
 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1. Dotazník  

DOTAZNÍK  
Dobrý de ň, 
 
            som študentom 3.ročníku Ekonomickej fakulty VŠB – TU v Ostrave odbor 

Marketing  a obchod a chcel by som Vás týmto spôsobom požiadať o vyplnenie 

môjho dotazníka, ktorý bude slúžiť len pre spracovanie mojej bakalárskej práce. 

Témou mojej bakalárskej práce je Analýza správania zákazníkov na trhu 

lekárenských produktov . Dotazník je anonymný a Vami poskytnuté údaje budú 

slúžiť len pre potreby mojej bakalárskej práce. Týmto spôsobom by som sa Vám 

chcel poďakovať za Vami strávený čas pri vyplňovaní mojich dotazníkov.Vami 

zvolenú odpoveď na danú otázku označte prosím touto značkou  ×  
Michal Lehocký  

1. Ako často navštevujete lekáre ň ALTHEA  
 
a)     viackrát za mesiac    
b)     viackrát za pol roka    
c)     niekoľkokrát za rok     
d)     jedenkrát za rok 
e)     som tu prvýkrát 
 
2. Keď navštívite túto predaj ňu, kúpite nie čo sebe alebo Vašim blízkym?  
 
a)      vždy niečo kúpim  
b)      väčšinou niečo kúpim  
c)      málokedy niečo kúpim  
d)      občas niečo kúpim 
e)      nikdy nič nekúpim (prejdite na otázku č. 6) 
 
3. Aký vplyv na rozhodnutie o kúpe majú na Vás tiet o uvedené faktory.  
   Označte ako v škole ( 1=ve ľký vplyv , 5 =  malý alebo takmer žiadny vplyv )  
 
 Veľkos ť vplyvu 

1=veľký vplyv, 5 = malý alebo 
takmer žiadny vplyv 

 1 2 3 4 5 
 
Cena produktu      
Kvalita produktu      
Obal      
Obsluha      



 

Iné ……………….      
 
4. Aké sú vaše skúsenosti s prípadnými reklamáciami  zakúpeného tovaru?  
 
a)        nemám skúsenosti 
b)        ............................................................................................................... 
 
5. Aký typ produktov v lekárni Althea nakupujete ?  
 
a)        lieky viazané na lekársky predpis 
b)        voľnopredajné lieky 
c)        kozmetika a doplnky výživy 
 
6 .  Akú formu komunikácie tejto predajne s Vami ak o zákazníkom by ste 
privítali? (informácie o novom sortimente, o aktuál nych z ľavách….)  
Môžete zašktrnú ť i viac odpovedí .  
 
a)        informácie zaslané na môj osobný e-mail 
b)        informácie zaslané pomocou sms správy 
c)        informácie uverejnené na internetovej stránke predajne 
d)        informácie takéhoto druhu nepotrebujem 
 
7. Myslíte si, že ceny ponúkaných výrobkov zodpoved ajú ich kvalite?  
 
a)      áno   
b)      nie  
 
8. Čo by ste odporú čali zmeni ť, poprípade zlepši ť v tejto predajni?  
 
a)        nič, som úplne so všetkým spokojná/ý 
b)       odporúčam 
............................................................................................................ 
 
9.  Ste?   
 
a)      Muž   
b)       Žena 
 
10 . Aký je Váš vek?   
   
a)     18 – 29   
b)      30 - 39 
c)      40 - 49  
d)      50 a viac 
e)      vek neuvediem  
  
11. Vaše bydlisko?   
 
a)     mesto Žilina 
b)     moje bydlisko sa nachádza v Žilinskom okrese  



 

c)     iné: ............................... 
 
Príloha č. 2. Vzor tlačiva lekárenského predpisu a podrobnosti o jeho grafických 
prvkoch 

 

www.zbierka.sk (2009) 



 

Príloha č. 3. Vzor osobitného tlačiva lekárenského predpisu označeného modrým 
pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch.  

 

www.zbierka.sk (2009) 



 

Príloha č. 4. Vzor tlačiva lekárenského poukazu a podrobnosti o jeho grafických 

prvkoch 
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Príloha č. 5. Lekársky poukaz 

 

www.zbierka.sk (2009) 



 

Príloha č. 6. Vzor tlačiva výpisu z lekárenského predpisu 

 

www.zbierka.sk (2009) 



 

 

 


