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ABSTRACT:
The article analyzes corelation of chosen indicators of economical development SR and points at direct infl uence 
in development of volume medial expenses in non specialized retail segment in conditions of SR. The article is 
also about development of particular economical indicators, medial expenses of chosen investors group in 2006 
to 2011 and their inner structure. The aim of article is to point at how volume of top-heaviness fi nance resources 
in media relies on actual cyclical progress of economical indicators from the view of the four biggest investors in 
non specialized retail segment in Slovakia. The result of this article explicitly confi rms the presumption of corela-
tion between chosen macroeconomic indicators and volume media expenses of select group of advertisers in non 
specialized retail segment and also the rule that the effi ciency of the national economy infl uences the effi ciency 
of individual businesses and their own communication activities with the target market. 
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Úvod
 V!konnos" národného hospodárstva je meraná na základe makroekonomick!ch ukazovate#ov, prostred-
níctvom ktor!ch je mo$né determinova" v!voj ekonomiky z h#adiska jej jednotliv!ch cyklov, pochopi" vz"ahy 
medzi spotrebou, úsporami a investíciami, ale aj vysvetli" vzájomné závislosti vpl!vajúce na mikroekonomick! 
v!voj jednotliv!ch trhov!ch subjektov. Samotná v!konnos" ekonomiky je pod#a Lisého determinovaná efektívnou 
%innos"ou a vzájomnou spoluprácou &tyroch sektorov (domácnosti, fi rmy, &tát a zahrani%ie), ktoré tvoria ucelen!, 
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vzájomne sa ovplyv+ujúci a závisl! systém vz"ahov.1 Domácnosti sú vlastníci v!robn!ch faktorov (práca, pôda, 
kapitál), ktor!ch realizáciou na trhu získavajú potrebn! príjem na uspokojovanie svojich potrieb. Firmy pred-
stavujú sektor, ktor! na jednej strane kupuje v!robné faktory od domácností a na strane druhej predáva spot-
rebné statky a slu$by domácnostiam. 'tát je sektor, ktor! prostredníctvom da+ov!ch príjmov získan!ch od 
fi riem a domácností zabezpe%uje transferové platby smerujúce k vyrovnávaniu nedostatkov trhového mechaniz-
mu. 'tvrt!m sektorom je zahrani%ie, ktoré prostredníctvom nákupov spotrebn!ch statkov a slu$ieb ovplyv+uje 
zahrani%noobchodnú politiku. 
 Vzájomné vz"ahy medzi uveden!mi sektormi a ich vzájomná interakcia odzrkad#uje celkovú v!konnos" 
ekonomiky danej krajiny. Z uvedeného vypl!va, $e jednotlivé sektory sa vzájomne ovplyv+ujú a ich %innos" má 
priamy vplyv na v!voj makroekonomick!ch veli%ín, ktoré recipro%ne vpl!vajú na hospodársky v!voj jednotliv!ch 
podnikate#sk!ch subjektov. Z tohto poh#adu je nevyhnutné pozna" sú%asn! v!voj národného hospodárstva a uve-
domi" si dopady, ktoré mô$u nasta" vplyvom jeho cyklického v!voja.

V!voj vybran!ch ukazovate#ov 
ekonomického v!voja SR
 Základnou makroekonomickou veli%inou, ktorou mo$no mera" v!konnos" národného hospodárstva, je 
hrub! domáci produkt (,alej len HDP). HDP vyjadruje súhrn spotrebn!ch a investi%n!ch statkov vrátane slu$ieb 
vyroben!ch a realizovan!ch v!robn!mi faktormi na území daného &tátu za ur%ité presne &pecifi kované obdobie. 
Nasledujúci graf (Graf 1) zobrazuje v!voj HDP na Slovensku v rokoch 2006 a$ 2011 v be$n!ch cenách. Pri po-
h#ade na uveden! graf mo$no z h#adiska HDP vidie" v!voj slovenského hospodárstva, ktoré v roku 2008 dosiahlo 
svoje maximum z obdobia pred hospodárskou krízou. Sled nasledujúcich hospodárskych okolností vyvolal pokles 
a v roku 2009 bola hodnota HDP takmer porovnate#ná s rokom 2007. V sú%asnosti je objem HDP na svojom 
maxime a za rok 2011 dosiahol úrove+ 69 mld. € (Uvedená hodnota predstavuje odhad, ktor! vychádza zo zverej-
nen!ch &tatistick!ch údajov za 1. – 3. kvartál roka 2011 a pre potreby vy%íslenia ucelenej kumulatívnej hodnoty je 
4. kvartál odhadnut! pod#a modelu rastu v 4. kvartáli predchádzajúceho roka 2010.).

