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IABmonitor prevádzkuje združenie IAB Slovakia

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia
je najväčším digitálnym združením
na Slovensku, ktoré spája slovenský online.
Aktuálne má 54 členov z radov vydavateľov,
online médií, mediálnych agentúr,
technologických spoločností ako aj zadávateľov
reklamy. Okrem vzdelávania v digitálnom
marketingu, vytvárania etických kódexov
správania sa a zavádzania štandardov v oblasti
internetovej reklamy prináša aj čísla
o slovenskom internete.
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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.
IABmonitor meria návštevnosť
slovenských stránok slovenských
prevádzkovateľov.
V meraní IABmonitor nie sú zapojení
nadnárodní hráči ako Facebook, Google
a v meraní aktuálne nie sú zahrnuté ani
aplikácie.

Dáta odoberajú popredné mediálne agentúry
Medzi našich klientov z radov agentúr patria:
Dentsu Slovakia, DIGILINE, portfólio agentúr
GroupM – Mediacom Slovakia, Mindshare,
Wavemaker, Media and Digital Services,
portfólio agentúr Omnicom Media Group (OMG)
– OMD Slovakia, PHD, Universal McCann,
Vivaki, Starmedia, ZenithMedia, MediaJet a
Panmedia.
Tieto dáta pomáhajú agentúram pri plánovaní
internetových kampaní a dosahovaní
efektívnych výsledkov pre klientov.
Nástroj GemiusExplorer umožňuje špecifikovať
vybrané cieľové skupiny na základe zamerania
webu, veku, pohlavia a príjmovej úrovne
návštevníkov.
Takéto cielenie umožňuje výskum založený
na pop-up paneli nazbieranom na desktopoch,
mobilných zariadeniach ako aj tabletoch.
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Časť dát IABmonitora je dostupná aj
širokej verejnosti cez online rozhranie.
Na mesačnej báze IAB Slovakia
zverejňuje základné výsledky vo svojich
výstupoch, ktoré sú dostupné na našej
webstránke.
Nájdete v nich informácie o internetovej
populácii, počte reálnych užívateľov,
počte zobrazených stránok. Všetky dáta
sú dostupné aj v členení za jednotlivé
platformy.

Metodika výskumu v 2021 neprešla žiadnymi
zmenami
Vzhľadom na meniace sa online prostredie a
vývoj technologických možností či nových
nástrojov výskumnej spoločnosti dochádza
v metodike IABmonitor priebežne k zmenám.
Tie najzákladnejšie prebehli v rozpätí rokov
2019 až 2020.
Rok 2021 bol bez zmien, čo nám umožňuje
urobiť aj relevantné medziročné porovnania.
Od januára 2023 očakávame prechod výskumu
na Constant Panel, ktorý umožní prácu len
v jednom online rozhraní. Naviac bude schopný
riešiť problematiku cookieless éry, ktorá
nezasiahne len svet reklamy ale i online
výskumov. Prechod na Constant Panel nebude
mať výrazný vplyv na výsledné dáta.
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Aktuálne výskum funguje na metodike
„Overnight“, na základe ktorej sú
všetky výstupné dáta k dispozícii vždy
nasledovný deň po ukončení
meraného obdobia.
Výskum dokáže sledovať návštevnosť aj
v členení „z práce“ a „z domova“.
Súčasná metodika zapojením mobilného
ako aj tabletového panela prináša dáta
v členení na všetky platformy, čo má
veľký význam najmä na stále väčšiu
návštevnosť užívateľov cez mobilné
zariadenia. Zároveň sú dostupné
sociodemografické dáta za tieto
jednotlivé platformy.

Koľko Slovákov je online?
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8 z 10 Slovákov je online
V roku 2021 79% ľudí vo veku od 12 do 79
rokov zo Slovenskej republiky pristupovalo na
internet. Inými slovami to znamená, že 8 z 10
Slovákov v danom vekovom rozpätí bolo
online. Reach internetovej populácie oproti
roku 2020 narástol o 2%. Celkovo bolo online
3,6mil. Slovákov.

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

Parameter/rok

2021

2020

Populácia SK 12+

4 561 331

4 561 331

Internetová populácia SK
12+

3 618 766

3 495 929

Reach internetovej
populácie SK

79%

77%

Zdroj: Celková populácia 12 až 79 rokov Štatistický úrad SR k 1.1.2021/ Internetová populácia 12 až 79 rokov, vypočítaná
ako priemerná hodnota za roky 2021 a 2020 Gemius Slovakia. Reach v roku 2021 je približné číslo nakoľko nebol v čase
vydania dostupný údaj o slovenskej populácii k 31.12. 2021 Štatistickým úradom.
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Ukazovatele návštevnosti IABmonitor
IABmonitor poskytuje ukazovatele ohľadne návštevnosti na troch úrovniach z hľadiska geolokácie:

