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Barnum & Bailey ako svetová značka 

Barnum and Bailey like world known brand 

 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 

 

Abstrakt: Cirkus Barnum & Bailey od svojho vzniku v roku 1881 vytvoril prototyp medzi-

národne úspešnej značky, kde sa kvalita ponúkaného produktu snúbila so strategicky 

premysleným marketingom. Predmetná štúdia analyzuje najvýznamnejšie akvizície značky,  

jej marketingové aktivity, ako aj  profesné a životné osudy jej zakladateľov P. T. Barnuma 

a J. A. Baileyho. 

 

Kľúčové slová: cirkus, zábavný priemysel, reklamná kampaň, public relation, značka, 

promotérske aktivity  

 

Abstract:  Since 1881 when the circus Barnum and Bailey was founded, it has served as an 

exceptional example of a prototype of a successful brand commingling the quality of 

a product  with a strategically directed marketing.  The author in his study analyses the 

major acquisitions of the brand at issue, its marketing activities, as well as personal and 

professional histories of its promoters and founders, i.e. P.T. Barnum and J.A. Bailey. 

 

Key words: circus, show business, advertising campaign, public relations, brand, 

promotion activity 
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Úvod 

 

Namiesto odpočinku sa však Barnum po uplynutí troch rokov od požiaru jeho 

múzea púšťa do jedného z najväčších  dobrodružstiev svojho života.  V roku 1871 zakladá 

vo Wisconsine spoločne s podnikateľom Williamom Cameronom Coupom cirkus, ktorý sa 

o pár rokov stane  svetovou senzáciou.  Barnum má síce v rámci zábavného priemyslu na 

konte mnohé prvenstvá a priekopnícke projekty, ale v tomto prípade sa spoľahol na skú-

senosti svojho spoločníka,  ktorého meno bolo pre históriu novodobého amerického cir-

kusu jedným z kľúčových.  

V druhej polovici 19. storočia priniesol americký typ cirkusu niekoľko inovácií, 

ktoré neskôr ovplyvnili aj vývin cirkusového umenia v Európe. V prvom rade to bolo 

spojenie tradičných programov (drezúra koní, vystúpenia artistov a žonglérov a pod.) 

s freakshow,  menažériou a číslami klaunov.  Amerika navyše prispela do dejín svetového 

cirkusu aj “vynálezom” šapitó, teda pláteného stanu, ktorý bol prvý raz vztýčený ešte 

v roku 1825. V posledných dvoch dekádach 19. storočia väčšina amerických cirkusov 

začala implantovať do programovej skladby reálie divokého západu.  Štylizované,  kostý-

mové vystúpenia krotiteľov koní,  čísla nazvané “one-horse-show, ostrostrelci a žongléri 

s lasom" dostávali vďaka narastajúcej popularite čoraz väčší  priestor. (BURGESS, 1974, s. 

69).  William Cameron Coup ako prvý  zaviedol pre diaľkové presuny cirkusu špeciálne 

upravené vlaky, ktoré jeho spoločník a marketingový expert Barnum vylepšil “brandin-

gom”, aby tak do pomyselnej knihy reklamných prvenstiev zapísali pojem, ktorý približne 

o päťdesiat rokov neskôr dostane pomenovanie traffic marketing.  Coup okrem toho ako 

prvý prišiel s nápadom, vytvoriť v priestore šapitó viacero manéží, čo umožnilo divákom 

vidieť niekoľko predstavení simultánne.  

Spojenie síl dvoch kľúčových postáv zábavného priemyslu 19. storočia, pravdepo-

dobne, nemohlo skončiť inak ako úspechom. Obaja podnikatelia si hneď na začiatku 

predsavzali, že ich podnik musí predčiť konkurenciu veľkosťou, ale aj ambíciou putovať 

za hranice kontinentu. Jeho pôvodný názov znel: “P. T. Barnumovo veľké putovné múzeum, 

zverinec, karavan a hipodróm”. Išlo o model, na ktorý už bolo americké publikum naučené, 

ale kombinovaná manéž aj veľkosť šapitó pôsobili monumentálne a dramaturgia progra-

mov bola nápaditejšia, než u konkurencie. 

Vďaka Coupovým programovým inováciám a Barnumovom talente nachádzať 

kdekoľvek na svete kuriozity a špičkové osobnosti cirkusového umenia, vrátane nových 
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hviezd pre freakshow,  si ich cirkus veľmi rýchlo získal vysokú reputáciu. Od konkurencie 

sa líšil ešte čímsi. Zatiaľ čo ostatné cirkusy tolerovali vo svojich areáloch aj prevádzku 

hazardných hier, kasín či pouličných hráčov tzv. “škrupiniek”, v Barnumovom podniku 

mali takéto pokútne formy zábavy a hazardu striktný zákaz. 

V priebehu rokov sa názov cirkusu menil rovnako, ako sa menili Barnumovi 

spoločníci. Najvýznamnejšia zmena nastala, keď sa v roku 1881 rozlúčil s Williamom 

Cameronom Coupom (ktorý sa rozhodol venovať vlastnému podniku Wild West Show) 

a spojil sa s podnikateľmi  Jamesom Baileym a Jamesom L. Hutchinsonom. Vtedy sa názov 

cirkusu zmenil na čosi ako slogan, ktorý by sme dnešným jazykom marketingovej 

komunikácie mohli nazvať aj claimom: “Barnumova najväčšia show na Zemi” neskôr 

v pozmenenej verzii “Barnumov a Baileyho cirkus”. Stretnutie, resp. spojenie Barnuma 

a Baileyho nemožno nazvať inak ako osudovým:  dvaja ľudia s rovnakou víziou a životnou 

filozofiou sa stretli v správny čas a na správnom mieste,  aby zo svojich podnikateľských 

dispozícií vytvorili komplementárne fungujúci celok. 

 

Obr. 1: Súčasná replika pôvodného plagátu cirkusu Barnum & Bailey z roku 1987 

 

Zdroj:http://www.vinmag.com/online/catshow/Circus_and_Magic_Posters/vintage-circus-
magic-pictures.html 
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Spoločník James Anthony Bailey 

 

James Anthony Bailey sa narodil 4. júla 1847 v Detroite, v americkom štáte Michi-

gan, a jeho skutočné meno znelo James Anthony McGinnis.  Život budúceho spolumajiteľa 

najväčšieho svetového cirkusu so svojimi, často neuveriteľnými, osudovými zvratmi 

v mnohom evokuje svet románov známeho britského spisovateľa viktoriánskej éry, 

Charlesa Dickensa. Narodil sa do disfunkčnej a sociálne hendikepovanej rodiny a vo veku 

ôsmich rokov navyše úplne osirel. O živobytie sa teda musel starať od útleho veku sám,  

príležitostnými a často mimoriadne namáhavými prácami na farmách, ale aj ako hotelový 

poslíček či čistič topánok.  Prvý osudový zvrat v jeho živote priniesol rok 1860, keď do 

Detroitu dorazil kočovný cirkus Robinson and Lake´s Old Time Circus. Baileyho, ako 

väčšinu chlapcov v jeho veku,  cirkusová manéž  a jej atrakcie mimoriadne priťahovala, 

a tak sa išiel ponúknuť impresáriovi cirkusu ako lacná pracovná sila.  Mal šťastie – z hlúči-

ku chlapcov si vybrali na vylepovanie plagátov práve jeho, pričom honorárom bola voľná 

vstupenka na všetky predstavenia. „Hovorí sa, že šťastena praje pripraveným. Keď sa mladý  

Bailey (vtedy ešte stále McGinnis) rozhodol, že by chcel svoj ďalší život spojiť s cirkusom a išiel 

svoje šikovné a na akúkoľvek prácu zvyknuté ruky neskôr ponúknuť samotnému šéfovi 

cirkusu, pánovi Robinsonovi,  padli si vzájomne do oka.  Robinsonovi imponovala chlapcova 

húževnatosť a prirodzená inteligencia, zvlášť keď sa dozvedel o jeho neradostnom osude. 

Začal ho oslovovať „synak“ a naučil ho o fungovaní cirkusu a jeho zákulisí všetko dôležité.  

Keď mal James Anthony 17 rokov,  pán Robinson zomrel, a tak začal pracovať v cirkusovej 

branži pre iného človeka: Frederica Harrisona Baileyho, synovca Hachaliaha Baileyho, legen-

dárneho priekopníka cirkusového umenia na americkom kontinente.” (SAXON, 1989, s 135).  

Aj k nemu si – možno práve pre chýbajúci mužský element a vzor v citlivom veku dospie-

vania – vytvoril veľmi silný vzťah a čoskoro si z úcty a obdivu k svojmu zamestnávateľovi 

zmenil priezvisko na Bailey.“  

Mladý muž  za tie roky v cirkuse prešiel viacerými pracovnými pozíciami a jeho pil-

nosť a zanietenie pre svet manéže priniesli veľmi rýchlo odmenu v podobe lukratívneho 

pracovného postu. V roku 1872,  teda vo veku 25 rokov, sa stal manažérom a vzápätí spolu-

vlastníkom cirkusu Jamesa E. Coopera, ktorý putoval po svete pod značkou Cooper and 

Bailey Circus. Napriek tomu,  že priezvisko, ktoré nosil,  nezdedil po pokrvnom príbuznom, 

verejnosť bola presvedčená, že James Anthony Bailey určite musí byť príslušník slávnej 

cirkusovej dynastie Baileyovcov, pretože aj jeho podnik  sa stal veľmi rýchlo populárnym 
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vďaka kvalitnej produkcii,  inovatívnym programom a v neposlednom rade i marketingovej 

nápaditosti a profesionalite.    

Bailey sa za dvadsaťpäť rokov života vypracoval z chudobnej siroty na váženého 

občana a podnikateľa, ktorý mohol svoju manželku Ruth pár rokov po sobáši (vzali sa 

v roku 1868)  preniesť na rukách cez prah luxusnej vily, postavenej v eklektickom štýle 

šľachtických sídiel druhej polovice 19. storočia. Nikdy však nezabudol na svoj pôvod, ani na 

to,  že jeho úspechu a sláve síce občas asistovali aj šťastné náhody,  ale prišli najmä ako od-

mena za roky útrap, strádania a absenciu rodičovskej lásky, ktoré prekonal vlastnou húžev-

natosťou a nezlomnosťou ducha. Zo svojich ziskov každoročne odvádzal temer štvrtinovú 

čiastku na charitu, predovšetkým zariadeniam pre deti bez rodičov a jeho cirkus bol známy 

aj svojimi „Dňami sirôt“ – teda dňami, keď mali nielen siroty, ale aj deti so sociálne 

problémových pomerov vstupné a občerstvenie zadarmo.   

Aj to bol určite jeden z dôvodov, prečo spojenie mien Bailey a Barnum  vygenerovalo 

takú úspešnú, ešte aj v 21. storočí fungujúcu a populárnu „cirkusovú“  značku.  Oboch mu-

žov spájala podobná minulosť: predovšetkým tristné detstvo,  z ktorého, napokon,  rezul-

tovala odvaha vzoprieť sa nepriazni osudu,   pracovitosťou nezlomnosťou ducha, vierou vo 

vlastné sily.  

“Bailey ešte aj na smrteľnej posteli hovoril o tom, čo by bolo dobré v budúcnosti zlepšiť 

v programoch jeho cirkusu a lúčil sa menovite s obľúbenými členmi ansámblu: rovnako 

s ľuďskými i zvieracími. Umrel na nemocničnom lôžku (v roku 1906, na následky infekčnej 

choroby), ale do poslednej sekundy svojho života stál v duchu uprostred milovanej manéže.” 

(SAXON, 1989, s. 311).  S Barnumom ho okrem toho spájalo aj charitatívne a sociálne 

cítenie, ktoré vo svete úspešných biznismenov nebýva samozrejmosťou. Ani jeden to 

nerobil pre zlepšenie “imidžu” značky, o mnohých charitatívnych aktivitách oboch majite-

ľov cirkusu verejnosť mnohokrát ani nemala tušenie.  Značka bola postavená na pevných 

základoch a najdôležitejšie zo svojich podnikateľských zásad  obaja muži neustále vštepo-

vali svojim zamestnancom, takže – obrazne povedané – loď menom Barnum & Bailey pláva-

la po svetových oceánoch bezpečne ďalej aj po smrti oboch kapitánov. 

 

Najväčšie atrakcie úspešného podniku 

 

Cirkus Barnum & Bailey dokázal  v plnej prevádzke poskytnúť miesto viac ako 

desiatim tisícom návštevníkov a v troch manéžach sa odohrávali až trojhodinové predsta-
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venia, zložené z viac ako stovky čísiel. Aj počtom účinkujúcich (či už cvičených zvierat 

alebo ľudského personálu) sa stal bezkonkurenčne najväčším cirkusom svojej doby,  ale 

punc “najväčšej šou” mu pochopiteľne bolo treba vybudovať aj prostredníctvom marke-

tingu.  V tejto sfére už  Barnum vynikal dávno pred spustením atrakcie a niektoré z metód 

iba zdokonalil či inovoval.  V tom čase mal už okolo seba tím platených profesionálov:  od 

copywriterov a grafikov až po manažérov produkcie a pre styk s médiami a verejnosťou 

vytvoril dokonca aj  post hovorcu cirkusu.   

Napriek pokročilému veku a únave z nepriazne osudu, ktorá ho postihla v minulej 

dekáde jeho profesionálnej kariéry, s vášnivým zaujatím stále vymýšľal nové a nové spô-

soby, ako prostredníctvom publicity a strategicky riadeného PR dosiahnuť celosvetovú 

znalosť svojej značky. Svôj povestný, “barnumovsky” mystifikačný ostrovtip uplatnil 

napríklad pri získaní jednej z najpopulárnejších akvizícií cirkusu, slona menom Jumbo. 