Graf 1 V!voj hrubého domáceho produktu SR v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 V!voj HDP za rok 2006 a$ 2011 charakterizuje aj nasledujúci graf (Graf 2), ktor! zobrazuje indexov! 
v!voj hodnôt HDP v dan!ch rokoch. Bázick! index porovnáva v!voj hodnôt HDP v jednotliv!ch rokoch k zá-
kladnému obdobiu (pre potreby tohto príspevku je za základné obdobie stanoven! rok 2006). Krivka bázické-
ho indexu kopíruje v!voj v súlade s predchádzajúcim grafom a zobrazuje zlom na prelome rokov 2008 a 2009, 
kedy sa na Slovensku prejavil vplyv svetovej hospodárskej krízy, ktor! spôsobuje pokles v!konnosti ekonomiky. 

1 LIS), J. a kol.: Ekonómia - V&eobecná ekonomická teória. 'tvrté vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2002. s. 275.

 Za%iatok roka 2010 zaznamenal vzostupnú tendenciu HDP. Naopak, re"azov! index porovnáva hodnote-
né obdobie s predchádzajúcim a odrá$a makroekonomickú veli%inu – ekonomick! rast. Krivka re"azového indexu 
nazna%uje, $e sú%asn! ekonomick! rast je ni$&í ako pred rokom 2006, av&ak v priemernom vyjadrení HDP rástlo 
v rokoch 2006 a$ 2011 medziro%ne o takmer 5,4 %. 

Graf 2 Indexov! v!voj hrubého domáceho produktu SR

Zdroj: vlastné spracovanie

 Okrem makroekonomického ukazovate#a HDP sú 'tatistick!m úradom SR sledované aj ,al&ie ukazova-
tele – zamestnanos", spotrebite#ské ceny, platobná bilancia, priemerná mesa%ná mzda, %innos" vnútorného ob-
chodu a ,al&ie. Z h#adiska rozsahu a potrieb tohto príspevku sú zvolené len vybrané ukazovatele ekonomického 
v!voja SR, okrem ukazovate#a HDP sú podstatné ukazovatele v!davkov domácností, priemernej mzdy a tr$ieb 
maloobchodu ako %innosti vnútorného obchodu.
 Ukazovate# HDP umo$+uje vy%ísli" celkové v!davky slovensk!ch domácností, ktoré v priemere predsta-
vujú v!&ku 48 % z HDP. Ke,$e ide o priamu úmeru vyjadrenú percentuálne, je priebeh v!davkov domácností 
zhodn! s v!vojom HDP. V!voj v!davkov domácností zobrazuje nasledujúci graf (Graf 3). 

Graf 3 V!voj celkov!ch v!davkov slovensk!ch domácností v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 V sú%asnosti mo$no odhadova", $e priemerné v!davky v&etk!ch slovensk!ch domácností predstavujú v!&-
ku 33 mld. €. To znamená, $e ka$dá priemerná domácnos" na Slovensku minie mesa%ne takmer 1 450 € (údaj 
agregovan! na základe s%ítania obyvate#stva z roku 2001, ktor! udáva po%et 1 900 344 domácností). Pri poh#ade 
na priemerné v!davky domácnosti je vhodné poukáza" na v!voj priemernej mzdy. V sú%asnosti je v!&ka priemer-
nej mzdy v hospodárstve 771,60 €. Nasledujúci graf (Graf 4) zobrazuje v!voj priemern!ch v!davkov domácností 
a priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2006 a$ 2011.
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Graf 4 V!voj priemern!ch v!davkov slovenskej domácnosti a priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR v 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Pri poh#ade na v!voj oboch ukazovate#ov z h#adiska re"azov!ch indexov (Graf 5), ktoré porovnávajú me-
dziro%n! rast, resp. pokles, je zjavné, $e od roku 2010 je rast priemern!ch v!davkov slovenskej domácnosti v!raz-
ne vä%&í ako rast priemernej mzdy v hospodárstve. Uveden! jav je spôsoben! rastom cenovej hladiny produktov 
spotrebného ko&a. Priemerná mzda v hospodárstve rástla v rokoch 2006 a$ 2011 v priemere o 5,1 % a priemerné 
v!davky na domácnos" v priemere o 5,7 %. 

