NÁVŠTEVNOSŤ
SLOVENSKÉHO INTERNETU
V ROKU 2020

Na úvod
Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia je najväčším digitálnym združením na Slovensku, ktoré spája
slovenský online. Aktuálne má 51 členov z radov vydavateľov, online médií, mediálnych agentúr, technologických
spoločností ako 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. Tieto dáta využívajú primárne mediálne agentúry na plánovanie
internetovej reklamy.
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 vo výskume v roku 2020
• V máji 2020 bolo do IABmonitoru zaradené meranie video obsahu (Stream meranie). Aktuálne je v meraní
zaradených 6 prevádzkovateľov. Informácie k meraniu sú dostupné tu.
• V roku 2019 nastali v metodike dve výrazné zmeny. Tou prvou bol prechod z metodiky „Multiplatform“ na metodiku
„Overnight“, na základe ktorej sú všetky výstupné dáta k dispozícii vždy nasledovný deň po ukončení meraného
obdobia. V rámci návštevnosti prišlo k rozdeleniu sledovanej platformy PC (návštevnosť z desktopov) na 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). Na konci roka 2019 (december) 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 metodiky stanovenia ukazovateľa RU, metodika BPS (Behavioral Panel
Synthesis). Pre všetky vyššie uvedené zmeny počas roka 2019 nebude možné urobiť relevantné medziročné
porovnanie vývoja 2020/2019 u niektorých ukazovateľov. Väčšina dát roka 2019 je spriemerovaná hodnota
mesiacov apríl – december, nakoľko v apríli sme prešli na metodiku overnight;

• Všetky informácie o IABmonitore
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Koľko Slovákov je online
a koľko z nich chodí
na slovenské stránky ?

8 z 10 Slovákov je online
V roku 2020 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 rozpätí bolo
online. Reach internetovej populácie sa v medziročnom porovnaní udržal na rovnakej úrovni.
Online bolo 3,5 milióna Slovákov.

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

Rok
Populácia na Slovensku 12 +
Internetová populácia 12 +
Reach internetovej populácie na Slovensku

2020
4 572 206
3 495 929
76%

2 019
4 572 206
3 472 328
76%

Zdroj: Celková populácia 12 až 79 rokov Štatistický úrad SR k 31.12.2019/ Internetová populácia 12
až 79 rokov, vypočítaná ako priemerná hodnota za roky 2020 a 2019 (4-12mesiac) Gemius
Slovakia. Reach v roku 2020 je približné číslo nakoľko nie je v čase vydania dostupný údaj
o slovenskej populácii za rok 2020 zo Štatistického úradu.
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Ukazovatele návštevnosti 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 SK + 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 2020 dosiahol
87%. To znamená, že 87% z celej slovenskej internetovej populácie navštevovalo stránky
zapojené do merania IABmonitor. V medziročnom porovnaní sa reach udržal na tej istej úrovni.

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

Rok
Internetová populácia 12 +
RU SK, TOTAL
Reach IABmonitor

2020
3 495 929
3 053 493
87%

2 019
3 472 328
3 022 248
87%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na všetkých
platformách vypočítaná ako priemerná hodnota za roky 2020 a 2019 (priemer 4 -12 mesiac)
a internetová populácia 12 až 79 rokov vypočítaná ako priemerná hodnota za roky 2020 a 2019
(priemer 4-12 mesiac).
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3 milióny užívateľov mesačne
V priemere za rok 2020 mesačne navštívilo stránky merané v IABmonitore cez 3 milióny reálnych užívateľov zo
Slovenska (nie cookies – pozri rozdiel) . Najviac návštevníkov na slovenské stránky prichádzalo cez počítač, ale
z dlhodobého hľadiska pozorujeme, že rozdiel medzi touto návštevnosťou a mobilnou návštevnosťou je čoraz menší,
čo preukazuje aj medziročný vývoj, podľa ktorého návštevnosť cez počítače klesla o 2% a cez mobilné telefóny
vzrástla o 4%.
Poznámka: údaje o návštevnosti sa týkajú stránok zapojených do IABmonitora, treba zobrať na vedomie, že v meraní
nie sú zahrnuté sociálne siete, na ktoré väčšina užívateľov pristupuje cez mobilné zariadenia.
Tabuľka č.3 – Návštevnosť reálnymi užívateľmi zo Slovenska na jednotlivých platformách

