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V rámci ocenenia Mastercard Obchodník roka 2019 budú už siedmy raz vyhlásení najlepší obchodníci 
pôsobiaci na slovenskom trhu. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 12 kategóriách. Spolu so začiatkom 
tohto ročníka sa spúšťa aj hlasovanie verejnosti, v ktorom budú môcť zákazníci vybrať svojho 
najobľúbenejšieho obchodníka. Hlasovať bude možné prostredníctvom internetových 
stránok www.obchodnik-roka.sk do 2. februára 2020. Každý hlasujúci sa môže zaradiť do súťaže o 10 
Apple iPadov mini. 
 
Cieľom súťaže Mastercard Obchodník roka je poukázať na kvalitu produktov a služieb ocenených obchodníkov 
v maloobchode. „Rast prestíže ocenenia medzi obchodníkmi ukazuje, že je pre nich dôležité, ako ich zákazníci 
vnímajú. Maloobchodný trh sa počas trvania súťaže zmenil a už dávno nie je len o cenovej konkurencii a akčných 
ponukách. Pre zákazníkov sú dôležité služby, ktoré im obchodníci poskytujú, inovácie, to, ako obchodníci reagujú na 
ich meniace sa potreby a aký majú pocit z nakupovania. Dôkazom je napokon niekoľko absolútnych víťazstiev v 
rade spoločnosti Martinus,“ hovorí Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku a Slovensko. „Na 
maloobchodnom trhu rastie už nejaký čas význam doplnkového predaja na čerpacích staniciach - potravín, 
drogistického tovaru - preto tento rok prvýkrát zaraďujeme novú kategóriu Mastercard Čerpacia stanica s 
predajňou,“ dodáva Michal Čarný. 
 
Súťaž sa skladá celkovo z 12 kategórií. Absolútneho víťaza, víťaza 10 odborových kategórií určí nezávislá 
výskumná agentúra GfK Czech na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky. Víťazom každej z odborových 
kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie. Absolútnym víťazom a držiteľom titulu 
Mastercard Obchodník roka 2019 sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany 
zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.   
 

Súťažné odborové kategórie: 
1. Mastercard Obchodník s potravinami 2019 
2. Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 2019 
3. Mastercard Obchodník s odevmi 2019 
4. Mastercard Obchodník s obuvou 2019 
5. Mastercard Obchodník so športovými odevmi a potrebami 2019 
6. Mastercard Obchodník s elektronikou 2019  
7. Mastercard Obchodník s knihami 2019  
8. Mastercard Obchodník pre dom, záhradu a chovateľov 2019 
9. Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2019 
10. Mastercard Čerpacia stanica s predajňou 2019 

 

 
Cena verejnosti 
V kategórii Mastercard Obchodník roka 2019 – Cena verejnosti určí víťaza široká verejnosť svojím 
internetovým hlasovaním, ktoré prebieha od 11. novembra 2019 do 2. februára 2020 na stránkach 
www.obchodnik-roka.sk. Každý hlasujúci sa môže zaradiť do súťaže o 10 Apple iPadov mini. Víťazi budú vyhlásení 
počas galavečera na konferencii New Retail Summit v marci 2020. 
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