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INTERNET AKO MÉDIUM V SLOVENSKÝCH 
PODMIENKACH 

 
Internet as Medium in Slovak Conditions 

 
Milan Csaplár,Veronika Pizano 

 
 
Abstract: The paper deals with conditions for development of the Internet as an 
advertising medium in Slovakia both in the past and at present, whereby it tries 
to provide an insight into the complex issue of Internet business and process of 
professionalization of Slovak Internet market. The authors deal with Slovak 
Internet population and trends in the development of costs into online 
advertising. Finally, the authors describe specifics of Slovak Internet 
environment. 
 
Keywords: Internet market, Association of Internet Media, Internet population, 
Internet advertising, online advertising spending, specifics of Slovak Internet 
market. 
 
1. Profesionalizácia slovenského internetového trhu 
 

Internet je najmladším reklamným médiom, častokrát vynechávaný 
z komunikačného mixu slovenských organizácii, alebo doň včleňovaný len ako 
doplnok k ostatným mediatypom. Táto skutočnosť môže vyplývať aj z toho, že 
profesionalizácia slovenského reklamného trhu sa začala pomerne neskoro, až 
v roku 2005, kedy vznikla Asociácia internetových médií. História internetu 
a internetového trhu na Slovensku je však dlhšia, začala sa písať prakticky 
okamžite, ako bol internet dostupný aj v Slovenskej republike. 

Prvé slovenské internetové stránky vznikli v roku 1993 a prvé verzie 
online novín (SME, Národná obroda) boli dostupné v roku 1995. V tom istom 
roku vznikol aj prvý internetový obchod (Dunaj.sk). V roku 1997 vznikol prvý 
pracovný portál (Profesia.sk) a v roku 1998 nasledoval prvý katalóg Zoznam.sk 
a prvá zoznamovacia služba Zoznamka.sk. V roku 2000 vo svete spľasla .com 
bublina, ktorá znamenala pre mnohé svetové internetové firmy zánik, ale táto 
kríza sa nedotkla slovenského trhu, nakoľko tu predtým ani neexistovala 
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internetová horúčka, ktorá vo svete (najmä v USA) nadhodnocovala hodnotu 
firiem zameraných na internetový biznis. 

Rozsiahlejší rast a rozvoj slovenského internetového trhu môžeme 
zaznamenať od roku 2000, odkedy sa internet postupne dostával do čoraz viac 
domácností, škôl a pracovísk. Vznik nových internetových stránok a portálov 
v prvej polovici tohto desaťročia vyústil do potreby vytvorenia platformy pre 
vzájomnú komunikáciu medzi subjektami podnikajúcimi v oblasti internetovej 
reklamy. V septembri 2005 tak vznikla Asociácia internetových médií, ako 
profesijné združenie slovenských internetových médií. Pôvodných deväť členov 
sa za 4 roky pôsobenia rozrástlo na súčasných 31 členov. 

Asociácia si stanovila nasledovné ciele: 
• zabezpečiť štandardizáciu etických a právnych pravidiel 

internetovej reklamy, 
• podporiť rozvoj internetu ako reklamného média, 
• prispieť k profesionalizácii internetu ako reklamného média 

prostredníctvom jednotného poskytovania dát ohľadne 
návštevnosti a demografickej štruktúry návštevníkov 
internetových médií, 

• výmena skúseností medzi členmi združenia ako aj s tretími 
osobami, 

• dbať o profesionalitu členov združenia a nimi poskytovaných 
služieb v súlade s prijatými dokumentami združenia, 

• organizovať a realizovať školiace kurzy, semináre a konferencie 
za účelom výmeny skúseností a odborných materiálov, 

• sprostredkovávanie a udržiavanie stykov s inými profesnými 
organizáciami a združeniami v oblasti internetovej reklamy, 
prípadne orgánmi štátnej správy a samosprávy. 

