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Rok 2021? Ilúzia,
že všetko je v poriadku

eď sme pripravovali posledné číslo v minulom roku, rok
2021 som prirovnala k snahe plávať dopredu, napriek
rozbúrenému moru. Veľmi sme chceli, aby bol začiatok
roka optimistický, no napriek tomu sme ostali doma.
Pachuť pandémie, aj keď sme si ju nechceli pripomínať, sme
cítili všade naokolo. Každý sa prispôsobil, viac či menej úspešne, po svojom. Banky sa sústredili na zodpovedné – zelené
podnikanie, auto-moto zvládalo čipovú krízu, poisťovne sa učili
fungovať digitálne tam, kde je nevyhnutný priamy kontakt. Keď
sa horeca segment trochu nadýchol, prišiel polročný lockdown.
Niektoré agentúry hovoria o príležitostiach, iné o projektových zadaniach, ďalšie vymýšľajú nové koncepty na posilnenie
brandu. Ale všetky zhodne tvrdia, že to, čo najviac potrebujú,
je zladený tím, ktorý už nefunguje z home officeu. Médiá sa
koncentrujú na obsah v digitálnom prostredí, najmarkantnejšie
je to v prípade televízií. Pandémia u nich akcelerovala chuť mať
vlastné VOD služby – s vlastným obsahom.

Veľa sa hovorilo o ľudskom potenciáli. Napriek tomu, že čím
ďalej, tým viac sa obklopujeme onlinom a počúvame o umelej
inteligencii, tým častejšie sa zdôrazňuje potreba ľudskosti
v akomkoľvek význame, čo je vlastne výborná správa.
Atmosféra, aj keď sa zdá, že je všetko v poriadku, síce nie je
úplne optimistická, napriek tomu prevláda snaha napredovať,
limitovaná situáciou. Niekde v povetrí cítiť obavy z toho, ako
zvládneme infláciu v tomto roku. Skôr ako sa naplno rozbehne
nový rok, možno je priestor pozrieť sa na to, čo rezonovalo
minulý rok.

Top témy 2021

To najdôležitejšie
v komunikácii za rok 2021
Očkovanie je najväčšou komunikačnou výzvou
Vzhľadom na situáciu, ktorá súvisí s covidom, sme celý rok očakávali očkovaciu kampaň, ktorá by pomohla presvedčiť Slovákov
na očkovanie. Koncom januára ministerstvo
zdravotníctva uviedlo kampaň s claimom
Vakcína je sloboda, ktorú podporili viaceré
osobnosti vrátane pani prezidentky Zuzany
Čaputovej. V polovici roka už Slovákov presviedčali odborníci, ministerstvo ukazovalo
autentické obrázky z nemocníc, použilo aj
argumentáciu odborníkov. Keďže Slováci
naďalej váhali – očkovanie mala podporiť Očkovacia lotéria s veľkými výhrami.
Niektorí odborníci už pred jej spustením
hovorili o fiasku. Napriek úvodným problémom lotéria pritiahla divákov k televíznym
obrazovkám, avšak dáta, ako počas lotérie
rástla očkovanosť, nikto neukázal. Pred
koncom roka minister financií Igor Matovič
prišiel s tvrdením, že lotéria bola úspešná.
Dosah lotérie bol nad očakávania. „Výhry
v rozmedzí do 20 miliónov boli vyplatené 100
000 ľuďom. V rámci vyhodnotenia faktorov,

ktoré ovplyvňovali možnosť zaočkovať sa,
sa vyjadrilo 13,5 % zaočkovaných obyvateľov, že ich výraznejšie ovplyvnila očkovacia
lotéria."
Na jeseň pripravila ďalšiu kampaň agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá sa snažila
použiť v komunikácii jemný humor.
Pred Vianocami ministerstvo zdravotníctva spustilo kampaň Darujme si Vianoce, do
ktorej sa zapojili aj samosprávne kraje, aj
známe osobnosti. Svoju osobnú účasť samosprávnym krajom potvrdili napríklad standup komička Lujza Šrámeková, herečka Eva
Pavlíková, stand-up komik Ján Gordulič,
režisér Nikita Slovák a maratónec Stano
Ďuriga. Práve režisér Nikita Slovák režíroval
aj spoty, ktoré sme mohli vidieť v televíziách počas Vianoc. Zatiaľ ide o najdrsnejšiu
kampaň na podporu očkovania. „Možno sa
niekomu bude zdať toto video drsné. No drsná a krutá je realita, ktorej sa dalo predísť.
Vakcína je riešenie,“ odkázalo ministerstvo
nerozhodnutým.

V komunikácii rezonujú zodpovedné témy
Príjemnou správou je, že viaceré značky, aj
slovenské, začali komunikovať zodpovedné
témy. V uplynulom roku boli asi najzreteľnejšie komunikované zodpovedné témy, ktoré
sa týkali zeleného podnikania, najčastejšie
v segmentoch finančníctva alebo energetických spoločností. Rezonovali aj témy
inklúzie a diverzity v zamestnaní. Stratégie
urobili na tému ESG malú sondu medzi
zadávateľmi. Z rebríčka spoločnosti Kantar –
najväčší zadávatelia slovenskej reklamy TOP
100, sme si vyselektovali TOP 25 spenderov
tak, aby sme pokryli segmenty: banky,

Silnejúca e-commerce
Už v roku 2020 sa medzi top 100 spendermi
na popredných miestach objavili nováčikovia ako Dedoles či Heureka Shopping.
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Segment E-commerce rástol aj v tomto roku.
V ATL sa vyrovnal silným segmentom, ako je
segment finančné služby, telco či FMCG.

reťazce, potraviny, auto-moto. Z 25 dotazníkov sa nám vrátilo 17, ktoré nám poskytli
zaujímavú sondu do myslenia vybraných
najväčších zadávateľov reklamy o stratégii
udržateľnosti.
Príjemným prekvapením bolo zistenie,
že každý z top zadávateľov, ktorý sa zapojil,
uviedol, že téma ESG je preňho buď „veľmi
dôležitá“ alebo „skôr dôležitá“. Výsledky
z prieskumu nám potom potvrdili aj vybrané
spoločnosti, ktorých sme sa pýtali na
konkrétne stratégie ESG, ciele či realizované
projekty.

Spájanie značiek,
nové logá, rebrandingy
Aj v uplynulom roku sme zaznamenali zánik
či spájanie niektorých značiek. Pokračovalo
spájanie OTP Banky s ČSOB. Kampaň, ktorá
komunikovala spájanie spoločností UNIQA
a AXA, spustila UNIQA.

Nové koncepty
Počas roka sme vnímali, že značky hľadali
a prispôsobovali sa novej situácii zmenou konceptov. Heineken odišiel od retro
štýlu a do popredia posunul značku Zlatý
Bažant, Lišiak od SPP sa stal poradcom
bývania. Tatra banka zmenila tonalitu na
čistý, svetlejší a farebnejší „look and feel“.
Najvýraznejšou komunikáciou však bol nový
koncept Slovenskej sporiteľne – Budúcnosť
je vaša. Kreatíva od Zaraguzy v úvodnej fáze
si ako hlavnú hrdinku vybrala pani Žofiu.

Nárast vplyvu dezinformácií
Pandémia priniesla, žiaľ, aj nárast vplyvu
dezinformácií. O tomto trende už hovoril
prieskum Spravodajstvo v digitálnom veku
2020, za ktorým stojí český Nadačný fond
nezávislej žurnalistiky (NFNZ) a výskumná
agentúra Nielsen Admossphere. Z časti, ktorá
sa zamerala na dezinformácie, vyšlo, že 66
percent českej internetovej verejnosti sa už
stretlo s obsahom, ktorý považovali za fake
news alebo za dezinformácie. Je to o 11 percentných bodov viac, ako napríklad ukázal
výskum v roku 2019.
Cieľom tejto štúdie bolo získať základné
informácie o vnímaní falošných správ a dezinformačných webov v českom mediálnom
prostredí. Výskum vychádza z prirodzenej
intuície toho, ako tieto pojmy vníma česká
verejnosť. Cieľom teda nebolo definovať, čo
sú fake news či dezinformačné weby. „Počet
ľudí, ktorí prichádzajú do styku s dezinformáciami, rastie tiež čiastočne aj kvôli rastúcej
miere povedomia o tomto fenoméne v spoločnosti,“ vysvetľuje Josef Šlerka z NFNZ.
Najčastejšie sa ľudia stretli s dezinformáciami

náhodne, v príspevkoch na sociálnych sieťach
či spravodajských weboch.
„Medziročne taktiež silnejú obavy českej
internetovej populácie z masívneho šírenia
dezinformácií, ale aj obavy z toho, že ľudia
sami nedokážu v médiách rozoznať, čo
je pravdivá a čo nepravdivá informácia,“
komentovala výstupy Hana Friedlaenderová
z Nielsen Admosphere.
Podobné závery, čo sa týka nárastu vplyvu
dezinformácií, uvádza aj výročná správa za
rok 2020 Bezpečnostnej informačnej služby
(BIS). Takzvané anticovid hnutie spojilo ľudí,
ktorí sa vymedzujú proti koronavírusovým
opatreniam, a predstaviteľov dezinformačnej scény. Dezinformačná scéna podľa BIS
mnohokrát stupňovala tlak na seriózne
médiá vrátane médií verejných služieb.
„Seriózna žurnalistika na manipuláciu obsahu a problematiku dezinformácií kontinuálne
upozorňuje, čím logicky tvorí cieľ verbálnych
útokov a diskreditácie zo strany takzvanej
alternatívnej mediálnej scény,“ píše sa vo
výročnej správe.
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Top témy pre zadávateľov
Automobily: elektromobilita & čipová kríza
Top tému elektrické a hybridné vozidlá akcelerovala komplikovaná situácia na trhu:
nedostatočná výroba spôsobená pandémiou a nedostatkom polovodičov.
Marek Kopča

Marketing & PR manager,
Hyundai Motor

Mária Spišiaková

Marketing, PR & Events
Manager, Kia Sales
Slovakia
Elektrifikáciu vnímame ako jednu
zo svojich priorít do budúcnosti.

Na jednej strane sme investovali viac
pozornosti do imidžových tém s dlhodobým
strategickým zámerom budovať značku Hyundai ako lídra v oblasti mobility budúcnosti,
na druhej strane sme veľmi tvrdo nastavili
výkonnostné KPIs, aby sme naplno využili
potenciál, ktorý trh v neštandardných podmienkach ponúka.

Banky: sporenie, investovanie a udržateľnosť v biznise. Digitálne
technológie sú súčasťou bežného života každého z nás
Milada Halová,

riaditeľka odboru komunikácie
a stratégie značiek Tatra
banka a Raiffeisen banka

Pred rokmi sme si vedome zvolili cestu, ktorá kultivuje a posúva spoločnosť. Túto cestu sme našli v podpore
umenia a vzdelávania a digitálnych
inováciách.

Mária Horváthová
manažérka Oddelenia
komunikácie, ČSOB

Silvia Žuffa

Téma zodpovedného investovania ako súčasť nášho udržateľného finančného biznisu
nie je jednoduchou témou
na kreatívnu a zrozumiteľnú
komunikáciu. V minulom roku
sme na zodpovedné investovanie presviedčali nielen
náš hlavný segment, ale aj
mladšiu cieľovú skupinu.

Head of marketing,
365.bank
Najdôležitejšou komunikačnou výzvou a hlavnou
témou bola tento rok transformácia 365.bank
na plnoformátovú banku a hlavnú značku našej
skupiny.

Nealko nápoje:
Segment HoReCa
je ochromený
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Pavol Chalupka

Marketing Director,
Kofola ČeskoSlovensko
Trendy a tenzie, ktoré sme postupne sledovali posledné roky, pandémia dramaticky
zrýchlila. Takže aj my sme zdynamizovali nami plánované zmeny súvisiace s komunikáciou a so samotným marketingovým prístupom. Zmeny, na ktoré sme si v starom
normále nechávali čas, respektíve nemali sme na ne odvahu, sme aplikovali zo dňa na
deň a teraz ich precizujeme.

MobilnÍ operátori: Kvalita siete,
dáta i spoločenská zodpovednosť
Roland Kyška

riaditeľ marketingu
a komunikácie 4ka
Call to action v komunikácii sme prispôsobovali aktuálnym podmienkam, našich
zákazníkov sme smerovali viac na digitálne
kanály, aby si maximum vecí vybavili v bezpečí a pohodlí domova.

