NÁVŠTEVNOSŤ SLOVENSKÉHO
INTERNETU
V ROKU 2019

Na úvod
Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia je najväčším digitálnym združením na Slovensku, ktoré spája slovenský online.
Aktuálne má 43 členov z radov vydavateľov, online médií, mediálnych agentúr, technologických spoločností a najnovšie aj
zadávateľov reklamy. Okrem vzdelávania v digitálnom marketingu, vytvárania kódexov správania a zavádzania štandardov v
oblasti internetovej reklamy prináša aj čísla o slovenskom internete.
Nižšie uvedené dáta o návštevnosti slovenských internetových médií vychádzajú z jediného auditovaného merania na Slovensku
IABmonitor, ktoré IAB Slovakia prinieslo na trh už v roku 2006. Toto meranie je realizované výskumnou agentúrou Gemius
Slovakia. IABmonitor okrem online verejne prístupných výsledkov pre celý slovenský trh prináša aj sociodemografické údaje o
internetových užívateľoch, ktoré sú prístupné
cez spoplatnenú službu GemiusExplorer zazmluvneným partnerom.
V meraní IABmonitor nie sú zapojení nadnárodní hráči ako Facebook, Google a v meraní aktuálne nie sú zahrnuté ani aplikácie.
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Zmeny metodiky výskumu 2019
• Od 1.4.2019 prešiel výskum z metodiky „Multiplatform“ na metodiku „Overnight“, ktorá priniesla viacero pozitívnych zmien.
Aktuálne výskum prináša denné, týždenné a mesačné dáta vždy nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia
(vrátane sociodemografických dát). Termín produkcie mesačných dát sa tak skrátil z pôvodných 16 – 18 dní na iba 1 deň.
Ďalšou novinkou bolo zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytujú dáta o konzumácii obsahu v práci a doma,
ako aj spresnenie merania stráveného času na slovenských médiách (Sonar). S upgradom metodiky došlo aj k zmenám v
prípade ukazovateľa „Reálnych užívateľov“ (RU), ktoré mali za cieľ lepšie reflektovať zmeny na trhu. A pôvodný AIMmonitor sa
premenoval na IABmonitor;
• Od 1.12.2019 nastala dlho očakávaná zmena, a to zapojenie mobilného ako aj tabletového panela do výskumu,
prostredníctvom ktorých sú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“.
S touto zmenou došlo aj k aktualizácii súčasnej metodiky stanovenia ukazovateľa RU, metodika BPS (Behavioral Panel
Synthesis). Z tohto dôvodu sú po prvýkrát v roku 2019 k dispozícii sociodemografické dáta za všetky platformy, ale len za
mesiac december;
• Pre bližšie informácie pozrite nasledovné dokumenty: FAQ, Metodika OverNight

s. 3

Koľko Slovákov je online
a koľko z nich chodí
na slovenské stránky ?

8 z 10 Slovákov je online
V roku 2019 76% ľudí vo veku od 12 do 79 rokov zo Slovenskej republiky pristupovalo na internet. Inými
slovami to znamená, že takmer 8 z 10 Slovákov v danom vekovom rozpäw bolo online. V medziročnom
porovnaní poklesol reach internetovej populácie o 11%. Tento pokles spôsobila zmena metodiky
určovania internetovej populácie realizátorom výskumu.
Online bolo 3,5 milióna Slovákov.

Tabuľka č.1 – Pomer veľkosti internetovej populácie 12+ k celkovej slovenskej populácii 12+

Zdroj: Celková populácia 12 až 79 rokov Štatistický úrad SR k 31.12.2018 / Internetová populácia 12 až 79 rokov, vypočítaná ako
priemerná hodnota za roky 2018 a 2019 (4-12mesiac) Gemius Slovakia.
Poznámka: Reach v roku 2019 je približné číslo nakoľko nie je v čase vydania dostupný údaj o slovenskej populácii za rok 2019 zo
Štatistického úradu.
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Ukazovatele návštevnos} IABmonitor
IABmonitor poskytuje ukazovatele ohľadne návštevnosti na troch úrovniach z hľadiska geolokácie:
SK - tento parameter zahŕňa všetkých úžívateľov zo Slovenska a práve s týmto ukazovateľom pracujeme
pri väčšine analýz dát uvedených nižšie a pri sociodemografických dátach.
OSTATNÍ - tí, ktorí chodia na slovenské stránky zo zahraničia.
VŠETCI - tento parameter zahŕňa všetkých úžívateľov zo Slovenska + OSTATNÍ, ktorí chodia na slovenské stránky
zo zahraničia.
IABmonitor poskytuje ukazovatele ohľadne návštevnosti samostatne aj za jednotlivé platformy (zariadenia) a to nasledovne:
PC - ide o návštevnosť (a iné ukazovatele) na platforme desktopov (počítačov).
PHONE - ide o návštevnosť (a iné ukazovatele) na platforme mobilných zariadení.
TABLET - ide o návštevnosť (a iné ukazovatele) na platforme tabletov.
TOTAL – ide o návštevnosť (a iné ukazovatele) na všetkých platformách spolu (PC + Phone + Tablet)
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9 z 10 online Slovákov chodí
na slovenské weby
Pri vývoji návštevnosti vychádzame z dát IABmonitora, ktorého reach v roku 2019 dosiahol 87%. To
znamená, že 87% z celej slovenskej internetovej populácie navštevovalo stránky zapojené do merania
IABmonitor. V medziročnom porovnaní reach poklesol o 9%. Tento pokles je spôsobený najmä zmenou
metodiky výpočtu internetovej populácie realizátorom výskumu ako sme zmieňovali už vyššie.

