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Kľúčové výsledky 

Medializácia podľa počtu príspevkov: 

•v sledovanom období 1.1.2018 – 31.12 2018 sme evidovali o Slovenskej golfovej asociácií a jej predstaviteľoch celkom 

188 relevantných príspevkov;  

•najvyšší počet príspevkov média publikovali dňa 5.10.2018 (39), kedy informovali o profesionálnom hráčovi Rory 

Sabbatini, ktorý  prijal ponuku od SKGA na reprezentovať Slovensko v golfe a  má reálnu šancu ísť na OH 2020 do 

Tokia 

 

Medializácia v titulkoch príspevkov: 

najviac sa v titulkoch príspevkov vyskytovalo slovo golf respektíve jeho obmeny (golfista,golfisti)  (130) nasledovalo 
meno hráča Sabbatini  (40). Slovenská golfová asociácia sa v titulkoch objavila šesť krát 

 

Medializácia v skupinách médií: 

• najviac príspevkov uverejnili online média (143, 76%); 

• v printoch vyšlo 35 príspevkov ( 19 %); 

• v tlačových agentúrach TASR/SITA bolo prevzatých  9 príspevkov 

• jeden príspevok zverejnila TV Markíza 

• Góly body sekundy, Športové noviny ani ďaľšie športové relácie SK televízií monitorovacie služby neposkytujú 

 

 



Advertising Value Equivalency: 

•celkové finančné zhodnotenie medializácie  dosiahlo hodnotu AVE: 255 707, 00€; 
•najvyšší podiel na finančnom zhodnotení medializácie mala skupina Print, t.j. 50% (AVE: 128 955€); 
•najnižší podiel TV, t.j. 11,00% (AVE: 26 702,00 €) 
 

GRP´s: 

•celkové zhodnotenie medializácie dosiahlo hodnotu GRP´s  41 243,16 bodu; 
•najvyšší podiel na medializácii mali príspevky zverejnené v online médiách 
•najnižší podiel agentúrne spravodajstvo TASR/SITA, nakoľko je tento zdroj primárne určený pre 
novinársku obec 

Kľúčové výsledky 





Medializácia v skupinách médií 
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Medializácia v skupinách médií 
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Medializácia v skupinách médií 

 Medializácia podľa typu médiá  Podiel v AVE 
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Mediálny vplyv 
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Mediálny vplyv vyjadruje mieru, v akej príspevok zasiahol čitateľov, poslucháčov alebo divákov. Vychádza z „priemerného“ oslovenia percentuálneho podielu populácie 
staršej ako 14 rokov (vrátane), ktorú v SR tvorí 4,7 milióna obyvateľov. Tento parameter vychádza predovšetkým z čítanosti a sledovanosti jednotlivých médií, v prípade 
tlače zároveň zohľadňuje umiestnenie článku v rámci titulu.  
Jednotkami merania mediálneho vplyvu sú tzv. GRP (Gross Rating Points), pričom jeden GRP zodpovedá jednému percentu populácie SR staršej ako 14 rokov, teda skupine 
47 000 čitateľov, ktorí sa mohli s publikovaným príspevkom zoznámiť. Čitateľ, ktorý mohol prečítať viac než jeden príspevok, je pritom započítaný opakovane. V grafe 
mediálneho vplyvu sú započítané len média, ktoré sú monitorované spoločnosťou NEWTON Media spol. s.r.o. Spravodajstvo TASR má takmer nulový mediálny vplyv medzi 
recipientmi, pretože je určené pre novinársku obec.  



Cieľ analýzy: 

•v hlavným cieľom bolo vytvoriť prehľadnú komparatívnu, kvantitatívnu mediálnu analýzu 

komunikovaných tém v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 

•sledované boli kľúčové slová : Slovenská golfová asociácia, golf 

 

Nerelevantné články: 

• vyradené boli všetky články, ktoré nesúviseli so SGKA 

 

Mediálny vplyv (GRP) a AVE: 

•    do grafov boli započítané len hodnoty médií monitorovaných spoločnosťou NEWTON Media, 

spol s.r.o 

 

Metodika 