Graf 5 Indexov! v!voj priemern!ch v!davkov domácností a priemernej mzdy v hospodárstve SR

Zdroj: vlastné spracovanie

 Vychádzajúc zo &tatistickej klasifi kácie ekonomick!ch %inností SK NACE Rev, ,al&ím dôle$it!m ukazo-
vate#om, vypl!vajúcim zo samotného zamerania tohto príspevku, sú tr$by za vlastné v!kony a tovar maloobchodu 
okrem motorov!ch vozidiel. 2. Nasledujúci graf (Graf 6) zobrazuje v!voj tr$ieb v maloobchode okrem motorov!ch 
vozidiel (,alej len tr$by v maloobchode). Obdobne ako pri HDP, aj v!voj tr$ieb je ovplyvnen! hospodárskym cyk-
lom. V roku 2008 tr$by maloobchodu kumulatívne predstavovali sumu takmer 20 mld. €, príchodom hospodár-
skej recesie tr$by v!razne klesli a v sú%asnosti sa v!davky pohybujú na úrovni 17,5 mld. €. 

Graf 6 V!voj maloobchodn!ch tr"ieb okrem motorov!ch vozidiel v SR v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Indexové porovnanie (Graf 7) demon&truje v!razn! medziro%n! prepad tr$ieb maloobchodu v roku 2009, 
ktoré bolo spôsobené negatívnym vplyvom hospodárskeho cyklu. Od uvedeného roku tr$by maloobchodu po-
zvo#na rastú, av&ak nedosahujú tak! medziro%n! rast ako po%as rokov ekonomickej expanzie.

 
Graf 7 Indexov! v!voj maloobchodn!ch tr"ieb okrem motorov!ch vozidiel v SR

Zdroj: vlastné spracovanie

Vzájomné vz"ahy vybran!ch ekonomick!ch 
ukazovate#ov
 Na základe uveden!ch charakteristík vybran!ch ukazovate#ov ekonomického v!voja SR mo$no pre po-
treby tohto príspevku formulova" predpoklad vzájomnej úzkej väzby. To znamená, $e negatívne v!kyvy hospo-
dárskeho cyklu spôsobia negatívny dopad na hospodárenie podnikate#sk!ch subjektov v maloobchode v podobe 
poklesu tr$ieb. A naopak, hospodársky rast vyvolá rast tr$ieb a zlep&enie hospodárskej situácie u podnikate#-
sk!ch subjektov v maloobchode. Pre overenie stanoveného predpokladu je vyu$itá regresná a korela%ná anal!-
za, prostredníctvom ktor!ch budú vysvetlené vzájomné vz"ahy vybran!ch ekonomick!ch ukazovate#ov vo vz"ahu 
k tr$bám maloobchodu.
 Regresná anal!za umo$+uje odhadnú" funk%n! vz"ah vzájomn!ch závislostí medzi vysvet#ovanou a vysvet-
#ujúcou premennou. Pri porovnávaní vzájomn!ch vz"ahov vybran!ch ukazovate#ov ekonomického v!voja SR sú 
vysvet#ovanou, a teda závislou premennou ukazovatele tr$by maloobchodu a priemerné v!davky na domácnos". 
Ostatné ukazovatele sú vyu$ité ako nezávislé premenné vyvolávajúce zmeny závislej premennej. Prostredníctvom 
korela%nej anal!zy mo$no ur%i" tesnos" lineárnej závislosti závislej a nezávislej premennej. V nasledujúcom texte 
bude popísan! vzájomn! vz"ah medzi ukazovate#mi:

 - tr$by v maloobchode a HDP,
 - tr$by v maloobchode a v!davky slovensk!ch domácností,
 - priemerné v!davky slovenskej domácnosti a priemerná mzda v národnom hospodárstve.