Parameter
RU SK TOTAL
RU SK PC
RU SK PHONE
RU SK TABLET

Návštevnosť 2020
3 053 493
2 669 825
2 378 353
1 047 255

Návštevnosť 2019
3 022 248
2 720 972
2 284 205
1 026 125

Vývoj
1%
-2%
4%
2%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na jednotlivých platformách ako aj
Total, priemerná mesačná návštevnosť RU SK 2020 a 2019 (priemer mesiacov 4 – 12).
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Najsilnejšia návštevnosť - marec
Na grafe je zobrazená návštevnosť všetkých užívateľov (SK + zahraničie = RU Total All) a návštevnosť len
zo
Slovenska. Najsilnejším mesiacom v celkovej návštevnosti bol marec, čo súvisí s prvým výskytom vírusu COVID-19 na
Slovensku. Najviac užívateľov zo Slovenska sme zaznamenali v januári, čo mohlo súvisieť s prichádzajúcimi
parlamentnými voľbami, ktoré sa konali vo februári. V porovnaní s rokom 2019 je návštevnosť počas jednotlivých
mesiacov veľmi vyrovnaná, neevidujeme prepad počas letných prázdnin, nakoľko cestovanie pod vplyvom koronavírusu
bolo výrazne obmedzené. Ľudia toľko nedovolenkovali.
Graf č.1 Mesačný vývoj návštevnosti užívateľov v roku 2020
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Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia

Akí užívatelia chodia na
slovenské weby a čo robia
na slovenských stránkach?

Rovnocenné zastúpenie pohlaví
Zastúpenie mužov a žien na slovenskom internete nekopírovalo rozdelenie v celkovej
populácii Slovenska vo veku 12+, v ktorej majú väčšie zastúpenie ženy cca. o 73tis (o 3%).
Slovenské médiá síce v roku 2020 navštevovalo viac mužov, ide však o minimálny rozdiel
(0,9%). Podiel mužov a žien v prípade reálnych užívateľov zo Slovenska je 1:1.
Stránky IABmonitora navštevovalo 68% 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: Štatistický úrad SR k 31.12.2019 vek 12 až 79 rokov / Internetová populácia vek 12 -79 / IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia,
parameter RU SK užívatelia zo Slovenska cez všetky platformy priemer mesiacov 2020.
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Najviac ľudí so stredoškolským
vzdelaním
Najväčšiu skupinu z reálnych užívateľov tvorili návštevníci so stredoškolským vzdelaním
s maturitou vrátane nadstavby, spolu až 39%. Po nich nasledujú užívatelia s vysokoškolským
vzdelaním 22% a prvú trojicu uzatvárajú užívatelia vyučení bez maturity 19%. Na jednotlivých
platformách sa toto rozloženie výraznejšie nemení ako ukazuje graf nižšie.

Počet RU SK v
absolútnej hodnote

Graf č.2 – Podiel
internetových užívateľov podľa
dosiahnutého najvyššieho
vzdelania na jednotlivých
platformách
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Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – sociodemografické dáta – parameter
vzdelanie, reálni užívatelia z SK mesačný priemer 2020

Najviac ľudí vo veku 25 - 44
Vzhľadom na rozdelenie (viď. graf nižšie) najväčšiu skupinu užívateľov tvorili návštevníci vo
veku 25 až 44 rokov. Rovnaký trend bol aj na platformách PC, Mobil a Tablet.

