednej tretine 20. storočia. Celková ponuka prevýšila celkovú spotrebu 

produktov. V posledných desaťročiach prichádza s príchodom nových informačných 

technológií pokrok aj do tejto oblasti marketingu.  

3. 2. 1 Základné prvky CRM  

Vzťah k zákazníkovi je tvorený 4 na sebe závislými prvkami.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Zamazalová, M: Marketing obchodní firmy, Vydání první, Praha, Grada Publishing, a. s., 2009, 240 s. 
ISBN 978-80-247-2049-4 
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      Zákazník  
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3. 3. Všeobecná schéma CRM 
Zdroj:Foret, M:Marketingová komunikace, Computer Press s. 318  
 
Proces – ako proces možno chápať riadenie aktivit pre nadviazanie kontaktu, proces 

vyriaďovania objednávky, proces oboznamovania našich zákazníkov s aktuálnou 

ponukou produktov.      

  

Ľudia – sú základným predpokladom pre fungovanie akéhokoľvek procesu. Okrem 

tvorby CRM ľudia tento systém  využívajú , prispôsobujú ho svojich požiadavkam a  

potřebám a doplňujú o aktuálne údaje. Celá štruktúra systému sa mení každým 

vstupom, ktoré sa stávajú důležitou informáciou nielen pre potreby obchodníka pre 

riadenie vzťahov so zákazníkmi. K ľuďom pracujúcim so systém CRM môžeme 

okrem marketingových pracovníkov zarátať aj pracovníkov ostatných oddelení 

(účtové oddelenie, sklady), či pracovníkov s pravidelným stykom so zákazníkmi 

(predavači). Na správnej funkcii systému CRM sa podieľajú takmer všetci pracovníci 

buď priamo (front office) alebo nepriamo (back office).  

 

Technologie – prudký rozvoj informačných technológií na sklonku 20. storočia a na 

začiatku 21. storočia umožnil vyvíjať nové aplikácie pre marketing, predovšetkým pre 

riadenie vzťahu so zákazníkmi (CRM). Rozvojom internetu sa znížila anonymita 

jednotlivých zákazníkov a obchodník s nimi môže nadviazať užší vzťah.  

 

Ľudia 

Technológie  Procesy 

Datová 
základňa 
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Datová základňa – datovú základňu možno považovať za súbor logických skladov dat. Pri 

využívaní súčasných informačných technológií je datová základňa chápaná ako databáza. 

Avšak datovú základňu môže představovať aj obyčajná kartotéka10.   

4. Metodika výzkumu  
 

4.1 Metóda zberu dát 
 

Prípravná fáza  

Moja príprava spočívala v naštudovaní príslušnej literatúry a  návštevy danej lekárne, 

kde som sa oboznámil so základmi fungovania danej lekárne. Informácie  potrebné 

k praktickej časti mojej bakalárskej práce som získal od zaměstnankyně 

lekárneAdriány Michalovičovej.  

 

Cieľ výzkumu – výzkum má zistiť údaje o vplyve vonkajších faktorov a sezónnych 

vplyvov na zákazníkove rozhodovanie o kúpe a ich intenzitu týchto vonkajších 

faktorov.   

 

Obsah výzkumu – bude skúmané množstvo 30 najčastejšie predávaných produktov 

v 3 kategóriách : lieky na predpis, voľnopredajné lieky a kozmetika za 12 mesiacov 

(september 2007 – august 2008).  

V marci 2009 bude v  lekárni k dispozícii dotazník, ktorý bude skúmať vekové 

rozloženie zákazníkov, rozdelenie zákazníkov podľa pohlavia a ako často lekáreň 

ALTHEA navštevujú a aký druh liekov nakupujú. V dotazníku tiež môžu vyjadriť svoju 

spokojnosť s úrovňou obsluhy alebo čo môže lekáreň zmeniť pre lepšie uspokojenie 

potrieb zákazníkov.  

 

Časový harmonogram  

Zber dát pomocou dotazníku bude prebiehať počas mesiaca marec v roku 2009. 

Interné údaje o množstve 30 najčastejšie predávaných produktoch  budú získavané 

v období od 15. 11.2008 do 15. 12. 2008 z Lekárenského správcovského systému 

lekárne ALTHEA. 

