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Novinky a čerstvé správy hľadajú Slováci online hlavne 

na spravodajských weboch, potom taktiež na Facebooku 

Z firemných profilov na sociálnych sieťah užívatelia najradšej získavajú prístup 

k zľavám 

 

Viac ako tretina Slovákov aktívnych na internete, vyhľadáva nové informácie online 

na spravodajských weboch. A ako vnímajú užívatelia firemné profily na sociálnych sieťach? Aký typ 

obsahu odtiaľ získavajú najradšej, aký najmenej, a aké obsahy sú ochotní zdieľať? To zisťoval 

výskum spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov 

starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu. 

 

Pre čerstvé správy a novinky o aktuálnom dianí chodia Slováci v online prostredí prevažne na svoj 

obľúbený spravodajský server (41 %), na druhom mieste zavítajú na Facebook (34 %). Na 

spravodajských weboch hľadajú nové správy väčšinou muži, starší respondenti a vysokoškolsky aj 

stredoškolsky vzdelaní ľudia. Na Facebook sa obracajú o niečo viac ženy, najmladší respondenti a 

ľudia so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity. Medzi ďalšími možnosťami uviedli 

internetoví respondenti taktiež, že správy na internete nesledujú (13 %), alebo ich dostávajú do e-

mailu (3 %). Len malé percento sleduje správy prostredníctvom inej sociálnej siete, než je Facebook 

(2 %). 
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Z firemných alebo produktových profilov na sociálnych sieťach by slovenskí užívatelia najradšej 

získavali prístupy k zľavovým kupónom, čo by preferovali viac ženy ako muži. Medzi ďalšími 

možnosťami by respondenti radi z firemných profilov získavali praktické rady a tipy na služby, 

informácie o prebiehajúcich akciách a taktiež recenzie produktov.  

Naopak reklama na produkty a služby bola označená ako obsah, ktorý by Slováci na sociálnych 

sieťach chceli vídať čo najmenej. Vyslovili sa tak najviac vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia vo veku 

nad 45 rokov.   

Čo sa týka zdieľania obsahu z firemných profilov s okruhom priateľov na sociálnych sieťach, je pre 

užívateľov najprijateľnejšie zdieľanie prevažne praktických rád a tipov na služby, recepty a iné návody 

na využitie tovaru a taktiež prístup ku zľavovým kupónom. Zdieľanie tohto obsahu je prijateľnejšie 

prevažne pre ženy a všeobecne pre respondentov vo vekovej kategórií 35–44 rokov.  
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Doplňujúce informácie: 

Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia (www.nielsen-admosphere.sk) je dcérskou spoločnosťou výskumnej 

agentúry Nielsen Admosphere, a.s. Okrem klasických výskumov trhu (face-to-face, CAWI, CATI prieskum...) sa 

sústreďujeme aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od 

roku 2007 realizujeme Výskum návštevnosti internetu a sociodemografie jeho užívateľov (AIMmonitor), od 

roku 2013 monitorujeme internetovú reklamu (Admosphere SK). 

Naša materská spoločnosť realizuje v Českej republike monitoring reklamy, marketingové výskumy 

a elektronické meranie sledovanosti televízie metódou TV metrov. Súčasťou skupiny Nielsen Admosphere je aj 

spoločnosť Adwind Software, ktorá vyvíja software k výskumom sledovanosti a monitoringu reklamy. 

Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk) je projekt výskumných agentúr Nielsen Admosphere, NMS a 

STEM/MARK, ktoré spoločne vytvorili jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku. Slúži pre kvalitné a 

rýchle online zbery dát o internetovej populácii SR. Obdobný panel pod názvom Český národný panel funguje aj 

v Českej republike. 
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