1. SK - tento parameter zahŕňa všetkých úžívateľov zo Slovenska a práve s týmto ukazovateľom pracujeme
pri väčšine analýz dát uvedených nižšie a pri sociodemografických dátach. (Pracujeme s týmto údajom preto, lebo
sociodemografické údaje sú dostupné len pre návštevníkov pristupujúcich zo Slovenska. Naviac väčšina značiek má
záujem oslovovať svojou reklamou primárne slovenské publikum, žijúce na Slovensku)
2. OSTATNÍ - tí, ktorí chodia na slovenské stránky zo zahraničia.
3. VŠETCI - tento parameter zahŕňa všetkých užívateľov 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 navštevuje slovenské weby
Pri vývoji návštevnosti vychádzame z dát
IABmonitora, ktorého reach v roku 2021
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.

Počet návštevníkov, ktorí navštevujú stránky
v IABmonitore sa medziročne zvýšil o takmer
4%.

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

Parameter/rok

2021

2020

Internetová populácia SK
12+

3 618 766

3 495 929

RU, SK TOTAL, IABmonitor

3 163 500

3 053 493

Reach IABmonitor

87%

87%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na všetkých platformách vypočítaná
ako priemerná hodnota za roky 2021 a 2020 a internetová populácia 12 až 79 rokov vypočítaná ako priemerná hodnota za
roky 2021 a 2020.
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3,2 milióna Slovákov mesačne
V priemere za rok 2021 mesačne navštívilo
stránky merané v IABmonitore 3,2 milióna
Slovákov. Z hľadiska zariadení stále vedie
návštevnosť cez počítače avšak každoročne
sa sa jej mobilná návštevnosť približuje a
rastie. Najväčší nárast v roku 2021
zaznamenala návštevnosť cez tablety (10%).

Treba vziať do úvahy, že v meraní nie sú
zahrnuté nadnárodné stránky (sociálne siete,
Google), ktoré užívatelia navštevujú primárne
cez mobily.

Tabuľka č.3 – Návštevnosť reálnymi užívateľmi zo Slovenska na jednotlivých platformách

Parameter/rok

2021

2020

% zmena

RU SK, TOTAL

3 163 500

3 053 493

4%

RU SK, PC

2 735 923

2 669 825

2%

RU SK, MOBILE

2 553 710

2 378 353

7%

RU SK, TABLET

1 147 787

1 047 255

10%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, RU SK užívatelia zo Slovenska na jednotlivých platformách ako aj
Total, priemerná mesačná návštevnosť RU SK 2021 a 2020.
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Najsilnejší
december
Na grafe je zobrazená návštevnosť všetkých
užívateľov (SK + zahraničie = RU TOTAL ALL)
a návštevnosť len zo Slovenska. Najsilnejším
mesiacom v návštevnosti bol december, čo
mohlo súvisieť s prichádzajúcimi Vianocami
ako aj s vyhľadávaním informácií ohľadne
novej mutácie vírusu Covid 19 – Omikron.

mesiac

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia

11

Charakteristika a online
správanie Slovákov
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Zastúpenie pohlaví
Na Slovensku je online viac mužov ako žien.
Tento rozdiel je však nepatrný 0,35%.
Zastúpenie žien a mužov na slovenských
stránkach (RU SK TOTAL) je takisto takmer
identické, prevládajú muži o 0,35%.
9 z 10 online slovenských žien ako aj
mužov navštevujú stránky zapojené
v IABmonitore.

Tabuľka č.4 – Demografické zastúpenie podľa pohlavia slovenských návštevníkov na slovenských médiách

Parameter/pohlavie

Muž

Žena

Celková populácia 12+

2 247 888

2 313 443

Internetová populácia 12+

1 812 548

1 806 217

RU SK TOTAL

1 584 539

1 578 961

Reach internetovej populácie na celkovej populácii

81%

78%

Reach IABmonitor na internetovej populácii

87%

87%

Zdroj: Štatistický úrad SR k 1.1.2021 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 2021.
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Vzdelanie – najviac
návštevníkov so
stredoškolským
vzdelaním
Na všetkých platformách majú najväčšie
zastúpenie návštevníci so stredoškolským
vzdelaním s maturitou, tvoria takmer 40%
podiel. Po nich nasledujú ľudia s
vysokoškolským vzdelaním.
Ako môžeme pozorovať jednotlivé
percentuálne zastúpenia skupín užívateľov
podľa vzdelania sú veľmi príbuzné na
jednotlivých platformách.

14

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – sociodemografické dáta – parameter vzdelanie,
reálni užívatelia z SK mesačný priemer 2021. Percentá sú zaokrúhlené na celé číslo.

Vekové zastúpenie
Najväčšiu skupinu užívateľov tvorili návštevníci
vo vekových kategóriách 25-34 a 35-44 rokov.
Rovnaký trend bol aj na platformách PC, Mobil
a Tablet.