Vz"ah ukazovate#a tr$ieb v maloobchode k HDP
 Tak ako u$ bolo uvedené, HDP predstavuje základn! makroekonomick! ukazovate# v!konnosti národ-
ného hospodárstva. To znamená, $e ak má by" potvrden! predpoklad vzájomnej závislosti, musí zmena HDP 
vyvola" zmenu na tr$bách maloobchodn!ch subjektov. Vyu$itím regresného modelu závislosti ukazovate#a tr$ieb 
v maloobchode od ukazovate#a HDP je mo$né demon&trova" vzájomnú väzbu, ktorú demon&truje lineárny model 
(y = a + b*X). Prostredníctvom v!po%tu získame bodov! odhad vyrovnávajúcej priamky, ktorej rovnica má tvar: 
tr$by maloobchodu = -4,36757 + 0,333774*HDP. Pod ozna%ením (a) rozumieme lokujúcu kon&tantu, ktorá vy-
jadruje, aké priemerné tr$by v maloobchode v mld. € mo$no o%akáva" pri nulovej hladine HDP. Av&ak z h#adiska 
vecnej interpretácie nám lokujúca kon&tanta poskytuje len informáciu o umiestnení regresnej priamky (Graf 8). 
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 Pod ozna%ením (b) rozumieme regresn! koefi cient, ktor! predstavuje smernicu vyrovnávajúcej priamky. 
Z hodnoty regresného koefi cienta mo$no usúdi", $e ak hodnota HDP vzrastie o 1 mld. €, tr$by maloobchodu 
vzrastú o 333,8 mil. €.

 
Graf 8 Vz#ah ukazovate$a tr"ieb v maloobchode k HDP v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Uvedené tvrdenie a &tatistická v!znamnos" odhadnutého modelu je overená prostredníctvom testovacej 
charakteristiky Fisherovo rozdelenia so spo#ahlivos"ou 95 %. Prostredníctvom bodového odhadu koefi cienta ko-
relácie (0,8426) mo$no odvodi" tesnos" lineárnej závislosti, ktorá pre uveden! model predstavuje silnú priamu 
lineárnu závislos". Na základe koefi cienta determinácie je mo$né odvodi" tvrdenie, $e hodnota HDP vysvet#uje 
variabilitu tr$ieb maloobchodu na takmer 71 % a 29 % variability tr$ieb maloobchodu mo$no vysvetli" in!mi 
%inite#mi. 

Vz"ah ukazovate#a tr$ieb v maloobchode 
k v!davkom slovensk!ch domácností
 Ke,$e v!davky domácností sú priamo odvodené od ukazovate#a HDP, mo$no na základe uvedeného mo-
delu charakterizova" aj toto$nú závislos" tr$ieb maloobchodu od v!davkov domácnosti. Nasledujúci graf (Graf 9) 
uvádza tvar vyrovnávajúcej priamky nasledovne: Tr$by maloobchodu = - 4,36757 + 0,695362*V!davky domác-
ností. Z vecného h#adiska nemá zmysel interpretova" lokujúcu kon&tantu, iba jej regresn! koefi cient, z ktorého 
mo$no usúdi", $e ak sa zv!&ia v!davky domácností o 1 mld. €, tr$by maloobchodu vzrastú o 695,4 mil. €.

Graf 9 Vz#ah ukazovate$a tr"ieb v maloobchode k v!davkom slovensk!ch domácností v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Uvedené tvrdenie a &tatistická v!znamnos" odhadnutého modelu je overená prostredníctvom testovacej cha-
rakteristiky Fisherovo rozdelenia so spo#ahlivos"ou 95 %. Prostredníctvom bodového odhadu koefi cienta korelácie 
(0,8426) mo$no odvodi" tesnos" lineárnej závislosti, ktorá pre uveden! model predstavuje silnú priamu lineárnu zá-
vislos". Na základe koefi cienta determinácie je mo$né odvodi" tvrdenie, $e v!davky domácností vysvet#ujú variabilitu 
tr$ieb maloobchodu na takmer 71 % a 29 % variability tr$ieb maloobchodu mo$no vysvetli" in!mi %inite#mi. 