Martin Hromkovič

riaditeľ úseku marketing
pre rezidenčných zákazníkov
a značky, Orange Slovensko

4ka sa dlhodobo profiluje ako dátovo centrický
operátor a počas pandémie boli preto výhodné
mobilné dáta ústrednou témou našej komunikácie. Zároveň si uvedomujeme, že život v digitálnom priestore so sebou prináša aj určité
úskalia, a preto sme sa rozhodli komunikovať
tému skresleného vnímania reality v online
priestore a potrebu zostať autentický a sám
sebou ako dôležitý prvo duševnej pohody.

Reťazce: Zodpovednosť,
vernosť zákazníkov a podpora
lokálnych predajcov
Margaréta Nosáľová

riaditeľka odboru marketing,
COOP Jednota Slovensko

Naším primárnym cieľom je už dlhodobo
pomoc a podpora slovenských domácich
producentov a zabezpečenie dostupnosti
kvalitných a čerstvých potravín pre širokú
verejnosť. Kladieme väčší dôraz na ekológiu
a udržateľnosť.

Marek Mikle

riaditeľ marketingu,
Zdravotná poisťovňa Union

Zdravotné poisťovne: Akvizícia,
inovatívne benefity, vzdelávanie

Poisťovne: Pandémia ukazuje,
akú hodnotu má zdravie a majetok

Od zdravotnej poisťovne verejnosť
v poslednom roku očakávala relevantné
informácie o zdravotných témach súvisiacich s covidom, s bezpečnosťou a tiež
relevantné informácie o tom, ako sa v tejto
novej situácii správať. Poisťovňu to viedlo
k intenzívnejšej komunikácii práve tých
tém, o ktoré mala verejnosť záujem.

Duševné zdravie je pre nás strategická téma,
keďže chceme klientom prinášať viac, ako je
poistenie. Duševné zdravie je v posledných
rokoch čoraz pálčivejšia téma a počas pandémie
jej význam ešte narástol. Žiaľ, na Slovensku je
táto téma stále tabu a naším cieľom v úvode bolo
o nej začať hovoriť, odtabuizovať ju.

Silvia Vlasková
riaditeľka brand
& marketing, UNIQA

www.strategie.sk | Top udalosti
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Povedali pre Stratégie
Lucia Petrášová

Petra Novotná

Spoločným konceptom do budúcnosti
budú autentické ľudské príbehy. Chceme
ukazovať, čo všetko môžu ľudia vďaka našim
službám a riešeniam zažiť. Chceme ukazovať
prospešnosť technológií. Interne to voláme
digitálny optimizmus.

Head of Brand Strategy and
Marketing Communication

Pre zákazníkov je dôležité, aby bola
poisťovňa fér, čo nie je práve jednoduchá požiadavka, pretože práve
v prípade poisťovne je „fér“ veľmi
subjektívne.

Juraj Mičko

Head of Marketing & PR
at KOOPERATIVA poisťovňa

Predpokladáme, že situácia
s čipmi sa bude v priebehu
budúceho roka zlepšovať.

Lucia Luptáková

Manažérka internej komunikácie,
VÚB banka
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Vo VÚB banke sme presvedčení, že je veľmi
dôležité verejne oceniť každého, kto venuje
svoj čas a energiu ochrane prírody okolo nás
či uvedomelému a udržateľnému podnikaniu.
Preto sme sa rozhodli priniesť enviroocenenie
Atlas.

Chief Brand and Communications
Officer, O2 Slovakia
Odvrátená strana deepfake
videa, ktorú sme prezentovali
my, by sa na Slovensko dostala čoskoro. A ak sme bežným
ľuďom pomocou tohto videa
ukázali, že niečo takéto môže
existovať a podnietiť ich
v obozretnosti, sme len radi.

Tomáš Tencer,

VP of marketing Slido

Koncept "meeting zombies" sme
si vybrali preto, lebo najlepšie
zachytáva podstatu toho, čo Slido
robí. Prebúdza účastníkov, ktorí
sa menia kvôli dlhým a nudným
mítingom na zombíkov a robí
z nich opäť “živých” a aktívnych
účastníkov. Nebola to len naša
preferencia. Pred rozhodnutím,
ktorým smerom pôjdeme, sme
zorganizovali focus skupiny
s americkou a britskou cieľovou
skupinou, kde sme si pýtali spätnú väzbu na štyri tendrové verzie.
Meeting Zombies vyšla ako verzia,
kde ľudia odčítali posolstvo najjednoznačnejšie.

Z komunikačného a marketingového hľadiska spolupráca
pozitívne vplýva na základné
parametre našej značky. Kaufland je na základe dostupných
štúdií spontánne už jednoznačne
priraďovaný k téme hokeja a toto
prepojenie je vnímané ako veľmi
sympatické.

Lucia Vargová

hovorkyňa
spoločnosti Kaufland

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Komunikácie
spoločnosti Slovnaft

Branislav Brzula

V rovine čisto pragmatickej a potvrdenej v rámci pravidelných prieskumov
má spon-zoring futbalu pozitívny
dosah na vnímanie našej značky.
Pre podporu futbalu, a teraz myslím
najmä národný pohár SLOVNAFT CUP,
sme sa rozhodli ešte v roku 2012. Spojiť sa s národným pohárom znamená
v každej futbalovej krajine istý status,
bez ohľadu na to, či ste fanúšik alebo
nie ste. Hodnota značky SLOVNAFT
CUP za ostatné obdo-bie stúpla niekoľkonásobne a patrí medzi najvnímanejšie partnerstvá na Slovensku.

Tomáš Bezák

Téma udržateľnosti nie je len pozitívne PR
a marketing, hoci sú to prepojené nádoby
a jedno bez druhého nemôže v dnešnom
svete existovať. No musí to byť uveriteľné. Ľudia vycítia, či ide o marketing alebo
o úprimnú aktivitu a snahu o zmenu.

marketingový riaditeľ Lidl
Slovensko

Každé EFFIE ocenenie, každý kov
budem vnímať ešte zaslúženejšie
ako dosiaľ. Budem EFFIE sledovať
a inšpirovať sa kampaňami, ktoré sú
na shortliste a vyššie, pretože to sú
kampane, ktoré sú efektívne. EFFIE
je veľmi tvrdá, náročná súťaž a každá
cena je tu vydretá.

šéf komunikácie
Lidl Slovensko

Šport v online ťažko nahradíte.

Kristína Czuczová

marketingová riaditeľka
Slovenského olympijského
a športového výboru
Stálo nás to veľa energie, presviedčať partnerov, aby
zostali pri nás aj v neolympijskom roku. Plnenie našich záväzkov totiž nebolo možné v takej miere, ako
bolo naplánované, hoci sme sa snažili preniesť do
online sveta väčšinu svojich aktivít a priniesť part-nerom alternatívne plnenia tak, aby sme ich znač-kám
pomohli komunikovať to, čo potrebujú a má
pre nich zmysel. Ale šport v online ťažko nahradíte

Téma udržateľnosti nie je
len pozitívne PR a marketing.
No musí to byť uveriteľné.

Roman Rajtár

šéf marketingu, Škoda Auto
Slovensko
Nachádzame sa v situácii, keď je inflácia
najvyššia za posledných niekoľko rokov,
dochádza k výraznému nárastu cien
vstupných surovín a energií. Zároveň
„čipová kríza“ často zastavila linky nielen automobilových predajcov a mala
za následok dlhšie čakacie lehoty.
A keďže nie každý si môže dovoliť čakať
dlhšie na nové auto, vzrástol záujem
o jazdené vozidlá, ktorých cena historicky stúpla. V každom prípade predpokladáme, že situácia s čipmi sa bude
v priebehu budúceho roka zlepšovať.

www.strategie.sk | Top udalosti
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Vybrali sme komunikácie, o ktorých sa hovorilo najviac

Kampane 2021
Bejby Blue pre Tatra banku
od THIS IS LOCCO
Kampaň, o ktorej sa najviac
hovorilo, bola Bejby Blue –
prvá digitálna osobnosť pre
Tatrabanku. Agentúra THIS IS
LOCCO pre Tatra banku vytvorila
prvú digitálnu osobnosť –
influencerku, prostredníctvom
ktorej sa prihovárala
v digitálnom prostredí v mene
značky mladšej cieľovej
skupine. Agentúra sa pohrala
nielen s nápadom samotnej
digitálnej osobnosti, ale aj so
spôsobom, ako ju uviesť „do
života“ prostredníctvom piesne
a ďalšími formátmi v online, kde
si Bejby Blue postupne získavala
svojich fanúšikov. Kampaň
priniesla okrem iného agentúre
ocenenie najúspešnejšej
agentúry na Zlatom klinci, ako aj
zlatú EFFIE.

Meeting Zombies pre Slido od TRIAD-u
Agentúra TRIAD pre Slido vytvorila humorné online video,
v ktorom zobrazila problém nezáživnosti a neefektívnosti
online stretnutí, ktoré menia ľudí na zombíkov. Ambíciou
kampane bol celosvetový dosah, primárne bola určená
na americký trh. Na súťaži kreativity Zlatý klinec získala
niekoľko najvyšších ocenení. Klinec si „zombíci“ odniesli
za Kampaň.

Cycling Struggles pre Isadore
Podľa odborníkov v slovenskej reklame mal by byť spot pre Isadore príkladom toho,
ako má vyzerať slovenská reklama. Reklama vysielaná na Eurosporte hovorí, že
bicyklovanie/cesta je náš život – so všetkým, čo k tomu patrí. Reklama od Juraja
Pobjeckého, bývalého stratéga Zaraguzy či Oliver Agency, sa láskavo smeje na
chybách, s ktorými sa stretol hádam každý cyklista. Práca bodovala aj na európskej
súťaži efektivity Euro EFFIE Awards.

Let´s play pre Slovnaft od dotcom
advertising
Dotcom advertising Let´s play vytvoril pre klienta
Slovnaft prácu, ktorá je príkladom toho, ako sa
dá využiť prostredie hry, ktorú poznajú mladí, na
propagáciu témy, ktorá je im blízka. Agentúra na
spropagovanie záujmu o chemickú školu vytvorila
virtuálny model školy v Minecrafte.
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Webuj s ľahkosťou pre Websupport od Darwin
and the Machines
V marci minulého roka oznámila svoj vznik agentúra Darwin and the
Machines Michala Pastiera a Martina Blaška. Len po necelom pol roku sa
predviedla na Zlatom klinci s viacerými prácami, vďaka ktorým si odniesla
štyri Klince. Dve za prácu pre Websupport Webuj s ľahkosťou, a pre klientov
Billdu – Pravda o podnikaní či Kickresume – Get hired faster – Astronaut.

Umenie je dar pre Tatra banku
od MADE BY VACULIK
Minulý rok agentúra MADE BY VACULIK prvýkrát upozornila na
to, že do zbierky Slovenskej národnej galérie zakúpila dielo
významného slovenského konceptuálneho umelca Romana
Ondaka Time Capsule. Agentúra toto posolstvo odkomunikovala
spotom, v ktorom profiluje banku ako významného
podporovateľa umenia a kultúry.

Komunikácia pre Slovak Telekom
od MUW Saatchi & Saatchi
Agentúra MUW Saatchi & Saatchi už niekoľko rokov vytvára
komunikáciu pre Slovak Telekom. Túto kontinuálnu prácu ocenila
na minuloročnom Zlatom klinci aj porota pri videu Pomáhame
zdravotníkom – telco spoločnosť pomohla počas prvej vlny
koronakrízy zdravotníkom, čo komunikovala prostredníctvom videa.
Výborný insight a správne trafené emócie bolo to, čo vyšvihlo túto
prácu medzi najlepšie, ktoré vznikli počas pandémie.
V kategórii Crafte sa hovorilo o videu Prvé kroky či v kategórii Film
o vtipnom spote na nekonečné dáta Zastávka

Maratónske psy pre ČSOB od MUW Saatchi & Saatchi
Maratónske psy vznikli síce ešte v roku 2020 počas pandémie, ale ich
myšlienku mala možnosť oceniť porota Zlatého klinca až minulý rok.
Počas pandémie sa zrušili aj bežecké maratóny – presunuli sa do onlinu,
preto agentúra navrhla fanúšikom behu prepojiť tréning na bežecký
ČSOB maratón so psíkmi v útulkoch.

www.strategie.sk | Top udalosti
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Kampane
Zdieľaj s rozumom pre O2 Slovakia
od Free Andy
O2 spustilo osvetovú kampaň, ktorá nesúdila, ale
upozorňovala na riziká internetu. Ústredným bolo
deepfake video na Slovensku so Zlaticou Puškárovou
a s Kristínou Tormovou s podporou ďalších influencerov,
z ktorých niektorí sami boli obeťami hoaxov. Deepfake
video sa stalo najúspešnejším online videom v 15-ročnej
histórii O2 na Slovensku, a to vďaka dosiahnutému
organickému zásahu vyše 1,5 mil. používateľov. Kampaň
získala zlatú EFFIE, ocenenia si odniesla aj zo Zlatého
klinca.

Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš
od Socialist pre Košice región turizmus
Minulý rok rezonovala aj kampaň Kraj sveta, ktorá vyvolala rozruch svojským humorom,
v ktorom „challengovala“ iné slovenské regióny. V sérii videí standupista Martin Hatala
približoval krásne miesta Košického kraja. Tie konfrontoval s regiónmi, ktoré vinou
masového turizmu takmer úplne stratili pôvodného ducha. Nevýhodu Košického kraja
otočila agentúra na výhodu a cieľovú skupinu challengerov lákala na to, čo v Košickom kraji
nenájdu. Takto kampaň cielila na tých, ktorí od dovolenky očakávali pokoj nedotknutej
prírody a uprednostnili to pred strediskami plnými komerčných a zábavných aktivít. Kraj
sveta upútal tak na Zlatom klinci, ako aj na súťaži efektivity.

Kúp mi knihu pre Martinus od TRIAD-u
Kníhkupectvo Martinus sa koncom roka 2020 rozhodlo, že prvýkrát
vo svojej histórii, pred Vianocami, pôjde do televíznej reklamy. „Kúp
mi knihu“ s Mekym Žbirkom pripomenulo ľuďom, že darček, ktorý
nevyjde z módy, je kniha. Výsledky, ktoré kampaň priniesla Martinusu,
presvedčili porotu, aby práca získala striebornú EFFIE 2021 v kategórii
ostatné. Kampaň sa stala najviditeľnejšou kampaňou na trhu. Martinus
sa prvýkrát stal spontánne najznámejším a zároveň najpreferovanejším
kníhkupectvom, navyše zaznamenal najlepšie predajné výsledky
v 30-ročnej histórii.

Minulý rok sa na Slovensku realizovalo sčítanie obyvateľov. Z tohto
dôvodu vznikla pre Bratislavu kampaň Bratislava sa ráta, ktorú
agentúra Slovak & Friends realizovala pre Magistrát hlavného mesta.
Kampaň je pekným príkladom toho, ako by mohli vyzerať komunikácie
pre štátny sektor.
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Bratislava sa ráta pre Magistrát Bratislavy
od Slovak & Friends

SME TU PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
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16
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In&Out zadávatelia

Najvýraznejšie personálne
zmeny v marketingu
• Začiatkom roka odišla

z funkcie marketingovej manažérky v neziskovej organizácii Dobrý anjel Ľudmila
Kolesárová. Uviedla, že 11
rokov v kreatívnej pozícii
je tak akurát: „Aj Dobrému anjelovi prospeje
nový vietor do plachiet. Starostlivo sme vybrali
na marketing dokonca dvoch šikovných ľudí, sú
skvelí, bude to skvelé.“ Pôsobí ako projektová
manažérka a redaktorka Denníka N.

•

Od februára minulého roka pracuje
na pozícii marketing
Director v Podravke
Elena Matušková. Elena
Matušková má dlhoročné
skúsenosti s marketingom a komunikáciou, naposledy ich uplatnila v spoločnosti
Unipharma, 1.slovenská lekárnická akciová
spoločnosť ako vedúca odboru marketingu,
a tiež Hoteli Montfort**** Tatranská Javorina.

• Komunikačný tím skupiny

Heureka vedie od marca
minulého Martin Žabka,
ktorý nastúpil na novovytvorenú pozíciu Group
Head of Communications.
Vo svojej pozícii je zodpovedný za mediálnu
komunikáciu, internú komunikáciu, sociálne
siete a za oblasť firemnej zodpovednosti pre
skupinu deviatich krajín strednej a východnej
Európy, v ktorých Heureka Group pôsobí.

• Od mája 2021 sa novým

hovorcom a vedúcim internej a externej komunikácie
spoločnosti Home Credit
stal Michal Fila. Okrem styku s médiami je zodpovedný aj za rozvoj a riadenie externej a internej
komunikácie na Slovensku a v Českej republike. Michal Fila prebral pozíciu po Linde Bilal,
ktorá ju zastávala od júna 2019.
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• Martin Siblík nastúpil na

svoju pozíciu v PLANEO
Elektro máji minulého roka.
Príchod nového marketingového riaditeľa do siete
PLANEO Elektro znamenal aj
výraznú zmenu komunikácie. Martin Siblík stavil
pri komunikovaní aktivít siete elektropredajní na
spojenie športu, známej tváre a nadsádzky.

• Novým marketingovým

riaditeľom Heineken
Slovensko sa od mája 2021
stal Robert Kubička. Jeho
cieľom bude pokračovať
v rozbehnutých úspešných
aktivitách a posilňovať dôveru spotrebiteľov v značky z portfólia spoločnosti. Robert
Kubička získal skúsenosti v oblasti pivovarníctva v rokoch 2014 až 2017, keď pôsobil
na pozícii marketingového manažéra pre
Plzeňský Prazdroj Slovensko. Viedol strategický, kreatívny a realizačný rozvoj značiek
Šariš, Gambrinus, Radegast, Smädný Mních,
Excelent, Kingswood, Frisco a Topvar. Na
pozícii v Heineken Slovensko nahradil Ronalda
Luptáka, ktorý oznámil svoj odchod ešte koncom roka 2020 a následne, nastúpil na pozíciu
Communication Director CEE v spoločnosti
Molson Coors, ktorá je na Slovensku známa
predovšetkým vďaka značke Staropramen.

•

Koncom roka 2020 oznámil generálny riaditeľ
O2 Slovakia Peter Gažík, že od januára 2021 prijal
ponuku riadiť maďarského telekomunikačného
operátora Telenor. Novým riaditeľom spoločnosti O2 na Slovensku sa od rovnakého dátumu stal
jej dovtedajší šéf marketingu, Igor Tóth. V apríli
operátor oznámil zmenu štruktúry oddelení
predaja a marketingu. Komerčný úsek vznikol
spojením Úseku predaja a služieb zákazníkom
a všetkých častí Úseku marketingu, okrem oddelenia Marketingovej komunikácie. Nový Úsek
Značky a Komunikácie vznikol spojením oddelení Marketingovej komunikácie a Korporátnej komunikácie. Komerčný úsek vedie Milan Morávek
a Úsek Značky a komunikácie Lucia Petrášová.

•

Koncom apríla oznámila spoločnosť Wolt
snahu pokračovať v posilňovaní trhov v strednej Európe, ktoré majú pre spoločnosť veľký
potenciál. V rámci rastu rozšírila aj svoje tímy
na lokálnej aj regionálnej úrovni. Najnovšie sa
centrálny tím vo Fínsku posilní v oblasti komunikácie pre strednú Európu. Komunikáciu pre
Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko zastrešuje Jana Jarošová, novým marketingovým riaditeľom na Slovensku sa stal Adam Lazár. Jana
Jarošová prišla do Woltu po skúsenostiach vo
vedení PR a internej komunikácie v Poštovej
banke, 365.bank a ako novinárka v týždenníku
Trend či v Hospodárskych novinách. Adam
Lazár má dlhoročné skúsenosti v oblasti marketingu a digitálneho predaja zo spoločností VÚB,
Orange, či agentúr Platform a Huxley.

•

Jakub Loos prevzal
vedenie marketingového oddelenia v rámci
česko-slovenskej pobočky
spoločnosti The Coca-Cola
Company a od júla 2021
nastúpil na pozíciu Marketing Lead. Loos v The
Coca-Cola Company nie je nováčikom. Jeho
kariéra v spoločnosti začala v roku 2007, kedy
nastúpil na pozíciu Graphics Coordinator
pre česko-slovenskú pobočku. Následne sa
presunul do poľskej pobočky, na to nadviazal pozíciou Events & Sampling Manager pre
český, slovenský a pobaltský trh.

•

Ku koncu decembra
ukončila svoje pôsobenie
v O2 vedúca korporátnej
komunikácie spoločnosti, Tereza Molnár. V O2
pracovala od roku 2016
ako hovorkyňa spoločnosti. Tereza okrem
vedenia tímov externej a internej komunikácie
pôsobila v správnej rade Férovej Nadácie O2.
Senior špecialistkou externej komunikácie sa
stala Natália Tomeková.
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research

VO SVETE
PLNOM EMÓCIÍ
SKÚMAME
A VYHODNOCUJEME

CATI

telefonický prieskum

CAWI

online dotazník

Kvalitatívny
prieskum

TAPI

dopytovanie
do tabletu

Zistite viac na www.mafraresearch.sk - 02/48238310 - info@mafracall.sk
mafraresearch je služba divízie MafraCall a súčasťou portfólia mediálnej skupiny Mafra Slovakia, a.s.

Agentúry

Najvýraznejšie personálne
zmeny v agentúrach
Minulý rok bol bohatý na významné personálne prestupy v komunikačných
agentúrach, prinášame prehľad najdôležitejších.

•

Významnú novinku hneď v úvode roka
oznámila agentúra MUW Saatchi & Saatchi.
Prešla zmenami na úrovni vlastníckej
štruktúry. Z agentúry odišli dvaja vlastníci,
Róbert Weber a Rasťo Michalik. K Rastislavovi
Uličnému pribudli ako noví spolumajitelia
Kamil Charvát a Jaroslav Vígh. Kamil Charvát
vedie agentúru z pozície Managing Directora,
Jaroslav Vígh je kreatívny riaditeľ.

• Zmenu vo vedení v polovici roka ozná-

mila agentúra TRIAD. Novou Executive
Directorkou sa stala Anna Olvecká. Anna
sa tak stala novou posilou vo vedení pre
Managing Directorku Maru Mitlíkovú
a Martina Wosku, Chief Creative & Strategy
Officera a zároveň spolumajiteľa agentúry. Maru Mitlíková, Managing Directorka
TRIAD-u, sa z vedenia agentúry neskôr stiahla a venuje sa materským povinnostiam.

• Nový projekt uviedla trojica, ktorá ešte minu-

lý rok oznámila rozhodnutie odísť zo Zaraguzy.
Martin Blaško, Michal Pastier a Marián Fury
založili novú hybridnú agentúru, ktorá je podľa
ich slov zameraná na dlhodobú efektivitu.
Agentúru Darwin and the Machines riadi na
Slovensku Martin Blaško, v Českej republike
Marián Fury, jej kreatívnym riaditeľom je Michal
Pastier, strategické oddelenie vedie Juraj
Pobjecký a dizajn Tereza Talichová.

• Vedenie agentúry Slovak & Friends z pozície
Managing Directorky posilnila Kristína Stella
Krištúfková, ktorá takto pomáha strategickej
riaditeľke Romane Umrianovej.

•

• Rok 2021 je koncom Oliver Agency, internej
agentúry O2 Slovakia. Vzniká Free Andy pod
vedením Managing Directora Emila Myjavca
a kreatívneho riaditeľa Ďura Bartoša.

•

Zmeny vo vedení urobil aj dotcom advertising. Barbora Baránková sa z pozície Client
Service Directora posunula na novú pozíciu
Managing Director dotcom v Česku. Stanislav
Pavlík bol vymenovaný na pozíciu Client
Service Director slovenskej pobočky dotcom
advertising.

16

Top udalosti | 2022

•

Novú Managing Directorku má aj Respect
APP. Je ňou Tina Bineva, pôsobila v agentúre
Oliver Agency. Agentúra po odchode Petra
Michalku vymenovala nového šéfa kreatívy,
stal sa ním Lukáš Lukonič, novou Head of
Digital je Barbora Jozefíková.