Pre skutočnú profesionalizáciu slovenského internetového trhu bolo 
potrebné dodávať zadávateľom reklamy jednotné a reprezentatívne dáta 
návštevnosti slovenských internetových stránok. AIM sa preto stala 
zadávateľom AIMmonitora, ktorý poskytuje poskytuje dáta ohľadne 
návštevnosti slovenského internetu a sociodemografické dáta o užívateľoch. Do 
tohto merania je zapojených vyše 100 slovenských serverov členských 
i nečlenských spoločností. Realizátorom projektu je spoločnosť MediaResearch 
v spolupráci so spoločnosťou Gemius. AIMmonitor je v súčasnosti na 
Slovensku jediný reprezenatívny výskum návštevnosti slovenského internetu. 
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2. Slovenská internetová populácia 
              Počet slovenských užívateľov internetu každoročne rastie, ale 
penetrácia internetu na Slovensku je stále veľmi nízka v porovnaní so starými 
krajinami EÚ. AIM si v júni 2009 zadala prieskum v rámci omnibusu, ktorý 
poskytol pohľad na znalosti a používanie internetu Slovákmi. Z prieskumu 
vyplynulo, že 86% slovenskej populácie vie, čo znamená pojem internet (Graf 
1), 64% Slovákov internet používa a 34% ho používa denne (Graf 2). Doma má 
prístup na internet len 53% Slovákov, ďalšie najčastejšie miesta prístupu sú 
domácnosť známeho, práca, škola a internetová kaviareň. 

 
                                                                                                        

 
Graf 1: Znalosť pojmu interne            Graf 2: Používanie internetu 
 

AIMmonitor poskytuje socio-demografické dáta o slovenských 
užívateľoch internetu, na základe ktorých môžeme charakterizovať slovenskú 
internetovú populáciu. Jej veľkosť je vyše 2,1 mil. osôb, z ktorých 52% tvoria 
muži a 48% ženy. Ľudia vo veku od 20 do 59 rokov tvoria 79% internetovej 
populácie, 59% má minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. 42% 
užívateľov je v zamestnaneckom pomere, z toho 13% pracuje v administratíve 
a 10% má manuálnu prácu. Priemerný čas, ktorý strávi užívateľ na internete za 
deň, je okolo 1 hodiny. 
 
4. Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku 
Členovia AIM súhlasili so štvrťročným poskytovaním údajov o výdavkoch do 
internetovej reklamy. Prvý zber sa začal v roku 2006, kedy sa zozbierali dáta aj 
za roky 2004 a 2005. Členovia poskytujú dáta asociácii, a tá následne zverejňuje 
celkový objem. Členenie výdavkov je uskutočňované podľa metodiky IAB 
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(Interactive Advertising Bureau), ktorá člení internetovú reklamu na tieto 
formáty: 

• bannerová reklama, 
• sponzoring, 
• e-mail, 
• vyhľadávanie, 
• riadková inzercia, 
• lead generation, 
• rich media, 
• slotting fees. 
Čísla, ktoré AIM zverejňuje, vyjadrujú media-net hodnotu reklamy na 

členských internetových serveroch. Znamená to, že ide o vyfaktúrovanú 
hodnotu vrátane agentúrnych provízií mediálnych a reklamných agentúr. 
V rámci monitorovania online reklamy Asociácia internetových médií 
zverejňuje od roku 2009 aj rozdelenie súčtu príjmov z bannerovej reklamy 
a rich media podľa jednotlivých odvetví. Ide o tieto odvetvia: 

• financie, 
• motorizmus, 
• telekomunikácie, 
• zdravie, 
• služby pre volný čas, zábava, 
• média, 
• potravinársky tovar, 
• drogistický tovar a parfuméria, 
• iný rôzny tovar, 
• iné rôzne služby, 
• cestovný ruch a doprava, 
• vybavenie domácností a kancelárií, 
• potravinársky tovar, 
• drogistický tovar a parfuméria, 
• iný rôzny tovar, 
• iné rôzne služby. 