                                                 
10 Foret, M: Marketingová komunikace, Vydání první, Brno, Computer Press, a. s. 2006, 443 s, ISBN 80-251-
1041-9  
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Plán výzkumu a jeho zdôvodnenie –  

Výberový súbor bude vytvorený výberom zo zákazníkov v mesiaci marec 2009 

náhodným výberom. Veľkosť výberového súboru bude 40 respondentov. Získané 

data sú anonymné a budú využité len pre potreby mojej bakalárskej práce. Primárne 

dáta z dotazníku budú získané písomným dotazovaním, data o počte predaných 

produktov za mesiace september 2007- august 2008 budú získané z interného 

informačného systému lekárne ALTHEA.  Kontaktnou osobou v lekárni ALTHEA je jej 

pracovníčka Adriána Michalovičová 

 

Realizačná fáza  

Skutočná veľkost výberového súboru je 40 respondentov 

 

Spôsob analýzy a vyhodnotenia dát -  na spracovanie dát získaných z vyplnených 

dotazníkov, ich následné vyhodnotenie a analýzu použijem program Microsoft Excel. 

Na analýzu vplyvu sezónnosti predaja lekárenských produktov využijem  tiež 

program Microsoft Excel a výsledky predaja vybraných produktov budem 

demonštrovať pomocou spojnicových grafov.   

5. Analýza správania sa zákazníkov lekárenských pro duktov lekárne 
ALTHEA  v Žiline 
 
Výstup analýzy  jednotlivých výzkumov (dotazník, interné informačné zdroje) bude 

prezentovaný grafickou formou (grafy), pomocou ktorých budem dokazovať či na 

spotrebiteľské správanie má vplyv sezónnosť a o koľko ks sa zvýši predaj vybraných 

výrobkov  

 
 
Kozmetika a doplnky výživy 
 
Tabuľka č. 5. 1.  

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  
názov produktu X-

07 
XI-
07 

XII-
07 

I-
08 

II-
08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 

IX-
08 

Vichy 
LIFTACTIV 
PRO krém 2 0 19 6 11 7 10 10 7 2 11 5 

Kozmetika 
a doplnky 

výživy 

BIODERMA 
SENSIBIO AR 

krém 4 3 6 5 7 6 6 9 10 3 7 6 
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Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  
názov produktu X-

07 
XI-
07 

XII-
07 

I-
08 

II-
08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 

IX-
08 

LA ROCHE 
TOLERAINE 

make-up 4 6 12 5 8 4 9 6 3 5 9 9 

Centrum A-Z 30 
tbl. rif. 13 4 8 5 2 11 6 3 4 6 9 9 

LACALUT 
ACTIV zub. 

Pasta 208 217 359 241 185 340 238 210 221 178 171 193 

MARŤANKOVIA 
100 tbl. 14 17 12 14 4 4 2 0 3 2 2 8 

NUTRILION 1 
800 g 21 14 26 30 27 11 18 12 8 12 22 33 

ARTHROSTOP 
RAPID 180 + 60 

10 19 98 6 13 14 12 10 7 3 2 12 
TEHOTENSKÝ 

test 
RAPIDCLEAR 110 112 188 208 143 139 138 161 157 160 229 188 

AVIRIL zásyp 17 16 16 8 14 15 9 16 6 11 3 7 
 
 
 
Voľnepredajné lieky 
 
 
 
Tabuľka č. 5. 2.  

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  
názov produktu 

X-07 
XI-
07 

XII-
07 I-08 

II-
08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 

IX-
08 

PARALEN 500 
mg 869 872 1836 1018 770 803 648 557 512 531 543 789 

IBALGIN 400 
mg 958 931 1380 919 668 842 737 730 790 822 790 888 

ENDIEX 12 tbl. 56 37 38 35 49 32 27 43 79 78 79 44 
HEPAROID my 40 56 72 48 73 41 62 64 44 32 48 33 

STREPSILS 
ORIGINAL 24 35 24 74 30 26 26 23 9 11 7 18 44 

OLYNTH 0,1 % 
sprej 337 362 522 395 469 312 257 208 168 118 168 310 

CELASKON  
250 mg 151 140 187 129 75 0 48 63 36 50 48 76 

COLDREX 
HOT DRINK 96 135 324 139 111 86 75 41 26 23 32 149 

FASTUM 50 g 
gel 130 116 139 129 92 54 71 73 60 55 77 77 

vo
ľn

ep
re

da
jn

é 
lie

ky
 

MUCOSOLVAN 
sirup 85 223 248 159 172 140 122 60 51 43 40 101 
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Lieky na predpis 
 
Tabuľka č. 5. 3.  