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia - Gemius Slovakia – vekové zloženie na jednotlivých platformách ako aj Total,
mesačný priemer 2021, RU SK. Percentá sú zaokrúhlené na celé číslo.
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Strávený čas 8 a pol hodiny mesačne
V porovnaní s rokom 2020 sme na všetkých
platformách zaznamenali pokles mesačne
stráveného času slovenským návštevníkom.
Najväčší pokles zaznamenala platforma PC,
v roku 2021 sme na nej trávili o takmer hodinu
a pol menej času.
Spomedzi platforiem najviac času trávi
návštevník prezeraním stránok cez mobilné
zariadenia (takmer 5 hodín).
Pod veľké množstvo stráveného času sa v
roku 2020 na slovenských weboch podpísal
najmä COVID-19, ktorý v priebehu roka bol pre
ľudí témou číslo jedna. Vyhľadávali sme
informácie, zaujímali sa o vývoj a opatrenia,
ktoré sme sledovali najmä na lokálnych
médiách. V roku 2021 tento záujem opadol a to
bolo najväčším dôvodom poklesu stráveného
času.
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Tabuľka č.5 – Trávenie času slovenským užívateľom cez jednotlivé platformy

Platforma / rok

2021

2020

Rozdiel

TOTAL

8:29

10:06

- 1:37

PC

4:43

6:13

- 1:29

PHONE

4:57

5:23

- 0:25

TABLET

1:06

1:22

- 0:16

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – sociodemografické dáta parameter strávený čas na užívateľa (RU SK), priemerná mesačná hodnota 2021 a
2020.

Najviac času trávil
Slovák na SK
weboch v januári

Graf č.4 – Strávený čas slovenským návštevníkom
na slovenských stránkach
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13:09
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10:40
10:34

Začiatok roka bol v rámci stráveného času
najsilnejší. Po ňom nasleduje marec, ktorý bol
druhým najsilnejším mesiacom aj v roku 2020.
Tretím najsilnejším mesiacom 2021 bol
november, čo mohli spôsobiť prichádzajúce
Vianoce ale i Omikron.

9:36:00
8:35
7:12:00
4:48:00
2:24:00

0:00:00

2020

2021

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius Slovakia – Time spent per user z SK v mesiacoch na všetkých
platformách, medziročné porovnanie 2021 a 2020
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Slovenský muž trávi na SK weboch viac času
V roku 2021 slovenský muž strávil na
slovenskom obsahu a službách takmer
na všetkých platformách viac času ako žena.
Výnimku tvorí len čas strávený na mobiloch,
rozdiel v prospech žien je však zanedbateľný –
1 minúta. Takmer identický strávený čas
z hľadiska pohlaví je aj na tabletoch, kde muži
predbehli ženy len o 4 minúty.

Tabuľka č.6 – Mesačne strávený čas na slovenských médiách podľa pohlavia v roku 2021

Pohlavie/platforma

TOTAL

PC

PHONE

TABLET

MUŽ

9:09

5:21

4:57

1:08

ŽENA

7:48

4:04

4:58

1:04

ROZDIEL Muž - Žena

1:21

1:17

- 0:01

0:04

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia – Gemius – sociodemografické dáta - parameter strávený čas
na užívateľa (RU SK) podľa pohlavia, priemerná mesačná hodnota 2021-
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Ženy sú aktívnejšie
Ak by sme sa pozerali na aktivitu cez
parameter vygenerovaných zobrazených
stránok, ženy vyhrávajú na všetkých
platformách okrem počítačov, ktoré sú
však dlhodobo z hľadiska browsovania
po slovenskom obsahu na ústupe.
Najväčší rozdiel v počte zobrazených
stránok je na mobilných platformách +
13% v prospech žien.

Tabuľka č.7 – Priemerný mesačný počet vygenerovaných zobrazení stránok podľa pohlavia v roku 2021

Pohlavie/platforma

TOTAL

PC

PHONE

TABLET

ŽENA

659

148

482

29

MUŽ

653

201

425

28

% ZMENA ŽENA / MUŽ

1%

-27%

13%

4%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter počet zobrazených stránok (PV) na užívateľa, v rozdelení na
pohlavie cez platformy PC, Phone, Tablet ako aj Total. Priemerné mesačné dáta 2021.
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Najviac času trávime na spravodajstve
Tak ako v roku 2020, aj v roku 2021 trávil
slovenský návštevník najviac času na
“Spravodajských médiách”. Do prvej desiatky
sa tento rok nedostala kategória “Hry”, ktorú
nahradila kategória “Freemailové služby”, pod
ktorou sú zaradené mailingové služby
prevádzkovateľov Zozam, Ringier Axel
Springer, NMH či Petit Press.
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Tabuľka č.8 – Rebríček kategórií obsahu podľa priemerného mesačného stráveného času užívateľom

Poradie
2021

Kategória

Priemerný
čas

Poradie v
roku 2020

Medziročná
zmena %

1.