V roku 2008 dosiahol objem internetovej reklamy media-net hodnotu 
24,6 mil. €. Oproti roku 2007 tak internetová reklama zaznamenala vyše 50%-
ný nárast. Z hľadiska ostatných reklamných médií sa s takmer 8%-ným 
podielom umiestnila na štvrtom mieste za TV, tlačou a outdoorom a po prvýkrát 
predstihla rádio (Graf 3). 
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Graf 3: Celkové výdavky do reklamy na Slovensku v roku 2008 

 

    
Graf 4: Podiel jednotlivých typov online reklamy v roku 2008 

 
Spomedzi internetových reklamných formátov mala v roku 2008 

najväčší podiel bannerová reklama (58%), nasledovaná riadkovou inzerciou 
(19%) a vyhľadávaním (16%) (Graf 4). Medziročný najvyšší nárast zaznamenali 
rich media, keď oproti roku 2007 dosiahli o 440% vyšší objem výdavkov. 
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Graf 5: Podiel odvetví v bannerovej reklame a rich media v 1. kvartáli 2009 
 

Z jednotlivých odvetví investuje do online reklamy najviac 
telekomunikačný priemysel, nasledovaný finančným a automobilovým 
priemyslom. Na štvrtom a piatom mieste sa umiestňuje drogistický tovar a 
parfuméria a potravinársky tovar, čím sa vyvracia mýtus, že na internete sa nedá 
dobre propagovať rýchloobrátkový tovar (Graf 5). 
 
4 Špecifiká slovenského internetového trhu 
 

V globálnom ponímaní ako aj v rámci Strednej Európy má slovenský 
trh niektoré charakteristiky spoločné, ale vyskytujú sa tu aj mnohé špecifiká, či 
už pozitívneho alebo negatívneho charakteru. Medzi negatívne špecifiká 
môžeme zaradiť vysoké marže mediálnych agentúr, ktoré sprostredkovávajú 
komunikáciu medzi zadávateľom reklamy a poskytovateľom reklamného 
priestoru. Ďalším špecifikom, ktoré však nemožno hodnotiť pozitívne alebo 
negatívne, je veľká obľúbenosť predaja online reklamy podľa modelu CPC (cost 
per click). 

Za veľmi pozitívne špecifikum slovenského trhu považujeme 
obľúbenosť nákupu cez internet. V roku 2008 dosiahol objem nákupov 
v internetových obchodoch združených v SAEC (Slovenská asociácia pre 
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elektronický obchod) 66,4 mil. €, čo oproti roku 2007 predstavovalo nárast 
o vyše 40%. Aj internetový prieskum realizovaný spoločnosťou MediaResearch 
v júni 2009 potvrdil, že 58% slovenských užívateľov sleduje ponuku 
internetových obchodov niekoľkokrát mesačne. Pri nákupoch pritom dominuje 
oblečenie, knihy a elektronika. 

Jedinečnosťou na slovenskom internete je aj najnavštevovanejšia 
slovenská stránka Pokec.sk patriaca spoločnosti Azet.sk. Pôvodne chatovací 
portál si zachováva vysokú priazeň slovenských užívateľov, ale pod tlakom 
svetových sociálnych sietí (Facebook) sa transformuje na sociálne médium. 

Taktiež ďalšiu slovenskú firmu môžno pokladať za zvláštny zjav 
v internetovom biznise – ETARGET. Spoločnosť, ktorá v stredoeurópskom 
priestore úspešne konkuruje internetovému gigantovi Google na poli 
kontextovej reklamy. Okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších ôsmich krajinách – 
v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, 
Srbsku a najnovšie formou franchisingu aj v Kolumbii. 

Internetový biznis nepozná hranice a veľké globálne spoločnosti 
častokrát dominujú na malých lokálnych trhoch, nakoľko majú potrebné 
investície na rozvoj. Napriek tomu je aj v internetovom podnikaní základom 
dobrá myšlienka a dobré manažovanie celého procesu podnikania. 
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