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  

názov 
produktu X-

07 
XI-
07 

XII-
07 

I-
08 

II-
08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 

IX-
08 

ACCUPRO 10 
mg 13 26 105 9 11 10 11 28 3 4 3 2 

LOGEST 3x21 17 22 26 12 19 19 11 10 17 16 16 15 
VIAGRA 
1x100mg 75 67 67 96 70 94 107 76 85 113 79 121 

CIPRAPLEX 28 26 43 26 32 25 40 33 33 32 31 35 
HYPNOGEN 

15 mg 25 32 35 36 34 25 41 28 34 15 20 15 
GOPTEN 
28x2mg 34 43 57 26 21 36 23 31 28 25 31 36 

HELICID 20 
mg x 28 tbl. 16 11 12 13 11 12 16 7 18 21 12 20 
MOVALIS 43 43 41 28 31 36 45 26 31 33 32 21 

ZODAC 30 tbl. 16 15 12 14 24 19 28 26 31 17 20 16 

lie
ky

 v
ia

za
né

 n
a 

pr
ed

pi
s 

SUMAMED 
3x500 mg 61 36 79 69 71 47 47 57 49 45 53 45 

 
 
Hypotéza:  

Pomocou týchto grafov chcem dokázať moje tvrdenie, že nákup lekárenských 

produktov záleží na faktore času (vplyv sezónnosti) a na reklame, pomocou ktorej sa 

zákazník rozhoduje. 

Na demonštráciu mojej hypotézy som si vybral tieto produkty:  

 

Obrázok č. 5.1.  ArthroStop Rapid  
Zdroj: http://www.mojalekaren.sk/walmark-arthrostop-rapid-180-tbl/ 
 

Produkt ARTHROSTOP RAPID 180+60 obsahuje 180 tabliet + 60 tabliet zdarma, 

jedná sa o doplnok výživy. Na trh ho distribuuje farmaceutická spoločnosť 

WALLMARK. Je to prostiedok na ochranu a regeneráciu kĺbov. V uvedene tabuľke je 
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zaznamenaný počet predaných kusov tohoto doplnku výživy a príslušný mesiac, za 

ktorý bol tento produkt predaný.  

 
Tabuľka č. 5. 4.  Počet predaných kusov produktu ARTHROSTOP RAPID 180 + 60 
tbl.  

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  X-07 
XI-
07 

XII-
07 I-08 II-08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 IX-08 

ARTHROSTOP 
RAPID 180 + 60 10 19 98 6 13 14 12 10 7 3 2 12 

 
Graf č. 5. 1. ARTHROSTOP RAPID 180 + 60 tbl.  
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Na uvedenom grafe je patrné, že najväčší nárast v počte predaných kusov bol 

v decembri 2007. Na základe tohoto grafu predpokladám, že tento nárast spôsobil 

vplyv sezónnosti (Vianočné sviatky), kedy ho spotrebitelia nakupovali vianočný 

darček pre svojich najbližších ako aj vplyv reklamy spoločnosti Walmark, ktorá svoju 

reklamnú kampaň na tento produkt odštartovala v decembri 2007 prostredníctvom 

televízie, internetovej reklamy ako aj formou letákou. Produkt bol propagovaný so 

sloganom ARTHROSTOP RAPID – rýchla úľava od bolesti . V ostatných mesiacoch 

je nárast predaja tohoto produktu nevýznamný.  
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Obr. č. 5. 2. Rapic Clear tehotenský test  
Zdroj: http://www.rapiclear.sk/tehotensky-test.php 
 
TEHOTENSKÝ test RAPIDCLEAR – patrí do kategórie doplnky. Na trh je 

distribuovaný spoločnosťou RapiClear ®. Jeho účelom je zistenie gravidity ženy 

pomocou jednoduchého ponorenia prúžku do moču. V tabulke, ktorá je uvedená 

nižšie sú zaznamenané celkové počty predaných kusov tohoto tehotenského testu za 

jednotlivé mediace 

 

Tabuľka č. 5. 5. Počet predaných kusov produktu RAPIDCLEAR 
Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  
X-
07 

XI-
07 

XII-
07 I-08 

II-
08 III-08 

IV-
08 V-08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 

IX-
08 

TEHOTENSKÝ 
test RAPIDCLEAR 110 112 188 208 143 139 138 161 157 160 229 188 

 
 
 
 
Graf č. 5. 2. Tehotenský test RAPIDCLEAR 
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Na grafe sú zjavné dve významné obdobia, kedy tento produkt dosahoval vrchol 

svojej predajnosti. Je to obdobie od decembra 2007 do februára 2008 – teda v čase 

Vianoc a lyžovačiek a potom obdobie od júla 2008 do septembra 2008 – obdobie 

letných dovolenie a zvýšeného rizika nechráneného pohlavného styku. V ostatných 

mesiacoch hodnota predaných tehotenských testov RAPIDCLEAR osciluje medzi 

číslami 100 až 150.  