Tabuľka č.2 – Pomer počtu reálnych užívateľov zo Slovenska k internetovej populácii 12+

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na všetkých platformách vypočítaná
ako priemerná hodnota za roky 2018 a 2019 (priemer 4-12 mesiac) a internetová populácia 12 až 79 rokov vypočítaná
ako priemerná hodnota za roky 2018 a 2019 (priemer 4-12 mesiac).

s. 7

3 milióny užívateľov mesačne
V priemere za rok 2019 mesačne navštívilo stránky merané v IABmonitore cez 3 milióny reálnych užívateľov (nie cookies – pozri
rozdiel) zo Slovenska. Vzhľadom na zmenu metodiky stanovenia parametra RU nebudeme medziročne údaje porovnávať
a pozrieme sa len na návštevnosť na jednotlivých platformách v roku 2019. Najviac návštevníkov na slovenské stránky
prichádzalo cez počítač, ale z dlhodobého hľadiska pozorujeme, že rozdiel medzi touto návštevnosťou a mobilnou návštevnosťou
je čoraz menší. Telefóny sú okrem základných služieb ako komunikácia, využívané na mnohé ďalšie účely, v prípade slovenských
stránok ide najmä
o sledovanie spravodajstva a bulvárneho spravodajstva.
Tabuľka č.3 – Návštevnosť reálnymi užívateľmi zo Slovenska na jednotlivých platformách

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na jednotlivých plaaormách ako aj
Total, vypočítaná ako priemerná hodnota mesiacov 4 – 12 roka 2019.
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Najsilnejšia návštevnosť - november
Na grafe zobrazujeme návštevnosť za mesiace 4-12 roka 2019. Najsilnejšími mesiacmi zo sledovaného obdobia boli mesiace
november a december, naopak najslabšiu návštevnosť dosahovali stránky v čase letných prázdnin.
Graf č.1 – Vývoj návštevnosti užívateľov zo Slovenska po mesiacoch

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na všetkých platformách v období
apríl – december 2019.
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Vývoj návštevnos} na pla€ormách
V prípade platformy PC boli najsilnejšími mesiacmi november a po ňom október. Cez mobily bola najvyššia návštevnosť v
decembri, následne v máji a apríli. Cez tablety sme najviac pristupovali v apríli, máji a trojicu najnavštevovanejších mesiacov
uzatvára december.
Graf č.2 – Vývoj ukazovateľa počet Reálnych užívateľov zo Slovenska na platformách Desktop, Phone, Tablet a Total
za rok 2019

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia –
Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo
Slovenska na PC, Phone, Tablet ako
aj Total za mesiace 4 -12 roka 2019.
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Akí užívatelia chodia na
slovenské weby a čo robia
na slovenských stránkach?

Online viac mužov ako žien
Zastúpenie mužov a žien na slovenskom internete v decembri nekopírovalo rozdelenie v celkovej
populácii Slovenska vo veku 12+, v ktorej majú väčšie zastúpenie ženy cca. o 76 tis (3%). Slovenské
médiá merané v IABmonitore navštívílo v decembri 2019 viac mužov ako žien, ide však o minimálny
rozdiel (1,5%).
Na stránky IABmonitora prišlo v decembri 2019 - 69% všetkých slovenských mužov vo veku 12+ a 65%
všetkých slovenských žien vo veku 12+.
Tabuľka č.4 – Demografické zastúpenie podľa pohlavia slovenských návštevníkov na slovenských médiách

Zdroj: Štaesecký úrad SR k 31.12.2018 vek 12 až 79 rokov / IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK užívatelia zo
Slovenska cez všetky plaaormy za december 2019. Poznámka: Dáta vieme poskytnúť len za mesiac december, v ktorom prišlo ku zapojeniu
mobilného a tabletového panela.
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Najviac ľudí so stredoškolským
vzdelaním
Najväčšiu skupinu internetovej populácie tvorili návštevníci so stredoškolským vzdelaním s maturitou
vrátane nadstavby, spolu až 39%. Po nich nasledujú užívatelia s vysokoškolským vzdelaním 23% a prvú
trojicu uzatvárajú užívatelia vyučení bez maturity 19%. Na jednotlivých platformách sa toto rozloženie
výraznejšie nemení ako ukazuje graf nižšie.
Graf č.3 – Počet a % podiel
internetových užívateľov
podľa dosiahnutého
najvyššieho vzdelania na
jednotlivých platformách