Reklamná agentúra MullenLowe GGK vytvorila novú divíziu zameranú na CX, content
a digital solutions. MullenLowe Profero pôsobí
v štrnástich krajinách vo svete, na Slovensku
mu šéfuje Katarína Bizubová. Katarína
pôsobila osem rokov v agentúre MediaCom
Bratislava. Na projektoch spolupracuje spolu
s Matúšom Lieskovským, ktorý má na starosti
digitálne kampane, video content a strategické smerovanie klientov, s Marcom Dvořákom,
ktorý sa stal Art Directorom, a so Zuzanou
Venere, ktorá sa venuje prioritne posúvaniu
sociálnych sietí klientov. Koncom roka agentúru MullenLowe GGK posilnil Braňo Mladý, ktorý sem prišiel z MADE BY VACULIK a je novým
Head of Art. Začiatkom roka sa stal novým
šéfom kreatívy Vlado Slivka z Mark BBDO.

Zmeny v mediálnych agentúrach

• Nový rok odštartovala

•

Významné zmeny sa diali aj na pozíciách
kreatívnych riaditeľov. Nového kreatívneho
riaditeľa predstavila na začiatku roka agentúra
Elite / Monday Lovers. Ponuku Elite prijal Peter
Michalka, ktorý sem prišiel z agentúry Respect
APP. Elite / Monday Lovers koncom roka 2020
uspela v tendri pre klienta Orange, aj to bol
jeden z hlavných dôvodov, prečo agentúra
personálne v tomto roku posilňovala. Do konca
februára sem nastúpilo 11 nových kolegov.
Počas roka agentúra vymenovala nového
Art Directora – Kamila Krajňáka, a Strategy
Plannera – Šimona Gála.

• Zmenami prešla aj agentúra MADE BY VACULIK.

Ako sme už spomenuli, z agentúry po ôsmich
rokoch odišiel Braňo Mladý. Agentúru posilnili
noví kreatívci, ako napríklad Art Director Richard
Lang, grafickí dizajnéri Patrik Pavlis z BBDO, Matej
Slezák, Silvia Turcerová. Strategické oddelenie sa
rozšírilo o Lenku Dzurendovú a Account oddelenie
o Petra Illáša.

• Personálne zmeny sa udiali aj v THIS IS LOCCO.

Dominika Bobulová prebrala vedenie account
teamu ako nová Account Directorka, Juraj Rusnák
spravuje po novom aj agendu New Bizz. Na
account oddelenie ako nový Account Manager
prišla Diana Hromeková z MUW Saatchi & Saatchi
a z rovnakej agentúry prišiel do THIS IS LOCCO
Marek Sivý na pozíciu Art Director.

•

•

Kreatívny tím Zaraguzy posilnil Ondrej
Kořínek, stal sa novým kreatívnym riaditeľom
Zaraguzy. Martin Rajec prišiel na pozíciu Digital
Ideamaker Lead. Agentúra si vybrala aj nového
Account Directora – Mareka Kabáta.

Agentúra Generations prijala na pozíciu kreatívneho riaditeľa Erika Reingrabera ešte koncom
roka 2020, po roku sa rozhodol prijať ponuku
Wiktor Leo Burnett. Novou Account Directorkou
v Generations sa stala Ivana Doria, Brand Strategy
Specialistom Jana Okresová.

• Agentúre Boost do skladačky chýbal Art
director – Jozef Hlava.

•

•

Na konci jesene sme sa dozvedeli, že
z agentúry Wiktor Leo Burnett odišiel senior
Copywriter / Creative Director Martin Keder,
ktorý prijal ponuku českého TRIAD-u, a odchádza
do Prahy. Hovorí sa, že to nebude v prípade
českého a aj slovenského TRIAD-u jediná zmena.

• Koncom roka agentúru Wiktor Leo Burnett

posilnil Erik Reingraber. U wiktorovcov, respektíve v združení interných agentúr Kreator,
pracuje aj Zuzana Marečková na pozícii Talents
& Culture Director.

2Create posilnil tím accountov – do agentúry
zavítal nový Senior Account Manager Martin Paško
(predtým Creative Pro), grafické oddelenie doplnil
Jozef Ľudrovan (predtým Zaraguza). Na pozíciu
Account Director sa posunula Viera Prievozníková
(predtým Senior Account Manager v 2Create)
a do tímu sa po materskej dovolenke tesne pred
koncom roka vrátila Eva Kupková, a to na pozíciu
Head of Strategy.

•

Reklamná agentúra JANDL posilnila svoj tím
hneď na viacerých pozíciách. Novou tvárou strategického oddelenia sa stala Patrícia Reichlová,
V agentúre pôsobí ako Senior Stratég. Novým
Senior Media Plannerom sa stal Matej Macho.
Oddelenie Client Service posilnili hneď dve
nové tváre. Na pozícii Account Managera
privítala agentúra Kristiána Ondriša. Druhou je
Alexandra Fašková na pozícii Account Executive
s bohatými skúsenosťami z klientskej strany.
Okrem spravovania JANDL klientov dozerá
taktiež na nové biznis príležitosti.

• Agentúra Socialist lovila pri personálnych zme-

nách skôr v interných vodách – Kristína Labajová
postúpila na pozíciu Strategist, Andrea Vozárová sa
stala teamleaderkou account oddelenia a na pozíciu Art Director agentúra prijala Barbaru Krškovú.

významnou personálnou zmenou najväčšia
slovenská mediálna
agentúra Unimedia.
Do vedenia posunula
nového výkonného
riaditeľa, ktorým sa stal Peter Seyfert. Prišiel
sem zo slovenskej OMD. Rastislav Kaňuch, ktorý
v Unimedii pracuje od roku 1998, z agentúry
neodišiel, zostal naďalej členom vrcholového
manažmentu a je zodpovedný za biznis development agentúry. V súlade s aktuálnymi trendmi
na trhu a s cieľom poskytovať klientom komplexné služby v oblasti marketingu, nákupu
médií a komunikácie sa zároveň stal CEO Soria
Communication Group. V druhej polovici roka
agentúru posilnila aj Jana Babjáková z PHD.

• Z mediálnej agentúry

Zenith odišiel na jar šéf
digitálu Miroslav Pagáč.
Novým Head of Digital sa
stal Patrik Sabo, ktorý
pôsobil na rovnakej pozícii v agentúre Mindshare.
Do agentúry sa na jeseň po malej prestávke vrátila Natália Vlk na svoju pozíciu Sales Directorky.

•

Mindshare po odchode Patrika Saba
vymenoval nového šéfa digitálu, stal sa ním
Vladimír Labunet. Zároveň zmenil organizáciu
tohto oddelenia.

Ďalšie personálne zmeny

• Agentúra Grayling

vymenovala Petra
Fecka za nového CEO
pre región strednej a východnej Európy. Fecko
zodpovedá za fungovanie a rozvoj pobočiek na
deviatich trhoch.

•

Agentúra CREATIVE
PRO má novú Executive
Directorku. Stala sa
ňou Hana Kopkášová.
Zakladateľ agentúry a jej
CEO Štefan Kozák sa
bude venovať riadeniu
zahraničných strategických projektov.

• Novú výkonnú riaditeľ-

ku - Stanku Púčkovú má
aj 2Muse. Michal Vyšinský
ostáva v 2muse na pozícii
Business Development
Directora.
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Agentúry

Povedali pre Stratégie
Marek Pajtáš

CEO, MullenLowe GG

Anna Ölvecká

Executive Director, TRIAD

Juraj Kováč

kreatívny riaditeľ
THIS IS LOCCO

Stále ma udivuje, ako veľmi intuitívna je kreatíva. Príde brief, nasleduje zladenie sa s klientom, zistenie, čo konkrétne znamená každé
slovo, každá veta, aby sme zistili, či ten pohľad
je rovnaký. A nakoniec aj tak môže prísť výstup,
feedback, že na fotke je lyžička málo kovová.
A ešte viac obdivujem ľudí, že do toho idú stále
znova s neuveriteľnou energiou. Oni síce urobia
svoju robotu najlepšie, ako vedia, ale človek na
druhej strane to nie vždy ocení. A úplne najviac
prekvapujúce je to, že kým mediálnu stratégiu
navrhne zvyčajne jeden človek, nad ideou sedí
hodiny a hodiny celý tím ľudí. Zoberie to naozaj
veľa času, veľa ľuďom.

Čo by mala tá moderná, digitálna
a inovatívna banka mladej digitálnej
generácii ponúknuť, kto by sa im mal
za ňu prihovárať? Už sme nechceli
ísť cestou klasických influencerov,
pretože sa nám zdali príliš „vyčerpaní“. Z toho nám prirodzene vypadlo,
že potrebujeme nový prístup
a prišla myšlienka vytvoriť digitálnu
osobnosť. Kto mohol byť lepšou
inovatívnou tvárou a digitálnou inšpiráciou pre najdigitálnejšiu generáciu
mladých ľudí, ak nie stopercentná
digitálna osobnosť Bejby Blue?

2021 bol pre mnohé značky vytriezvením
z nutnosti byť za každú cenu na vlne súdržnosti a vzájomnej pomoci v pandemických
časoch. Trh sa vrátil späť do ešte tvrdšieho
boja o spotrebiteľa. Rok 2021 bol iný aj
extrémne veľkými rozdielmi v jednotlivých
častiach roka, na ktoré bolo potrebné veľmi
flexibilne reagovať. Čoraz viac a viac je marketing determinovaný projektovo.

Za uplynulý rok sa určite dôležitým stalo komplexné
poradenstvo pre biznis a značky. Obdobie zmeny je
charakteristické tým, že lídri rozmýšľajú, ako ďalej, ako
sa najlepšie adaptovať na zmenu (interne aj externe)
a vyťažiť z novej situácie čo najviac. A takéto zadania sa
týkajú celého biznisu a celkového pohľadu na značky.

Managing Director, applepie

CEO, 2CREATE advertising

Martin Blaško

Všetci sme sa museli naučiť a prispôsobiť novému spôsobu fungovania. Myslím, že launchnúť novú agentúru s claimom „Never stop
evolving“ sa nedalo načasovať lepšie ako do
tohto obdobia. Teší nás rast trendu zahraničných expanzií slovenských firiem, ktoré čoraz
častejšie potrebujú svetovú komunikáciu.
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Daniel Bradáč

Managing Partner,
Generations
Branding Agency

Alexander Smik

Martin Porada

CEO SK, Co-founder,
Darwin & the Machines
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Ako konkrétne pozitívum vnímame, že naša
branža je živá a životaschopná – svedčí o tom aj
množstvo prihlášok do súťaží kreativity a efektivity. Ďalším pozitívom je, že v komunikačných
riešeniach sa čoraz častejšie objavujú reálne
insighty na úkor „reklamnej umeliny“.

Základné princípy fungujú
na všet-kých trhoch rovnako.
Najväčší zásah má televízia,
smutný príbeh chytá za srdce. Sú však lokálne nuansy
v rámci jednotli-vých štátov,
ktoré je potrebné pri tvorbe
kampane a najmä lokalizácie
brať do úva-hy. Z našich skúseností vieme, že napríklad
maďarskí zákazníci sú viac
interaktívni, českí citlivejší na
ceny, slo-venskí opatrnejší
v rozhodnutiach a poľskí
konzervatívnejší.

Pozitívne vnímam, ako
agentúry dokážu reagovať na
tieto zmeny a transformovať
procesy v čase tak, aby boli
pre zadávateľov relevantné.
Je obdivuhodný aj fakt,
že agentúry aj v tomto
období majú úspechy aj na
medzinárodných súťažiach.
Za najväčšie negatívum
považujem náročnosť vôbec
niečo plánovať...

Barbora Baránková
Account Director,
dotcom advertising

Zuzana Zelenková

Výzvy, trendy a inovácie boli aj minulý rok do veľkej miery generované
pandémiou alebo jej priamymi či nepriamymi dôsledkami. V zásade stále
platí, že v súčasnosti nie je až také
dôležité vyhrávať, ale zostať v hre.

Chief Operating Officer,
dotcom advertising

Martin Woska

Strategy and Creative
Director, TRIAD
Do popredia sa viac dostáva
práca s prieskumami a dátami
o cieľových trhoch. Je to rozdiel
ako pri domácej komunikácii na
našom maličkom trhu, kde máte
veľa vecí empiricky navnímaných
a málokedy vás niečo z prieskumu
prekvapí. Pri zahraničných trhoch
sa na to nedá spoľahnúť.