 

 
Obr. č. 5. 3. Paralen 500 mg  
Zdroj: http://www.lekarennawebe.sk/lieky/paralen-10x500-p-1715.html 
 
Paralen 500 mg – patrí do kategórie voľnopredajných liekov. Tento produkt pôsobí 

proti bolesti a znižuje telestnú teplotu . Obsahuje účinnú látku Paracetamol. Na trh ho 

uvádza farmaceutická spoločnosť ZENTIVA, a. s.  

 

Tabuľka č. 5. 6. Počet predaných kusov produktu Paralen 500 mg 

Počet predaných kusov za jednotlivé mediace 

  X-07 XI-07 XII-07 I-08 II-08 
III-
08 

IV-
08 

V-
08 VI-08 VII-08 

VIII-
08 

IX-
08 

PARALEN 
500 mg 869 872 1836 1018 770 803 648 557 512 531 543 789 

 
Graf č. 5. 3. Paralen 500 mg 
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Na grafe je zrejmé, že sa jedná o produkt, na ktorého predaj má vplyv sezónnosť. 

Najvyšší počet predaných kusov je zaznamenaný v decembri 2007, teda v období 

chrípok a nachladnutí. Vysoký počet predaných kusov svedčí o známosti daného 

produktu ako aj o jeho účinkoch.  

 

 
 
Obr. č. 5. 4. Accupro tablets 10 mg 
Zdroj: http://www.inhousedrugstore.com/images/accupro10mg.jpg 
 
ACCUPRO 10 mg – Patrí do kategórie liekov na predpis.  Je to liek na zníženie 

vysokého krvného tlaku a na liečbu oslabenej srdcovej činnosti. Tento produkt 

vyrába farmaceutická spoločnosť Pfizer H.C.P. Corporation.  

 

Tabuľka č. 5. 7. Počet predaných kusov produktu ACCUPRO 10 mg 
Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  X-07 XI-07 XII-07 I-08 II-08 III-08 
IV-
08 

V-
08 

VI-
08 VII-08 

VIII-
08 IX-08 

ACCUPRO 10 
mg 13 26 105 9 11 10 11 28 3 4 3 2 

 
 
Graf č. 5. 4. ACCUPRO 10 mg 
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Na grafe je zreteľné, že najvyšší objem predaja tento produkt zaznamenal 

v decembri 2007. Za týmto stavom je fakt, že riziko  ochorenia kardiovaskulárneho 

systému je v zimnom období najvyššie. Reklama nemá na rozhodovanie zákazníkov 

žiadny vplyv, keďže sa jedná o liek viazaný na predpis a jeho užívanie určuje 

ošetrujúci lekár. 

 
Obr. č. 5. 5. Viagra 100 mg 
zdroj: http://viagra-generic-cialis-daily.com/viagra/images/viagra_5.jpg 
 
VIAGRA 1x100 mg – jedná sa o liek viazaný na predpis. Liek Viagra sa používa na 

liečbu mužov  s erektilnou dysfunkciou (nazývanou tiež impotencia). Na náš trh ho 

prináša firma Pfizer H.C.P. Corporation. 

 
Tabuľka č. 5. 8. Počet predaných kusov produktu Viagra 100 mg 

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  X-07 XI-07 
XII-
07 I-08 II-08 

III-
08 

IV-
08 

V-
08 VI-08 VII-08 

VIII-
08 IX-08 

VIAGRA 
1x100mg 75 67 67 96 70 94 107 76 85 113 79 121 

 
 
Graf č. 5. 5. Viagra 1x100 mg 
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Graf má stúpajúcu tendenciu, kedže sa Viagra pokladá za bezpečný liek pri liečbe 

impotencie. Na uvedenom grafe je zrejmé, že tento produkt nie je veľmi ovplyvnený 

sezónnosťou, ale dôležitú rolu hrá v tomto prípade reklama a známosť produktu u 

jednotlivých zákazníkov.  

 

 

Obr. č. 5. 6. ENDIEX 12 tbl.  

Zdroj: https://secure.ilekaren.sk/tovary/B_4032.JPG 

 

ENDIEX, 12 tbl. – je voľnopredajný liek. Lieči infekčné hnačky rôzneho pôvodu. 

Vyrába ho farmaceutická spoločnosť Zentiva, a. s.   

 

Tabuľka č. 5. 9. Počet predaných kusov produktu ENDIEX 12 tbl.  