Spravodajské médiá

1:55:20

bez zmeny

-35%

2.

TV, rádiá

1:45:02

+1

-7%

3.

Portálové homepage

1:34:14

+1

-11%

V kategórii “Hry” ubudla stránka
pauzicka.zoznam.sk, ktorá sa premenovala na
rexik.zoznam.sk a bola preradená do kategórie
“Voľný čas a zábava”.

4.

Bulvár

1:30:05

+1

-9%

5.

Zoznamky, komunity, chaty, blogy

1:11:41

+1

-18%

6.

Obchod, predaj, nakupovanie, inzercia

1:10:09

+1

-15%

Ostatné kategórie si viac menej udržali svoje
pozície, respektíve väčšina z nich sa posunula
o jednu priečku vyššie.

7.

Freemaily

0:42:07

neboli v top 10

357%

8.

Šport

0:41:45

+2

5%

9.

Ženské témy, medziľudské vzťahy

0:36:46

-1

-12%

Pokles stráveného času užívateľom na
slovenských stránkach sa prejavil aj v
kategóriách, čo je vidno v medziročnej zmene
vyjadrenej v percentách.

10.

Auto-Moto-bazár

0:34:19

-1

-16%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter Time spent per user (RU SK), za všetky platformy.
Zoradené zostupne, podľa priemerného mesačného stráveného času v roku 2021.

Najviac návštevníkov má spravodajstvo
Na prvej priečke v rámci návštevnosti sa tak
ako minulý rok umiestnila kategória
“Spravodajské médiá”. Ostatné kategórie si
buď udržali svoju pozíciu alebo šlo len o posun
hore alebo dole o jedno miesto. Novinkou
v top 10 sú “Záujmové servery”, ktorým
narástla návštevnosť až o 92%. Za týmto
nárastom stojí najmä zvýšená návštevnosť
stránok zahradkar.pluska.sk (+36%) a
tojenapad.dobrenoviny.sk (+31%).
S druhým najväčším rastom skončila kategória
“Ekonomika, financie a parvo”.
Z prvej desiatky vypadli “Portálové
homepage”.

Tabuľka č.9 – Kategórie webov zoradené podľa priemernej mesačnej návštevnosti v roku 2021

Kategória

Mesačná
priemerná
návštevnosť

Poradie v
2020

Medziročná
zmena %

1.

Spravodajské médiá

2 572 272

bez zmeny

-3%

2.

Obchod, predaj, nakupovanie, inzercia

2 340 958

bez zmeny

3%

3.

TV, rádiá

2 270 144

+1

5%

4.

Bulvár

2 259 162

-1

2%

5.

Ženské témy, medziľudské vzťahy

2 178 500

+1

2%

6.

Služby, mapy, cestovné poriadky

2 027 085

-1

-6%

7.

IT, technológie

1 901 900

+1

7%

8.

Mladí - Millenials

1 868 687

-1

4%

9.

Záujmové servery, hobby

1 604 959

neboli v top
10

92%

10.

Ekonomika, biznis, financie, právo

1 493 562

bez zmeny

11%

Poradie
2021

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK – návštevníci zo SR, za všetky platformy,
priemerná mesačná návštevnosť v 2021
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Aktuality.sk najnavštevovanejšie
Prvých päť priečok z hľadiska návštevnosti (RU
SK TOTAL) ostalo v roku 2021 nezmenených.
Výrazne si v minulom roku polepšila heureka.sk,
ktorá sa z 10. miesta dostala na 6.miesto. Čo sa
týka návštevnosti zaznamenala aj najvyššie
percento rastu. Druhý najväčší rast malo
médium pluska.sk.

Tabuľka č.10 – Poradie najnavštevovanejších médií za rok 2021 zoradené zostupne podľa parametra RU SK
TOTAL – reálni užívatelia zo Slovenska na všetkých platformách

ATS

Poradie
2020

% zmena
RU SK
TOTAL

2 426 194 113 264 017

0:53:53

bez zmeny

4%

2 182 614 107 183 976

0:49:58

bez zmeny

-1%

zoznam.sk

2 154 013

81 806 458

0:35:30

bez zmeny

3%

4

pluska.sk

2 053 465 390 438 269

0:45:55

bez zmeny

8%

5

pravda.sk

1 931 534

50 548 879

0:39:21

bez zmeny

4%

6

heureka.sk

1 786 160

25 435 342

0:11:21

+4

16%

7

cas.sk

1 775 078 122 394 878

0:59:50

bez zmeny

1%

8

bazos.sk

1 772 178 387 959 699

1:18:47

-2

-3%

9

topky.sk

1 707 774 105 196 461

1:04:22

bez zmeny

4%

10

hnonline.sk

1 689 258

0:16:35

-2

-2%

Poradie
2021

Médium

1

aktuality.sk

2

sme.sk

3

RU SK
TOTAL

PV

36 147 324

Zdroj : IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK TOTAL,
PV SK TOTAL, ATS – priemerný strávený čas užívateľom. Vypočítané ako
priemerné mesačné hodnoty 2021. Porovnanie umiestnenia podľa RU SK TOTAL
s rokom 2020.
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Ringier Axel Springer najsilnejší prevádzkovateľ
V prvej trojke prevádzkovateľov podľa
návštevnosti (RU SK TOTAL) nastala v
porovnaní s rokom 2020 zmena na treťom
mieste. Polepšilo si vydavateľstvo News and
Media Holding, ktoré zosadilo z tejto priečky
Petit Press.