Reklama nemá mať ambíciu tvoriť nejaké nové filozofické či umelecké smery. Reklama sa pohybuje v nejakom
prostredí, z ktorého čerpá: či už z hudby, filmu, divadla,
vizuality, čerpá zo všetkého, čo je okolo nej. Jej úlohou
je osloviť cieľovú skupinu spôsobom, ktorý je pre ňu
atraktívny a zaujímavý, a ten spôsob nemusí vymyslieť,
to nie je jej úloha.

Róbert Slovák

Founder & Creative Director,
Slovak&Friends

Marian Timoracký
partner MARK BBDO

Základným predpokladom úspešnosti očkovacej kampane je
dôvera – dôvera vo vládne inštitúcie, ktoré riadia očkovanie;
dôvera v účinnosť opatrení, ktoré sa od ľudí vyžadujú; dôvera
v informácie, ktoré sú o vakcínach ľuďom poskytované, a podobne. Žiaľ, u nás na Slovensku sa očkovacia kampaň deje
v atmosfére obáv, neistoty a nedôvery.

Zuzana Ďurčeková
CEO, MADE BY VACULIK

Doba je komplikovaná a klienti si často
museli redefinovať a zreálniť svoje obchodné ciele. Cením si, že práve v tomto
období mnohí klienti opäť intenzívnejšie riešia stratégiu a pozicioning svojich
značiek. Je to pre mňa dobrý signál.

Marián Hlinka

Client Service Director, Elite/
Monday Lovers

Už dlhší čas vnímam vzostup „menších“, nie úplne tradičných ATL agentúr,
ktoré vyrástli prevažne z digitálu. Tento
trend cítiť a vidieť čoraz viac, či už pri
tendroch, súťažiach alebo priamo pri
veľkých korporátnych klientoch. Mnohí
klienti už nechcú svoju komunikáciu
a sily deliť medzi kreatívnu a digitálnu
agentúru, ale hľadajú synergiu a, samozrejme, aj časový, komunikačný či finančný prínos, ktorý im jedna agentúra
na všetko poskytne. Podobne ako je to
medzi nami a Orangeom. Toto je trend,
ktorý bude pokračovať a vnímame ho,
samozrejme, veľmi pozitívne.

Veľmi sa teším, že nehovoríme len o tom, aké je všetko
pateticky covidové, ale reagujeme napríklad humorom.
Ľudí vytrhneme zo strachu práve odľahčovaním. Je dôležité
nepoučovať a nerozdeľovať spoločnosť na tábory, pretože
tak by ste ju oslabili. Dobrou reakciou na ducha doby
je práve to, že pochopím, o čo majú teraz ľudia zvýšený
záujem. Taktiež začíname riešiť nereklamné a neobchodné
témy. Neviem, či sme na to ako brandža pripravení, lebo ide
o témy, ktoré vôbec nesúvisia s naším povolaním a zároveň
majú obrovský dosah. Už nediskutujeme len o tom, či je
spot vtipný alebo nie. Vytvárame riešenia, ktoré majú byť
spoločensky zodpovedné, lenže je otázne, či naozaj sú.
Marketéri a reklamné agentúry nepatria medzi odborníkov
na udržateľnosť. Ak chceme komunikovať zodpovedne,
firmy alebo my by sme mali mať v tíme niekoho vzdelaného
v tejto oblasti. Nech sa nestane, že pre nadšenie z konania
dobra dáme do spotlightu marginálny problém, a obsadíme
tak pódium niečomu podstatnému.

Michal Pastier

co-founder and Creative
Director, Darwin & the Machines,
GoBigname
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Médiá

Top udalosti v médiách 2021
Zmena vlastníkov,
nová legislatíva,
ale aj nové projekty
a záujem o šport.

1.

20

2.

3.

Vlastnícke zmeny na rádiovom trhu

Nové mediálne zákony

Penta už nie je v Petit Presse

Skupina Radio Services (JOJ Media House)
sa stiahla zo slovenského rádiového trhu.
Tri rádiá, ktoré zastupovalo na slovenskom
trhu Radio Services, našli nových majiteľov,
rádio Anténa Rock ku koncu septembra
zaniklo. Nemecká mediálna skupina Bauer
Media kúpila stanice Europa 2 a Jemné,
ktoré sa tak pridali k Rádiu Expres.
Konkurenčná komerčná dvojka – skupina
Fun Media Group – kúpila rádio Vlna, ktoré
sa pridalo do portfólia vlajkovej stanice
Fun Rádio.

Ministerstvo kultúry SR pripravilo nové mediálne zákony, ktoré majú za cieľ pretransformovať slovenskú mediálnu legislatívu,
zmodernizovať ju a urobiť ju funkčnou
pre 21. storočie. Veľkou prioritou reformy je tiež pomôcť novinárom, aby mohli
vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne. Ministerstvo kultúry prostredníctvom
týchto krokov prináša komplexnú mediálnu
reformu. Viac ako 250 paragrafov rieši
kľúčové témy ako transparentné vlastníctvo
médií, ochrana zdroja, zrovnoprávnené
práva a povinnosti pre televíziu, rozhlas, tlačené aj online médiá, riešenie online video
platforiem a podobne. Len pripomeňme, že
nová legislatíva čaká na schválenie.

Spoločnosť Penta Investments predala
svoj 34-percentný podiel v slovenskom
vydavateľstve Petit Press fondu Media
Development Investment Fund New York.
Ďalších 5,5 percenta akcií od Penty získali
manažéri Petit Pressu, konkrétne: Alexej
Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník
spoločnosti Azet.sk a spravodajského
portálu aktuality.sk Marek Václavík.
Väčšinovým vlastníkom zostáva Prvá
Slovenská Investičná Spoločnosť (PSIS),
ktorá podporovala Sme od jeho vzniku.
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Ďalšie udalosti v skratke:

• Končí sa éra sobotných novín. Slovenská

pošta prestala doručovať sobotnú tlač.
Dôvodom boli vysoké náklady, ktoré jej
s touto službou vznikajú. Počet predplatiteľov sobotňajších vydaní dennej tlače je asi
30-tisíc. Ich rozptyl je po celom Slovensku,
od najmenších obcí až po veľké mestá.
Vydavatelia museli hľadať nové riešenia,
ktoré predstavili v novom roku.

• Vydavateľský dom OUR MEDIA SR spustil

nový portál MEDIAKLIK. „Vznik portálu bol
prirodzeným rozšírením úspešnej podstránky O seriáloch, ktorá doteraz fungovala
pod doménou Pravda.sk. Keďže stránka
sa postupne rozšírila o recenzie filmov
a ostatných tém, bolo potrebné upraviť
stránku a jej názov tak, aby korešpondovali
s jej obsahom,“ vysvetlil Ján Svoboda, ktorý
minulý rok viedol vydavateľský dom OUR
MEDIA SR.

• Nemecký mediálny dom Axel Springer po 11

rokoch odchádza zo spoločného podniku
s Ringierom na viacerých trhoch strednej
a východnej Európy. Dotkne sa to aktivít
na Slovensku a takisto v Maďarsku, Srbsku,
Estónsku, Lotyšsku a Litve. Ringier v týchto
krajinách preberie podiely Axel Springeru
v spoločnom biznise Ringier Axel Springer.
Po novom tak bude 100 % vlastníkom firiem
na všetkých spomínaných trhoch okrem
Slovenska, kde si minoritný podiel ponecháva zakladateľ Azetu Milan Dubec.

• Spravodajská televízia TA3 oslavuje 20 rokov
redizajnom a novou staničnou grafikou.

4.

5.

Okolo TA3 krúži nový majiteľ

Záujem o šport

V novembri sme sa dozvedeli, že o spravodajskú televíziu TA3 sa uchádza nový
majiteľ. Od skupiny Grafobal Group Ivana
Kmotríka ju plánoval kúpiť český mediálny
matador Michal Voráček, a to prostredníctvom svojej novozaloženej spoločnosti Blueberg Media. V decembri sme už
informovali, že český mediálny manažér
a podnikateľ Michal Voráček dostal súhlas
od Rady pre vysielanie na zmenu majiteľa
spoločnosti C.E.N., ktorá vlastní licenciu na
vysielanie TA3.

Odštartovali dve nové športové televízie.
Verejnoprávny vysielateľ spustil RTVS
Šport, komerčná JOJ Group uviedla Joj
Šport. Intendantom RTVS Šport sa stal
Marcel Merčiak, Joj Športu šéfuje Roman
Neuschl. O šport má záujem aj Markíza, tá
športový obsah sústredí na stanicu Dajto
a do vlastnej platenej VOD služby VOYO.
Športové televízne stanice Digi Sport
a Orange šport skončili.

• Mafra Slovakia spustila lifestylový web pre
mladých Bra!nee.sk a nový printový titul
Moja Chalupa.

• Verejnoprávna RTVS spustila spravodajský
web rtvs.sk.

• Streamovacia služba HBO Go sa lokalizuje

do slovenčiny, pridala slovenský dabing aj
titulky.

• Dobré rádio, ktoré doteraz vysielalo iba

cez internet, sa rozšírilo do FM éteru. Rada
pre vysielanie a retransmisiu mu pridelila
licenciu a deväť frekvencií.

• Peoplemetrové meranie sledovanosti

slovenských televízií bude naďalej realizovať
Kantar, ktorý vyhral tender na ďalších osem
rokov.

• Markíza výrazne posilňuje svoj VOD kanál
VOYO, Joj-ka sľubuje podobnú službu od
nového roka.
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In&Out Médiá

Najvýraznejšie personálne
zmeny v médiách
• Tím manažmentu JOJ Group posilnil Pavol

Miller. Nastúpil na pozíciu riaditeľa nelineárnych služieb a platených televíznych staníc.
Pavol Miller v minulosti pôsobil v exekutívnych funkciách v spoločnostiach UPC či HBO
Central Europe. V rokoch 2007 – 2020 bol
výkonným riaditeľom v spoločnosti Mega Max
Media, ktorá je vlastníkom licencie Duck TV.

• Ekonomický týždenník Trend (News and

Media Holding) menil šéfredaktora. Peter
Matuška vymenil pred koncom roka Tomáša
Skřivánka, ktorý prijal ponuku českej
Economie. Začiatkom roka Matušku vystriedal
Ronald Ižip.

• Ringier Axel Springer SK rozšíril riadiace prá-

vomoci dvoch topmanažérov: Michal Maruška
obsadil pozíciu Managing Director & COO
a Peter Hollý post Managing Director & CFO.
Ekonomický týždenník Trend (News and Media
Holding) menil šéfredaktora. Peter Matuška
vymenil pred koncom roka Tomáša Skřivánka,
ktorý prijal ponuku českej Economie.
Začiatkom roka Matušku vystriedal
Ronald Ižip.

•

• Silvia Majeská sa stala novou programovou

Intendantom novej stanice RTVS Šport sa
stal Marcel Merčiak, Joj Športu šéfuje Roman
Neuschl.

riaditeľkou TV Nova. Silvia pracovala posledných deväť rokov ako programová riaditeľka
televízie Markíza. Svoju novú funkciu vykonáva z Prahy a šéfuje programovým sekciám pre
obidve krajiny – Česko a Slovensko.

•

Z Eurotelevízie a ďalších programových titulov Mafra Slovakia odišla šéfredaktorka Eva
Vargová. Nahradila ju Teresa Moroňová, ktorá
predtým pracovala v Novom Čase Víkend.

Smutné správy
• Pri nehode vrtuľníka zomrel český miliardár a podnikateľ Petr Kellner, ktorý
bol majoritným vlastníkom investičnej
skupiny PPF Group. Skupina sa v roku
2020 stala majiteľom skupiny CME, ktorej na Slovensku patrí televízia Markíza,
v Česku Nova. PPF vlastní aj telekomunikačného operátora O2 Slovakia a má
40-percentný podiel v internetovej
televízii Mall.tv.
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•

Zomrel vedúci televízneho obsahu
a rozvoja TV služieb Slovak Telekomu
Andrej Miklánek. Andrej šéfoval aj
časopisu RunGO. V minulosti bol
programovým riaditeľom RTVS a šéfom
spoločnosti Mediaresearch, stál pri
vzniku verejnoprávnej Trojky.

