
 
 

VYHODNOTENIE 
 

 
Po prvý raz sa konal Trh kože v spolupráci a v priestoroch OC Eurovea. 
Prvé dva ročníky boli organizované v Starej tržnici. Jednalo sa teda o zmenu nielen čo sa týka 
samotných priestorov, ale aj cieľovej skupiny, ktorá bežne Euroveu navštevuje.  
Stará tržnica je uzavretá budova, kde prichádzajú záujemci s cieľom navštíviť konkrétne podujatie – 
udalosť na základe odporúčania, reklamy, alebo záujmu.  
V Eurovei je pohyb návštevníkov voľný vzhľadom na verejný obchodný priestor a dosahuje v priemere 
viac ako 30. tisíc ľudí. 
Napriek tomu bolo zjavné, že na Trh kože opäť prišli ľudia, ktorí cielene vyhľadali či už prednášky 
lekárov, ale predovšetkým konzultácie vo verejných a diskrétnych poradniach kože a tiež stánky 
vystavovateľov. 
Trh kože sa konal na celom -1. poschodí na tzv. marketingových plochách, ktoré určuje samotné 
centrum a je limitované aj únikovými a požiarnymi predpismi. 
Presná návštevnosť Trhu kože sa vzhľadom na otvorený priestor nedala presne zmerať, len počet 
konzultácii v poradniach, v ktorých lekári vypĺňali štatistický dotazník.  
 
Odborným garantom Trhu kože bola opäť SDVS, bez ktorej odbornej pomoci  a záštity pri zostavovaní 
celého podujatia by nebola taká významná dôvera návštevníkov a partnerov, ale predovšetkým Trh 
kože tým stále viac získava profesionálny punc a zaraďuje sa medzi relevantné odborné podujatia. Trh 
kože je pritom jediným svojho druhu na Slovensku, ktorý poskytuje poradenstvo z oblasti klinickej 
dermatovenerológie verejnosti a návštevníkom vo verejných priestoroch a v takom rozmere.  
 

 
Návštevnosť a konzultácie vo Verejných (7) a diskrétnych poradniach kože (4) 

 

SPOLU využilo poradenstvo: 425 návštevníkov, z toho 309 žien, 116 mužov 
 
Konzultácie v poradniach vykonávalo 18 dermatológov a 4 reumatologičky 
 
Verejné poradne 1.-7. – Všeobecná dermatológia 
 Konzultácie vo VP využilo 184 návštevníkov 
 
Konzultujúci riešili rôzne kožné problémy a ochorenia – roscaea, psoriáza, atopická dermatitída, 
seboroická keratóza, padanie vlasov, plesne,  akné, materské znamienka. 
Väčšina nenavštevuje ambulancie a boli odporučení na kompletné dermatologické vyšetrenia. 
 
V jednom prípade bolo podozrenie na melanóm na čele mladšej pacientky, ktorá bola odoslaná na 
vyšetrenie do kožnej ambulancie na onkologickom oddelení. 
 



Diskrétne poradne 3.-4. na kontrolu materských znamienok  
spolu vyšetrených 171 z toho 118 žien a 53 mužov 
Dermatologická ambulancie pravidelne navštevuje 41, nesledovaných 13O 
 
Väčšinou riešili problematické materské znamienka, ktoré boli odporučené na ´ďalšie 

vyšetrenie, alebo chirurgické odstránenie alebo dusíkom, či laserom. 
U jedného muža 74 rokov bol zistení bazalióm. 

 
 
Diskrétne poradne 1.-2. vyšetrenie ultrasonografie kĺbov  

1. Poradňa 34 
2. Poradňa  36 
Celkovo 70 pts 

 
 
Zo 70 skrínovaných pacientov malo 24 PsO a z nich 8 PsA, z nich 1 v aktívnom stave odporučený na 
reumatologické vyšetrenie. 
Pomocou PEST dotazníka bolo pozitívne zoskrínovaných ďalších 8, z nich u 1 reumatológ odporučil 
ďalšie vyšetrenie.  
 
Väčšina diagnóz v poradni boli artrózy, prípadne ortopedické diagnózy, bolesti po predošlých 
úrazoch. 
Pacienti uvítali sonografické vyšetrenie, využili tiež reumatológa na diskusiu o biologickej liečbe alebo 
ako second opinion.  
 
 
Len 1/3 návštevníkov Trhu kože a poradní je pravidelne sledovaná v kožných ambulanciách 
 
 

    
 
 

Propagácia a  reklama  
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Priemerný vek návštevníkov poradní Trh kože 2019
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Trh kože 2019  bol rovnako medializovaný a propagovaný ako v predchádzajúcich ročníkoch, pričom 
sa pridali reklamné plochy a nosiče samotného obchodného domu, ktoré boli poskytnuté partnersky. 
 
Reklama: 

- Polep električiek, citylighty v centre mesta, banner na Eurovei, reklamný spot v MHD 
 
Print: 

- Inzercie a články : Magazín zdravia SME, Pravda, Sme ženy 
- Online: agentúra SITA, Bratislava deň, InBa, Zdravie.sk  

 
Rádio:   

- čítaný 30 sek reklamný oznam vysielaní 10 dní pred akciou na staniciach Rádio Slovensko 
a Regina západ 

- VADEMECUM – relácii o zdraví v trvaní 1 hod., hostia doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, 
prezident SDVS a riaditeľka Trhu kože Mgr. Lele Zemanová 

- Pozvánky vo vysielaniach – Bibiána Ondrejková, Beáta Repíková 
 
TV:  

- TV Bratislava – relácia Metro, rozhovor s riaditeľkou Trhu kože  
- TV JOJ – ranné noviny – hostia MUDr. Gabriela Kolátorová a Lele Zemanová 

 
ONLINE: 

- Webstránka www.trhkoze.sk – aktuality, informácie, online registrácia do diskrétnych 
poradní 

- Google Adwords – bannerová kampaň na zvýšenie návštevnosti stránky 
- Sociálne médiá FB + Instragram – pravidelné statusy a súťaže – 1500 skladovateľov  

 
 
LINKY na mediálne výstupy: 
 
https://www.webnoviny.sk/trh-koze-2019-prichadzame-do-eurovei-s-kozou-na-trh/  
https://bratislavaden.sk/trh-koze-2019-prichadzame-do-eurovei-s-kozou-na-trh/  
 
https://eurovea.sk/podujatie/trh-koze-2019 
https://bratislava.sk/sk/udalost/trh-koze 
 
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/530416-pridte-v-nedelu-do-bratislavskej-
eurovey-s-kozou-na-trh/ 

http://www.trhkoze.sk/
https://www.webnoviny.sk/trh-koze-2019-prichadzame-do-eurovei-s-kozou-na-trh/
https://bratislavaden.sk/trh-koze-2019-prichadzame-do-eurovei-s-kozou-na-trh/
https://eurovea.sk/podujatie/trh-koze-2019
https://bratislava.sk/sk/udalost/trh-koze
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/530416-pridte-v-nedelu-do-bratislavskej-eurovey-s-kozou-na-trh/
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/530416-pridte-v-nedelu-do-bratislavskej-eurovey-s-kozou-na-trh/


 



 
 
 
 



Bannerova kampaň 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

         
 



 
 
 

 