Výraznejšie zmeny nastali na 9. a 10. mieste,
obsadili ich noví prevádzkovatelia, ktorí v roku
2020 v Top 10 rebríčku nefigurovali.
Heureka shopping zosadila z 9. miesta
Radima Smičku, ktorý prevádzkuje bazos.sk a
FPDmedia z 10. priečky spoločnosť Global 24
(predtým Internet.sk), ktorá počas roka 2021
vyradila z merania IABmonitor stránky
rodinka.sk a zdravie.sk.
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Tabuľka č. 11 – Poradie prevádzkovateľov médií za rok 2021 zoradené zostupne podľa počtu reálnych užívateľov z SK
Poradie
2021

1

Prevádzkovateľ

Portfólio webov

aktuality.sk, azet.sk, autobazar.au,
bazar.sk, reality.sk, autobazar.sk,
topreality.sk, autovia.sk,
Ringier Axel Springer
noveauto.sk, byty.sk,
novotavby.sk, noveauta.sk,
zlavy,sk

RU SK
TOTAL

Poradie
2020

% zmena

2 656 229

bez zmeny

3%

2

Zoznam

zoznam.sk, topky.sk

2 396 786

bez zmeny

4%

3

News And Media
Holding

pluska.sk, trend.sk, centrum.sk,
ujszo.com, vasarnap.com,
plustv.sk

2 218 408

+1

3%

4

Petit Press

sme.sk

2 182 614

-1

-1%

5

Startitup

bez zmeny

5%

6

OUR MEDIA SR

pravda.sk, mediaklik.sk, birdz.sk

1 943 251

+1

3%

7

MAFRA Slovakia

hnonline.sk,svetevity.sk,
zlacnene.sk, ticketportal.sk,
takurcitee.sk

1 939 185

-1

2%

8

MARKIZA - SLOVAKIA

tvnoviny.sk, markiza.sk

1 873 396

bez zmeny

2%

9

Heureka shopping

heureka.sk, kauf.sk,
zoznamtovaru.sk

1 795 769

10

FPD Media

cas.sk

1 775 973

startitup.sk, interez.sk,
2 029 191
babskeveci.sk, emefka.sk, imhd.sk

neboli v top
10
neboli v top
10

Zdroj : IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter RU SK TOTAL. Vypočítané ako
priemerné mesačné hodnoty 2021 a 2020. % zmena = porovnanie podľa RU SK TOTAL s rokom
2020.

16%
1%

Aký veľký reklamný
priestor vytvárajú
slovenské médiá?
04

Najväčší reklamný priestor na mobiloch
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 tabuľke a grafe uvádzame vývoj
ukazovateľa Page Views (PV), ktoré boli
zobrazené užívateľmi zo Slovenska.
Celkové slovenské inventory v roku 2021
vzrástlo o 2%, pričom za týmto rastom stojí
najmä rast mobilného inventory (+8%).

Počet zobrazených stránok dlhodobo klesá na
PC. V roku 2021 sme zaznamenali 9% pokles
aj na tabletoch.
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Tabuľka č.11 – Vývoj počtu zobrazených stránok na jednotlivých platformách a medziročné porovnanie

Rok

PV SK TOTAL

PV SK PC

PV SK PHONE

PV SK TABLET

2021

2 075 000 000

552 000 000

1 433 000 000

90 000 000

2020

2 043 000 000

613 000 000

1 331 000 000

99 000 000

% zmena

2%

-10%

8%

-9%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter PV SK – vygenerované návštevníkmi zo SR, total aj
za jednotlivé platformy. Vypočítané ako priemerná hodnota mesiacov za roky 2021 a 2020 zaokrúhlené na milióny.

Najviac zobrazení
v januári

Graf č.5 – Mesačný vývoj inventory a medziročné
porovnanie
3,000,000,000
2,4mil.
2,500,000,000

Čo sa týka pohľadu na mesačný vývoj
zobrazených stránok (PV) najsilnejší bol
mesiac január a po ňom marec.

2,3mil.