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia –
Gemius Slovakia –
sociodemografické dáta –
parameter vzdelanie, reálni
užívatelia z SK december 2019 RU
SK na platformách PC, Phone,
Tablet a Total. Poznámka: Dáta je
možné sprostredkovať len za
mesiac december 2019.
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Najviac ľudí vo veku 25 - 44
Vzhľadom na rozdelenie (viď. graf nižšie) najväčšiu skupinu internetovej populácie tvorili návštevníci
vo veku 25 až 44 rokov. Rovnaký trend bol aj na platformách PC, Phone a Tablet.

Graf č.4 – Počet užívateľov v jednotlivých vekových kategóriách v absolútnej hodnote a ich share na celkovej populácii
v rozdelení na platformy aj total

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia –
Gemius Slovakia –
sociodemografické dáta parameter vek, reálni užívatelia z
SK december 2019 RU SK na
platformách PC, Phone, Tablet a
Total. Poznámka: Dáta je možné
sprostredkovať len za mesiac
december 2019.
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8 hodín a 47 minút mesačne
Užívateľ strávil v roku 2019 mesačne (cez všetky pla€ormy – PC, Mobil, Tablet) na slovenských
médiách v priemere 8 hodín a 47 minút. Z hľadiska pla€oriem najviac času strávil prezeraním stránok
cez počítač.
Strávený čas nie je možné medziročne porovnávať nakoľko v druhom kvartáli 2019 výskum prešiel na
metodiku výpočtu času Sonar, ktorá rieši predtým existujúci problém „posledného PV” alebo „PV
dlhšieho ako 30 minút“, kedy sa tento čas do celkového času v roku 2018 nezapočítaval. Pre vyššie
uvedené zmeny čas strávený na PC vzrástol od apríla 2019.
Tabuľka č.5 – Trávenie času užívateľom zo Slovenska cez jednotlivé platformy za rok 2019

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – sociodemograﬁcké dáta - parameter
strávený čas, priemer mesiacov 4 – 12 v roku 2019, Reálni užívatelia z SK.
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Muži trávili viac času na SK weboch
Muži strávili v decembri na slovenských stránkach viac času ako ženy a to o 1 hodinu a 41 minút.
Rovnaký trend je zachovaný aj na platforme PC, kde muž strávil o 1 hodinu a takmer 16 minút dlhšie.
V prípade platformy Phone (+26 minút) a Tablet (+19 minút) boli už tieto rozdiely v trávení času medzi
pohlaviami výrazne menšie.
Tabuľka č.6 – Trávenie času na slovenských médiách podľa pohlavia za december 2019

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius – sociodemografické dáta - parameter strávený čas podľa pohlavia, december 2019, reálni
užívatelia z SK PC.
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Muži boli na SK weboch aktívnejší
Podľa decembrových údajov muži vygenerovali o 18% viac zobrazených stránok ako ženy. V prípade
pla€ormy PC (+ 40%) a v prípade pla€ormy Tablet (+42%) bol tento rozdiel ešte výraznejší. Najmenší
rozdiel bol na mobilných telefónoch (+6%).
Tabuľka č.7 – Počet vygenerovaných stránok (PV) na slovenských médiách podľa pohlavia december 2019

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter počet zobrazených stránok (PV) v rozdelení na pohlavie cez plaaormy PC,
Phone, Tablet ako aj Total. Dáta december 2019.
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Na hrách sme trávili najviac času
Najviac času strávil užívateľ v decembri na hrách, následne na stránkach poskytujúcich spradovajské
informácie a prvú trojku uzatvorila kategória zoznamky, komunity, chaty a blogy.
Tabuľka č.8 – Rebríček kategórií obsahu podľa stráveného času užívateľom - december 2019

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter TTS/RU – total time spend na jedného reálneho užívateľa mesačne,
započítaní návštevníci zo SR v jednotlivých kategóriách webov za všetky platformy.
Zoradené podľa množstva stráveného času v decembri 2019.
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Spravodajstvo najnavštevovanejšie
Nižšie uvádzame tabuľku návštevnos} jednotlivých kategórií webov v IABmonitore, ktorá nám vypovedá, o čo
mali v decembri slovenskí užívatelia najväčší záujem. Najnavštevovanejšie boli obsahové weby spravodajstva,
obchodu, predaja a nakupovania a prvú trojicu uzatvára bulvár.
Tabuľka č.9 – Kategórie webov zoradené podľa návštevnosti za december 2019

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK – návštevníci zo SR
TOTAL - za všetky platformy, december 2019
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Prvé Aktuality.sk
Jednotkou slovenského internetu boli v roku 2019 Aktuality.sk, ktoré patria
prevádzkovateľovi Ringier Axel Springer SK (RAS). Na prvom mieste tak vymenili Azet.sk
z roka 2018 (RAS). Treba však podotknúť, že vydavateľstvo RAS, ale aj ďalší vydavatelia využili
zmenu metodiky aj na preorganizovanie svojich služieb, produktov v rámci stromu médií vo
výskume.