Z tohto afrického zvieraťa, vysokého štyri metre, ktorého meno je odvodené od 

svahilského slova jambe (v preklade pozdrav, podobný nášmu ahoj), ale aj jumbe (šéf) sa 

čoskoro stal miláčik publika a na istý čas aj vizuálny symbol cirkusu. Barnum kúpil zviera 

v londýnskej ZOO, kde patrilo k jednému z mnohých exemplárov. Impresário Barnumov-

ho formátu však potreboval urobiť zo slona naozaj výnimočný exponát a okrem fasci-

nujúceho príbehu a atraktívneho rodokmeňa mu pomohol získať slávu použitím vyskú-

šanej a fungujúcej negatívnej publicity. U britských novinárov si zaplatil kampaň, namie-

renú proti sebe.   

 

Obr. 2: Najslávnejšie zviera cirkusu Barnum & Bailey 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/528328600006581001/ 
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V redakčných príspevkoch sa umelo vytvorila hystéria, ktorá mala v čitateľoch 

vyvolať pocit, že bezohľadný americký podnikateľ berie Angličanom a najmä ich deťom 

najobľúbenejšie zviera ich zoologickej záhrady. Podľa Kunhardta sa nakoniec v tejto 

“antibarnumovskej” kampani dokonca objavila aj informácia, z ktorej vyplynulo, “…že 

tisícky detí z celej Británie písali rozhorčené a srdcervúce listy samotnej kráľovnej Viktórii, 

aby zastavila tento zločin”. (KUNHARDT, 1995, s. 299)  

V deň, keď Jumbo vstúpil na americkú pevninu, vyšli v londýnskej tlači príspevky 

s palcovými titulkami, vyzývajúce: „Vráťte Jumba domov!”. Americkí občania,  masírovaní 

propagandou voči Veľkej Británii ako najväčšiemu konkurentovi vo všetkých oblastiach 

ekonomického, spoločenského a politického života,  pochopiteľne vítali Jumba ako veľmi 

cennú korisť.   

 

Obr. 3 a 4: Jumbo – prezentovaný ako najväčší cirkusový slon sveta sa na istý čas stal 
symbolom cirkusu Barnum & Bailey a pre jeho popularitu sa Barnum napokon po smrti 
slona rozhodol vystavovať aj jeho skelet.  
 

 
Zdroj: http://www.loc.gov/pictures/item/2012645423/ 

 

Ak bol Jumbo hviezdou menažérie, vo svojej povestnej freakshow mal Barnum 

a s ním celý cirkus svojho favorita v “bradatej dáme” menom Annie Jones, s umeleckým 

menom “Žena Ezau”.  Jej život bol s Barnumom spojený takpovediac od kolísky. “Keďže 

dievčatko od narodenia vykazovalo známky hypetrichózy,  Barnum sa o ňu začal zaujímať 

a získal povolenie od jej rodičov, aby ju ako div prírody mohol ukazovať vo svojom podniku, 

v tom čase ešte v Americkom múzeu.  Vo veku piatich rokov Annie uniesol akýsi muž,  vydá-

vajúci sa za vedca,  ktorý chcel poruchu dievčatka vedecky skúmať.  Aj vďaka súdu s dotyč-
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ným mužom sa o Annie čoskoro dozvedela celá Amerika a gáža, ktorú jej Barnum vyplácal, 

bohato zabezpečila nielen ju, ale aj jej rodičov. Annie nielenže zdobila majestátna brada,  

ale v dospelosti aj vlasy siahajúce až po päty a kultivovaná tvár. Keď si človek odmyslel jej 

bradu, bola to žena,  ktorá  by nemala núdzu o nápadníkov. Manažér jedného londýnskeho 

divadla, W. Buchanan Taylor o nej povedal, že je pôvabná ako dáma z veľkého sveta 

a vzdelanejšia ako všetky dámy z veľkého sveta dohromady.  (SAXON, 1989, s. 342) V bulle-

tinoch, ktoré približovali návštevníkom múzea osobu Annie,  keď bola ešte dievčatko, 

Barnum neváhal zapojiť do svojho marketingového slovníka ani Starý zákon:  “Ešte nikdy 

od čias, keď Rebeka porodila pred viac ako 3 700 rokmi chlpatého syna, nemalo žiadne iné 

dieťa, a už vôbec nie ženského pohlavia, vo veku piatich rokov také fúzy a bradu ako tento 

malý zázrak” (DRIMMER, 1996,  s. 103).    

 

Obr. 5: Annie Jones alias Žena Ezau 

 

Zdroj: https://travsd.wordpress.com/2013/07/14/annie-jones-barnums-bearded-lady/ 

 

Kým Annie dosiahla plnoletosť, dokázala zaujať aj inými prednosťami, než len svo-

jím zjavom. Hrala na mandolínu a niekoľko ďalších hudobných nástrojov a precítene 

recitovala obľúbených básnikov, spievala síce neškoleným, ale za to mimoriadne pôsobi-

vým hlasom a udivovala svojou sčítanosťou, pohotovosťou a rozhľadom. Tesne pred Bar-

numovou smrťou cirkus  opustila – práve v čase, keď jej sláva kulminovala – a rozhodla 
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sa vystupovať samostatne, s vlastným programom. Pri návštevách Európy sa nikdy nesta-

lo, aby jej turné nezačínalo audienciou na vládnych a panovníckych dvoroch.    

Keď sa jej z času na čas podarilo navštíviť mesto alebo krajinu, kde práve účinko-

val aj Barnumov cirkus,  ochotne  sa ako zlatý klinec programu objavila v jeho programe. 

Vtedy ju na pódium uviedol impresário s nostalgickým komentárom,  v ktorom nezabudol 

zdôrazniť,  že vystúpenie Annie je čosi ako “návratom stratenej dcéry”, keďže ju možno 

považovať za Barnumovo nevlastné dieťa. Veď v jeho podniku vystupovala od svojich 

deviatich mesiacov až po dovŕšenie tridsiatky. A keď zároveň dodal, že najmä vďaka ne-

mu sa z tejto nevšednej dámy a talentovanej umelkyne stala hviezda svetového formátu,  

výnimočne to nebol iba typický “barnumovský” trik. 

Svetovú slávu si Barnumov a Baileyho cirkus vydobyl  aj vďaka svojej “mobilite”,  

ktorá sa na konci 19. storočia ukázala byť azda najväčšou konkurenčnou výhodou.  Ko-

čovné cirkusy, vďaka nízkej kvalite komunikácií,  vysokým prepravným nákladom a ďal-

ším obmedzeniam, málokedy prekračovali hranice štátov a už vôbec nie kontinentov.  To 

všetko malo prísť až s 20. storočím.    

Barnum sa pri zakladaní cirkusu obklopil tímom spolupracovníkov, mladším o jed-

nu až dve generácie, teda ľudmi, ktorých mentálna výbava už patrila novej epoche prešľa-

pujúcej za dverami.  Najvhodnejšou komunikáciou boli železnice, a tak bolo treba vytvoriť 

špeciálny typ vagónov, upravený na prepravu zvierat a zložitých konštrukcií, kulís a pod.  

Barnumov cirkusový „vlak” pozostával takmer zo sedemdesiatich vagónov a bol sám 

o sebe atrakciou, na ktorú netrpezlivo čakali tisícky divákov v každom americkom či 

európskom meste,  do ktorého cirkus zavítal.   

Netreba azda zdôrazňovať, že exteriéry vlakovej súpravy vykazovali všetky znaky 

moderného brandingu. Technickou a produkčnou stránkou fungovania cirkusu sa teda 

zaoberali Barnumovi spoločníci. On sám v podstate vstupoval iba do záležitostí marketin-

gu a programovej skladby. Ďalšou z inovácií, ktorá sa viaže k cirkusu, je vydávanie špe-

ciálnych novín, ktoré si s niekoľkodňovým predstihom mohli kúpiť v príslušnej jazykovej 

mutácii obyvatelia miest, do ktorých mal cirkus  namierené.   Noviny nielenže propagovali 

najväčšie atrakcie,  popísané s nadsadením a gustom beletristu, ale zároveň upozorňovali 

publikum na jednu z výnimočností podujatia: “Každé naše predstavenie je jedinečné a neo-

pakovateľné. Napríklad z kúskov, ktoré stvára miláčik obecenstva, slon Jumbo, uvidí obyva-

teľ vášho mesta iba časť, ktorú ale nevidel nikto iný pred ním a neuvidí nikto po ňom. 

Ovláda totiž toľko zázračných kúskov, že ich musíme nášmu ctenému publiku starostlivo 
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dávkovať.  Ak by ste chceli vidieť viac,  milí diváci,  museli by ste putovať s nami do ďalších 

miest, kde Jumbo odhalí ďalšie a ďalšie zo svojich mimoriadnych schopností”.  (BARNUM,  

2000, s. 316)  Aj tento reklamný trik zabral a značka Barnum & Bailey okolo seba časom 

vygenerovala komunitu fanúšikov, ktorí putovali spolu s cirkusom od mesta k mestu.  

Barnum si svojich verných zákazníkov predchádzal: vystavil pre nich permanentky, 

dovolil im nahliadnuť do zákulisia a časom sa práve z tejto komunity stala personálna 

základňa pre obsadzovanie nových pracovných postov.  

Slávny Barnumov a Baileyho cirkus šťastne prežil eskapády 20. storočia  a funguje 

dodnes.  Pre upresnenie však treba doplniť dva dôležité dátumy.  V roku 1907 sa značka 

Barnum & Bailey spojila s cirkusom Ringling Brothers. Druhý z menovaných podnikov 

patril piatim súrodencom, spočiatku sa radil medzi stredne veľké kočovné spoločnosti,  

ale časom získaval čoraz lepšiu povesť najmä vďaka veľkej menažérii a predovšetkým 

atraktívne a moderne pojatej drezúre slonov. Najprv fungovali oba cirkusy nezávisle na 

sebe – až kým v roku 1919 nevznikol kolosálny podnik Ringling Bros. and Barnum & 

Bailey Circus.  Zhruba od polovičky 20. storočia podnik začal kontinuálne priberať pod 

svoj „umbrella brand“ ďalšie a ďalšie menšie cirkusy, takže dnes možno o svetoznámom 

cirkusovom kolose hovoriť takmer ako o monopole amerického cirkusového umenia.  

Zo sloganu “Najväčšia show na Zemi” sa naozaj stal claim,  ktorý je dnes súčasťou 

firemného loga. V Náprstkovom múzeu v Prahe vlastnia zachovaný exemplár plagátu, 

ktorý v pražských uliciach pozýval obyvateľov mesta na svetovú atrakciu menom Najväč-

šia show na Zemi.  Legendárny cirkus tu mal zastávku v lete roku 1901.  Na štítku, ktorý je 

umiestnený vedľa plagátu, sa okrem iného píše, že česká tlač sa na margo opulentnej 

reklamnej kampane vyjadrila, že vo svete je už slovo reklama synonymom “barnumov-

činy”.   

 

Z ďalšíchch aktivít P. T. Barnuma 

 

Okrem činností, ktoré súviseli s podnikaním vo sfére zábavného priemyslu a mar-

ketingom,  sa aspoň marginálne dotkneme aj ďalších aktivít P. T. Barnuma. V prvom rade 

je to jeho príležitostná spisovateľská činnosť (aj keď priliehavejšie označenie by asi bolo 

“publicistická”).   

Tú môžeme rozdeliť na niekoľko prác memoárového charakteru a diela, ktoré by 

sme žánrovo mohli zaradiť do motivačnej literatúry.  Za všetky treba spomenúť aspoň 
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autobiografický titul:  Život P. T. Barnuma: Vlastnými slovami, publikovaný v roku 1885 

a odvtedy vydaný mnohokrát v ďalších, autorom doplnených či upravených vydaniach.  

Z komerčného pohľadu najúspešnejším titulom – nepochybne aj vďaka mnohosľubnému 

názvu, je kniha Umenie zarábať peniaze z roku 1880. Vo svojej dobe išlo o bestseller, 

napriek tomu, že väčšina čitateľov v ňom, zrejme, nenašla presne to, čo hľadala:  teda 

nejaký instantný návod, ako prísť k veľkým peniazom, podľa možnosti ľahko a rýchlo.  

V skutočnosti ide skôr o zbierku bonmotov a sentencií, napísanú človekom,  zvyknutým 

celý život zabávať, ale aj zveličovať. Nemožno jej však rozhodne uprieť aj zmysel pre 

absurdný humor, iróniu, sarkazmus a vzácny dar: nebrať sa príliš vážne.  

V 60. rokoch 19. storočia sa pokúšal o politickú kariéru na lokálnej úrovni. Dve 

volebné obdobia strávil v zákonodarnom zbore Connecticutu za Republikánsku stranu. 

S ratifikáciou 13. dodatku k Ústave Spojených štátov amerických ohľadom otroctva 

a afro-amerického volebného práva Barnum predstúpil pred zákonodarcov so slovami: 

„S ľudskou dušou, ako ju stvoril Boh a pre ktorú zomrel Kristus, je neradno si zahrávať. 

Môže byť v tele Číňana, Turka, Araba alebo Hotentóta – stále je to nesmrteľná ľudská duša”. 

(REISS,  2001. Str. 99). 

Ako starosta Bridgeportu v Connecticute sa v roku 1870 zaslúžil o zlepšenie do-

dávok pitnej vody, rozširenie pouličného plynového osvetlenia a bol medzi zakladateľmi 

miestnej nemocnice.  Zo súkromných peňazí prispieval veľkými čiastkami charitatívnym 

organizáciám, skrášľovacím spolkom a horlivo propagoval a podporoval boj proti 

alkoholizmu a prostitúcii.  Mimoriadne aktívny bol aj jeho boj proti fenoménu špiritizmu, 

ktorý sa v druhej polovici 19. storočia  stal doslova módou – rovnako v nižších ľudových 

vrstvách ako medzi vyššou spoločnosťou.   