Počet RU SK v
absolútnej hodnote

Graf č.3 – Podiel užívateľov podľa veku na celkovom počte užívateľov na danej platforme
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Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – vekové zloženie na
jednotlivých platformách ako aj Total, mesačný priemer 2020, RU SK

10 hodín mesačne
Užívateľ strávil v roku 2020 mesačne (cez všetky platformy – PC, Mobil, Tablet) na
slovenských médiách v priemere 10 hodín a 6 minút. Z hľadiska platforiem najviac času
strávil prezeraním stránok cez počítač. Čas trávený cez mobilné zariadenia sa však
medziročne navýšil až o hodinu a postupne sa doťahuje v prípade slovenských stránok na
desktop.
Tabuľka č.5 – Trávenie času užívateľom zo Slovenska cez jednotlivé platformy

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – sociodemografické dáta - parameter strávený čas na
užívateľa (RU SK), priemerná mesačná hodnota 2020 a 2019 (priemer mesiacov 4 – 12).
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Najviac času užívateľ trávil na SK weboch
v marci
Graf č.4 – Strávený čas jedným užívateľom z SK na SK weboch v danom mesiaci

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – Time spent per user z SK v mesiacoch
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Muži trávili na SK weboch viac času
Muži strávili v roku 2020 na slovenských stránkach mesačne viac času ako ženy a to o 1
hodinu a 54 minút. Rovnaký trend je zachovaný aj na platforme PC, kde muž strávil o 1
hodinu a takmer 36 minút dlhšie. V prípade platformy Phone (+18 minút) a Tablet (+13 minút)
boli už tieto rozdiely medzi pohlaviami výrazne menšie.
Tabuľka č.6 – Mesačne strávený čas na slovenských médiách podľa pohlavia v roku 2020

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius – sociodemografické dáta - parameter strávený čas na užívateľa (RU SK) podľa
pohlavia, priemerná mesačná hodnota 2020.
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Muži boli na SK weboch aktívnejší
Podľa priemerných mesačných údajov za rok 2020 muži vygenerovali o 21% viac
zobrazených stránok ako ženy. V prípade platformy PC (+ 44%) bol tento rozdiel ešte
výraznejší. Na tablete muži vygenerovali (+19%). Najmenší rozdiel bol na mobilných
telefónoch (+2%).
Tabuľka č.7 – Priemerný mesačný počet vygenerovaných zobrazení stránok podľa pohlavia v roku 2020

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter počet zobrazených stránok (PV) v rozdelení na pohlavie cez
platformy PC, Phone, Tablet ako aj Total. Priemerné mesačné dáta 2020.

s. 17

Najviac času na spravodajstve
Mesačne najviac času strávil užívateľ v roku 2020 čítaním spravodajstva, čo pravdepodobne
spôsobovala situácia spojená s COVID- 19 a parlamentné voľby začiatkom roka. Spravodajstvo
nahradilo na prvej priečke Hry, ktoré sa posunuli na druhé miesto (prvé boli v roku 2019). Prvú trojku
uzatvorili TV a rádiá.
Tabuľka č.8 – Rebríček kategórií obsahu podľa priemerného mesačného stráveného
času užívateľom
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Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter Time spent per
user (RU SK), za všetky platformy. Zoradené vzostupne, podľa priemerného
mesačného stráveného času v roku 2020.

Spravodajstvo
najnavštevovanejšie
Nižšie uvádzame tabuľku návštevnosti jednotlivých kategórií webov v IABmonitore, ktorá nám
vypovedá, o čo mali v roku 2020 slovenskí užívatelia najväčší záujem. Najnavštevovanejšie boli
obsahové weby spravodajstva, obchodu, predaja a nakupovania a prvú trojicu uzatvára bulvár. V
porovnaní s rokom 2019 sa prvá trojka najnavštevovanejších kategórií webov nezmenila.
Tabuľka č.9 – Kategórie webov zoradené podľa priemernej mesačnej návštevnosti v
roku 2020
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Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK – návštevníci
zo SR, za všetky platformy, priemerná mesačná návštevnosť v 2020

Prvé Aktuality.sk
Jednotkou slovenského internetu boli aj v roku 2020 Aktuality.sk, ktoré patria
prevádzkovateľovi Ringier Axel Springer SK (RAS).