Agentúry

Agentúry pre Stratégie
Andrea Petriščáková

Dušan Viszt
CEO, Zenith

V prvom rade do televízie je potrebné ísť
novej značke s dobrými peniazmi a aspoň na
dva roky. Netreba nechať komunikáciu na
one-time shot. Televízia je pre zadávateľov
s produktmi, ktoré sú určené pre masy. A nie
je pre tých, ktorí majú niche produkt bez
širokého zásahu. Nie je ani pre tých, ktorí
nemajú jeden silný „hero“ produkt. Toto
platí primárne na nových hráčov v televízii
a najmä z e-commerce sektora.

Ak to trochu preženiem, stávajú sa
z nás dátové centrá. Musíme s nimi
vedieť pracovať a vyhodnocovať ich,
aby sme vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie zacieliť reklamu. My už
riešime aj obsah, dokonca niektoré
mediálne agentúry majú aj svoju
kreatívnu zložku. Mediálna agentúra
sa z plánovača zmenila na komplexného partnera, ktorý rieši komunikáciu v širšom meradle. A ešte jedna
vec, ktorá prezrádza, ako veľmi sa
zmenila práca v mediálnej agentúre.
Kedysi jeden človek bežne pracoval
pre viacerých klientov, dnes existujú
aj na slovenskom trhu klienti, kde
viacerí ľudia pracujú len pre tohto
klienta.

Adam Arendáš

Verím, že efektívna komunikácia závisí od vhodne zvoleného mixu touchpointov,
s ktorými cieľové publikum
interaguje bez ohľadu na klasifikáciu mediatypov. Preto
sa v Starmedii snažíme vytvárať a používať nástroje, ktoré
ná m umožňujú sledovať
a spájať dátové signály o publiku tak, aby sme správu či
zážitok so značkou doručili
optimálnou cestou.

Rastislav Kaňuch

Director Of Business
Development, Unimedia

Je pravda, že cookies tretích strán by
mali do 2022 vymiznúť, čo do značnej
miery ovplyvní našu schopnosť cieliť
a merať reklamu, ale veríme, že trh
prirodzene ponúkne alternatívne
riešenie identifikácie užívateľov, ktoré
bude v súlade s ochranou osobných
údajov, a zároveň budeme schopní
efektívne merať a spravovať reklamu
pre klientov.

Digital Product & Strategy Lead,
Media and Digital Services

Managing Director
at STARMEDIA Co.

Roman Šebo

Chief Digital Officer,
dentsu Slovakia

Brand safety je téma a zaoberáme
sa ňou už niekoľko rokov. Jej dodržiavanie sa stalo súčasťou mediálnych tendrov z hľadiska kvalitatívnych parametrov kampane. Každý
z klientov nášho portfólia zastáva
k téme brand safety rôzne princípy
a my ich pomáhame dodržiavať
vždy s riešeniami šitými na mieru.
Využívame na to rôzne prístupy ako
forma štandardného blacklistingu
nevhodných webov, prípadne nevhodných kľúčových slov a nevhodných tém, resp. contentu. Druhá
strana; forma whitelistingu, ergo selekcia vybraných webov a partnerstvá s prémiovými publishermi, kde
si vyberáme brand safe prostredie/
sekcie alebo content.

Maximize vystihuje zásadnú zmenu
v kvalite každodenného plánovania,
ktoré klientom prinášame. Maximize je
optimalizačno-plánovací modul nášho
operačného systému a jeho úlohou
je neustále optimalizovať mediálne
investície tak, aby zabezpečovali rast
našim klientom a ich značkám. V jeho
jadre pracuje umelá inteligencia,
ktorá umožňuje našim ľuďom nájsť ten
najoptimálnejší plán z tisícov možných
scenárov v priebehu niekoľkých minút.

Branislav Marko

Head of Strategy & Insight
Wavemaker Slovakia
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Televízie

Televízne top projekty
Televízie uviedli svoje pravidelné projekty ako Superstar, Tvoja tvár znie povedome,
Farma, Inkognito, Oteckovia či Česko Slovensko má talent. My sme sa pozreli na
mladšie a nové formáty, ktoré hýbali sledovanosťou staníc minulý rok.
Pán Profesor

Nemocnica

Seriál zo študentského
prostredia, ktorý na obrazovky
uviedla televízia Markíza, bol
hitom divákov tak v jarnej,
ako aj v jesennej sezóne.
Finálna epizóda tretej série
vysielaná na jeseň prilákala
k obrazovkám 470-tisíc
divákov vo veku nad 12
rokov. V obchodnej cieľovej
skupine 12- až 54-ročných
divákov sa Pán profesor
rozlúčil so sledovanosťou
10,5 percenta a trhovým
podielom 29,2 percenta.
Priemerný rating tretej série
dosiahol 10,1 percenta pri
trhovom podiele 29 percent.
Ešte úspešnejšia bola druhá
séria vysielaná na jar, ktorá
zaznamenala priemernú
sledovanosť až 12,6 percenta
pri trhovom podiele 32 percent.

Seriál z lekárskeho prostredia bol doslova prekvapením
minuloročnej jesennej sezóny. Nemocnica televízie
JOJ si držala vyrovnanú sledovanosť a počet divákov
mala pri väčšine epizód nad polmiliónovou hranicou.
Televízia JOJ vysielala seriál trikrát do týždňa, pričom
od januára ju vrátila na obrazovky znova.

Očkovacia lotéria
Očkovacia lotéria, ktorú do programu zaradila
RTVS, skrížila plány komerčným televíziám.
Obzvlášť Markíze, ktorá v nedeľu večer hľadala pre
svoju hudobnú šou SuperStar nový vysielací deň.
Sledovanosť priamych prenosov očkovacej lotérie
bola od začiatku mimoriadne vysoká. Na prelome
augusta a septembra dokonca dvakrát prekonala
hranicu 800-tisíc divákov. Šesť prenosov malo
sledovanosť vyššiu ako 700-tisíc divákov, tri si
pozrelo viac ako 600-tisíc divákov a len dva priame
prenosy klesli tesne pod túto hranicu.

Najhorší týždeň môjho života
Pečie celé Slovensko
Po očkovacej lotérii uviedla s úspechom na obrazovky
verejnoprávna televízia kuchársku šou o pečení Pečie
celé Slovensko. Súboj amatérskych pekárov sledovalo
priemerne 539-tisíc divákov, pričom menej ako pol
milióna mala len jedna epizóda. RTVS šou doplnila
ešte dvomi celebritnými špeciálmi. Vianočný si pozrelo
496-tisíc a silvestrovský 410-tisíc divákov.
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Osemdielny komediálny seriál plný nedorozumení
a vzťahových katastrof odštartoval na Markíze
začiatkom roka mimoriadne úspešne. Pri obrazovkách
Markízy bolo 562-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov,
čo znamenalo v obchodnej cieľovej skupine 12- až
54-ročných divákov vysokú sledovanosť na úrovni 12
percent a podiel na trhu 27,1 percenta. Priemerne si
každú epizódu pozrelo 425-tisíc divákov nad 12 rokov,
v cieľovej skupine 12 – 54 si pripísal priemerný rating
9,1 percenta a podiel na trhu 22,2 percenta.

Čo diváci neocenili

Nie všetky relácie sa u divákov stretnú s úspechom.
Minulý rok esencia obľuby chýbala niekoľkým projektom.
Tvoja mini tvár znie povedome

Slovania
Výpravný historický projekt s prvkami fantasy
skupiny JOJ Slovania televízia uviedla s veľkými
očakávaniami. Seriál odštartoval na obrazovkách
televízie JOJ 10. marca. Diváci boli na nový seriál
zvedaví, pri obrazovkách bolo až 639-tisíc divákov
vo veku nad 12 rokov. Premiéra novinky si pripísala
vysokú sledovanosť aj v cieľovej skupine 12- až
54-ročných divákov, kde dosiahla rating 11,5 percenta
pri podiele na trhu 28,3 percenta. Vysokú sledovanosť
si novinka udržala ešte pri druhej časti, potom však už
sledovanosť klesla pod 400-tisíc divákov a ustálila sa
na úrovni okolo 7 ratingov v cieľovej skupine 12 – 54.

Televízia Markíza uviedla na konci
októbra ďalšiu jesennú novinku
– detskú verziu svojej úspešnej
šou Tvoja tvár znie povedome.
Celovečerný špeciál s deťmi známych
osobností uzatváral na jar šiestu
sériu šou a u divákov sa stretol
s veľkým záujmom. Televízia preto
pripravila päť epizód s detskými
účinkujúcimi na jeseň. Prekvapením
bol už prvý večer, keď hudobná šou
musela odolávať silnej Nemocnici
a pripísala si nízku sledovanosť
5,5 percenta a podiel na trhu
18,3 percenta v cieľovej skupine 12
– 54. V širšom publiku prilákala šou
k obrazovkám 314-tisíc divákov.

Dom snov
Reality šou, v ktorej súťažili snúbenecké páry o tri nové domy, bol pre
televíziu Joj jeden z finančne najnáročnejších projektov. Už sledovanosť
prvej z deviatich častí nebola vysoká, pozrelo si ju len 272-tisíc divákov
vo veku nad 12 rokov (289-tisíc so započítaním trojdňovej oneskorenej
sledovanosti). Ďalšie dve časti zaznamenali ešte nižšie výkony. Po troch
odvysielaných častiach relácia dostala priestor v časovom slote od 21.40.

Sestričky
Seriál, ktorý Markíze priniesol prekvapenia. Sestričky ešte v jarnej
sezóne patrili k obľúbeným reláciám, v jesennej sezóne však
nedokázali konkurovať jojkárskej Nemocnici. V jesennej štvrtej sérii
sa hýbala sledovanosť okolo 6 percent a podieloch na trhu pod 18
percentami. Posledná epizóda si pripísala rating 5,6 percenta a podiel
na trhu 16,3 percenta.
www.strategie.sk | Top udalosti
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Weby

Slovenský internet
za minulý rok:
zmena v prvej trojke
Rebríček stále vedie Ringier
Podľa IABmonitora celková návštevnosť
slovenského internetu v minulom oroku
medziročne vzrástla o 1,4 percenta a dosiahla priemerne viac ako 4,3 milióna unikátnych
používateľov mesačne. V prvej desiatke najväčších publisherov zaznamenali len dvaja
pokles, rovnako v prípade webov výrazne
prevažujú medziročné rasty. Vydavatelia sa
zamerali aj na rozšírenie svojho portfólia.
Pribudli nové portály zamerané na mladé
publikum a rozšírilo sa aj portfólio spravodajských webov.

Zmena v top trojke
V rebríčku publisherov nastala zmena. Na tretiu priečku postúpil News and Media Holding
na úkor Petit Pressu, ktorý odsunul na štvrtú
pozíciu. Poradie si vymenili aj prevádzkovatelia na deviatej a desiatej priečke, kde si polepšil FPD Media so svojím portálom Cas.sk
a preskočil prevádzkovateľa webu Bazos.sk
(Radim Smička). Obaja spomenutí publisheri
– Petit Press aj Radim Smička, okrem poklesu
v rebríčku zaznamenali aj medziročné poklesy návštevnosti. Petit Press o 1,8 percenta
a Radim Smička o 3,2 percenta. Ostatní publisheri z prvej desiatky si udržali svoje pozície
a zaznamenali jednociferné nárasty.
Lídrom rebríčka je naďalej Ringier Axel
Springer SK, ktorý ako jediný dosahuje so
svojimi webmi návštevnosť nad hranicou
3 miliónov unikátnych používateľov mesačne.
Medziročne ju zvýšil o ďalších 2,3 percenta.
Dvojkou zostáva Zoznam, ktorý si pripísal

nárast 3,8 percenta a priemerne viac ako
2,8 milióna návštevníkov mesačne. Trojkou je
už spomenutý News and Media Holding, ktorý zvýšil návštevnosť svojich webov o 4,2 percenta na 2,7 milióna mesačne.