Barnum sa spoločne so svetoznámym iluzionistom, “géniom útekov” Harrym Hou-

dinim stal doslova lovcom falošných médií, ktoré na špiritistických seansách predstierali 

komunikáciu s dušami mŕtvych a kúsky gázy vydávali za ektoplazmu, čo mala byť látka 

reprezentujúca jediný hmotný dôkaz skutočnej komunikácie medzi naším svetom 

a zásvetím. Aby presvedčil verejnosť o nezmyselnosti tohoto fenoménu, spojil sa so 

známym fotografom Abrahamom Bogardusom, ktorý pomocou dvojexpozície vytvoril 

koláž, na ktorej sa nad Barnumovým portrétom vznáša duch nebohého Abrahama 

Lincolna. Fotografiu najprv prezentoval ako autentickú – a keď bol vďaka jej publiko-

vaniu v novinách vytvorený dostatočný rozruch, spoločne s Bogardusom informovali 

verejnosť, aké jednoduché je “vyvolať” ducha na ľubovoľnej fotografii. Barnumovo 
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horlivé prenasledovanie podvodníkov mu, samozrejme, vynieslo aj ostrú vlnu kritiky,  

keďže veľká časť americkej populácie na čele s intelektuálmi, mala práve Barnuma zara-

deného v kategórii ľudí podnikajúcich vo sfére,  kde sú podvody nástrojom výroby zisku.   

Z viacerých Barnumových aktivít, ktoré vývíjal v zrelom a staršom veku však 

vyplýva, že jednoducho začal svoje meno intenzívne očisťovať od nánosu insinuácií 

a pejoratív,  ktoré sa s ním, často aj zaslúžene, spájali. Svedčí o tom, mimochodom, aj 

mimoriadne štedrý finančný dar vo výške 50 tisíc dolárov,  ktoré v roku 1883 venoval na 

výstavbu prírodopisného múzea Katedry prírodných vied v areáli Tuftskej univerzity  

v štáte Massachusetts.  Jedno mu určite nemožno uprieť. „To, že nebol z dnešného pohľadu 

´najetickejší´ mu môžeme smelo odpustiť pri tom všetkom, čo pre reklamu urobil.” (HOR-

ŇÁK, 2010, s.136).  

Phineas Taylor Barnum zomrel v spánku 7. apríla 1891 a je pochovaný v Bridge-

porte v štáte Connecticut, na cintoríne, ktorý sám navrhol.  

 

 

Záver 

 

Spolu s Barnumovým americkým múzeom bola značka cirkusu Barnum & Bailey 

najvýznamnejším podnikateľským projektom P. T. Barnuma. Predmetný príspevok kon-

cíznou formou analyzuje najväčšie atrakcie tohto podniku, ako aj mnohé netradičné 

marketingové metódy,  ktoré napomáhali budovať znalosť značky vo svete. 

Šokujúca, prehnaná, bombastická, polopravdivá, ale nanajvýš účinná bola takzvaná 

barnumská reklama. Od narodenia Phineasa Taylora Barnuma uplynulo 207 rokov,  ale 

mnohé z inovácií, ktoré priniesol do sveta marketingovej komunikácie, sú funkčné 

a životaschopné dodnes.   
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Online nástroje public relations 

Online tools of public relations 

 

Mgr. Filip Púchovský 

 

Abstrakt:  

PR komunikácia v on-line prostredí má svoje špecifiká a očakáva sa od nej iná forma 

oslovovania recipientov ako pri tradičných médiách. Pri vytváraní rôznych foriem public 

relations na internete je preto nutné brať do úvahy ich špecifické črty.  Cieľom tejto štúdie 

je predstaviť čitateľovi niekoľko vybraných nástrojov digitálnych public relations a priblí-

žiť ich špecifiká a využitie v praxi.  

 

Kľúčové slová: public relations, on-line, propagácia, médiá, sociálne siete 

 

 

Abstract:  

PR communication in the online environment has its own specifics and brings other forms 

of addressing the recipient as in the traditional media. When creating various forms of 

public relations on the internet it is therefore necessary to take account of their particular 

specific features. The aim of this study is to present the reader few selected tools of digital 

public relations and their specifics and practical use. 

 

Keywords: public relations, on-line advertising, media, social networking  
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Úvod 

Marketing bol v minulosti zameraný čisto na reklamu v časopisoch, novinách, rozhla-

se, televízii a, samozrejme, direct mail. V tejto forme komunikácie však chýbali individuali-

zované odkazy, keďže segmentovať cieľovú skupinu v tak širokospektrálnom publiku bolo 

priam nemožné. To, čo mohlo fungovať pre veľké firmy, nefungovalo pre menšie spoloč-

nosti, organizácie a spolky. 

S príchodom internetu sa zmenili pravidlá tradičného marketingu. Vytvorili sa príle-

žitosti na priame oslovenie úzkeho spektra kupujúcich, a to paradoxne s markantným 

znížením nákladov. Okrem cielenia sa s príchodom on-line reklamy v určitej miere upravilo 

aj načasovanie. Namiesto jednosmerného vyrušovania reklamou v tradičných médiách, 

internet ponúka užitočný obsah v momente, kedy to zákazník potrebuje. So zmenami v tra-

dičnej reklame sa implementáciou internetu zmenili aj nástroje public relations.  

Klasické PR sú na Slovensku ešte stále základnou bázou komunikácie s verejnosťou. 

Médiá sú dennodenne zaplavované desiatkami tlačových správ a novinári sú pozývaní na 

množstvo tlačových konferencií, neformálnych raňajok, obedov, večerí. Nemôžeme tvrdiť, 

že tento spôsob je zlý. Je tradičný a má svoj zmysel. V dnešnej dobe je však už trochu 

zastaraný a stráca efektivitu. Novinári sú zaplavení informáciami, ktoré reálne nepotrebujú 

a medzi nimi sa strácajú tie, ktoré sú pre nich užitočné. Tlačové správy sú často preštyli-

zované a plné nepodstatných informácií a prázdnych slov, obohratých marketingových fráz 

a klišé.  

„Efektívny novinár“ sa dnes posadí za počítač a začne hľadať relevantné informácie 

priamo na stránkach spoločnosti. Číta blogy a články, aby zistil, aké sú skúsenosti s daným 

produktom a službou, prípadne, čo si o nej ľudia myslia. Zbiera informácie o konkurencii, 

porovnáva. Výsledný článok je kompilátom toho, čo zistil. A síce mohol mať tlačovú správu 

o danom produkte alebo službe vo svojej preplnenej e-mailovej schránke, cez záplavu 

„vaty“ sa k nej nedostal.  

Public relations bolo ešte donedávna postavené na čistom press relations a vydávaní 

tlačových správ. Tento prežitok, bohužiaľ, ešte stále drieme v niektorých slovenských PR 

agentúrach, ale hlavne na marketingových oddeleniach spoločností. PR manažéri píšu den-

ne tlačové správy a stretávajú sa s novinármi. Následne v adrenalínovom opojení dúfajú, že 

o produkte/službe, ktorý majú propagovať, médiá napíšu, alebo im venujú aspoň pár 

sekúnd vysielacieho času. To sa potom ukáže v monitoringu, ktorý si klient platí na dennej, 

týždennej alebo mesačnej báze a úspech kampane je „vo vrecku“. 
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Nemôžeme, samozrejme, teraz povedať „Kašlite na tlačové správy, tlačové konferen-

cie a vzťahy s médiami – je tu internet!“, lebo tieto nástroje majú svoje miesto aj v novodo-

bých PR. Sú silné a majú svoj význam. Chceme ale poukázať na nové cesty, ktoré sú otvo-

rené a zvyšujú efektivitu celkovej komunikácie. To, čo bolo kedysi doplnkom klasických 

public relations, sa dnes dostáva na ich úroveň. Tlačové správy už nie sú len pre médiá, ale 

píšu sa pre všetkých a všetci sa k nim môžu dostať prostredníctvom internetu. Tlačové 

konferencie už nie sú pre hŕstku vybraných novinárov, ale sú prenášané ako video na 

webové stránky a sociálne siete.  

Práve stieraním priepastných rozdielov vo využívaní tradičných a nových nástrojov 

public relations dospievame k novému konceptu integrovanej marketingovej komunikácie 

v prostredí jej samostatnej zložky. Cieľom zavádzania digitálnych PR do praxe nie je rúcať 

staré zvyklosti, ale dať im nový rozmer. (Scott, 2007, s. 3-11) 

 

On-line nástroje public relations 

 

PR komunikácia v on-line prostredí má svoje špecifiká a očakáva sa od nej iná forma 

oslovovania recipientov ako pri tradičných médiách. Pri vytváraní rôznych foriem public 

relations na internete preto treba brať do úvahy ich špecifické črty. Používatelia od inter-

netu očakávajú predovšetkým poučný a zábavný obsah, pričom jeho užitočnosť musí byť 

na prvý pohľad zjavná.  

Pre účely kvalitných public relations v on-line prostredí marketéri využívajú rôzne 

nástroje, ktoré sa neustále modulujú, vyvíjajú a vznikajú. Niektoré z nich sú už natoľko 

udomácnené, že sa stali samozrejmou súčasťou marketingovej komunikácie firiem a spo-

ločností. Medzi ne patrí napríklad webová stránka, ktorá je v 21. storočí neoddeliteľnou 

súčasťou corporate identity všetkých podnikateľských subjektov. Internet sa stal pre mno-

hých zákazníkov prvým kontaktom so spoločnosťou, či značkou. 

Marketéri preto musia byť neustále v strehu a sledovať komunikačný vývoj v on-line 

prostredí. Musia mať prehľad o možnostiach komunikácie a jej nových pravidlách. Interne-

tové nástroje sú pritom plné špecifík a pri mnohých z nich sa ešte nedajú jasne špecifikovať 

pravidlá ani taktika ich využívania.   
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Webové stránky 

 

Webové stránky môžeme nazvať základnými štruktúrami internetu. Práve z nich je 

zložené celé on-line prostredie. Sú zároveň aj základnou komunikačnou formou on-line 

public relations. Profesionálne riešené webové stránky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou 

corporate identity každej spoločnosti. Podľa Václava Svobodu až „70% používateľov inter-

netu začína svoju prácu na internete práve tým, že zadajú heslo do vyhľadávača.“ (Svoboda, 

2009, s. 168) Práve preto je pre firmy dôležité, aby sa zákazník preklikol z vyhľadávača 

práve na ich stránku a v ideálnom prípade tam aj zotrval. 

Pri tvorbe webovej stránky sa kladie väčšinou dôraz len na atribúty, akými sú farba, 

dizajn, prehľadnosť. Technológia, navigácia a pod. úplne unikajú. Áno, dizajn stránky je to 

prvé, čo človeka po kliku na webovú stránku zaujme. Ak je pekná farebnosť a dizajn 

doplnený dobre zvoleným flashovým prvkom, je prvý boj o návštevníka vyhratý. Potom 

prichádza na rad obsah – najpodstatnejšia súčasť každej webovej stránky. 

„Tvorcovia najlepších webových stránok sa sústreďujú predovšetkým na obsah, na pre-

hľadnosť informácií o ponúkaných produktoch, na to, aby klienti, médiá, či účastníci trhu 

našli o nich na jednom mieste všetko, čo potrebujú vedieť. Na najlepších webových stránkach 

je obsah nielen kráľom, ale aj prezidentom a pápežom. Dobrá webová stránka je prieseční-

kom všetkých ďalších internetových iniciatív, vrátane podcastov, blogov, firemných správ 

a iných on-line médií. Na obsah bohatá webová stránka dokáže hutne a zaujímavo prezen-

tovať osobnostný profil organizácie on-line tak, aby očarila, zabavila a – čo je najdôležitejšie 

– informovala každý typ vašich zákazníkov.“ (Scott, 2007, s. 102) 

Z predchádzajúceho textu môžeme usúdiť, že dať pri tvorbe webovej stránky na 

piedestál obsah, je základom úspešnej marketingovej a predovšetkým PR stratégie. Každá 

väčšia zmena webovej stránky, ktorá sa plánuje, má začať práve obsahovou stratégiou. 

Dôležitá je integrácia on-line marketingu a PR aktivity na jednej webstránke. To sa do-

siahne práve zaradením všetkých obsahových zložiek na jedno miesto, jednu stránku, „pod 

jednu strechu“.  

Pri tvorbe obsahu a jeho štruktúry sa treba vedieť vcítiť do kože návštevníka a pocho-

piť ho. Až následne môžeme vytvoriť stránku, obsahujúcu pre návštevníkov naozaj 

relevantné informácie, ku ktorým sa dokážu v rámci rozhrania stránky dostať relatívne 

intuitívne. 
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Pokiaľ máme kvalitný obsah, treba sa sústrediť na interakciu. Statické obsahové 

stránky sú už minulosť. Ľudia chcú komunikovať, chcú mať možnosť vyjadriť sa, tvoriť 

a vidieť, že druhá strana má záujem o ich myšlienky, návrhy, názory, nápady, vylepšenia, 

sťažnosti atď. Webové stránky dnes musia mať dušu, musia vedieť existovať v on-line 

priestore ako samostatný živý organizmus a musia sa interagovať so sociálnymi sieťami 

a ostatnými stránkami. Webová stránka by mala ponúkať možnosť zdieľať svoj obsah na 

profiloch návštevníkov. Dávať im možnosť obsah ohodnotiť. Cieľom týchto zlepšení,  nie je 

len návštevníka zaujať, ale ide hlavne o jeho pochopenie, získanie spätnej väzby a nadvia-

zanie určitej formy vzťahu s ním. Každý jeden z návštevníkov totiž môže spustiť spodnú 

vlnu a potopiť nás, prípadne vytiahnuť nás na pomyselný Olymp trhu. (Scott, 2007, s. 108) 

Popri bežných návštevníkoch musíme pri tvorbe webovej stránky myslieť taktiež na 

návštevníkov z radov médií, ktorí na stránku prídu informácie zbierať alebo si ich len 

overiť. On-line sekcia pre médiá je časťou webovej stránky, ktorá je vytvorená tak, aby 

spĺňala špecifické obsahové požiadavky médií. Poväčšine tvorí túto sekciu strohý zoznam 

vydaných tlačových správ a kontakt na firemné PR oddelenie, či hovorcu. Sú však aj 

spoločnosti, ktoré pochopili dôležitosť novinárskej zóny na svojej webovej stránke, a tak 

prikladali jej tvorbe prislúchajúci dôraz. Do úvahy pritom treba brať aj fakt, že novinársku 

zónu nenavštevujú len zástupcovia médií. Často do tejto sekcie vedome „zablúdia“ aj 

blogeri, obchodní partneri, či, dokonca, zamestnanci firmy. Dôvod je čisto pragmatický. 