Vz"ah ukazovate#a priemern!ch v!davkov 
slovenskej domácnosti k priemernej mzde 
v hospodárstve
 Uveden!m vz"ahom mo$no demon&trova", %i rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyvolá zv!&e-
nie priemern!ch v!davkov slovenskej domácnosti. Nasledujúci graf (Graf 10) uvádza tvar vyrovnávajúcej priamky 
nasledovne: Priemerné v!davky domácnosti = 189,747 + 1,60589*Priemerná mzda v hospodárstve. Z vecného 
h#adiska nemá zmysel interpretova" lokujúcu kon&tantu iba jej regresn! koefi cient, z ktorého mo$no usúdi", $e ak 
sa zv!&i priemerná mzda v hospodárstve o 1 €, priemerné v!davky v domácnosti vzrastú takmer o 1,61 €.

Graf 10 Vz#ah ukazovate$a priemern!ch v!davkov slovenskej domácnosti k priemernej mzde v hospodárstve v 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Uvedené tvrdenie a &tatistická v!znamnos" odhadnutého modelu je overená prostredníctvom testovacej 
charakteristiky Fisherovo rozdelenia so spo#ahlivos"ou 95 %. Prostredníctvom bodového odhadu koefi cienta ko-
relácie (0,8967) mo$no odvodi" tesnos" lineárnej závislosti, ktorá pre uveden! model predstavuje silnú priamu 
lineárnu závislos". Na základe koefi cienta determinácie je mo$né odvodi" tvrdenie, $e priemerná mzda v hospo-
dárstve vysvet#uje variabilitu priemern!ch v!davkov domácností na pribli$ne 80 % a 20 % variability priemern!ch 
v!davkov na domácnos" mo$no vysvetli" in!mi %inite#mi. 
 Na základe uveden!ch tvrdení mo$no predpoklada" s 95 % spo#ahlivos"ou, $e v!konnos" národného 
hospodárstva ovplyv+uje aj ekonomickú v!konnos" jednotliv!ch maloobchodn!ch subjektov, ale aj jednotlivé do-
mácnosti. Na základe v!sledkov regresnej a korela%nej anal!zy mo$no vyvodi" záver, $e rast v!davkov domácností 
spôsobí celkov! rast HDP, ale aj zv!&enie tr$ieb v maloobchode. S odôvodením na priemernú mzdu v hospodár-
stve mo$no vyvodi" záver, $e s rastom priemernej mzdy rastú v!davky domácností a t!m pádom sa zvy&ujú tr$by 
maloobchodn!ch subjektov a celkové HDP rastie. Naopak, pri poklese HDP poklesnú aj ostatné skúmané veli%iny 
a rast miezd sa spomalí. Tvrdenie potvrdzuje aj samotná hospodárska kríza, kedy v!konnos" jednotliv!ch národ-
n!ch ekonomík prudko klesla, %o sa odzrkadlilo aj na v!konnosti podnikate#sk!ch subjektov. Nástrojom pre zvlád-
nutie danej situácie boli re&trik%né opatrenia národn!ch vlád, aleo aj jednotliv!ch podnikate#sk!ch subjektov, 
ktor!ch úlohou bolo zní$enie nadmern!ch v!davkov. 



92 V!skumné "túdie Communication Today

V!voj mediálnych v!davkov v segmente 
ne&pecializovaného maloobchodu 
 Analogicky mo$no predpoklada", $e zni$ovanie a racionalizácia v!davkov sa v sfére podnikate#sk!ch sub-
jektov dotkla aj oblasti marketingu a samotnej marketingovej komunikácie. Z poh#adu návratnosti kapitálu pred-
stavuje oblas" marketingu investi%né náklady, ktor!ch podiel na tvorbe zisku nemo$no exaktne vy%ísli". Z tohto 
dôvodu nastala v!razná redukcia nákladov ur%en!ch na mediálnu komunikáciu s cie#ov!m trhom.
 Uveden! analogick! predpoklad bude overen! na základe objemu mediálnych v!davkov za obdobie rokov 
2006 a$ 2011 u 4 najvä%&ích zadávate#ov v segmente ne&pecializovaného maloobchodu na Slovensku. Predme-
tom skúmania sú &tyria najvä%&í zadávatelia v segmente ne&pecializovaného maloobchodu, ktorí sa pravidelne 
umiest+ujú v rebrí%ku t!$denníka trend – Trend Top v reklame a médiách. Pre potreby overenia stanoveného 
predpokladu budú údaje uvedené kumulatívne za skupinu &tyroch najvä%&ích zadávate#ov v segmente ne&peciali-
zovaného maloobchodu na Slovensku. 
 Sú%asn! kumulatívny v!voj mediálnych v!davkov u vybranej skupiny zadávate#ov odzrkad#uje nasledu-
júci graf (Graf 11), ktor! vychádza z monitorovaného objemu v!davkov do televízie, tla%e a rozhlasu v období 
rokov 2006 a$ 2011. Graf potvrdzuje kontinuálny rast mediálnych v!davkov v %ase ekonomickej konjunktúry 
a vrchol dosahuje v roku 2008, kedy kumulatívne v!davky vybranej skupiny zadávate#ov dosiahli hodnotu takmer 
34,5 mil. €. Po príchode ekonomickej recesie mediálne v!davky vybranej skupiny zadávate#ov prudko klesli 
a pozvo#ne sa zvy&ujú od roku 2010 na úrove+ takmer 30,3 mil. €. 