Najnavštevovanejšie weby
Prvá päťka najnavštevovanejších slovenských webov zostala bez zmeny.
Najnavštevovanejšími sú naďalej Aktuality.
sk, ktoré si polepšili o 3,6 percenta na priemerných 2,9 milióna čitateľov mesačne. Sme.
sk si udržalo druhú pozíciu napriek medziročnému poklesu návštevnosti o 1,8 percenta.
Trojkou je Zoznam.sk, štvorkou Pluska.
sk a piata priečka patrí Pravde.sk. Kým
Zoznam a Pravda zaznamenali medziročný nárast o viac ako 3 percentá, Pluska si
pripísala až 9,3 percenta. Na tretiu pozíciu
to však nestačilo.Zo spravodajských webov
si okrem už spomenutého Sme.sk pripísali
medziročný pokles aj Hnonline.sk (o 2,9 %)
a DennikN.sk (o 0,8 %). Výrazný pokles o viac
ako 19 percent zaznamenal portál Dnes24.sk
a takmer 10-percentnú stratu čitateľov mali
Webnoviny.sk.

Skokani roka
Na druhej strane, tri weby v top dvadsiatke
dosiahli až dvojciferné nárasty. Takmer 16
percent dosiahol porovnávač cien Heureka.
sk, ktorý postúpil o dve pozície na 9. priečku.
Až 20 percent si pripísal Startitup, ktorý rok
2021 uzavrel na 11. priečke takmer s 1,8 milióna čitateľmi mesačne. Tretím skokanom

Televízne a rádiové weby
Por.	Doména	Publisher	Priemer 2021 (RU)	Zmena
1.
tvnoviny.sk
Markíza - Slovakia
1 701 186
0,6%
2.
markiza.sk
Markíza - Slovakia
1 341 198
-6,0%
3.
noviny.sk
Mac TV	
1 301 442
4,3%
4.
joj.sk
Mac TV	
1 117 751
-21,2%
5.
rtvs.sk (non-commercial)	RTVS
1 104 286
95,1%
6.
ta3.com
CEN	
1 097 686
3,4%
7.
expres.sk	BAUER MEDIA Slovakia
561 827
11,0%
8.
funradio.sk
FUN Media
309 904
-44,1%
9.
europa2.sk	BAUER MEDIA Slovakia
154 011
-8,8%
10.
radia.sk
MediaAd
148 654
-
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roka v prvej dvadsiatke je portál Refresher.
sk s nárastom o 18 percent. Postúpil o päť
priečok na 15. miesto s viac ako 1,4 milióna
čitateľmi mesačne.Novinkou roka je spravodajský web Spravy.rtvs.sk, ktorý RTVS spustila 1. februára 2021 spolu s aplikáciou pre iOS
a Android. Návštevnosť webu RTVS sa takmer
zdvojnásobila a prekonala miliónovú hranicu.
Priemerne ho mesačne navštívilo 1,1 milióna
používateľov. Ako jediný web je bez reklamy.

Televízne a rádiové weby
V kategórii televízií a rádií si pozíciu najnavštevovanejších webov držia portály
komerčných televízií. Prvá priečka patrila aj
v roku 2021 spravodajskému webu Markízy
– TVnoviny.sk, s 1,7 milióna používateľmi
mesačne. Konkurenčnému spravodajskému
portálu televízie Joj – Noviny.sk, patrí tretia
priečka a priemerne 1,3 milióna návštevníkov mesačne. Obidva spravodajské weby
si pripísali medziročný nárast, TVnoviny.sk
o 0,6 percenta a Noviny.sk o 4,3 percenta.
Návštevnosť webov s televíznym obsahom
však poklesla. Markíza.sk stratila medziročne 6 percent a Joj.sk až 21 percent.
Patrí im druhá a štvrtá priečka v rebríčku.
Všetky televízne weby, aj web RTVS a TA3,
sa držia nad hranicou milióna návštevníkov
mesačne.Z rádiových webov je najnavštevovanejším Expres.sk. V roku 2021 mal
priemerne 562-tisíc návštevníkov mesačne,
čo bolo o 11 percent viac ako rok predtým.
Ďalším najnavštevovanejším je Funradio.
sk s 310-tisíc čitateľmi, ktorý si však medziročne pripísal pokles až o 44 percent.
V druhom polroku sa do merania zapojil aj
portál Radia.sk, ktorý sa už od roku 1999
zameriava najmä na poskytovanie informácií o slovenských rozhlasových staniciach.
Priemerne ho navštívilo takmer 149-tisíc
čitateľov mesačne.

Slovenský videoobsah
Meranie online videoobsahu spustil
IABmonitor v máji 2020. V roku 2021 pribudol
do merania prevádzkovateľ FPD Media so
svojím webom Čas.sk. Spolu tak bolo ku
koncu roka 2021 do merania zapojených
sedem prevádzkovateľov s deviatimi webmi.
Najvyššiu konzumáciu videoobsahu si pripísal portál Pluska.sk. Medziročne zvýšil svoj
výkon o 25 percent na 1,2 milióna divákov
mesačne. Viac ako milión divákov majú ešte
Novinky.sk televízie Joj, ktoré medziročne
vzrástli o 7 percent.Najvyšší medziročný nárast o 104 percent zaznamenali Topky.sk, 59
percent si pripísal videoobsah na Hnonline.
sk a 35 percent Zoznam.sk. Návštevnosť
videoobsahu na weboch televízií Markíza
a Joj poklesla zhruba o 15 percent. Najvyšší
pokles z deviatich meraných webov zaznamenali Aktuality, ktoré medziročne stratili 33
percent divákov.

Nové weby
Do kategórie webov zameraných na mileniálov
pribudli v roku 2021 dva webové magazíny.
MAFRA Slovakia spustila v júni Brainee.sk
a Ringier od novembra zapojil do merania
Obkec.sk. Brainee uzavrel rok priemerne
s 361-tisíc čitateľmi mesačne, Obkec si ich
pripísal 294-tisíc. Lídrom v tejto kategórii je
Refresher s 1,4 milióna čitateľmi mesačne. Ako
jediný web v tejto kategórii dosiahol priemernú
mesačnú návštevnosť vyššiu ako jeden milión.
Do merania IABmonitora pribudol v decembri tiež nový web patriaci do portfólia
vydavateľa denníka Pravda, zameraný najmä

na seriálové a filmové novinky televízií, streamovacích služieb a kín. Nový web Mediaklik.
sk vznikol zrušením a presmerovaním
subdomény Oseriáloch.pravda.sk. V kategórii
webov o marketingu a médiách sa zaradil na
prvú priečku s návštevnosťou takmer 183-tisíc čitateľov mesačne. Druhá priečka patrí
Stratégiám so 174-tisíc používateľmi, tretia
portálu Omediach.com a štvrtým je Mediálne.
sk patriace pod Trend.
Pozíciu lídra športových webov si drží
Sport.sk patriaci pod Aktuality. Ako jediný má viac ako milión čitateľov mesačne

a medziročne zvýšil svoju návštevnosť
o 23,5 percenta. Dvojkou je Sportnet.sk
patriaci pod Sme, ktorý odštartoval koncom
roka 2020. V roku 2021 sa mu podarilo v máji
a júni prekonať miliónovú hranicu a rok
uzavrel s priemernou mesačnou návštevnosťou takmer 840-tisíc čitateľov. Nárast o viac
ako 20 percent si pripísali aj tretie Sportky.sk
patriace Zoznamu a štvrtý Sport.pravda.sk.
Jediný pokles v prvej päťke si pripísal Sport7.
sk z portfólia Global24. Medziročne prepadol
o 32 percent. Mesačne ho navštívi priemerne
181-tisíc čitateľov.

TOP 10 prevádzkovateľov webových portálov v roku 2021				
Por.	Zmena	Publisher	Doména
		 Internet celkovo		
1. -	Ringier Axel Springer SK	 aktuality.sk, azet.sk, autobazar.eu,
		
nehnutelnosti.sk, bazar.sk, reality.sk, autobazar.sk, topreality.sk, autovia.sk,
		
noveauto.sk, byty.sk, novostavby.sk, noveauta.sk, zlavy.sk
2. -	Zoznam
zoznam.sk, topky.sk
3. +1	News and Media Holding pluska.sk, centrum.sk, ujszo.com, trend.sk,
			
vasarnap.com, plustv.sk
4. -1	Petit Press
sme.sk
5. Startitup
startitup.sk, interez.sk, emefka.sk, imhd.sk,
			
babskeveci.sk
6. -	OUR MEDIA SR	
pravda.sk, birdz.sk, mediaklik.sk
7. MAFRA Slovakia
hnonline.sk, svetevity.sk, zlacnene.sk,
			
ticketportal.sk, takurcitee.sk
8. Markíza - Slovakia
markiza.sk, tvnoviny.sk
9. +1
FPD Media
cas.sk
10. -1	Radim Smička
bazos.sk

1Q 2021 (RU)
4 192 626

2Q 2021 (RU)
4 145 551

3Q 2021 (RU)
4 339 811

4Q 2021 (RU)	Priemer 2021 (RU)	Zmena
4 563 531
4 310 380
1,4%

3 197 228
2 792 062

3 176 987
2 754 247

3 176 535
2 855 218

3 298 734
2 967 995

3 212 371
2 842 381

2,3%
3,8%

2 658 398
2 583 040

2 619 997
2 539 252

2 717 842
2 531 351

2 820 554
2 612 659

2 704 198
2 566 576

4,2%
-1,8%

2 319 859
2 347 309

2 253 215
2 151 489

2 424 926
2 145 254

2 481 591
2 278 362

2 369 898
2 230 603

5,3%
2,9%

2 150 931
2 136 528
2 162 777
2 037 505

2 153 771
2 045 138
1 992 420
1 982 295

2 287 618
2 174 499
2 047 813
1 910 008

2 123 855
2 227 734
2 033 681
2 069 877

2 179 044
2 145 975
2 059 173
1 999 921

1,7%
1,1%
0,9%
-3,2%

									
Zdroj: IABmonitor									

TOP 20 webov v roku 2021									
Por.	Zmena	Doména	Publisher
		Internet celkovo		
1.
aktuality.sk	Ringier Axel Springer SK	
2.
sme.sk	Petit Press
3.
zoznam.sk	Zoznam
4.
pluska.sk	News and Media Holding
5.
pravda.sk	OUR MEDIA SR	
6.
+1
cas.sk
FPD Media
7.
-1
bazos.sk	Radim Smička
8.
+1
topky.sk	Zoznam
9.
+2
heureka.sk	Heureka shopping
10. -2
hnonline.sk
MAFRA Slovakia
11. +4
startitup.sk
Startitup
12. -2
tvnoviny.sk
Markíza - Slovakia
13. +1
dobrenoviny.sk	Nearby smart communication
14. -1
dennikn.sk	N Press
15. +5
refresher.sk	REFRESHER Media
16. markiza.sk
Markíza - Slovakia
17. -5
dnes24.sk
Global24
18. +1
noviny.sk
Mac TV	
19. -1
webnoviny.sk
SITA, Slovenská tlačová agentúra
20. +1
interez.sk
Startitup

1Q 2021 (RU)
4 192 626
2 912 088
2 583 040
2 519 450
2 402 037
2 333 811
2 162 777
2 037 505
1 949 915
2 058 583
1 881 762
1 803 271
1 690 834
1 532 425
1 718 045
1 563 503
1 396 026
1 302 918
1 262 559
1 421 582
994 234

2Q 2021 (RU)
4 145 551
2 868 840
2 539 252
2 453 635
2 337 552
2 140 254
1 992 420
1 982 295
1 742 914
1 877 026
1 881 511
1 678 383
1 593 799
1 406 648
1 449 098
1 147 470
1 309 412
1 236 770
1 148 448
1 095 872
968 943

3Q 2021 (RU)
4 339 811
2 841 625
2 531 351
2 487 446
2 456 793
2 133 037
2 047 813
1 910 008
2 124 117
1 777 923
1 918 693
1 796 903
1 764 159
1 591 188
1 433 037
1 471 481
1 334 766
1 365 249
1 359 480
1 109 132
1 117 627

4Q 2021 (RU)	Priemer 2021 (RU)	Zmena
4 563 531
4 310 380
1,4%
3 010 300
2 908 213
3,6%
2 612 659
2 566 576
-1,8%
2 623 660
2 521 048
3,2%
2 487 527
2 420 977
9,3%
2 263 128
2 217 557
3,5%
2 033 681
2 059 173
0,9%
2 069 877
1 999 921
-3,2%
2 154 351
1 992 824
4,8%
2 037 019
1 937 638
15,7%
1 857 683
1 884 912
-2,9%
1 825 167
1 775 931
19,6%
1 755 952
1 701 186
0,6%
1 864 703
1 598 741
5,1%
1 535 466
1 533 911
-0,8%
1 499 955
1 420 602
18,1%
1 324 588
1 341 198
-6,0%
1 428 061
1 333 250
-19,2%
1 435 279
1 301 442
4,3%
1 238 555
1 216 285
-9,8%
1 437 419
1 129 556
2,2%
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Médiá

Povedali pre Stratégie
Zuzana Martináková
Veľkou výzvou pre celý tím Markízy bolo
rozvíjať našu raketovým tempom rastúcu
streamovaciu službu VOYO a spustiť veľké
projekty ako Fortuna liga a Love Island.
A potom to bola každodenná tvrdá práca
v oblasti analýz, marketingu a programového plánovania.