2,000,000,000
1,500,000,000

1,000,000,000
500,000,000
0

2020

2021

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, parameter PV SK
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38% návštevnosti z priamych prístupov na web
V nasledovnej tabuľke uvádzame, čo bolo
zdrojom návštevnosti slovenských médií.
Najviac návštev slovenských médií bolo v roku
2021 tvorených priamym prístupom na stránky
(zadaním webovej adresy do prehliadača)
38% a cez sociálne siete (26%). Prvú trojku
uzatvára prístup cez vyhľadávače, ktoré
zaznamenalo aj najväčší medziročný nárast
5,5%. V rámci rastu neberieme do úvahy
položku ”ostatné“ ktorá má minimálny podiel
na návštevnosti.

Tabuľka č.12 – Zdroj návštevnosti a medziročné porovnanie 2021/2020

Parameter

2021

2020

% zmena

Priamy prístup

37,9%

38,0%

-0,3%

Sociálne siete

26,0%

26,5%

-1,8%

Vyhľadávanie

24,4%

23,1%

5,5%

11,7%

12,3%

-5,2%

0,1%

0,0%

201,9%

Z iných stránok
(refferal)
Ostatné (napr.
kampane)

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, koncomesačná správa priemer
mesiacov 2021 a 2020, zoradené zostupne.
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Stream - video obsah
05

Takmer 6 z 10 online Slovákov chodí na slovenský
video obsah
Meranie stream bolo spustené v máji 2020.
Aktuálne je doň zapojených 7 prevádzkovateľov:
News and Media Holding, Zoznam, Mac TV,
Markíza Slovakia, Mafra Slovakia, FPD Media a
Ringier Axel Springer. Zásah IABmonitor stream
sa medziročne zvýšil o 3%.
Online video obsah zasahuje už 56 percent
slovenskej internetovej populácie.

Tabuľka č.13 – Pomer počtu reálnych užívateľov video obsahu zo
Slovenska k internetovej populácii 12+

Parameter / rok
Internetová populácia
12+
RU SK, TOTAL
STREAM
Reach STREAM
IABmonitor

2021

2020

3 618 766

3 495 929

2 032 069

1 843 561

56%

53%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming
players, RU SK užívatelia zo Slovenska na všetkých platformách
vypočítaná ako priemerná mesačná hodnota za roky 2021 a 2020
(máj – december) a internetová populácia 12 až 79 rokov
vypočítaná ako priemerná mesačná hodnota za roky 2021 a 2020.
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Zastúpenie pohlaví na stream obsahu
Stream obsah zapojený v meraní IABmonitor
navštevuje o 5% viac žien ako mužov.
Reach IABmonitor na internetovej populácii je
vyšší v prípade žien (o 3%) ako pri mužoch.

Tabuľka č.14 – Demografické zastúpenie a reach podľa pohlavia slovenských návštevníkov na slovenskom video obsahu

Parameter /
pohlavie

Muž

Žena

Podiel Muž

Podiel Žena

Celková populácia 12+

2 247 888 2 313 443

49%

51%

Internetová populácia
12+

1 812 548 1 806 217

50%

50%

49%

51%

RU SK TOTAL
STREAM
Reach STREAM
IABmonitor na celkovej
populácii
Reach STREAM
IABmonitor na
internetovej populácii

992 487

1 039 583

44%

45%

55%

58%

Zdroj: Štatistický úrad SR k 1.1.2021 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 mesačný priemer 2021.
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Návštevnosť, čas a stream videnia podľa pohlavia
V tabuľke uvádzame jednotlivé parametre o
návštevnosti, strávenom čase a vytvorenom
inventory v rozdelení podľa pohlavia. Ženy sú
o máličko aktívnejšie (pozerajú si viac video
obsahu) a trávia na ňom viac času ako muži.

Tabuľka č.15 – Počet návštevníkov z SK na video obsahu, strávený čas na
užívateľa a počet vygenerovaných stream views mesačne

Parameter / pohlavie

Muž

Žena

RU SK TOTAL STREAM

992 487

1 039 583

Stream time na užívateľa

0:49

1:14

26

28

Stream views na užívateľa

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players
parameter RU SK užívatelia zo Slovenska cez všetky platformy priemer
mesiacov 2021, streaming time spent per user a priemerný mesačný počet
stream views na užívateľa v roku 2021.
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2 milióny návštevníkov na video obsahu
Celkovo video obsah prevádzkovateľov
zapojených do IABmonitora zaznamenal
nárast mesačnej návštevnosti o 10%.
Spomedzi platforiem najväčší rast
zaznamenala návštevnosť cez počítače. Čo
môže súvisieť s prezeraním video archívov
(filmy, seriály), pri ktorých uprednostňujeme
väčšiu obrazovku.
V absolútnej hodnote si najviac návštevníkov
prezerá video obsah cez mobilné telefóny, až
1,6mil.