Tabuľka č.10 – Poradie najnavštevovanejších médií

Sme.sk, ktoré patrí do vydavateľského domu Petit Press ostalo na druhej priečke tak ako
v roku 2018. Petit Press v roku 2019 spustil svoj ekonomický magazín Index.
Tretiu pozíciu potvrdil Zoznam.sk spoločnosti Zoznam, ktorá je tiež prevádzkovateľom média
Topky.sk. Tým patrilo 10-te miesto.
Pluska.sk (News and Media Holding) aj Hnoline.sk (Mafra Slovakia) si polepšili a predbehli
portál Heureka.sk, ktorý rok predtým skončil na 4-tom mieste,
v roku 2019 bol šiesty.
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Zdroj : IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia,
parameter RU Všetci a TOTAL – započítaní všetci
návštevníci zo SR aj mimo SR, za všetky platformy.
Vypočítané ako priemerná hodnota apríl – máj 2019.

Aké veľké inventory dokázali
vytvoriť slovenské médiá?

Medziročný rast inventory 6%
Inventory je dané počtom zrealizovaných zobrazených stránok (PV) na jednotlivých slovenských médiách zaradených do
merania IABmonitor. Udáva aj potenciálnu veľkosť reklamného priestoru v prípade predaja reklamy na zobrazenia.
V nasledovných tabuľkách a grafoch uvádzame vývoj ukazovateľa Page Views (PV), ktoré boli zobrazené užívateľmi zo
Slovenska.
Celkové slovenské inventory v roku 2019 vzrástlo takmer o 6%, pričom za týmto rastom stojí najmä rast mobilného inventory
(+21%). Počet vygenerovaných PV stúpal aj na tabletoch. Desktopové zariadenia zaznamenali v roku 2019 pokles vo výške
13%, čo je logické vzhľadom na čoraz väčšie využívanie telefónov na browsovanie internetom.
Tabuľka č.11 – Medziročné porovnanie priemernej mesačnej hodnoty počtu zobrazení

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter PV SK – započítaní návštevníci zo SR, za jednotlivé
plaaormy. Vypočítané ako priemerná hodnota mesiacov za roky 2018 a 2019.
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38% návštevnosti z priameho trafficu
V nasledovnej tabuľke uvádzame, čo bolo zdrojom návštevnos} slovenských médií, teda čo tvorilo najvyšší traﬃc na
slovenských stránkach. Najviac návštev slovenských médií bolo v decembri roka 2019 tvorených napriamo (38%) – t.j.
zadaním webovej adresy média do prehliadača a cez sociálne siete (25%). Medziročne práve táto návštevnosť stúpla v
decembri až o neuveriteľných 74%, čo je zapríčinené či už organickými alebo platenými príspevkami slovenských médií na
sociálnych sieťach, prevažne pôjde o Facebook a Instagram. Pokles priamych prístupov na stránku a rast návštevnos}
naviazanej na sociálne siete nie sú najlepšími signálmi pre slovenské médiá. Prvú trojku zdrojov návštevnos} uzatvára
vyhľadávanie (24%), ktoré zaznamenalo pokles o 13%.
Tabuľka č.12 – Zdroj návštevnosti a medziročné porovnanie mesiac december 2019/2018

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa december 2018 a 2019, zoradené od najvyššej
hodnoty za rok 2019.
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Systémové parametre

Najviac používaný operačný systém
Android
Tabuľka č.13 – Najpoužívanejšie operačné systémy

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa december 2018 a 2019, jednotlivé verzie
operačných systémov boli sčítané pre lepšiu prehľadnosť, zoradené od najvyššej hodnoty 2019. Posledný stĺpec uvádza
medziročné porovnanie.
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Najviac používaný prehliadač
Chrome Mobile
Tabuľka č.14 – Najpoužívanejšie prehliadače stránok

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa december 2018 a 2019, pre prehľadnosť boli
jednotlivé verzie prehliadačov sčítané. Posledný stĺpec uvádza medziročné porovnanie.
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Najviac používaná značka telefónu
Huawei
Tabuľka č.15 – Najpoužívanejšie značky mobilných zariadení

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa december 2018 a 2019. Posledný stĺpec
uvádza medziročné porovnanie.
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