Najaktuálnejšie a dôveryhodné informácie by mali byť zaručene práve v tejto časti stránky. 

Práve kvôli „popularite“ tejto sekcie, by mala byť naozaj reprezentatívne spracovaná. 

„On-line sekcia pre médiá je dôležitou časťou webstránky každej organizácie a predsta-

vuje kritický moment efektívnej stratégie vzťahov s médiami. Ak sa urobí dobre, on-line sekcia 

pre médiá zmení ľahostajne surfujúcich novinárov na zainteresovaných autorov, ktorí vo 

svojich článkoch vytvoria pozitívny obraz organizácie.“ (Scott, 2007, s. 219)  Práve preto by 

mala byť sekcia pre médiá rovnako pútavá a interaktívna ako sekcia pre zákazníkov. Zvlášť, 

keď si uvedomíme fakt, že práve zóna pre médiá býva v internetových vyhľadávačoch 

považovaná za najviac relevantnú (vďaka svojej častej aktualizácii), a tým pádom sa 

objavuje preklik na ňu na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania. 

Okrem klasických webových stránok so sekciami pre médiá sú veľkým hitom aj tzv. 

microsites (mikrostránky), ktoré sú obsahovo špecializované na určité sezónne akcie, 

a pod. Mikrostránky sú v podstate podstránky, ktoré nesú informáciu aktuálnu v určitý čas 

a upriamujú na ňu pozornosť. Typické sú napríklad pre súťaže alebo sezónne ponuky 
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(napr. vianočná ponuka mobilného operátora má svoju mikrostránku, ktorá je v štýle via-

nočnej kampane a ponúka informácie len o vianočnej ponuke s preklikom na oficiálnu 

stránku operátora). Tieto mikrostránky sú často prelinkované buď na profil spoločnosti na 

sociálnych sieťach alebo priamo na oficiálnu stránku firmy.  

Webové stránky sú skrátka prepojením všetkých PR aktivít v on-line priestore na 

jedno miesto. Sústreďuje sa tu všetok obsah a zároveň je to začiatok komunikácie 

spoločnosti na internete. Práve na webových stránkach komunikácia začne a všetky ostatné 

zdroje smerujú naspäť k tomuto opornému bodu. Tak, ako mali kedysi firmy svoje 

kamenné sídlo, ktoré ich reprezentovalo, tak majú dnes webové stránky, ktoré zákazníkom 

ponúkajú rovnaké možnosti ako fyzická návšteva predajne, len z pohodlia domova. Tu 

začína stieranie rozdielov medzi tradičnými a digitálnymi public relations.  

 

Sociálne siete 

 

Kto nie je na Facebooku, neexistuje! Presne tento výrok začal pred niekoľkými rokmi 

kolovať už aj medzi slovenskými používateľmi internetu. Sociálne siete sa stali „Mekkou“ 

internetových používateľov a hlavne zberňou neuveriteľného množstva informácií a data-

báz. Sú ďalším trendom s vysokým potenciálom pre public relations. 

Sociálne siete umožňujú prístup k špecifickým segmentom spotrebiteľov. Počet pou-

žívateľov sociálnych sietí každoročne rastie geometrickým radom a presahuje stomiliónové 

hodnoty. Pre public relations prináša používanie sociálnych sietí najväčšie benefity v po-

dobe už spomínanej jednoduchej segmentácie spotrebiteľov, ale predovšetkým v okamžitej 

spätnej väzbe. Nepraktickým je fakt, že počet sociálnych sietí narastá takým tempom, že sa 

stávajú neprehľadné a orientácia v nich je takmer nemožná. Našťastie, sú mnohé siete 

segmentované a úzko profilované na určitú oblasť. (Svoboda, 2009, s. 171-172) Práve 

informácie z týchto sietí sú často dôveryhodnejšie a relevantnejšie. Poznáme sociálne siete: 

1. Informačné – tieto sociálne siete sú zväčša zložené z ľudí, ktorí hľadajú odpovede 

na každodenné problémy.  

2. Profesijné – sú to také sociálne siete, ktoré zamestnancom pomôžu pokročiť vo 

svojej kariére alebo odvetví.  

3. Vzdelávacie – sú v nich zoskupení najmä študenti za účelom spolupracovať s ostat-

nými študentmi na akademických projektoch, robiť výskumy, alebo komunikovať 

s profesormi a učiteľmi prostredníctvom blogov a na triednych fórach.  
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4. Zamerané na koníčky – sú jedny z najpopulárnejších. 

5. Zamerané na novinky – sú sociálne siete, ktoré publikujú "komunitný obsah". Ide 

o veľký obsah webových stránok, v ktorom členovia môžu publikovať novinové 

články, komentáre, alebo čokoľvek iné. Tieto stránky niekedy vytvárajú nejaký 

zaujímavý obsah, no ak obsah nie je kontrolovaný, môže vytvoriť propagačný 

blázninec plný reklám. (Sociálna sieť..., 2010) 

 V stručnosti ide o prepájanie kontaktov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné. 

Každý používateľ si vytvorí vlastný profil, v ktorom so sebe napíše základné informácie. Na 

základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do 

skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú 

veľmi dôležité v praxi. Najviac prepojení, a tým pádom najviac spojení rôznych spodných 

vĺn, je napríklad na sociálnej sieti MySpace alebo Facebook, ktoré združujú desiatky 

miliónov používateľov na celom svete. Pokiaľ ide o špecializovanú sociálnu sieť, veľký 

úspech ma pracovná sieť LinkedIn, ktorá združuje milióny odborníkov vo všetkých 

oblastiach. 

Mohlo by sa zdať, že sociálne siete sú len o aktualizácii profilov a četovaní s kamarát-

mi. Ide však o omnoho viac. Používatelia so spoločnými záujmami sa navzájom kontaktujú, 

diskutujú a ovplyvňujú sa. To všetko umožňujú miniaplikácie, ktoré spájajú virtuálnych 

priateľov a známych pri rôznych činnostiach, hrách, kvízoch a pod. 

Ľudia využívajú sociálne siete najmä na udržiavanie vzťahov s kamarátmi a známymi, 

s ktorými z rôznych príčin nemôžu byť v osobnom kontakte. Mnohé sociálne siete sú 

prispôsobené práve na tento účel a umožňujú zdieľať fotografie, hudbu, video, prípadne 

statusy, ktoré človeka v danej chvíli vystihujú, ovplyvňujú alebo sa spájajú s konkrétnym 

zážitkom. Takisto umožňujú ľuďom, ktorí majú niečo spoločné, združovať sa do skupín. Na 

Facebooku napríklad existujú skupiny, ktoré združujú obyvateľov miest, napr. Bratislav-

čania na Facebooku, Prievidžania na Facebooku a pod. Takisto existujú takzvané fanpages 

(fanúšikovské stránky) pre ľudí, ktorí podporujú takmer čokoľvek od stránky svojej 

univerzity až po obľúbený antiperspirant. 

Dôležitým prvkom v rámci PR komunikácie na sociálnych sieťach je hlavne uvedomiť 

si ich silu. A silu sociálnych sietí tvoria práve ich vplyvní používatelia. David Meerman Scott 

uvádza vo svojej knihe Nové pravidlá marketingu a PR, že keď sa v roku 2009 zúčastnil 

South-by-Southwest Interactive Festival, pobudol chvíľu v blogerskom salóniku. Tam sa 

ľudia, ktorí aktívne fungujú na sociálnych sieťach, mohli pripojiť k internetu, dostali 



24 
 

vychladený drink a osobne sa mohli stretnúť s priateľmi z virtuálneho sveta.  Keď sa David 

Scott rozhliadol a videl tam asi stovku vplyvných ľudí, uvedomil si dôležitú vec. Kolektívny 

hlas blogerov, ktorí v ten deň boli v salóniku South-by-Southwest, má väčšiu moc a je 

vplyvnejší ako článok vo Wall Street Journal. Otázkou teda je, čo má väčšiu silu. Sú to ešte 

stále mainstreamové médiá alebo je to on-line prostredie sociálnych médií? 

Za všetko hovoria čísla. Keď Facebook v roku 2006 sprístupnil registrácie pre 

všetkých, počet jeho užívateľov sa takmer zdvojnásobil. Pokiaľ bola registrácia možná len 

pre študentov, ktorí mali mailové kontá s koncovkou .edu, registroval Facebook okolo 14 

miliónov používateľov. Za deväť mesiacov od uvoľnenia registrácie pre širokú verejnosť 

toto číslo narástlo na neuveriteľných 26,6 milióna užívateľov. (Scott, 2007, s. 167) Počas 

písania tejto práce, t. j. 5 rokov od otvorenia Facebooku pre všetkých, má táto sociálna sieť 

viac ako 500 miliónov aktívnych používateľov na celom svete, z čoho polovica sa prihlási 

na Facebook každý deň. (Tlačové stredisko, 2011) 

Najdôležitejšou vecou, ktorá platí  o marketingu na sociálnych sieťach, je fakt, že 

nikdy nejde o priamu propagáciu. Existujú však tri užitočné cesty, ako dostať informácie 

a myšlienky medzi používateľov, ktorí sa o dané produkty a služby zaujímajú (Scott, 2007, 

s. 168): 

1. komunikácia „medzi priateľmi“, 

2. komunikácia „medzi skupinami“, 

3. komunikácia „medzi aplikáciami“. 

Najjednoduchšia je komunikácia medzi priateľmi. Vyžaduje si len vytvorenie profilu 

a jeho udržiavanie v aktivite. Medzi priateľmi môžeme šíriť informácie o tom, čomu sa 

momentálne venujeme. Napríklad keď marketér pripravuje kampaň pre vybraný produkt, 

vo svojom profile napíše, na čom momentálne pracuje, publikuje o tom niekoľko blogov, 

ktoré šíri prelinkovaním, môže sa ponúknuť, že o tom urobí prednášku, prípadne uverejní 

linky na súvisiace webové stránky alebo zavesí ukážkové video. Tým pádom má skupina 

ľudí okolo neho zabezpečený prísun informácií len tým, že ho majú za priateľa na 

Facebooku, prípadne ho sledujú na Twitteri. Je zrejmé, že majú spoločné záujmy, tieto 

informácie sú pre nich interesantné a budú ich prípadne šíriť aj ďalej. 

Sociálne siete ale nefungujú len na báze jednotlivcov. Dávajú šancu vytvoriť si 

skupinu ľudí, ktorí majú záujem byť informovaní, aj spoločnostiam, organizáciám, 

záujmovým skupinám a pod. Skupiny si napríklad na Facebooku môže vytvárať každý 

používateľ a, dokonca, si môže zvoliť, či budú tieto skupiny prístupné každému – otvorené, 
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alebo uzavreté, do ktorých môžeme ostatných používateľov pozývať a filtrovať tak, kto sa 

ku skupine pridá a kto do nej nebude mať umožnený prístup. Na podobnom princípe 

fungujú aj fanúšikovské stránky – fanpages, ktoré majú na rozdiel od skupín oveľa menej 

obmedzení a sú jednoduchšie na správu. Navyše na rozdiel od skupín, ku ktorým sa 

používateľ musí najprv pridať, aby videl ich obsah, sú informácie vo fanúšikovských 

stránkach prístupné úplne každému. Pokiaľ sa stanete členom skupiny alebo fanúšikom 

nejakého produktu, či spoločnosti, budete informovaní na hromadnej „stene“ o všetkom, čo 

sa v danej skupine alebo na fanúšikovskej stránke deje v reálnom čase. 

Základom je zaujať práve názvom skupiny, prípadne fanúšikovskej stránky. Ten by 

mal byť predovšetkým dynamický a mal by vyjadrovať niečo, s čím sa vedia potenciálni 

členovia/fanúšikovia stotožniť. Ako príklad uvediem fanúšikovskú stránku pre produkty 

Old Spice Fireman spoločnosti Procter&Gamble s názvom Správni chlapi voňajú. Táto 

stránka si len vďaka názvu, bez akejkoľvek podpornej reklamy, získala cez 46 000 fanúši-

kov a momentálne sa využíva na propagáciu produktov Old Spice Bahamas. 

Ľudia sa k skupinám a stránkam na sociálnych sieťach pripájajú preto, lebo chcú byť 

informovaní vtedy, keď to sami uznajú za vhodné. Dôležitým pravidlom úspechu je sprí-

stupňovať užitočné a hodnotné informácie všetkým pripojeným používateľom. Význam-

ným momentom v prípade využívania skupín alebo fanúšikovských stránok v rámci PR je 

dvojsmernosť tohto komunikačného kanála a zároveň jeho jednoduché šírenie medzi uží-

vateľmi navzájom. Správca takejto skupiny/fanúšikovskej stránky dostáva od používateľov 

okamžitú spätnú väzbu. Navyše používatelia, ktorí sú s obsahom a aktivitou takejto stránky 

spokojní, ju spontánne ďalej jednoducho odporúčajú svojim známym a tí ďalším známym, 

čím počet členov cieľovej skupiny narastá bez nutnosti vyvolania akejkoľvek aktivity. Stačí 

pravidelne uverejňovať zaujímavý obsah, či už texty, súťaže, fotografie, videá, a pod. 