Počet predaných kusov za jednotlivé mesiace 

  X-07 
XI-
07 

XII-
07 I-08 II-08 

III-
08 IV-08 

V-
08 

VI-
08 

VII-
08 

VIII-
08 IX-08 

ENDIEX 12 
tbl. 56 37 38 35 49 32 27 43 79 78 79 44 

 

Graf. č. 5. 6. ENDIEX 12 tbl.  
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Na uvedenom grafe je zrejmé, že najvyššie hodnoty v počte predaných kusov 

dosahuje produkt ENDIEX 12 tbl. V mesiacoch jún až august. Hodnoty v týchto 

mesiacoch sú takmer konštantné.  Na výšku predaného množstva  v týchto 

mesiacoch má vplyv fakt, že  v tomto období zákazníci trávia svoju letnú dovolenku 

aj v krajinách, kde sú hnačkové ochorenia kvôli nižšej hygiene  ako je napr.Egypt 

bežné a tak sa zákazníci snažia preventívne zásobiť. Na základe analýzy týchto 6 

produktov som potvrdil mnou stanovenú hypotézu, ktorá tvrdí, že na rozhodovanie 

zákazníka pri kúpe jednotlivých produktov majú vplyv sezóna, kedy tieto produkty 

zákazník nakupuje.  

 

5. 1 Dotazník  

 

Na určenie, kto sú naši zákazníci, čo považujú za dobré a aké nedostatky si všimli 

v lekárni ALTHEA som použil 40 dotazníkov, ktoré boli v lekárni ALTHEA pre 

zákazníkov v dispozícii počas celého marca 2009. Z celkových 40 dotazníkov bolo 

vyplnených 37, teda celková návratnosť dotazníkov bola 92,5 %. Na 11 otázok 

odpovedalo 17 mužov (46 %) a 20 žien (54 %). 16 % respondentov bolo vo veku od 

18 – 29 rokov. 35 % respondentov bolo vo veku 30 – 39 rokov, 19% bolo vo veku 40 

– 49 rokov a 30 % vo veku 50 rokov a viac.  

21 respondentov žije v meste Žilina, 11 respondentov v Žilinskom okrese a 5 

respondentov žije v mestách Banská Štiavnica, Bratislava, Čadca, Poprad a v obci 

Raková.  

43 % respondentov navštevuje lekáreň ALTHEA viackrát za mesiac, 27 % 

respondentov viackrát za pol roka, 16 % respondentov niekoľkokrát za rok, 5 % 

respondentov jedenkrát za rok a celých 8 % navštívilo lekáreň ALTHEA prvýkrát. 

67,6 % respondentov si vždy v lekárni ALTHEA niečo kúpi, 21,6 % si väčšinou niečo 

kúpi, 5,4 % respondentov si málokedy niečo kúpi, 2,7 % respondentov si občas niečo 

kúpi a 2,7 % respondentov si nikdy nič nekúpi.  Pre 30 % respondentov má veľký 

vplyv na to či si niečo kúpi Cena, Pre 27% respondentov má stredne veľký až stredný 

vplyv Kvalita produktu a Obal a pre 46 % má veľký vplyv při rozhodovaní o kúpe 

Obsluha. 5, 4 % respondentov ovplyvňuje při kúpe reklama a skúsenosti iných 

zákazníkov. 
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Graf č. 5. 7.  Vplyv jednotlivých faktorov na rozhodovanie zákazníka 
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 Pri otázke č. 8 ( Čo by ste odporúčali zmeniť, prípadne zlepšiť v tejto predajni) , kde 

mohli respondenti zvoliť medzi variantou A) nič a variantou B) odporúčam ….. Si 25 

respondentov zvolilo variantu A, teda sú spokojný so súčasným stavom v lekárni a 

10 respondentov variantu B). 6 respondenti by odporúčali zvýšiť množstvo 

súčasných produktov, medzi nimi jedna žena na materskej dovolenke, 2 respondenti 

sú nespokojní s prístupom do predajne. Keďže medzi dverami a vozovkou sa 

nachádza niekoľko schodov, ktoré znemožnujú prístup 

imobilným potencionálnym zákazníkom ako aj úzke vstupné dvere, ktoré môžete 

vidieť na obrázku na strane č. 7. .1 respondent požaduje voľnejší prístup 

k voĺnopredajným liekom, keďže tieto lieky sú predávané len formou pultového 

predaja. 1 respondent požaduje dlhšie otváracie hodiny, keďže súčasné otváracie 

hodiny mu nevyhovujú ( od 08.00 – do 17.00 hod.).  Vzor dotazníku uvádzam 

v Zozname príloh ako prílohu č. 1.  