Matthias Settele

generálny riaditeľ Markíza

Vladimír Mužík
výkonný riaditeľ
MAFRA SLovakia

Mojím cieľom bolo zvládnuť epidémiu tak, aby sa pokiaľ možno nikto
nenakazil v práci a zároveň aby vydavateľstvo aspoň v rámci možností
normálne fungovalo. Výsledky boli
v roku 2021 druhoradé, aj keď rok
dopadne dobre.

riaditeľka Centra
spravodajstva
a publicistiky TA3

Rok 2021 bol pre televíziu TA3
rokom veľkých zmien a zároveň aj výziev. Zmenili sme
staničný vizuál televízie a pustili sme sa aj do viacerých
programových zmien. Zásadnou zmenou bolo spustenie
24-hodinového vysielania
a štart ranného pásma, ktoré
si postupne získava svojho
diváka. Dramaturgicky sme
zasiahli aj do našej výkladnej
relácie V politike.

Juraj Máťuš

riaditeľ Centra reklamy
Markíza

Veľkou výzvou bola príprava celoplošnej športovej stanice, ktorá si vyžiadala
kompletne nové personálne aj technické
zázemie. V priebehu polroka sme napriek
krízovým časom prijali desiatky nových
kolegov a vybudovali na Kolibe úplne nové
priestory, ktoré budeme v ďalších mesiacoch spoločne so štúdiami rozširovať.

Jaroslav Rezník
generálny
riaditeľ RTVS
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Marcel Grega

enerálny riaditeľ
JOJ Group

Najväčšou výzvou bolo čo najúspešnejšie fungovať v doteraz neznámom priestore, ktorý
sa volá pevnina COVID-19 a prinášať našim
divákom a poslucháčom nielen úplné, rýchle,
presné a vyvážené spravodajské a publicistické informácie, ale aj snažiť sa nastavovať
všetky programy tak, aby sme ľuďom v týchto
zvláštnych a často psychicky náročných
časoch vytvárali prostredníctvom nášho
rozhlasového a televízneho vysielania takú
atmosféru a náladu, ktorá im pomôže prekonávať všetky nezmyselnosti tohto obdobia,
s ktorými musia zápasiť. Všetko ostatné boli
viac-menej manažérske zručnosti.

Najväčšou výzvou bolo takto pred rokom skúšať
odhadovať nárast/pokles mediálneho trhu, a teda
aj rast televízneho trhu. Síce sme rast cítili a videli,
ale boli sme skôr umiernení. Teraz, na konci roka,
vidíme, že naše predstavy o trhu s nárastom niekde
medzi 3 až 4 percentami zostali ďaleko za realitou.
Nárast TV trhu dnes vidíme skôr na úrovni 14 až 15
percent. Taktiež bolo náročné manažovať zmenu sezónnosti investícií zadávateľov z hľadiska lockdownu,
ktorý trval prakticky štyri úvodné mesiace v roku.
Následne sa dopyt zvýšil až niekde k hranici +25 percent v porovnaní s rokom 2019. Výzvou, alebo skôr
sklamaním, bol fakt, že od augusta sme museli nové
investície dokonca odmietať, čo bola pre obchodníkov nová skúsenosť.

Uspokojiť potreby zadávateľov
na rastúcom reklamnom trhu.
Správne sme nastavili obchodnú
politiku, dokázali sme manažovať naše inventory, reagovať
v rýchlom čase na dopyt,
dopĺňať programovú štruktúru
o potrebné afinitné tituly, a hlavne dodať kampane klientov, čo,
ako sa ukázalo, nie je na našom
trhu úplným štandardom.

Martin Heržo

obchodný riaditeľ JOJ Group

V rámci obchodu bolo pre nás najväčšou výzvou naplnenie obchodného
potenciálu jesennej šou Pečie celé
Slovensko. Čísla sledovanosti dokazujú obrovský divácky úspech, čo nám
dáva veľmi pozitívne vyhliadky aj pre
druhú sezónu.

Michal Maruška

Igor Slanina

riaditeľ Media RTVS

Naše úsilie v uplynulom roku
smerovalo k udržaniu si pozície
jednotky slovenského internetu.
Samozrejme, veľkou výzvou boli
aj rokovania o jednej z najväčších
transakcií roka – predaji našej
online donáškovej služby jedla
Bistro.sk, ktorú kúpil globálny
hráč Just Eat Takeaway.

Ivan Antala

CEO, Bauer Media Audio Slovakia

Jednoznačne najväčšou výzvou v roku
2021 bolo pre Bauer Media Audio
Slovakia úspešné zavŕšenie náročného
a dlhotrvajúceho procesu akvizície
rádií Jemné a Europa 2. Ide o jeden
zo zlomových momentov pre našu
mediálnu skupinu nielen z hľadiska
uplynulého roka, keďže vôbec prvýkrát
v histórii slovenského komerčného
rádiového vysielania sa stalo, že jeden
vysielateľ oficiálne vlastní a transparentne ovláda viac ako jednu multiregionálnu rozhlasovú licenciu. Ide
o moment, ktorý bude mať zásadný
dosah na celý rádiový trh a je prvým
krokom k jeho budúcej konsolidácii,
ktorá je nevyhnutnou podmienkou
jeho ďalšieho úspešného rozvoja
a napredovania.

Ján Svoboda

Martin Mác
CEO, Zoznam

Bol to veľmi ťažký rok. Síce z hľadiska biznisu lepší ako ten predošlý, ale mám pocit, že všetko
ostatné bolo horšie. Vnímal som
okolo seba veľa tragédií, mnohí
ľudia stratili svojich blízkych, iní
sa dodnes pasujú so zdravotnými
následkami pandémie. Z každej
strany na nás padajú nejaké
dezinformácie, ľudia popierajú
fakty a spoločenská situácia je až
bizarná. Som rád, že sa nám z hľadiska návštevnosti podarilo vrátiť
Zoznam.sk na pozíciu trhovej
dvojky. Vnímam to ako vysvedčenie od našich používateľov.

Lokálnym problémom je a bude
extrémna neprofesionalita v riadení štátu. Konkrétne iracionálne
a nesystémové rozhodnutia
potláčajúce princípy voľného
trhu a zdravého podnikateľského
prostredia na Slovensku.

Verejnoprávna televízia nie je len o Lige
majstrov, je to aj priestor na zviditeľnenie
množstva minoritných športov či edukáciu detí. Chceme rozhýbať celé Slovensko.

predseda Predstavenstva
OUR MEDIA SR

Managing Director & COO, Ringier Axel
Springer Media SK

Michal Teplica
CEO, NMH

Matej Hajko

riaditeľ sekcie športu televíznej
časti RTVS

Lukáš Fila

riaditeľ vydavateľstva
N Press
Tak ako v každej sfére podnikania,
pandemická situácia poznačila aj náš
segment. Bolo potrebné prijať také
opatrenia, aby sa zamestnanci cítili
v práci bezpečne, bol zabezpečený
chod vydavateľstva a aby sme prinášali relevantné a overené informácie
našim čitateľom v konkurenčnom
prostredí alternatívnych médií.

Najväčšou výzvou roku 2021 bolo
zvládanie dosahov pandémie,
ktoré sa prejavovali na mnohých frontoch – bola to hlavná
téma, ktorú bolo treba redakčne
pokrývať. Ako vydavateľstvo
sme sa snažili prispieť k zmierneniu jej priebehu poskytnutím
bezplatného priestoru verejným
aj súkromným vakcinačným
kampaniam.
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výdavky do reklamy

Predikcie 2022:
Výdavky do reklamy
porastú o 4 percentá
Online môže predbehnúť televíziu.

P

odľa odhadov mediálnej agentúry
Unimedia čisté mediálne výdavky do reklamy v tomto roku porastú o 4 percentá
na úroveň 405,28 mil. eur. Percentuálne
porastie najviac kino (25 percent), z hľadiska
investícií najviac porastie online – podľa odhadov Unimedie sem príde v porovnaní s minulým rokom o 9,6 mil. eur viac (6,0 percenta).

Vývoj mediatypov
Z predikcií vyplýva, že televízia, kino,
OOH a online porastú. Na rozdiel od printov a rádií, ktoré čaká pokles. Ako sme
už spomínali, najväčší percentuálny rast

čaká kiná (25 percent). Televíziu čaká rast
o 4 percentá na úroveň 179,5 mil. eur. Stále
zostáva najväčší mediatypom, avšak už
nie s výrazným odstupom od onlinu.
Online čaká podľa očakávaní na slovenskom trhu (vrátane investícií do
Googlu a Facebooku) druhý najvyšší rast
o 9,6 percenta na úroveň 170,0 mil. eur.
Posledným mediatypom, ktorý porastie, je
OOH, percentuálne o 2,5 percenta, z hľadiska
investícií o 0,4 mil. eur. Naopak, najvýraznejší
pokles zaznamenajú printy – podľa predikcií Unimedie sa reklamné výdavky do tohto
mediatypu znížia o 5 percent na 20,8 mil. eur.

Druhým klesajúcim mediatypom tohto roku je
rádio – pokles 2,5 percenta na 16,9 mil. eur.

Podiel mediatypov
Ako sme už naznačili, podielovo najväčším
mediatypom zostáva televízia, ktorej v roku 2022
bude patriť 44, 2 percenta, čo je v porovnaní
s minulým rokom takmer rovnaký podiel. Druhým
najväčším mediatypom je online, ktorému na trhu
reklamných výdavkov patrí takmer 42 percent,
minulý rok to bolo 41,17 percenta. Dnes je zrejmé,
že tieto dva mediatypy sú jasne najdominantnejšími. Unimedia očakáva, že online môže v tomto
roku dokonca predbehnúť výdavky do televízie.

Vývoj celkových čistých reklamných výdavkov ma Slovensku (mil. eur)
Celkové čisté reklamné výdavky (mil. eur)
2014
2015
TV	119,6
133,9
Printy
38,8
37,7
Rádio
14,7
17,1
Outdoor 26,6
27,4
Kino
1,5
1,5
Online
93,9
98,7
Spolu
295,2
316,3

PREDIKT 01/2022										
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 vs 21 (mil.eur)
144,6
154,8
160,5
166,6
159,9
172,4
179,5
7,1
35,8
33,5
31,2
29,5
22,4
21,8
20,8
-1,1
17,6
17,3
18,3
18,8
17,1
17,37
16,9
-0,4
26,6
27,4
28,6
29,4
19,7
17,3
17,7
0,4
1,5
1,6
1,7
1,7
0,4
0,36
0,5
0,1
103,6
110,3
118,5
126,8
132,6
160,4
170,0
9,6
329,7
344,9
358,7
372,8
352,1
389,6
405,3
15,7

Podiel celkových čistých reklamných výdavkov ma Slovensku
2021(mil.eur)
TV	
172,4
Printy
21,8
Rádio
17,37
Outdoor
17,3
Kino
0,36
Online
160,4
Spolu
389,6

2022(mil.eur)	Podiel 2021(%)	Podiel 2022(%)
179,5
44,3
44,2
20,8
5,1
5,6
16,9
4,2
4,5
17,7
4,4
4,4
0,5
0,1
0,1
170,0
41,9
41,2
405,3
100
100

* obsahuje odhadované investície do Facebooku a Googlu
Zdroj: odhad UNIMEDIA
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22 vs 21 (%)
4,1%
-5,0%
-2,5%
2,5%
25,0%
6,0%
4,0%

Podiel
2022
41,9 %

0,1 %
4,4 % 4,2 %

44,3 %

5,1 %
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