Tabuľka č.10 – Poradie najnavštevovanejších médií

Druhú pozíciu si udržalo aj Sme.sk, ktoré patrí do vydavateľského domu Petit
Press. Tretiu pozíciu potvrdil Zoznam.sk spoločnosti Zoznam, ktorá je tiež
prevádzkovateľom média Topky.sk. Z prvej štvorky najnavštevovanejších médií
najviac posilnila Pluska.sk (News and Media Holding), ktorá dosiahla 8%
medziročný rast v návštevnosti.
Zaujímavé zmeny nastali od štvrtého miesta v porovnaní s rokom 2019:

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 mesačná návštevnosť 2020 a
2019 (apríl – december)
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Aké veľké inventory
dokázali vytvoriť slovenské
médiá?

Medziročný rast inventory o 12%
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 2020 vzrástlo takmer o 12%, pričom za týmto rastom
stojí najmä rast mobilného inventory (+24%).
Tabuľka č.11 – Vývoj počtu zobrazených stránok na jednotlivých platformách a medziročné
porovnanie

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter PV SK – započítaní návštevníci zo SR, za
jednotlivé platformy. Vypočítané ako priemerná hodnota mesiacov za roky 2020, 2019 a 2018.
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Mesačný vývoj inventory
Výrazný nárast v marci spôsobilo čítanie informácií o COVID-19. Druhým najsilnejším mesiacom bol október 2020,
kedy prepukla druhá vlna pandémie.
Graf č. 5 – Mesačný vývoj celkového inventory aj na platformách v roku 2020
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Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter PV SK

38% návštevnosti z priameho trafficu
V nasledovnej tabuľke uvádzame, čo bolo zdrojom návštevnosti slovenských médií, teda čo tvorilo najvyšší traffic
na slovenských stránkach. Najviac návštev slovenských médií bolo v decembri roka 2020 tvorených napriamo
(38%) – t.j. zadaním webovej adresy média do prehliadača a cez sociálne siete (26%). Medziročne práve táto
návštevnosť stúpla v decembri o 4%, čo je zapríčinené či už organickými alebo platenými príspevkami slovenských
médií na sociálnych sieťach, prevažne pôjde o Facebook a Instagram. Prvú trojku zdrojov návštevnosti uzatvára
vyhľadávanie (24%), ktoré zaznamenalo rast o 2%.
Tabuľka č.12 – Zdroj návštevnosti a medziročné porovnanie mesiac december 2020/2019

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa december 2020 a 2019, zoradené
od najvyššej hodnoty za rok 2020.

s. 24

Stream – video obsah

5 z 10 online Slovákov chodí
na slovenský video obsah
Do merania Stream je aktuálne zapojených 6 prevádzkovateľov: News and Media Holding,
Zoznam, Mac TV, Markíza Slovakia, Mafra Slovakia a Ringier Axel Springer SK. Online video
obsah zasahuje už 53 percent slovenskej internetovej populácie.
Tabuľka č.12 – Pomer počtu reálnych užívateľov video obsahu zo Slovenska k internetovej populácii 12+

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players, RU SK užívatelia zo
Slovenska na všetkých platformách vypočítaná ako priemerná hodnota 2020 (máj až december)
a internetová populácia 12 až 79 rokov vypočítaná ako priemerná hodnota za rok 2020. Poznámka:
meranie stream bolo spustené v máji 2020.
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Rovnaké zastúpenie žien a mužov
Zastúpenie mužov a žien, ktorí chodia na slovenský video obsah kopíruje rozloženie v
celkovej populácii na Slovensku.
Video obsah zapojený do merania IABmonitor navštevovalo v roku 2020 - 40% všetkých
slovenských mužov a žien vo veku 12+.
Tabuľka č.13 – Demografické zastúpenie a reach podľa pohlavia slovenských návštevníkov na slovenskom video obsahu

Zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2019 vek 12 až 79 rokov / Internetová populácia 12-79 / IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius
Slovakia, Streaming players, sociodemografické dáta, parameter RU SK užívatelia zo Slovenska podľa pohlavia cez všetky platformy
priemer mesiacov máj-december 2020.
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1 hodina mesačne na video obsahu
V priemere 1 užívateľ strávi na slovenskom video obsahu 1 hodinu času. V nižšie uvedenej
tabuľke uvádzame jednotlivé parametre o strávenom čase a vygenerovanom inventory v
rozdelení podľa pohlavia. Tieto dáta nekopírujú dáta o návštevnosti online médií. V prípade
stream obsahu sú aktívnejšie ženy a trávia na videu aj viac času ako muži.

Tabuľka č.14 – Počet návštevníkov z SK na video obsahu, strávený čas na užívateľa a počet vygenerovaných stream views

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players parameter RU SK užívatelia zo Slovenska cez
všetky platformy priemer mesiacov 2020, streaming time spent per user a priemerný mesačný počet stream views na
užívateľa v roku 2020 (priemer máj - december).
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Užívatelia, čas a stream views podľa
platforiem
Tabuľka č.15 – Počet návštevníkov z SK na video obsahu, strávený čas na užívateľa a počet vygenerovaných stream views za jednotlivé platformy

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players parameter RU SK užívatelia zo Slovenska, streaming time spent per user, počet
stream views za jednotlivé platformy (priemer mesiacov máj – december 2020).
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Návštevnosť video obsahu
Tabuľka č.16 – Mesačná návštevnosť stream obsahu

Tabuľka č.17 – Mesačne vygenerované Stream Views

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players, zoradené
podľa parametra RU SK Total, priemerná mesačná návštevnosť v roku 2020 (máj –
december). Zoznam a Topky september – december.

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players, zoradené
podľa parametra Stream Views SK Total, priemerná mesačné stream views v roku
2020 (máj – december). Zoznam a Topky za september – december.
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Strávený čas na video obsahu
Tabuľka č.18 – Strávený čas jedným užívateľom mesačne

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players, zoradené podľa parametra
Streaming time per user (RU SK), Total – všetky platformy, priemerná mesačná hodnota roka 2020
(máj – december). Zoznam a Topky za september – december.
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Štruktúra užívateľov podľa veku
Graf č.6 – Podiel užívateľov podľa veku na celkovom počte RU SK Stream a zásah podľa
veku na online populácii

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players,
sociodemografické dáta, priemerná hodnota máj-december, RU SK Stream Total = 1.843
561. Internetová populácia = 3. 495.929
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Štruktúra užívateľov podľa vzdelania
Graf č.7 – Podiel užívateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania na celkovom počte RU
SK Stream a zásah podľa vzdelania na online populácii

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players,
sociodemografické dáta, priemerná hodnota máj-december, RU SK Stream Total
= 1.843 561, Internetová populácia = 3. 495.929
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Systémové parametre

Najviac používaný operačný systém
Android
Tabuľka č.19 – Najpoužívanejšie operačné systémy

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, priemerná
mesačná hodnota za 2020, podľa parametra PV Total.
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Najviac používaný prehliadač
Chrome Mobile
Tabuľka č.20 – Najpoužívanejšie prehliadače stránok

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, priemerná
mesačná hodnota 2020. Pre prehľadnosť boli jednotlivé verzie
prehliadačov sčítané. Podľa parametra PV Total.
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Najviac používané značky telefónu
Samsung a Huawei
Tabuľka č.21 – Najpoužívanejšie značky mobilných zariadení

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, priemerná
mesačná hodnota 2020. podľa parametra PV Total.
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