 
Graf 11 Kumulatívny v!voj mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov v mil. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Porovnanie &truktúry v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov do sledovan!ch typov médií zobrazuje nasle-
dujúci graf (Graf 12). Stredná Európa je región s ve#k!m podielom televíznej reklamy. Slovensko v tomto nie je 
v!nimkou, %o je zrejmé aj z uvedeného grafu, kde v!razne prevy&ujú v!davky smerované do televízie nad v!davka-
mi do printov!ch médií a rozhlasu.

 
Graf 12 %truktúra mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov

Zdroj: vlastné spracovanie

 Pri poh#ade na indexov! v!voj jednotliv!ch v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov v sledovan!ch typoch 
médií (Graf 13) je zaujímavé pozorova" v!razn! medziro%n! prepad v!davkov pre televíziu v roku 2009 a naopak, 
vy&&í medziro%n! rast v danom roku v prípade printov!ch médií a rozhlasu. Uvedené je spôsobené vysokou nákup-
nou cenou mediálneho priestoru v televízii. 

Graf 13 Indexov! v!voj mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov

Zdroj: vlastné spracovanie

 Televízna inzercia je vo v&eobecnosti charakterizovaná vysok!mi fi nan%n!mi v!davkami zadávate#ov, %o 
sa evidentne podpísalo pod krivku v!voja mediálnych v!davkov u vybranej skupiny zadávate#ov. Ako zobrazuje 
nasledujúci graf (Graf 14), v %ase hospodárskej recesie mo$no pozorova" v!razn! pokles objemu mediálnych 
v!davkov na úrove+ spred roka 2008. Pokles mo$no odvodi" od zna%nej fi nan%nej náro%nosti (vysoké produk%-
né náklady aj náklady na umiestnenie) a prístupu zadávate#ov h#ada" efektívnej&iu formu komunikácie s trhom. 
Sú%asn! trend nazna%uje, $e v!voj televíznych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov sa stabilizuje a je mo$né 
o%akáva" ich mierne zv!&enie.

Graf 14 V!voj mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov do televízie v mil. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Tla%ová inzercia sa z poh#adu preinvestovan!ch fi nan%n!ch prostriedkov zadávate#ov vyzna%uje najni$&ou 
fi nan%nou náro%nos"ou. V %ase prv!ch prejavov hospodárskej recesie v roku 2009 sa úrove+ v!davkov do prin-
tov!ch médií u vybranej skupiny zadávate#ov viac ako zdvojnásobila, %o je mo$né vidie" na nasledujúcom grafe 
(Graf 15). Dôvodom boli spomínané ni$&ie náklady na inzerciu a v!razn! pokles televíznej inzercie. Od uvedené-
ho roku má v!voj klesajúcu tendenciu a v sú%asnosti sa v!davky vybranej skupiny zadávate#ov pribli$ne pohybujú 
na úrovní ako v roku 2008.
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Graf 15 V!voj mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov do printov!ch médií mil. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Rozhlasová inzercia sa v porovnaní s reklamou v printov!ch médiách vyzna%uje vy&&ou fi nan%nou náro%-
nos"ou a v kone%nom dôsledku tie$ vy&&ím objemom v!davkov. V %ase hospodárskej recesie mo$no na nasledujú-
com grafe (Graf 16) pozorova" podobne ako pri printov!ch médiách nárast v!davkov pri vybranej skupine zadáva-
te#ov, av&ak s rozdielom vzostupného trendu. Sú%asná tendencia u vybran!ch zadávate#ov nazna%uje, $e v!davky 
smerované do rozhlasu budú v porovnaní s najsilnej&ím hospodárskym rokom 2008 o takmer dvojnásobok vy&&ie.