Tabuľka č.16 – Počet návštevníkov z SK na video obsahu v rokoch 2021 a 2020 na jednotlivých platformách,
medziročné porovnanie

Platforma / Návštevníci RU SK

2021

2020

% zmena

TOTAL

2 032 069

1 843 561

10%

PC

1 005 383

868 693

16%

PHONE

1 611 949

1 435 183

12%

TABLET

254 551

195 287

30%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players parameter RU SK užívatelia zo
Slovenska, vypočítané vždy ako priemerná mesačná hodnota 2021 a 2020 (máj – december)
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55 miliónov stream views na video obsahu
Celkový počet vygenerovaných stream views
v roku 2021 vzrástol o 50% a dosiahol takmer
55mil. prehraní. Spomedzi platforiem najviac
stream views je tvorených prezeraním video
obsahu cez počítače.

Tabuľka č.17 – Počet mesačne vygenerovaných stream views za roky 2021 a 2020 za jednotlivé platformy a
medziročné porovnanie

Platforma / Stream views

2021

2020

% zmena

TOTAL

54 784 066

36 478 116

50%

PC

41 476 078

25 936 435

60%

PHONE

11 925 023

9 818 532

21%

TABLET

1 382 965

723 148

91%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, počet celkových stream views vygenerovaných
návštevníkmi zo Slovenska (RU SK) za jednotlivé platformy, vypočítané vždy ako priemerné mesačné hodnoty
2021 a 2020 (máj – december).
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1 hodina mesačne na video obsahu
Aj v prípade stráveného času na video obsahu
môžeme v roku 2021 pozorovať mierny pokles.
Z hľadiska celkového času síce zmena
nenastala avšak na jednotlivých platformách
strávený čas klesal aj keď len v jednotkách
minút. Najviac času strávil návštevník
prezeraním video obsahu na počítačoch.

Tabuľka č.18 – Mesačne strávený čas jedným návštevníkom na video obsahu na jednotlivých platformách

Platforma / Stream time na návštevníka

2021

2020

Rozdiel

TOTAL

1:02

1:02

0:00

PC

1:32

1:35

- 0:03

PHONE

0:18

0:19

- 0:01

TABLET

0:19

0:20

- 0:01

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming time spent per user (RU SK) za jednotlivé platformy,
vypočítané vždy ako priemerné hodnoty 2021 a 2020 (máj – december).

34

Stream pluska.sk s najväčšou návštevnosťou
Najnavštevovanejším stream médiom je
stream pluska.sk čo do počtu reálnych
užívateľov. Na druhej priečke je stream
noviny.sk, ktoré patria Mac TV a tretiu priečku
obsadil stream markiza.sk. Najväčší nárast v
roku 2021 zaznamenal stream topky.sk
(Zoznam) až 100%, po ňom s druhým
najvyšším rastom 61% skončil stream
hnonline.sk, ktoré prevádzkuje MAFRA
Slovakia.
Poznámka: prevádzkovateľ Ringier Axel Springer v
priebehu roka 2021 zaznamenal technologický
problém pri meraní stream, čo malo vplyv na nižšie
namerané hodnoty návštevnosti.

Tabuľka č.19 – Rebríček stream médií podľa návštevnosti (RU SK Total) zoradené zostupne podľa poradia 2021

Stream médium /
návštevníci RU SK

Prevádzkovateľ

2021

2020

% zmena

1.

stream_pluska.sk

NMH

1 060 684

856 155

24%

2.

stream_noviny.sk

Mac TV

905 352

852 773

6%

3.

stream_markiza.sk

Markíza Slovakia

704 599

797 419

-12%

4.

stream_topky.sk

Zoznam

551 222

275 100

100%

5.

stream_joj.sk

Mac TV

507 136

599 689

-15%

6.

stream_cas.sk

FPD Media

431 495

7.

stream_hnonline.sk

MAFRA Slovakia

375 718

233 739

61%

8.

stream_zoznam.sk

Zoznam

261 085

194 771

34%

9.

stream_aktuality.sk

Ringier Axel Springer

232 143

347 912

-33%

N/A

N/A

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Streaming players parameter RU SK užívatelia zo Slovenska
zoradené zostupne. Vypočítané vždy ako priemerná mesačná hodnota 2021 a 2020 (máj – december).
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Stream pluska.sk s najviac video zobrazeniami
Z hľadiska vygenerovaných stream views je
opäť na 1. mieste stream pluska.sk z
vydavateľstva NMH. Na druhom mieste sú
topky.sk patriace Zoznamu, ktoré zaznamenali
aj najvyšší rast a prvú trojku uzatvára stream
markiza.sk.