 

5. 2 Zhrnutie  

 

Z výskumu a z neho získaných poznatkov konštatujem, že veľmi veľký vplyv na dané 

rozhodnutie zákazníka má obsluha, v dotazníku tomuto faktoru priradilo veľký vplyv 
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až 46 % respondentov. Zároveň však vyjadrili svoju spokojnosť s danou úrovňou 

obsluhy. Ďalší nemenej významný faktor pri rozhodovaní o kúpe daného produktu je 

Cena,  ktorej priradilo veľmi veľký vplyv až 30 % zákazníkov, za ňu nasleduje kvalita, 

ktorú považuje za najdôležitejšiu pri nákupe liekov 24 % respondentov a 5 % 

respondentov ovplyvní pri kúpe obal výrobku. Zároveň z môjho dotazníku v lekárni 

ALTHEA vyplynulo,  že lekáreň trpí istými nedostatkami, ktoré by mohla rýchlo 

odstrániť. 10 respondentov z celkového počtu 37 respondentov, ktorý sa vyjadrili 

v daných dotazníkoch a vyplnili všetkých 11 položených otázok považuje za chybu 

nedostatočnú úpravu vstupného chodu pre imobilných zákazníkov zároveň vyjadrili 

nespokojnosť so systémom vstupu do daných priestorov, kde považujú daný vstup 

za veľmi úzky. Ďalší fakt, ktorý vyplynul z uvedeného dotazníku je nespokojnosť 

s prístupom k voľnopredajným liekom, respondenti v dotazníku požadujú voľnejší 

prístup ako je súčasný stav riešený prostredníctvom pultového predaja. 1 respondent 

dokonca naznačuje, že by predaj tohto druhu liekov mohol prebiehať prostredníctvom 

samoobsluhy a regály s daným druhom liečiva by mali. Ďalší respondenti nie sú 

spokojní s výberom ponúkaných produktov a požadujú tento výber ešte rozšíriť. 

Prostredníctvom analýzy som zistil, že zákazníci sú ovplyvnení sezónnosťou daného 

výrobku a v čase sezóny daného výrobku ho kupujú v oveľa väčšom množstve ako 

v ostatných mesiacoch. Ak daný výrobok nepodlieha sezónnym vplyvom, tak  jeho 

predaj je v sledovanom období vyrovnaný a na grafe predaja sa nenachádzajú nijaké 

extrémy (veľmi nízky počet predaných kusov alebo príliš vysoký počet predaných 

kusov pri porovnaní s ostatnými kalendárnymi mesiacmi).  

 

6. Návrh optimalizácie štruktúry lekárenských produ ktov 
lekárenských produktov pre  zákazníkov v lekárni AL THEA v Žiline 
 

Lekáreň by mala zmeniť svoju štruktúru lekárenských produktov. Podľa môjho 

zistenia udržuje veľké množstvo liekov na predpis, zatiaľ čo voľnopredajných ( 

najpredávanejších ) liekov má trvalý nedostatok. Tiež nesúhlasím s formou predaja 

lekárenských produktov. Všetky produkty sú predávané len prostredníctvom 

pultového predaja, ktorý pokladám za zastaralý a veľmi neefektívny na počiatku 21. 

storočia. Podľa mojich návrhov a poznatkov respondentov by som navrhoval časť 

produktov (voľnopredajné lieky) predávať samoobslužnou formou a dané produkty by 
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som umiestnil pri vchode lekárne ALTHEA, keďže tvoria najväčší podiel predávaných 

liekov. Zároveň nesúhlasím s predajnou politikou lekárne, ktorá podľa môjho názoru 

príliš veľa druhov liekov na predpis. Niektoré z týchto liekov sú predávané 

v minimálnej miere a ich skladovanie zvyšuje celkové náklady lekárne.  Ak by lekáreň 

ALTHEA znížila počet druhov liekov vydávaných na predpis, ušetrila by množstvo 

predajného miesta a na dané miesto by mohlo byť umiestnené väčšie množstvo 

voľnopredajných liekov, ktoré zákazníci v dotazníkoch požadujú. Pomocou 

lekárenského správcovského systému by som zistil predajnosť jednotlivých 

voľnopredajných liekov. Najpredávanejšie lieky tzv. „bestsellery“ by som umiestnil 

v regáloch pri vchode vo výške očí, Voľnopredajné lieky s nižším objemom predaja 

by som umiestnil v horných policiach regálov a voľnopredajné lieky s najnižšou 

predajnosťou v spodných policiach. Umiestnenie  voľnopredajných liekov pri vchode 