Sociálne siete neurčujú hranice. 

Ďalším zaujímavým a marketingovo významným prvkom sociálnych sietí sú aplikácie. 

Na Facebooku sú ich tisíce a mnohé z nich plnia hlavne reklamné účely. Základom dobrej 

propagačnej aplikácie je jej zábavnosť, prípadne užitočnosť a hlavne následný potenciál jej 

šírenia po jej využití. Z toho vyplýva, že výsledkom využitia aplikácie by mal byť nejaký 

výstup, ktorí následne používateľ zdieľa so svojimi kamarátmi a známymi v rámci sociálnej 

siete, v ktorej aplikácia funguje. Marketéri aplikácie často využívajú aj na zber údajov 

o používateľoch, keďže ich použitie býva mnohokrát podmienené prístupom aplikácie 

k určitým údajom o jej používateľovi, prípadne spojené s povolením zasielania propagač-
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ných e-mailov alebo newsletterov. Príkladom jednoduchej, ale  pritom zábavnej aplikácie 

vytvorenej na Facebook, je Generátor výhovoriek, vytvorený na propagáciu neziskového 

projektu 72 hodín bez kompromisu. Ten fungoval na takomto princípe: používateľ zadal 

činnosť, ktorá sa mu nechce robiť, a aplikácia mu následne vygenerovala vtipnú výhovorku, 

napr. Jana nebude žehliť košele, lebo ani Hannah Montana to nerobí. Táto výhovorka sa 

následne ako obrázok zobrazila medzi odkazmi v profile používateľa a uložila sa aj do jeho 

fotoalbumu. Práve vďaka vtipnosti týchto výhovoriek sa aplikácia stala veľmi obľúbenou 

a nikomu nevadilo, že nesie jasné označenie podujatia 72 hodín bez kompromisu. 

Revolučnou, a teda úplne inou medzi sociálnymi sieťami je mikroblogovacia sieť 

Twitter, ktorá nemá povahu klasickej sociálnej siete, ale napriek tomu je veľmi obľúbená. 

Vznikla spolu s potrebou zasielať rýchle správy, v podstate krátke blogy. Táto sociálna sieť 

umožňuje svojim užívateľom zasielať krátke správy – "mikroblogy“ v maximálnej dĺžke 

140 znakov. Toto obmedzenie napomáha relevantnosti a výpovednej hodnote príspevkov, 

pretože používateľ si vzhľadom na krátkosť správy veľmi dobre zváži, čo „tweetne“. Záro-

veň si každý užívateľ sám zvolí, koho príspevky chce sledovať a pridá si ho do svojho 

zoznamu sledovaných používateľov. Twitter informuje svojich používateľov aj o tom, kto 

sleduje ich príspevky, prípadne v koľkých „listoch“ (súboroch prispievateľov) je zaradený. 

Používatelia na Twitteri sa väčšinou delia o novinky, ktoré objavili, o zaujímavé veci, na 

ktoré natrafili, zdieľajú linky na články, blogy, videá, či dokonca sa na Twitteri často 

objavujú správy z konferencií v reálnom čase. Hlavným prvkom "sieťovania" ľudí na tejto 

sociálnej sieti je práve reakcia na jednotlivé krátke správy. Je to výborný nástroj public 

relations, ale určite nie nástroj priamych reklamných posolstiev. 

Pri marketingovej komunikácii na sociálnych sieťach si treba uvedomiť, kto tvorí 

cieľovú skupinu a následne si vybrať vhodné sociálne siete. Základom úspechu nie je byť za 

každú cenu na každej sociálnej sieti, ale vybrať si tie, ktoré sú pre značku, firmu, produkt 

relevantné, a venovať sa im svedomito. David Meerman Scott má aj pre využívanie PR na 

sociálnych sieťach niekoľko rád. Maximum pre marketing pri využívaní webových stránok 

na sociálnych sieťach podľa neho dosiahneme dodržiavaním týchto ôsmich pravidiel 

(Scott, 2007, s. 182-183): 

1. Oslovte konkrétne publikum – Vytvorte stránku tak, aby zasiahla publikum, ktoré 

vaša organizácia potrebuje. Zvyčajne je lepšie osloviť úzky, špecializovaný trh 

(napríklad ľudí, ktorí si chcú sami opraviť niečo na svojom aute, ale nevedia 

zistiť, kde je chyba). 
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2. Buďte myšlienkovým lídrom – Ponúknite cennú a zaujímavú informáciu, ktorú 

ľudia hľadajú. Je vždy lepšie ukázať na trhu, v čom ste dobrí, alebo riešiť 

problém zákazníkov, ako ospevovať svoj produkt. 

3. Buďte autentickí a transparentní – Nepokúšajte sa nikoho napodobňovať. Nepou-

žívajte nečisté praktiky, pretože ak to prenikne na verejnosť, nenapraviteľne 

tým naštrbíte reputáciu firmy. 

4. Vytvorte veľa odkazov – Vytvorte spojenie na vlastnú stránku a blog a takisto na 

stránky iných v rámci vášho odvetvia a siete. Všetci milujú linky – odkazy robia 

web webom. Určite urobte link z webových stránok na sociálnych sieťach na 

svoju vlastnú stránku. Je veľmi dôležité rozširovať si vlastný obzor. 

5. Nabádajte ľudí, aby sa s vami kontaktovali – Urobte to tak, aby vás na webe ľahko 

našli. Určite si nájdite čas a odpovedajte osobne na e-maily od svojich fanúšikov. 

6. Participujte – Vytvorte skupiny a zúčastňujte sa na ich internetových diskusiách. 

Staňte sa on-line lídrom a organizátorom. 

7. Ľudia vás musia ľahko nájsť – Svoju stránku označte tagom a zaraďte ju do 

adresárov. Odporúčajte iným, aby označili vašu stránku záložkou (bookmark). 

8. Experimentujte – Sociálne stránky sú perfektné, je tu množstvo možností vyskú-

šať nové veci. Ak to nebude dobré, stiahnete to, nemusíte sa zbytočne trápiť. Keď 

to nefunguje, vyskúšajte niečo nové. Na sociálnych sieťach nič také ako expert 

neexistuje – všetci sa na nich učíme za pochodu!  

Vďaka sociálnym sieťam a ich systematickým využívaním sa dá dosiahnuť, že sa ľudia 

začnú o firme, či jej produktoch a službách rozprávať. Tieto diskusie väčšinou prebiehajú 

mimo dosahu marketérov, ale aj to sa dá ustrážiť nasadením vlastných buzzhunterov, ktorí 

budú nenásilne podsúvať pozitívne témy a novinky aj do rozhovorov. Sociálne médiá 

posúvajú pozíciu internetu v živote ľudí zase o kúsok ďalej. Nevieme predikovať ich ďalší 

vývoj, ale vieme, že marketing a predovšetkým public relations na webe sa budú ďalej 

rozvíjať. Už dnes je zrejmé, že neplatené „promo“ na sociálnych sieťach využívaním ich 

nástrojov sa pomaly začne dostávať do jasných hraníc. Tie postupne už dnes určujú 

prevádzkovatelia sociálnych sietí neustálym rozširovaním a aktualizáciou pravidiel ich 

využívania. Sociálne siete však ešte stále ponúkajú neobmedzené možnosti na experimen-

tovanie, ktoré marketingová komunikácia vo veľkej miere využíva. Môžeme hovoriť o po-

sune od jednosmerných PR k interaktívnej komunikácii, a to nielen so zákazníkmi, ale aj 
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s médiami, partnermi a konkurenciou. Sociálne siete si tak získali stabilné miesto v rámci 

PR stratégií v 21. storočí. (Scott, 2007, s. 169-184) 

 

Blogy 

Weblog, alebo skrátene a neformálnejšie blog, je webová aplikácia, obsahujúca chro-

nologicky zoradené príspevky. Autor sa nazýva bloger. Zoskupovanie týchto autorov a ich 

príspevkov vytvára spoločenstvo blogov a ich vzájomných vzťahov – blogosféru. Takto 

definuje blog najväčšia on-line prístupná encyklopédia – wikipédia. (Weblog, 2011) Podľa 

Davida Scotta sa blogy na scéne internetu presadili preto, lebo „technológia umožnila ľahký 

a efektívny spôsob, ako dostať osobné (alebo firemné) názory von na trh.“ (Scott, 2007, s. 57) 

Z hľadiska public relations môžeme blog považovať za digitálny denník, v ktorom sa 

viac-menej pravidelne periodicky zverejňujú rôzne témy a názory. Z praktického marketin-

gového pohľadu majú blogy štyri formy využitia (Scott, 2007, s. 60): 

1. Monitorovanie blogov, zisťovanie názorov verejnosti o firme, trhu, na ktorom 

firma pôsobí, o organizácii, značke, produktoch a službách. 

2. Aktívne zapájanie sa do diskusií pridávaním komentárov na blogoch iných ľudí či 

subjektov. 

3. Spolupráca s blogermi, píšucimi o odvetví podnikania, ktoré sa týka danej spo-

ločnosti alebo produktov a služieb. 

4. Vytvorenie a písanie vlastného blogu, a ovplyvňovanie názorov a diskusií týmto 

spôsobom. 

V oboch prípadoch dochádza k ťažisku blogov, a to k dialógu medzi čitateľom blogu 

a blogerom, ktorý vyúsťuje do slobodnej výmeny informácií a názorov. Znova sa tak 

dostávame k hlavnému komunikačnému benefitu digitálnych nástrojov využívaných v on-

line prostredí – interaktivite. David Scott dokonca tvrdí, že pokiaľ ide o malú firmu, je pre 

public relations oveľa efektívnejšie založiť si blog ako webovú stránku. Ušetria sa tým 

financie a hlavne čas a námaha potrebné na správu webovej stránky. 

Existuje niekoľko druhov blogov, napr. mikroblog, photoblog, atď., ktoré majú svoje 

vlastné špecifické črty, zameranie, a tým pádom aj cielenie na užívateľa a pre neho 

adekvátnu výpovednú hodnotu. Všetky však spája jeden spoločný problém, a tým je etika 

blogovania. Sú známe mnohé prípady, kedy boli oficiálne blogy médií a firiem zneužité 

takzvanými grafomanmi na nevhodnú, nekvalifikovanú a pre používateľov webu škodlivú 

publicitu. (Svoboda, 2009, s. 169-170) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplik%C3%A1cia
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Podľa Technographics Survey z roku 2007 v Európe pravidelne číta blogy okolo 14 % 

obyvateľov. Komentuje ich takmer 6 % a píšu len 4 %. Veľmi účinným prídavným materiá-

lom k blogom a príspevkom je video, ktoré si pozrie až 16 % ľudí, z toho 2 % si ho aj 

stiahnu. Tieto čísla, samozrejme, medziročne prudko rastú a dnes už môžeme hovoriť 

o diametrálne odlišných percentuálnych vyjadreniach. (Li, Bernoff, 2010, s. 19) 

Blog je jedna z foriem user generated content, čiže obsahu generovaného užívateľom. 

Ako sme už spomínali vyššie, môže mať niekoľko foriem. Veľmi populárnymi sú 

videoblogy, ktoré užívatelia uverejňujú na stránke YouTube. Vo svete sú veľmi rozšírené aj 

blogerské podcasty, ktoré však na Slovensku ešte nenašli svoju „poslucháčsku základňu“. 

Jeden z najúspešnejších slovenských fotoblogov je Tonbogirl Streetstyle. Ide o módny blog 

mladej fotografky, ktorá uverejňuje fotografie pekne alebo zaujímavo oblečených ľudí z uli-

ce, ku ktorým pridáva kratučký komentár vo forme popisu k fotografii. Tento blog je na-

toľko úspešný, že bol agentúrou z Los Angeles zaradený medzi top módne blogy. A, prekva-

pivo, nemá svoju fanúšikovskú základňu len medzi ženami. Čítanie blogov je aj jednou 

z najobľúbenejších aktivít spodnej vlny. 

„Autori blogov čítajú a komentujú ďalšie blogy. Tiež jeden druhého citujú, pripájajú lin-

ky k iným blogom z ich vlastných príspevkov. Týmto prepájaním sa vytvárajú vzťahy medzi 

blogmi a ich autormi a vzniká takzvaná blogosféra.“ (Li, Bernoff, 2010, s. 20) Týmto 

prepájaním blogov vzniká echo efekt, čiže pre zadanú tému existuje určitý druh neustálych 

komentárov. To spôsobuje nárast v počte príspevkov v hodnoteniach internetových vyhľa-

dávačov a stúpa relevantnosť týchto blogov a ich pozícia v rebríčkoch spomínaných vyhľa-

dávačov. Podobný princíp funguje aj pri amatérskych videách, ktoré môžu odkazovať na 

ďalšie videá alebo blogy, a tým si zvyšujú svoje hodnotenie. Vytvárajú sa dokonca playlisty, 

ktoré združujú určitý druh obsahu, napríklad všetky videá jedného autora, prípadne k jed-

nej téme, alebo z určitého obdobia. V rámci public relations je dôležité budovať si práve 

vysoké hodnotenie a relevantnosť „komerčného blogu“. 