Tabuľka č.20 – Rebríček stream médií podľa vygenerovaných stream views v roku 2021

Stream médium /
Stream views SK

Prevádzkovateľ

2021

2020

% zmena

1.

stream_pluska.sk

NMH

35 273 266

22 739 715

55%

2.

stream_topky.sk

Zoznam

6 144 331

500 590

1127%

3.

stream_markiza.sk

Markíza - Slovakia

4 650 189

5 646 470

-18%

4.

stream_joj.sk

Mac TV

2 869 348

3 312 225

-13%

5.

stream_noviny.sk

Mac TV

2 676 930

2 707 374

-1%

6.

stream_cas.sk

FPD Media

1 460 690

N/A

N/A

7.

stream_zoznam.sk

Zoznam

850 726

410 025

107%

8.

stream_hnonline.sk

MAFRA Slovakia

719 632

845 036

-15%

9.

stream_aktuality.sk

Ringier Axel Springer

504 126

720 736

-30%

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, počet stream views vypočítané vždy ako priemerná
mesačná hodnota za rok 2021 a 2020 (máj – december)
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Stream joj.sk s najdlhším stráveným časom na video
obsahu
Na stream joj.sk trávi slovenský užívateľ
mesačne 1 hodinu a 21 minút. Za ním
nasleduje markíza.sk s 1 hodinou a 15 minút.
Na 3. priečke je stream topky.sk s 15
minútami.
Vysoké hodnoty stráveného času v prípade
prvých dvoch prevádzkovateľov ovplyvňuje aj
ich televízny obsah umiestňovaný na webe v
podobe záznamov (archív).

Tabuľka č.21 – Rebríček stream médií podľa mesačne stráveného času na užívateľa v 2021

Stream médium /
Stream time na
užívateľa

Prevádzkovateľ

2021

2020

Rozdiel

1.

stream_joj.sk

Mac TV

1:21:37

1:16:13

0:05:24

2.

stream_markiza.sk

Markíza - Slovakia

1:15:02

1:02:31

0:12:31

3.

stream_topky.sk

Zoznam

0:15:26

0:02:28

0:12:58

4.

stream_pluska.sk

NMH

0:14:31

0:15:27

- 0:00:56

5.

stream_aktuality.sk

Ringier Axel Springer

0:05:09

0:06:41

- 0:01:32

6.

stream_cas.sk

FPD Media

0:04:29

N/A

N/A

7.

stream_zoznam.sk

Zoznam

0:04:14

0:02:40

0:01:34

8.

stream_hnonline.sk

MAFRA Slovakia

0:03:11

0:06:55

- 0:03:44

9.

stream_noviny.sk

Mac TV

0:02:18

0:02:23

- 0:00:05

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming time spent per user
mesačne za jednotlivé stream médiá. Vypočítané vždy ako priemerná mesačná hodnota
2021 a 2020 (máj – december).
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Štruktúra
návštevníkov
podľa veku

Graf č.6 – Podiel užívateľov podľa veku na
celkovom počte RU SK Stream na jednotlivých
platformách
600,000
26%

500,000

22%
27%

20%

Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií na
mobilnej platforme najviac kopíruje celkové
rozloženie populácie stream podľa veku.

400,000
22%

22%

15%

300,000

Na všetkých platformách prevládajú
návštevníci vo veku 35 až 44 rokov, s
výnimkou tabletu, kde je zastúpenie
jednotlivých vekových skupín podielovo veľmi
vyrovnané.

11%

24%
19%

200,000

22%
14%

20%
10%

6%
15%

9%

100,000

17%

19%

5%

6%

16%

15%

18%

0
TOTAL
Vek=[12-17]

Vek=[18-24]

PC
Vek=[25-34]

Mobile
Vek=[35-44]

Vek=[45-54]

Tablet
Vek=[55-79]

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players, sociodemografické dáta, priemerná
mesačná hodnota 2021, RU SK Stream Total, PC, Mobile a Tablet. Percentá sú zaokrúhlené na celé číslo.
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Štruktúra
návštevníkov
podľa vzdelania
Najväčšie zastúpenie na stream majú
návštevníci so stredoškolským vzdelaním s
maturitou.
Rozloženie návštevníkov podľa veku na PC a
Mobile platforme sú veľmi identické. Výnimkou
je opäť tablet, na ktorom sa v porovnaní s
ostatnými platformami pohybuje po stream
obsahu pomerne veľa návštevníkov s
neukončeným alebo ukončeným základným
vzdelaním.

Graf č.7 – Podiel užívateľov podľa najvyššieho
dosiahnutého vzdelania na celkovom počte RU
SK Stream ako aj jednotlivých platformách
1,000,000
40%

800,000

41%

600,000
22%

22%

41%

23%

400,000
22%

22%

200,000

5%

7%

5%

4% 6%

22%

5%

4% 6%

4%

20%
12%
18%
34%
11%
5%

0

TOTAL

PC

Mobile

Neukončené základné vzdelanie
Ukončené základné vzdelanie
Vyučený(á) bez maturity
Stredoškolské s maturitou (vrátane
nadstavby)

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, streaming players,
sociodemografické dáta, priemerná mesačná hodnota RU SK Stream Total, PC,
Mobile a Tablet. Percentá sú zaokrúhlené na celé číslo.
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Tablet

KONIEC

Mail to: karpelova@iabslovakia.sk

