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ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV HUDOBNÉHO TRHU V ROKU 2017

POMER FYZICKÝCH A DIGITÁLNYCH PRÍJMOV  |  2013 - 2017
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Príjmy hudobného priemyslu vzrástli na Slovensku za rok 2017 o 23% na 11,2 miliónov Eur. Po niekoľkých rokoch oživenia hudobného trhu, 
ktoré sa prejavovalo zastavením poklesov trvajúcich viac ako dekádu, prichádza rok výrazného nárastu, v ktorom predaje hudby vzrástli 
v porovnaní s rokom 2016 o 18%. Ďalšou príčinou nárastu je prudké navýšenie príjmov z tzv. prevádzkových práv, ktoré je spôsobené najmä 
jednorazovým doplatkom za pamäťové médiá, ktorý sa už v tejto miere nebude v ďalších rokoch opakovať. 
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IFPI už od roku 2014 vydáva štatistické údaje v medzinárodnom formáte, teda dáta, ktoré obsahujú fyzické a digitálne predaje, ako aj 
príjmy zo synchronizácií a prevádzkových práv, ktoré tradične vyberajú kolektívni správci. IFPI sa tiež každoročne, pri koncipovaní svojich 
štatistických údajov, snaží o čo najširšie pokrytie trhu, a teda oslovuje nielen členské firmy IFPI, ale aj firmy nečlenské tak, aby naše štatis-
tické údaje predostreli čo najpresnejší obraz reality hudobného trhu. Nárast predajov je očividný nielen v porovnaní s rokom 2016, ale tiež 
v porovnaní s príjmami z tzv. prevádzkových práv, ktoré sú síce nižšie než príjmy z predajov, ale oproti roku 2016 vzrástli o 1,2 milióna Eur, 
čo je o 30%.

Dobrou správou pre hudobný priemysel je nárast v oblasti predaja 
fyzických nosičov (13%), na ktorom má zásluhu najmä stúpajúca 
tendencia predaja vinylov, ktorá trvá už niekoľko rokov. Minulý rok 
stúpli predaje tohto špecifického segmentu na dvojnásobok. 

Digitálny segment narástol v porovnaní s rokom 2016 o 23%, pričom tvorí 
55% z celkových predajov oproti 53 % v roku 2016. Trend prevahy digitá-
lu nad fyzickými predajmi tak pokračuje aj v roku 2017. Digitálne šírenie 
hudby je úspešné vďaka fungujúcim streamingovým službám, ktorých 
spektrum zahŕňa všetkých veľkých medzinárodných hráčov (Apple Mu-
sic, Spotify, Deezer, Google Play). Celkový prehľad všetkých dostupných 
digitálnych hudobných služieb nájdete na: www.pro-music.org.
V roku 2017 dochádza k zásadnému nárastu streamingových predajov, 
a to o 33%, čím ich podiel tvorí 86% z celku digitálu. Drobný nárast pozo-
rujeme aj v prípade downloadu, ktorý v porovnaní s rokom 2016 vzrástol 
o 8% a v súčasnej dobe reprezentuje zhruba 14% z celkových digitálnych 
predajov.
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NÁRAST STREAMINGOVÝCH PRÍJMOV  |  2014 - 2017

NÁRAST POČTU PLATIACICH UŽÍVATEĽOV 
STREAMINGOVÝCH SLUŽIEB

PODIELY NA TRHU |  2017

ZÁVER |  PETER RIAVA / UNIVERSAL MUSIC S.R.O.

TOP 10 |  NAJPREDÁVANEJŠIE DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ ALBUMY 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2017  |  SLOVENSKO

 2014 2015 2016 2017

m
il. 

EU
R

v t
isí

co
ch

 2015 2016 2017

* kvalifikovaný odhad ČNS IFPI
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Pokiaľ máme reflektovať aj medzinárodnú situáciu, sú tu jedno-
značné trendy smerujúce k šíreniu hudby prostredníctvom internetu.  
V roku 2004 bolo legálne na internete k dispozícii 6 miliónov skladieb 
a on-line služby existovali len v šiestich krajinách EÚ, v roku 2014 je  
k dispozícii na internete 43 miliónov skladieb a hudobné on-line služby 
fungujú v 28 krajinách EÚ. Napriek tomu príjmy hudobného priemyslu 
činili v roku 2004 16,8 miliardy EUR, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo len 
11,2 miliardy Eur. Celý trh s digitálnou hudbou je totiž pokrivený exis-
tenciou služieb parazitujúcich na legálnom obsahu. Európska komi-
sia však v poslednom období opakovane vyjadrila znepokojenie nad 
stavom on-line prostredia a adresovala týmto smerom aj niekoľko 
legislatívnych návrhov, ktoré by situáciu na internete mohli vyriešiť  
v prospech legálnych poskytovateľov služieb, čo by do budúcna 
mohlo navýšiť príjmy plynúce z moderných predajných kanálov.

„„ Za nárast trhu v roku 2017 sme, samozrejme, radi a je to pre nás 
významný signál a povzbudenie do budúcnosti, kedy navýšené prí-
jmy použijeme na vyhľadávanie a rozvíjanie nových talentov. Avšak 
ani nárast v celkovom objeme 23% nemôže pokryť naše straty z mi-
nulých rokov, kedy hudobný priemysel trpel nielen zmenou obchod-
ného modelu, ale najmä toleranciou voči nelegálnym hudobným 
službám zo strany väčšinovej spoločnosti.“

Vplyv dohody medzi Deezerom a Telekomom je badateľný v prí-
jmoch zo streamingu v roku 2015, kedy táto spoločná ponuka spo-
trebiteľov, napriek očakávaniam, masovo neoslovila a v konečnom 
dôsledku nepriniesla zásadné navýšenie predplatiteľov streamingo-
vých služieb. Po utlmení tejto spolupráce v roku 2016 sa s konečnou 
platnosťou ukázalo, že streamingové služby sú už schopné fungovať 
samostatne a sú podstatnou súčasťou trhu s hudbou. Medziročné 

Vedúcu pozíciu na slovenskom hudobnom trhu obhájilo vydava-
teľstvo  Universal Music (22,6%) nasledované ďalšími nadnárodnými 
spoločnosťami  Sony Music (19,6%) a  Warner Music (18%).

porovnanie príjmov zo streamingových služieb (nárast o 33%) ukazuje 
skutočný záujem užívateľov o tieto služby, a to aj bez špeciálnych pon-
úk zo strany telefónnych operátorov. Celkové príjmy zo streamingu za 
rok 2017 tvoria 2,8 miliónov Eur, pričom v roku 2016 to bolo 2,1 milióna 
Eur. Tomu zodpovedá aj odhadovaný počet predplatiteľov (75 000 uží-
vateľov v roku 2017), ktorý oproti roku 2016 prudko vzrástol, a to o 63%.

 1 Ed Sheeran Divide Warner Music
 2 Depeche Mode Spirit Sony Music
 3 Rag‘n‘Bone Man Human Sony Music
 4 Imagine Dragons Evolve Universal Music
 5 P!nk Beautiful Trauma Sony Music
 6 Collegium Musicum Konvergencie Opus
 7 Richard Müller Výberovka 1984 - 2017 Universal Music
 8 IMT Smile hiSTORY Universal Music
 9 Horkýže Slíže Platinum Collection Warner Music
 10 The Weeknd Starboy Universal Music