Informácie z blogov môžu byť pre firmu cenným exkurzom do verejnej mienky o ich 

spoločnosti ako takej, značke alebo produktoch a službách. Vždy je vhodné, aby  si firma 

predtým, ako priamo skočí do blogerského sveta, zmonitorovala situáciu ohľadom seba 

samej v on-line prostredí a medzi blogermi a čitateľmi blogov. Monitoring blogov je 

jednoduchší s využitím nástrojov ako Google Blog Search, či Technirati, ktoré dokážu 

v blogoch vyhľadať žiadané slovo, frázu, či slovný reťazec. Nie je na škodu sa k ne-

pravdivým alebo skresľujúcim informáciám vyjadriť, ale vždy pod oficiálnou hlavičkou 
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spoločnosti. Je však treba dodržiavať etiketu blogovania. „Základným pravidlom je sústrediť 

sa na tému príspevku a komentovať ju. Vhodné je aj pridať link na vlastný blog (v prípade, že 

existuje) alebo webovú stránku, ale v prvom rade je nutné vložiť do komentára hodnotný 

obsah.“ (Scott, 2007, s. 62) Firmy by sa nikdy nemali skrývať za anonymitu internetu, 

keďže takéto „hry“ môžu byť nakoniec veľmi kontraproduktívne. (Li, Bernoff, 2010, s. 21) 

Komentáre pod blogovými príspevkami sú často veľkým strašiakom PR oddelení 

kvôli svojmu protikladnému, prípadne, negatívnemu náboju voči originálnym názorom 

autora. Samozrejme, je vhodné, pokiaľ sa príspevky, ktoré obsahujú vulgárnosti alebo 

nevhodný obsah z diskusií, zmažú. Mnoho autorov však negatívne alebo protichodné 

názory vyjadrené komentárom v príspevku v diskusii ponecháva. Tieto príspevky sú totiž 

mnohokrát inšpirujúce a ukazujú dve stránky problému, čo v konečnom dôsledku zvyšuje 

dôveryhodnosť názoru autora, čiže v PR poväčšine spoločnosti. 

Za výhodu blogov môžeme považovať aj ich „neškrobenosť“. Kým novinársky článok 

alebo iný redakčný materiál musí byť vyslovene nestranný, blogy pripúšťajú vyjadrenie 

názorov autora. A o to vlastne pri blogovaní ide. Vyjadriť svoj pohľad na vec a bez servítky 

ho vykričať do sveta. Mnohí žurnalisti sa preto utiekajú práve k písaniu blogov, kde zo seba 

odhodia ťarchu remesla a doslova sa „vypíšu“ z vecí, ktoré sa nevtesnali do „oficiálneho 

redakčného materiálu“. Samozrejme, tým pádom nemôžeme veriť všetkému, čo si na 

blogoch prečítame, ale to je ako s bulvárom. Tiež nie je vyplnený čírymi zaručenými 

informáciami. David Scott prirovnáva blogerov k susedom z vedľajšieho vchodu – „Verte im 

s rezervou... ale ignorujte ich na vlastné riziko.“ (Scott, 2007, s. 60)  

Je naozaj fascinujúce, čo všetko dokáže človek dosiahnuť jednoduchým písaním 

blogu. Mnoho ľudí sa vďaka blogovým príspevkom dostalo až k zamestnaniu svojich snov, 

našli vydavateľov pre svoje knihy a pod. A to len vďaka myšlienkam, ktoré na svojom blogu 

uverejňovali. Blogy dokonca pomohli aj politickým kandidátom. Stačí si pripomenúť prezi-

dentskú kampaň Baracka Obamu, ktorý vsadil práve na silu sociálnych médií a dal si doko-

py vlastnú základňu blogerov, ktorí súhlasili s myšlienkami, ktoré hlásal. „Si to, čo 

publikuješ,“ hovorí generálny riaditeľ firmy Alacra Steve Goldstein. A má pravdu. Blogy sú 

komunikačným kanálom, ktorý dnes zaplavil internet v takej miere, že ho už nemožno 

odignorovať. 

Silu blogov si uvedomili už aj mnohé spoločnosti na Slovensku a hlavne ich predsta-

vitelia. Pravidelnému blogovaniu sa napríklad venuje Peter Čerešník, generálny riaditeľ 

spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorý sa vo svojich príspevkoch prekvapivo nevenuje len 
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produktom IT molocha Microsoft, ale rozoberá problémy na globálnej úrovni, medzi ktoré 

nesporne patrí napríklad bezpečnosť detí na internete. Blogovaniu prepadla aj spoločnosť 

Optimum Distribution, ktorá je výhradným dovozcom luxusnej kozmetiky a kontaktných 

šošoviek Bausch&Lomb na slovenský trh. Ich blog o kontaktných šošovkách je momentálne 

dostupný v dvoch jazykových mutáciách pre slovenský aj český trh a je prepojený s fanú-

šikovskými stránkami na Facebooku, na ktorých sa ľudia pravidelne dozvedajú o aktua-

lizácii blogu a tiež o akciách, týkajúcich sa ich obľúbenej značky kontaktných šošoviek. Blo-

gy sú skrátka fenoménom, ktorý už nemožno zastaviť, a obrovským obohatením public 

relations, ktoré tak naberajú úplne nový rozmer. Využívanie blogosféry môžeme pasovať za 

prvú lastovičku PR v on-line prostredí. A tak, ako sa kedysi médiá dostávali k informáciám 

cez tlačové správy, dnes využívajú na zber informácií práve blogové príspevky, ktoré sú 

čoraz častejšie citované v redakčných výstupoch.   

 

Audiovizuálny obsah 

 

Audio a video boli do vzniku internetu doménou tradičných elektronických médií – 

rádia a televízie. Tieto komunikačné kanály boli totiž jediným možným šíriteľom multime-

diálneho obsahu. Monopolný post tradičných médií bol narušený príchodom internetu, 

ktorý bol schopný poňať informácie v akejkoľvek známej forme. 

Audiovizuálny obsah bol súčasťou internetu takmer od jeho prvopočiatkov. Done-

dávna však audio a video nebolo často využívané v on-line prostredí najmä kvôli ťažkému 

vyhľadávaniu a aktualizácii týchto informácií. Ďalšou nevýhodou bola rýchlosť internetu, 

ktorá v kombinácii s veľkosťou audiovizuálnych súborov spôsobovala komplikácie pri ich 

načítaní a následnom prehrávaní. To mohlo niekedy trvať niekoľko hodín. Nedokonalosť 

technológií mala za následok nízku sledovanosť, či dokonca ignorovanie tohto druhu 

obsahu používateľmi internetu. 

Veľký rozmach multimediálneho obsahu na internete nastal s príchodom webových 

portálov ako YouTube či iTunes, ktoré sa úzko profilovali práve na audio- a videoobsah. Tie 

so sebou priniesli jednoduchý spôsob jeho prezerania a počúvania. Okrem toho sa štan-

dardom stal aj vysokorýchlostný internet, ktorý uľahčil sťahovanie a sledovanie multime-

diálneho obsahu v reálnom čase a sprístupnil túto možnosť prakticky pre každého. (Scott, 

2007, s. 71) 
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Tento posun ovplyvnil tradičné elektronické médiá a prinútil ich rozšíriť svoje pôso-

benie aj na internete. Televízne a rozhlasové stanice začali vytvárať svoje webové stránky 

a prenášať obsah, ktorý beží na rozhlasových a televíznych kanáloch aj on-line. Dnes už je 

aj na Slovensku samozrejmosťou, že rádio si môžeme vypočuť aj cez internet, či v prípade, 

že sme na cestách si môžeme pozrieť svoj obľúbený seriál on-line na webovej stránke 

televízie, a to v reálnom čase. Navyše začali vznikať aj internetové televízne archívy, kde sa 

môžeme k určitým reláciám vrátiť a spätne si ich pozrieť. Multimediálny obsah sa nevyhol 

ani elektronickej verzii printových médií, ktoré ním často dopĺňajú svoje články a redakcie 

obohatili videoredaktori, ktorí zbierajú audiovizuálny obsah aj pre tento druh médií.  

Pre marketingové účely sú priestorom práve multimediálne orientované stránky 

a stály audiovizuálny obsah v on-line prostredí (nahrávky a videá, ktoré neplynú v reálnom 

čase), a to vo forme vlastnej nahrávky, videa alebo reklamy, pred a počas prehrávania tohto 

druhu obsahu. 

„Mnoho marketérov pri výrobe videa váha, pretože nechápe, ako môže video na 

YouTube alebo na stránke ich spoločnosti zvýšiť predaj“, tvrdí David Meerman Scott vo svojej 

publikácii Nové pravidlá marketingu a PR. Je síce pravda, že video na internete sa ešte 

nestalo samozrejmosťou v rámci public relations stratégií, ale úspešne k tomu smeruje. 

Dokonca aj slovenské PR agentúry už v rámci projektov pre svojich klientov mnohokrát 

využívajú práve videoobsah. Výhodou nie je len jeho hutnosť a pôsobenie na viac zmyslov, 

ale predovšetkým vyššia autenticita, ktorá je základom úspechu. Môžeme si zadefinovať 9 

tipov, ako zaručiť úspech audiovizuálnemu obsahu: 

1. Dynamické spracovanie videa. 

2. Využitie známych tvárí. 

3. Využitie vtipu. 

4. Vyvolanie emócie. 

5. Zapojenie bežných ľudí. 

6. Predstavenie šokujúcej informácie. 

7. Zvýšenie autenticity nižšou kvalitou spracovania alebo, naopak, prekvapenie 

kvalitou spracovania. 

8. Pustenie do obehu tzv. „uniknutých záberov“, ktoré „nemal nikto vidieť“. 

9. Demonštrácia produktu nezvyčajným spôsobom, prípadne demonštrácia jeho 

praktického využitia. 
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Audioobsah tiež neostal bez zmeny. Doteraz najväčším posunom v prijímaní zvuko-

vých stôp je podcasting. Pojem síce vznikol skĺbením názvu známeho produktu iPod od 

spoločnosti Apple s anglickým výrazom pre vysielanie – broadcasting, samotný podcasting 

však nie je viazaný len na spomínanú značku MP3 prehrávačov. O čo ide pri tomto druhu 

šírenia audioobsahu? 

Podcast je zvukový obsah umiestnený na internete najčastejšie vo formáte MP3, na 

ktorý sa odkazuje na webových stránkach. Užívatelia si vďaka RSS tento obsah sťahujú do 

svojho počítača alebo audioprehrávačov. Výhodou podcastingu je, že koncový užívateľ si 

sťahuje len obsah, ktorý ho zaujíma a vtedy, kedy ho zaujíma. Zautomatizované RSS navyše 

aktualizuje a sťahuje nový obsah okamžite po jeho uverejnení na internete. Podcasting má 

teda veľký potenciál prekonať staré médium. Dáva poslucháčom možnosť vytvoriť si 

vlastný program podľa toho, o čo majú záujem. Ľudia sa tak oslobodzujú od tyranie 

mainstreamu zameraného na hity a môžu počúvať programy podľa svojich záľub. (Pod-

casting, 2011) 

Vznikom podcastov dostali marketéri do rúk nástroj na efektívne vytváranie a doru-

čovanie audioobsahu ľuďom, ktorí chcú počúvať. Dokážu jednoducho pripraviť program, 

presne ho zacieliť na svoje publikum a pravidelne dodávať aktualizovaný obsah. V rámci 

public relations je tento nástroj vítaným oživením k šíreniu informácií, keďže podcasty nie 

sú obmedzené dĺžkou, ako je to pri nadlinkových rozhlasových spotoch, a navyše majú 

presné cielenie. (Scott, 2007, s. 74-75) 

Na Slovensku je zatiaľ podcasting veľmi málo rozšírený. K priekopníkom patrí Rádio 

FM a Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas ponúka podcasty pre viacero svojich relácií na 

všetkých svojich staniciach. 

 

Ostatné digitálne nástroje 

 

Okrem spomínaných digitálnych nástrojov existuje ešte obrovské množstvo ďalších 

a ich počet neustále narastá s ďalším technologickým pokrokom internetu. Väčšina inter-

netových PR nástrojov je spolu úzko prepojená a práve ich integrovaným použitím naberá 

on-line public relations na svojej sile. Medzi najpopulárnejšie a aj na Slovensku známe on-

line nástroje patria napríklad: 

1. On-line encyklopédie a open source. Vznikajú kooperáciou používateľov v spodnej 

vlne. Sú to zdokonalené kolaboračné nástroje, ktoré používateľom uľahčujú 
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každodenné činnosti. Medzi najpopulárnejšie patria práve on-line encyklopédie, 

tzv. wikis1. Je to označenie stránok, ktoré pod sebou združujú obsah vytváraný 

užívateľmi vo forme encyklopédií. Ide predovšetkým o text a obrázky. Najzná-

mejšou encyklopédiou je Wikipédia, ktorá obsahuje vyše dvoch miliónov člán-

kov. 

Na podobnom princípe pracuje aj open source, čo je možnosť vylepšovať soft-

vérové produkty kolektívne. Každý, kto je technicky zdatný, má prístup ku zdro-

jovým kódom softvéru a môže nejakým spôsobom prispieť k jeho vylepšeniu. 

V tomto prípade môžeme uviesť ako príklad obľúbený webový prehliadač Fire-

fox, ktorý tiež funguje aj ako open source softvérový produkt, ku ktorému už 

užívatelia vymysleli množstvo vylepšení uľahčujúcich každodennú prácu na 

internete. 

Silou týchto nástrojov je práve kolektívne zapájanie sa užívateľov do ich tvorby. 

Ako sme v tejto práci už viackrát spomínali, práve interakcia je hybným moto-

rom novej éry public relations. Napríklad on-line encyklopédie obsahujú takzva-

né talk pages (stránky na vyjadrenie názoru), na ktorých prispievatelia diskutujú 

o tom, čo by malo byť súčasťou encyklopédie, prípadne, čo sa do nej nehodí. Pri-

spievatelia majú možnosť vidieť svoje profily a tí, ktorí prispievajú najčastejšie 

a nahrávajú kvalitný obsah, získavajú svoj status. Pri open source je to zase 

skupina vývojárov, ktorí rozhodujú o tom, ktoré vylepšenie sa nakoniec stane 

súčasťou zdrojového kódu softvéru. Kooperáciou týchto komunít vzniká obsah, 

ktorý budú používať milióny ľudí. 