 
Graf 16 V!voj mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov do rozhlasu v mil. 

Zdroj: vlastné spracovanie

Vz"ah vybran!ch ekonomick!ch ukazovate#ov 
k v!voju mediálnych v!davkov v segmente 
ne&pecializovaného maloobchodu
 Na základe uvedenej charakteristiky mediálnych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov, ale aj charak-
teristík vybran!ch ukazovate#ov ekonomického v!voja SR mo$no overi" uveden! predpoklad priamej závislosti 
mediálnych v!davkov od dosiahnut!ch maloobchodn!ch tr$ieb a HDP. -o znamená, $e s rastom maloobchodn!ch 
tr$ieb a objemu HDP budú rás" aj mediálne v!davky a naopak, pokles tr$ieb a objemu HDP vyvolá pokles medi-
álnych v!davkov. Uveden! predpoklad bude obdobne overen! prostredníctvom regresnej a korela%nej anal!zy, 
ktoré ozrejmia vzájomnú závislos", ale aj silu vzájomnej väzby. 
 Vyu$itím regresného modelu závislosti ukazovate#a mediálnych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov od 
ukazovate#a tr$ieb v maloobchode je mo$né demon&trova" ich vzájomnú väzbu, ktorú demon&truje lineárny mo-
del. Prostredníctvom v!po%tu získame bodov! odhad vyrovnávajúcej priamky, ktorej rovnicu: Mediálne v!davky = 
-0,0427768 + 0,00409185*Tr$by maloobchodu zobrazuje nasledujúci graf (Graf 17). Z vecného h#adiska nemá 
zmysel interpretova" lokujúcu kon&tantu, ale iba jej regresn! koefi cient, z ktorého mo$no usúdi", $e ak sa zv!&ia 
tr$by v maloobchode o 1 mld. €, mediálne v!davky vybranej skupiny zadávate#ov vzrastú takmer o 4,1 mil. €.

 
Graf 17 Vz#ah ukazovate$a mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov k tr"bám maloobchodu v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Uvedené tvrdenie a &tatistická v!znamnos" odhadnutého modelu je overená prostredníctvom testovacej 
charakteristiky Fisherovo rozdelenia so spo#ahlivos"ou 95 %. Prostredníctvom bodového odhadu koefi cienta ko-
relácie (0,9380) mo$no odvodi" tesnos" lineárnej závislosti, ktorá pre uveden! model predstavuje silnú priamu 
lineárnu závislos". Na základe koefi cienta determinácie je mo$né odvodi" tvrdenie, $e v!&ka dosiahnut!ch tr$ieb 
v maloobchode vysvet#uje variabilitu mediálnych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov na takmer 88 % a 12 % 
variability mediálnych v!davkov mo$no vysvetli" in!mi %inite#mi.
 Vzájomná lineárna závislos" tr$ieb v maloobchode a mediálnych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov 
predur%uje aj vzájomn! vz"ah k makroekonomickému ukazovate#u HDP. Krivku lineárneho modelu demon&truje 
nasledujúci graf (Graf 18), prostredníctvom ktorého mo$no vyjadri" závislos" rastu mediálnych v!davkov vybranej 
skupiny zadávate#ov od rastu celkového HDP. To znamená, $e ak sa zv!&i HDP o 1 mld. €, mediálne v!davky 
vybranej skupiny zadávate#ov vzrastú pribli$ne o 1,5 mil. €.

 
Graf 18 Vz#ah ukazovate$a mediálnych v!davkov vybran!ch zadávate$ov k HDP v mld. 

Zdroj: vlastné spracovanie

 Uvedené tvrdenie a &tatistická v!znamnos" odhadnutého modelu je overená prostredníctvom testovacej 
charakteristiky Fisherovo rozdelenia so spo#ahlivos"ou 95 %. Prostredníctvom bodového odhadu koefi cienta ko-
relácie (0,8890) mo$no odvodi" tesnos" lineárnej závislosti, ktorá pre uveden! model predstavuje silnú priamu 
lineárnu závislos". Na základe koefi cienta determinácie je mo$né odvodi" tvrdenie, $e hodnota ukazovate#a HDP 
vysvet#uje variabilitu mediálnych v!davkov vybranej skupiny zadávate#ov na pribli$ne 79 % a 21 % variability me-
diálnych v!davkov mo$no vysvetli" in!mi %inite#mi.