však zároveň zvyšuje aj riziko krádeží týchto liekov, preto by jedna z dvoch pokladní 

bola umiestnená priamo oproti týmto regálom. Ak by nejaký produkt výrazne 

zaostával svojím predajom nad ostatnými produktami a tento jav bol len ojedinelý,  

snažil by som sa ho podporiť cielenou marketingovou komunikáciou typu ( pri kúpe 

produktu x získate produkt y za cenu o 10 % nižšiu). Ak by sa však tento trend 

opakoval, a  produkt by mal stále problémy so svojím predajom, tak by  sa mala 

lekáreň snažiť nájsť inú variantu k tomuto produktu. Uvedený substitút by mal spĺňať 

rovnaký účel kvôli ktorému bol predchádzajúci produkt predávaný ( napr. Paralen a  

jeho substitút Coldrex Hot drink – liečba prechladnutia). Majiteľ si určí, či uvedený 

substitút má byť lacnejší ako jeho predchodca alebo si zvolí známejšiu značku, ktorá 

je vnímaná zákazníkmi  a jeho predajnosť je podporená rozsiahlou marketingovou 

komunikáciou. Ako príklad veľmi podarenej akcie by som poznamenal tvorbu tzv. 

„chrípkových balíčkov“. Tieto balíčky boli predávané na sklonku decembra roku 2007 

a začiatku januára 2008, teda v čase chrípkovej epidémie v Žilinskom kraji. Ich 

podstatou bolo vytvorenie tzv. balíčka, ktorý v sebe kombinoval bestsellery ( ako je 

napr. spomínaný Paralen) ako aj menej predávané voľnopredajné lieky. Jedinou 

podmienkou bolo, že balíček musel obsahovať len voľnopredajné lieky, teda pacient 

sa pri kúpe tohto balíčka nemusel obťažovať kontrolou lekárskeho predpisu 

predávajúcim. Tento balíček kombinoval lieky na liečbu rôznych sprievodných 

príznakov chrípky  aj jej podstaty. Medzi liekmi, ktoré patrili do tohto balíčka bol 

Paralen – na reguláciu zvýšenej teploty, nosový sprej Olynth – na liečbu upchatých 

nosových dutín, Vitamín C od firmy Walmark – na posilnenie obranyschopnosti 
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organizmu, Mucosolvan – sirup na uľahčenie vykašľávanie hlienov, určený pre 

nejmenších, tento produkt bol však z balíčka neskôr vylúčený, keďže na jeho predaj 

je potrebný lekársky predpis, multivitamíny Marťankovia – určené predovšetkým 

menším deťom ako aj Modafen – ktorý liečil samotnú podstatu chrípky. Výhoda tohto 

balíčka bola, že bestseller Paralen svojou obľúbenosťou pomohol k zvýšeniu predaja 

aj ostatných liekom v balíčku. Úspech tohto tzv. „chrípkového balíčka“ spôsobil, že 

lekáreň ALTHEA  v lete roku 2008 vytvorila tzv. „dovolenkový balíček“, ktorý 

obsahoval opaľovací krém značky Vichy od firmy L’Oreal, liek Endiex od firmy 

Zentiva, ktorý je primárne určený na liečenie hnačkových ochorení ako aj krém 

Fenistil gel, určený na zmierňovanie bolestí pri rôznych druhoch popálenín.  Na 

základe týchto dvoch prípadov som dokázať, že jedna z možností ako sa odlíšiť od 

konkurencie je aj tvorba takýchto balíčkov. Zároveň by mala byť zachovaná prísna 

sezónnosť jednotlivých liekov ( Paralen – predaj v zimnom období, Endiex – letné 

obdobie). Jeho výhodou je, že správne zvolené bestsellery sa môžu stať ťahúňom 

jednotlivých balíčkov a zvýšiť tak aspoň na krátku dobu ich predajnosť. Okrem týchto 

dvoch balíčkoch, ktoré som uviedol ako príklad si môže každá lekáreň vytvoriť 

vlastný balíček k určitej príležitosti ( deň sv. Valentína , začiatok školského roka, 

Vianočné sviatky). Jedinou nevýhodou je, že frekvencia týchto balíčkov by mala byť 

čo najnižšia ( vytvorenie balíčka 2x, 3x za rok), inak stráca tento balíček svoju 

predajnú silu.  

7. Záver 
 

Predaj liekov samoobslužnou formou sa stále rozširuje a vytláča podpultový predaj. 