Spomínaný voľný obsah tvorený užívateľmi sa často objavuje na popredných 

miestach internetových vyhľadávačov. Preto je pre spoločnosti v rámci PR dôle-

žitý monitoring tohto obsahu. Pri výskyte prípadných nezrovnalostí je možné ich 

napraviť a dostať sa do úzkeho kontaktu s tvorcami obsahu, ktorý sa danej 

spoločnosti týka. Pre firmy je výborným nástrojom aj vytváranie vlastných wikis, 

prípadne vytvorenie komunity – mini spodnej vlny, ktorá si navzájom radí pro-

stredníctvom takýchto odkazov. Túto možnosť využila napríklad stránka eBay, 

ktorá vytvorila skupinu používateľov, ktorí ostatným radia pri nákupe a predaji 

starožitností. (Li, Bernoff, 2010 s. 25-27) 

                                                           
1
 Pôvod slova je v havajčine, kde slovo wiki znamená rýchly. (Li, Bernoff, 2010, s. 25) 
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2. Fóra, hodnotenia a recenzie. „Diskusné fóra s príspevkami a súvisiacimi odpove-

ďami sú staršie ako ktorákoľvek iná sociálna technológia; vznikli dokonca skôr ako 

samotný internet“, tvrdia Liová a Bernoff. Hodnotenia a recenzie sú v dnešnej 

dobe úplne bežnou súčasťou internetu. Sú dokonca takou samozrejmosťou, že 

málokto si uvedomuje, akú obrovskú silu tieto nástroje on-line komunikácie 

v skutočnosti majú.  

Podľa prieskumu Technographics Surveys z roku 2007 (Li, Bernoff, 2010, s. 26) 

zhruba 13 % Európanov participuje na diskusných fórach. Pätina používateľov 

internetu v Európe číta hodnotenia a recenzie a zhruba 5 % ich aj píše. Sila fór, 

hodnotení a recenzií tak nie je zanedbateľná. Zvlášť, keď si uvedomíme fakt, že 

k tomuto nástroju má prístup naozaj každý. Takmer každý portál dnes dáva 

užívateľom možnosť po prihlásení pridať príspevok do diskusie pod ktorýkoľ-

vek obsahový príspevok. Niektoré diskusie majú dokonca formu rozhovoru 

diskutujúcich na tému z hlavného článku. Ide o plynúcu konverzáciu, ktorá 

umožňuje ľuďom odpovedať si navzájom a diskutovať. Je to forma prezentácie 

jednotlivcov a spoločností, ktoré sa do diskusie zapoja. 

Takisto, ako je dôležitý monitoring blogov, je pri budovaní PR potrebný aj moni-

toring fór, hodnotení a recenzií. Aj tu sa môžu objaviť informácie, ktoré nie sú 

celkom pravdivé, a je pre firmy na škodu premrhať šancu vyjadriť sa k nim. Tak, 

ako vedia tieto nástroje ublížiť, vedia aj pomôcť.  To čo kedysi fungovalo spôso-

bom word-of-mouth, teda ústnym podaním, ku ktorému sa spoločnosť málokedy 

dostala a mala možnosť vyjadriť, sa dnes deje on-line a firma má prístup k týmto 

informáciám a dokonca aj možnosť k nim prispieť. V public relations ide opäť 

o spätnú väzbu a priblíženie sa ku spotrebiteľovi. (Li, Bernoff, 2010, s. 27-29) 

3. Tagy. Anglické pomenovanie pre označenia. Pri obrovskom kvante informácií, 

ktoré sa sústreďujú a hromadia na internete, bolo len otázkou času, kedy bude 

potrebné vynájsť jednoduchý systém ich organizácie. A to je práve priestor, kde 

nastúpili tagy – jednoduché označenia priradené k obsahu na webe, ktoré ho 

pomáhajú klasifikovať. Ide v podstate o priradenie kľúčových slov, ktoré s da-

ným obsahom súvisia. 

Aj napriek praktickému aspektu tagov, sú tieto ešte málo rozšírené. V Európe 

využíva systéme označovania len 7 % používateľov internetu. V public relations 

môžu spoločnosti tagy využiť na označenie článkov, fotografií a videí, ktoré s ni-
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mi súvisia, prípadne ich sami vytvorili. Ak má niekto podobné záujmy, vďaka 

tagom sa dostane až k danej firme, značke, produktu, či službe. (Li,; Bernoff, 

2010, s. 29-32) 

4. RSS a widgety. Pomáhajú filtrovať informácie a zjednodušujú ich zber. RSS2 je 

nástroj, ktorý združuje informácie, ktoré používateľa zaujímajú a pravidelne ich 

aktualizuje. Ten tak namiesto prácneho a časovo náročného prechádzania blo-

gov, stránok s novinkami, obľúbenou hudbou, či iným obsahom, ktorý ho 

zaujíma, dostáva všetky informácie cez jeden kanál priamo do svojho počítača. 

Systém je pritom úplne jednoduchý – stránka vysiela takzvaný feed, čo je súbor 

informácií, ktoré sú aktualizované. Používateľ, ktorý má vo svojom počítači nain-

štalovaný tzv. RSS reader, teda čítačku „feedov“, tieto informácie prijíma 

a aktualizujú sa mu priamo v počítači.  Čítačka navyše správy triedi podľa prefe-

rencií používateľa. Ten sa tak dostane len k obsahu, ktorý ho zaujíma. 

Na podobnom princípe fungujú aj widgety, t. j. miniaplikácie, ktoré na rozdiel od 

RSS majú špecifickú funkciu. Napríklad zbieranie informácií o počasí. Widgety 

bývajú často graficky pútavo spracované, takže okrem textovej informácie o po-

časí v danej lokalite zobrazia túto predpoveď aj graficky. Je množstvo widgetov, 

ktoré fungujú na pozadí plochy počítača a upozorňujú používateľa na aktuálne 

informácie, ktoré ho zaujímajú. S príchodom Windows Vista tieto miniaplikácie 

pripravil portál Zoznam.sk a s jasným označením a farebnosťou portálu ich šíril 

medzi používateľov. 

Oba tieto nástroje sú v rámci digitálnych PR veľmi užitočné najmä vďaka svojej 

aktuálnosti v reálnom čase. RSS šíria informácie z firemného blogu, prípadne 

podcasty, aktualizácie odkazov na Twitteri, či Facebooku, a to svetelnou rýchlos-

ťou priamo k zákazníkom. Widgety sú zas užitočné najmä formou brandingu 

(označenia), kedy popri praktických informáciách používateľom v pravú chvíľu 

podsunú „pod nos“ reklamné posolstvo. (Li, Bernoff, 2007, s. 33-36) 

5. Biele knihy (White Papers) – sú dokumenty, ktoré ponúkajú riešenie istého 

problému. Väčšinou ide o dokumenty, ktoré sa venujú riešeniu technologických 

otázok.  Prezentujú technologické inovácie alebo produkty. Slúžia predovšetkým 

ako podklad na rozhodovanie pre kľúčové subjekty riadenia a vplyvné osobnosti. 

                                                           
2
 RSS je skratka pre Really Simple Syndication, čo v preklade znamená skutočne jednoduché združovanie. (Li, 

Bernoff, 2010, s. 33) 
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Naozaj dobré biele knihy majú zaujať obchodné publikum. Definujú problém 

a ponúkajú riešenie, pričom nevnucujú daný produkt ani službu. Zväčša sú k dis-

pozícii zdarma na stiahnutie na webových stránkach, prípadne si žiadajú regist-

ráciu na ich prehliadanie. (Scott, 2007,  s. 135) 

6. E-knihy – čoraz častejšie prenikajú medzi čitateľov a ponúkajú lacnejšiu alterna-

tívu tradičných tlačených kníh. E-knihy sa tvoria tak, aby ponúkli cieľovej skupi-

ne hodnotný obsah a zároveň ju zaujali. Môžeme ich nazvať aj mladšími súroden-

cami bielych kníh. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že e-knihy sú písane voľ-

nejším štýlom, sú graficky zaujímavejšie a doplnené obrázkami. Taktiež však 

ponúkajú riešenie nejakého problému, prípadne tipy, ako zvládnuť istú situácie, 

či cenné rady pri určitých činnostiach. Väčšinou sa ponúkajú užívateľom zdarma 

a bez registrácie. (Scott, 2007, s. 135) 

7. E-mailový newsletter – vznikol spolu s e-mailom. Odvtedy sa pomyselne rozdelil 

na dva obsahové typy – reklamný leták v on-line forme a obsahovo hodnotný 

materiál s podprahovým reklamným posolstvom. Samozrejme, práve druhá 

možnosť je tým pravým zmyslom pravidelného elektronického newslettera, 

ktorý zákazníci očakávajú periodicky vo svojich e-mailových schránkach. E-

mailový newsletter by mal recipienta zaujať nejakým problémom, ktorý sa na 

jeho stránkach rieši a ponúknuť mu benefit vo forme cennej informácie popri 

ktorej mu je nenápadne podsunuté aj komerčné posolstvo. (Scott, 2007, s. 136) 

8. Webinár – je on-line seminár, ktorý využíva všetky dostupné formy prezentácie, 

či už ide o audio, video alebo powerpointovú prezentáciu. Poväčšine sa zaobe-

rajú jednou konkrétnou témou, jedným konkrétnym problémom. Webináre 

prinášajú myšlienky lídrov podobne ako klasické semináre, od ktorých je 

odvodený ich názov. Webinár sa odohráva poväčšine v reálnom čase a je vysie-

laný cez internet. Počas prednášky majú účastníci možnosť pýtať sa prednáša-

júceho, väčšinou prostredníctvom četu, na otázky súvisiace s danou problema-

tikou. Po ukončení jednotlivých lekcií sú postupne uverejňované na webovej 

stránke webináru. (Scott, 2007, s. 136) 

Existuje, samozrejme, ešte mnoho ďalších nástrojov, ktoré je možné využiť v rámci digitál-

nych public relations. Tie ale nie sú natoľko rozšírené a svoju cestu drsným on-line prostre-

dím si zatiaľ len kliesnia. Nepotrvá však dlho, a to, čo je dnes prevratným komunikačným 

riešením, sa opäť stane samozrejmosťou. Na trhu sa objavia novšie, modernejšie a pre-
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dovšetkým efektívnejšie cesty oslovenia spotrebiteľov v kombinácii s klasickými médiami, 

využitím integrovanej komunikácie v rámci public relations. 

 

 

Záver 

 

Komunikácia je zložitý proces s množstvom zásad a špecifík, ktoré treba dodržiavať. 

Dokáže zaručiť víťazstvá, ale i spôsobiť prehry, dostať človeka na vrchol aj ho totálne 

potopiť a zničiť. 

Táto štúdia sa venovala len istej časti komunikácie, a to komunikácii v rámci public 

relations, konkrétne v on-line prostredí. Práve táto časť je jednou z najmladších a najprog-

resívnejších v rámci marketingovej komunikácie. Vznikla síce len nedávno s príchodom 

internetu, no už dnes je stabilnou zložkou každodenného života spoločnosti. A to, čo sa týka 

medziľudskej komunikácie, sa zákonite týka aj public relations ako stabilnej zložky 

marketingového mixu. 

Najväčšia zmena nastala s príchodom internetu, ktorý doslova zmenil svet a pohľad 

na komunikáciu ako takú. Nielenže so sebou priniesol zvyšovanie rýchlosti šírenia infor-

mácii prakticky v reálnom čase, ale taktiež možnosť dovtedy takmer absolútne absentu-

júcej možnosti interakcie, a to všetkými smermi. Popri tradičných médiách, ktoré využívali 

public relations, sa zrazu našiel spôsob, ktorý nám umožnil efektívnejšiu a osobnejšiu ko-

munikáciu. Namiesto komunikačnej revolúcie sa ale stretávame s komunikačnou evolúciou. 

Tieto skutočnosti majú za následok to, že internet nemení komunikačný proces 

zásadne, zo dňa na deň, ale dochádza k postupnému objavovaniu možností, ktoré ponúka 

virtuálna komunikácia. S narastajúcim využívaním týchto možností sa menia zaužívané 

funkcie tradičných médií a nahrádzajú ich médiá sociálne. Tlač, rozhlas a televízia si uvedo-

mujú, že ich pozícia v reálnom svete vplyvom internetu prestáva byť neohroziteľná a sú 

nútené vytvoriť svoju on-line verziu, ktorá je obsahovo dostatočne bohatá, ale zároveň 

odráža ich dovtedajšie smerovanie. Celý svet sa začína presúvať z reality do virtuálneho 

on-line prostredia. 

Možnosti internetu sú takmer neobmedzené, a to si jeho používatelia uvedomili veľmi 

rýchlo. Zrazu mali oveľa väčší a najmä voľný priestor na sebaprezentáciu, a tak začali 

vznikať blogy, fóra, stránky s videami, podcasty, sociálne siete a iné komunikačné kanály. 

A tam, kde komunikácia prebieha, je najlepší priestor na public relations. Vďaka sociálnym 
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médiám sa zrazu marketéri dostali tam, kde predtým nemali prístup – priamo ku kotlu 

komunikácie, takmer do hláv svojich zákazníkov, ktorí svoje myšlienky, sťažnosti, návrhy 

na vylepšenia a emócie zdieľali necenzurované s celým svetom on-line. 

Tak ako môže tento priestor marketérom pomôcť, má aj silu ich úplne zničiť. To, čo sa 

dialo počas celej histórie ľudstva, totiž neobišlo ani virtuálny priestor. Kolektívna sila 

používateľov internetu je ako cunami v reálnom svete. Dokáže firmu potopiť a zničiť, ale 

firma dokáže na jej chrbte aj krásne "presurfovať" k úspechu. Veľkou bariérou využívania 

týchto sociálnych médií však stále ostávajú neurčité pravidlá, ktoré sa reálne rysujú až 

s postupom času a etablovaním nových možností medzi zabehané koľaje. 

Nové médiá a nástroje public relations v internetovom svete síce v sebe skrývajú 

obrovský potenciál, nedokážu ale nahradiť silu tradičných foriem vzťahov s verejnosťou. 