96 V!skumné "túdie Communication Today

 Na základe uveden!ch tvrdení mo$no predpoklada" s 95 % spo#ahlivos"ou, $e v!voj národného hospodár-
stva ovplyv+uje aj mediálne v!davky vybranej skupiny zadávate#ov. Z v!sledkov regresnej, ale aj korela%nej anal!zy 
mo$no vyvodi" záver, $e rast HDP vyvolá rast tr$ieb v maloobchode, %ím sa zv!&ia aj mediálne v!davky vybranej 
skupiny zadávate#ov, a naopak, poklesom HDP poklesnú tr$by v maloobchode, %o vyvolá pokles v mediálnych 
v!davkoch vybranej skupiny zadávate#ov.

Záver
 Cie#om príspevku bolo poukáza" na závislos" objemu preinvestovan!ch fi nan%n!ch prostriedkov v médi-
ách a aktuálneho cyklického v!voja ekonomick!ch ukazovate#ov z poh#adu &tyroch najvä%&ích zadávate#ov v seg-
mente ne&pecializovaného maloobchodu na Slovensku. Na základe charakteristík mediálnych v!davkov vybran!ch 
zadávate#ov, vybran!ch ekonomick!ch ukazovate#ov a ich v!voja v rokoch 2006 a$ 2011 bola prostredníctvom 
regresnej a korela%nej anal!zy potvrdená silná lineárna závislos" porovnávan!ch vz"ahov. Na tomto základe mo$no 
vyvodi" záver, $e rast ekonomick!ch ukazovate#ov, ako sú HDP a v!davky slovensk!ch domácností, majú v!razn! 
vplyv na zv!&enie tr$ieb v maloobchode. S odôvodením na priemernú mzdu v hospodárstve mo$no vyvodi" zá-
ver, $e s rastom priemernej mzdy rastú v!davky domácností, a t!m sa zvy&ujú tr$by maloobchodn!ch subjektov 
a celkové HDP rastie. Naopak, pri poklese HDP poklesnú aj ostatné skúmané veli%iny a rast miezd sa spomalí. 
Prostredníctvom uveden!ch &tatistick!ch metód bola potvrdená aj závislos" mediálnych v!davkov vybran!ch zadá-
vate#ov od rastu HDP a v!voja tr$ieb v maloobchode. Z tohto poh#adu mo$no vyvodi" záver, $e rast HDP vyvolá 
rast tr$ieb v maloobchode, %ím sa zv!&ia aj mediálne v!davky vybranej skupiny zadávate#ov, a naopak, poklesom 
HDP poklesnú aj tr$by v maloobchode, %o vyvolá pokles v mediálnych v!davkoch vybranej skupiny zadávate#ov. 
Z uvedeného vypl!va, $e ka$dá v!raznej&ia zmena makroekonomick!ch ukazovate#ov má podstatn! vplyv na v!voj 
ekonomick!ch, ale aj marketingov!ch ukazovate#ov jednotliv!ch subjektov trhu. 

LITERATÚRA:
LIS), J. a kol.: Ekonómia - V&eobecná ekonomická teória. 'tvrté vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2002. ISBN 80-
89047-35-1
Stratégie: Mesa%ník i marketingu, reklame, online, mediách a out of home. 'éfred. Martin Mazag. Bratislava : ECOPRESS 
Magazines, 2006 – 2011.
'tatistick! úrad SR. 2006 – 2011. Ukazovatele ekonomického v!voja SR [online]. 2012. [cit. 2012.02.10]. Dostupné na inter-
nete: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=20>
TNS. 2012. TNS Media Intelligence [online]. 2012. [cit. 2012.02.10]. Dostupné na internete: <http://www.tns-adexpress.sk/>
TREND TOP v reklame a médiách : ro%enka. In: TREND: T!$denník o ekonomike a podnikaní. 'éfred. Pavol Su,a. Bratislava 
: TREND Holding, 2006 – 2010.