Zatiaľ, čo lieky  určené na predpis sa nemôžu predávať samoobslužnou formou ( 

pacient musí predložiť recept s predpísaným  liekom od lekára a po jeho overení je 

mu liek predaný), predaj voľnopredajných liekov je zbytočne v lekárni ALTHEA 

obmedzovaný. Ak potrebujete voľnopredajný liek aký je napríklad Paralen, musíte si 

ho vyžiadať priamo pri pokladni.. Podľa skúseností z iných lekární ( SUNPHARMA 

v OC Dubeň) sa samoobslužný predaj voľnopredajných liekov osvedčil a výnosy 

z ich predaja pokrývajú veľkú časť výnosov.  Súčasný trend uprednostňuje predaj 

voľnopredajných liekov bez akýchkoľvek obmedzení. Voľnopredajné lieky sú 

považované za rovnaký druh produktu ako sú produkty dennej spotreby ( oblečenie, 

potraviny). Vo vyspelých štátoch západnej Európy ako aj v Spojených štátoch sú 
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tieto liečivá predávané aj v nezdravotníckych zariadeniach, väčšinou vo väčších 

obchodných domoch. V širokej konkurencii aká panuje medzi lekárňami v Žiline 

rozhoduje každý detail o úspechu či neúspechu danej lekárni na trhu. Preto by si 

mala lekáreň budovať stálu sieť verných zákazníkov prostredníctvom systému CRM, 

ktorý som podrobne rozoberal v teoretických východiskách.Lekáreň ALTHEA má na 

výber množstvo programov riadiacich CRM, preto by som výber tohto programu 

nechal na rozhodnutí majiteľa.  Zároveň po zadovážení si daného systému by 

musela majitelka lekárne nechať zaškoliť ostatných zamestnancov lekárne. Jediným 

rizikom, ktoré by mohlo vzniknuť je nekompatibilnosť softvéru so systémom LSS. 

Preto by si majiteľ lekárne mal zistiť informácie o kompabilite tohoto programu. 

Ďalšou dôležitou informáciou je informácia o hardverových požiadavkách daného 

systému. Zakupený softvér by nemusel fungovať, pretože počítače v lekárni by 

nespĺňali jeho hardvérové požiadavky a investícia do tohto systému by vyšla nazmar.   

Vernosť stálych zákazníkov by mala lekáreň odmeňovať spôsobom, ktorý uzná za 

vhodný. Dovoľujem si navrhnúť tvorbu vernostných kariet , ktorých princípom bude, 

že suma každého nákupu v lekárni ALTHEA sa pričíta k sume vloženém na karte a   

zákazník na konci kalendárneho roku môže nakupiť tovar v hodnote 1% sumy 

uvedenej na jeho vernostnej karte.  Okrem tohoto opatrenia by mohla lekáreň 

ALTHEA  usporiadavávať súťaže o peňažné poukážky. Do súťaže by sa mohli 

zapojiť všetci kupujúci, ktorí kupujú v danom období určitý druh tovaru. Daný tovar by 

bol vyberaný na základe informácií z LSS a jednalo by sa o tovar s najmenšou 

predajnosťou v danom mesiaci.  Týmto opatrením by sa  znížilo množstvo 

„nepredajných“ liekov a uvolnili by dočasne miesto takzvaným bestsellerom. Keďže 

konkurencia na trhu lekární v Žiline je obrovská ( v súčasnosti existuje v Žiline 42 

lekární), lekáreň ALTHEA by sa mala snažiť o odlíšenie od ostatných lekární a tým 

získať konkurenčnú výhodu. Rozmanitosť produktov je takmer v každej lekárni 

rovnaká a líši sa len svojou štruktúrou ( v niektorých lekárňach prevláda predaj 

viazaných liekov na predpis pred voľnopredajnými liekmi). Snaha o získanie 

konkurenčnej výhody by mala byť založená na poskytovaní nadštandartných služieb 

a tým sa odlíšiť od konkurentov. Takúto službu predstavuje v lekárni ALTHEA 

meranie krvného tlaku. Táto služba je poskytnutá každému zákazníkovi, ktorý o ňu 

prejaví záujem. Služby, ktoré poskytujú veľké lekárne ( ako napríklad objednanie si 

lieku a jeho následná donáška na adresu zákazníka) by lekáreň ALTHEA nemohla 

poskytovať z dôvodu kapacity svojich skladov ako aj vysokých nákladov spojených 
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so samotným obchodom. Či sa už jedná o tvorbu webovej stránky, ktorá by slúžila na 

objednávanie samotných liekov, samotné školenie pracovníkov so systémom 

slúžiacim k internetovému obchodu alebo samotná expedícia liekov súkromnému 

prepravcovi.  
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