Ich enefit je práve v tradícii a silnej pozícii medzi širokou verejnosťou. Tak ako napaľova-

nie nezničilo kiná, ako elektronické knihy nezničili ich papierových predkov, tak ani 

sociálne médiá nikdy úplne nevymažú tlač, rozhlas a televíziu z nástrojov public relations. 

Ale aj napriek tomuto faktu môžeme hovoriť o veľkom pokroku a zmene vo vnímaní PR 

komunikácie. 
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Tvorba reklamnej kampane 

Creation of advertising campaign 

 

Mgr. Filip Púchovský 

 

Abstrakt:  

Reklamná kampaň je základnou zložkou propagačného procesu. Je to súbor aktivít, ktorých 

primárnym výsledkom je odovzdanie propagačnej informácie. Tvorba reklamnej kampane 

je zložitý proces a bežnej verejnosti nie je známy. Cieľom tejto štúdie je uviesť čitateľa do 

problematiky tvorby reklamnej kampane od zadania požiadavky klienta cez realizáciu 

kampane až po jej vyhodnotenie.  

 

Kľúčové slová: reklama, kampaň, stratégia, komunikácia, kreativita 

 

 

Abstract:  

The advertising campaign is an essential component of the promotional process. It is a set 

of activities which ultimate purpose is the transfer of promotional information. Creating an 

advertising campaign is a complex process, the is not known to public in generally. The aim 

of this study is to introduce the reader to the problems of the formation of an advertising 

campaign by entering the client's requirements through the implementation of the 

campaign to its evaluation. 

 

Keywords: advertising campaign, strategy, communication, creativity 
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Úvod 

 

 Stretávame sa s ňou každý deň a takmer všade. Niekedy ju ani nevnímame, inokedy 

nám doslova znepríjemňuje život. Dokáže byť príjemná aj dotieravá. Dokáže pobaviť, ale 

dokáže byť aj trápna. Dokáže byť zaujímavá aj nudná, poučná aj banálna, cudná aj neslušná, 

nenápadná aj provokatívna, dokáže si prisvojiť všetky ľudské vlastnosti, a pritom je abso-

lútne abstraktná. Reklama. 

 Reklama patrí momentálne k najväčšiemu zdroju informácií. Vie ich podať v najroz-

ličnejších podobách a najneuveriteľnejšími spôsobmi. Práve preto je taká fascinujúca a prá-

ve preto je témou tejto práce práve tvorba reklamnej kampane. 

 Štúdia ponúka stručný prehľad vzniku reklamy a predstavuje ju od jej najprimitív-

nejších foriem až po súčasnosť. Oboznamuje čitateľa s postupným vývinom jednotlivých 

foriem propagácie, poukazuje na vplyv vynálezov na rozvoj propagácie ako takej a popisuje 

vznik profesie reklamného tvorcu. Hlavným cieľom práce je popis teoretickej roviny tvorby 

kampane, ktorú predstavíme po jdenotlivých krokoch.  

 Táto časť štúdie začína zadaním, jeho spracovaním a definovaním východiskovej 

situácie. Pokračuje tvorbou komunikačnej stratégie, plynule prechádzajúcej do vytvorenia 

komunikačného posolstva a kreatívnej cesty. Nasleduje fáza realizácie kampane a na záver 

popisuje jej vyhodnotenie. V texte sú popri hlavných zásadách spomenuté aj nástrahy, 

ktoré sa môžu vyskytnúť pri tvorbe reklamnej kampane. 

 Záver práce je komplexným zhrnutím problematiky a rekapituláciou nosných myš-

lienok jadra práce.   

 

Tvorba reklamnej kampane 

 

a) História reklamy a tvorby reklamných kampaní 

Vznik reklamy sa úzko spája s obchodom, predajom tovarov a služieb, resp. v prvopo-

čiatkoch s výmenou tovarov. Jej vznik sa teda datuje  do obdobia antiky. Pavel Horňák však 

upozorňuje, že spoločensko-výchovná propagácia, resp. sociálna reklama, existovala už celé 

tisícročia predtým a dokazuje to na konkrétnych príkladoch: 

Príslušníci druhu homo sapiens medzi sebou šírili informácie dôležité pre život, 

napr. ako uloviť mamuta, spracovať jeho kožušinu, ušiť z nej odev, ako skrotiť divé zviera, 

založiť oheň a udržať ho a pod. V tomto prípade teda už môžeme hovoriť o mimoekonomic-
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kej propagácii, pričom komunikačným kanálom bola najprimitívnejšia interpersonálna 

forma (od úst k ústam). 

Ich nasledovníkmi sú prvé civilizácie, t. j. staroveká Mezopotámia, Egypt, Čína, Kréta 

a Mykény. Tam totiž už dochádza k výrobe tovaru a k prvým obchodom. Išlo o formy 

propagácie ako zapaľovanie ohňov pri príchode obchodníkov, hlinené doštičky s prvými 

reklamnými nápismi mastičkárov, pisárov a obuvníkov. Ako uvádza Pavel Horňák, ponúkali 

sa aj služby, nielen tovar. 

V antike sa prvýkrát stretávame s fenoménom prebytku tovaru. Tým vzrástlo opod-

statnenie reklamnej činnosti, keďže bolo potrebné zbaviť sa prebytočného tovaru. Z hľa-

diska formy môžeme hovoriť len o skutočne primitívnej propagácii s obmedzeným rozširo-

vaním. K jej prostriedkom v tomto období patrilo predovšetkým vystavovanie tovaru, 

vývesné štíty, obchodné značky a mestskí vyvolávači – heroldi. Tieto prostriedky sa až do 

polovice 15. storočia, keď bola vynájdená kníhtlač, považovali za kľúčové.  

Vynález kníhtlače umožnil zrod nových, tlačených reklamných prostriedkov (predo-

všetkým noviny a plagáty), ktoré sú dodnes zaraďované medzi najdôležitejšie reklamné 

prostriedky vôbec. Medzi nové reklamné prostriedky, ktoré vznikli v tomto období, Pavel 

Horňák zaraďuje rozličné ponukové zoznamy, oznámenia do výkladov, plagáty a inzeráty 

(tým dáva špeciálne miesto vzhľadom na ich význam). Najstarším plagátom je holandský 

plagát z 15. storočia ku knihe Krásna meluzína. Prvý inzerát uverejnený v tlači sa objavil 

podstatne neskôr, a to v roku 1631 v časopise Gazette de France v Paríži. V tomto období 

bola otvorená aj prvá kancelária na sprostredkovanie inzertných ponúk. V roku 1667 už 

boli založené prvé inzertné noviny City Merkury, ktoré obsahovali ponuku kúpy a predaja, 

platené oznamy, sprostredkujúce pracovné miesta, ale aj zoznamovacie inzeráty. 

Ďalšia prevratná zmena nastala v 19. storočí s priemyselnou revolúciou. Priemysel-

ná revolúcia vytvorila, podľa Pavla Horňáka, nové vzťahy medzi výrobcom a spotrebite-

ľom. Reklama získala svoje špecifické miesto, stala sa neodmysliteľnou súčasťou obchod-

ného podnikania, samostatnou profesiou a nástrojom konkurenčného boja. Začali vznikať 

veľtrhy a tlačené reklamné prostriedky sa rozšírili o poštové a železničné známky, transpa-

renty, kalendáre, reklamné časopisy a fotografie. Objavili sa dokonca prvé neónové nápisy. 

Na prelome 19. a 20. storočia nastal ďalší zlom, ktorý priniesol vznik periodickej 

tlače a v prvej polovici 20. storočia vznik filmu, rozhlasu a televízie. Práve v tomto období 

naberá reklama masový rozmer. 



45 
 

Za centrum reklamy ako takej môžeme bez akýchkoľvek polemík označiť Spojené 

štáty americké. Od roku 1840, keď sa začala osamostatňovať profesia reklamného pracov-

níka a vytvára sa predobraz reklamných agentúr, je už len krôčik k prvým reklamným 

kampaniam. Veľkú rolu tu zohráva meno P. T. Barnuma, ktorého reklamné metódy pohltili 

Ameriku a Európu na päťdesiat rokov – obdobie „barnumovskej reklamy“. 

V tomto období začali vznikať aj nové propagačné aktivity ako podpora predaja 

(sales promotion), vzťahy s verejnosťou (public relations), direct marketing, osobný predaj 

(personal selling). Reklama je starostlivo plánovaná, určuje osud nových značiek, zabezpe-

čuje stabilitu etablovaných a manipuluje situáciu na trhu. Skrátka, všetko, čo robí aj dnes.3  

 

b) Úvod tvorby reklamnej kampane 

 Historický vývoj reklamy ju doviedol až do dnešnej podoby a progres stále pokra-

čuje. Dnes sa reklama realizuje formou reklamných kampaní, kde sa komunikačné posol-

stvo dostáva k recipientom pomocou niekoľkých nástrojov a kanálov, ale s jednotným kon-

ceptom. To umocňuje celkový zásah reklamy. Tvorba reklamnej kampane je však vo svojej 

podstate zložitá a náročná činnosť  s vlastnými zákonitosťami a postupmi, ktoré treba do-

držať, ak chceme vytvoriť naozaj úspešnú kampaň. 

 

c) Zadanie klienta 

Samotná práca na kampani sa začína zadaním, tzv. briefom, klienta. Zadanie prichá-

dza spravidla v dvoch formách  – písomne poštou a e-mailom – a je základom celej kampa-

ne. V zadaní klient špecifikuje svoje požiadavky voči agentúre a určuje základnú kostru 

kampane. Jeho obsah sa líši od požiadaviek klienta a charakteristiky kampane. 

1. Obsah zadania 

Zadanie klienta obsahuje spravidla tieto špecifikácie: 

- cieľ kampane; 

- časové rozhranie, tzv. timing, kampane; 

- rozpočet, tzv. budget; 

- nosné médiá (môžu, ale nemusia byť určené); 

- špecifikáciu produktu, resp. viacerých produktov; 

- hlavný cieľ kampane; 

                                                           
3 Kapitola spracovaná podľa Horňák, P.: Nová ABECEDA REKLAMY. CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING, 
2004, str. 21-35. ISBN 80-967950-5-8
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- cieľovú skupinu, resp. cieľové skupiny; 

- ďalšie ustanovenia (najmä v prípade tendrov sú určené podmienky účasti, ter-

mín odovzdania, obmedzenia pri kreatíve atď.). 

Zadanie môže obsahovať ešte ďalšie informácie, ktoré agentúre môžu pomôcť lepšie 

prispôsobiť kampaň požiadavkám klienta. Agentúra má vždy možnosť položiť klientovi 

doplňujúce otázky k zadaniu. 

2. Spracovanie zadania 

Prvým krokom agentúry po prijatí zadania je spracovanie. Hlavný manažér, „super-

visor“, kampane vypracuje zo zadania klienta S. W. O. T. analýzu a určí východiskovú 

situáciu pre agentúru. Na základe týchto podkladov následne položí klientovi doplňujúce 

otázky. Ak nemá doplňujúce otázky, prechádza do fázy samotnej tvorby kampane. 

 

d) Príprava reklamnej kampane 

Najdlhšou, časovo najnáročnejšou a najdôležitejšou fázou tvorby reklamnej kampa-

ne je jej príprava. Vyžaduje si zladenú kooperáciu celého tímu a úzku spoluprácu so zadá-

vateľom. Prvým krokom je voľba vhodnej komunikačnej stratégie. 

1. Voľba komunikačnej stratégie 

Začiatkom prípravy reklamnej kampane je voľba reklamnej stratégie. Hlavnú rolu 

v tomto procese zastáva supervisor, spravidla ním je account manager zodpovedný za da-

ného klienta. Account manager musí na základe zadania klienta vypracovať postup, ako 

osloviť potenciálnych zákazníkov a primäť ich ku kúpe nami ponúkaného produktu.  

Podľa J. Vysekalovej by komunikačná stratégia mala byť zostavená s ohľadom na 

4 S: 

1. segmentácia zákazníkov; 

2. stanovenie úžitku produktu; 

3. spokojnosť zákazníka; 

4. sústavná starostlivosť.4 

Alebo 4 C: 

1. customer (profil cieľovej skupiny); 

2. costs (rozpočet na kampaň); 

3. competition (aktivity konkurencie); 

                                                           
4  Podľa Vysekalová, J. – Mikeš, J.: Reklama: jak dělat reklamu. Grada Publishing a.s., 2001, str. 28. ISBN 
8024720019 
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4. channels (komunikačné možnosti).5 

Autori zdôrazňujú, že orientácia na 4 P už v momentálnej situácii na trhu nie je 

postačujúca. 

P. Kotler zhrnul hlavné body ovplyvňujúce komunikačnú stratégiu do 5 M: 

1. poslanie (mission); 

2. peniaze (money); 

3. posolstvo (message); 

4. médiá (media); 

5. meranie (measurement).6 

Zhrnutím prídeme na to, že k najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim celkovú stra-

tégiu patrí: 

1. Cieľ 

Prvým bodom je stanoviť cieľ reklamnej kampane. Keď chceme niečo robiť, musíme 

vedieť, čo tým chceme dosiahnuť. Stanovenému cieľu reklamnej kampane prispôso-

bujeme všetky ostatné kroky prípravy kampane. 

2. Cieľová skupina 

Práve cieľová skupina našich potenciálnych zákazníkov udáva líniu komunikácie. 

Rozdielne sa komunikuje produkt pre dôchodcov a iným spôsobom by sme komuni-

kovali produkt určený primárne tínedžerom. Významne je týmto faktorom ovplyv-

ňovaný aj výber komunikačných kanálov, ktorými sa rozhodneme šíriť reklamné 

posolstvo. 

3. Druh produktu/služby 

Ďalší z rozhodujúcich faktorov pri tvorbe najvhodnejšej komunikačnej stratégie je 

druh nami ponúkaného produktu alebo služby. Rovnako ako pri cieľovej skupine aj 

pri produktoch/službách je rozdiel v komunikácii so zreteľom na jeho zameranie 

a využiteľnosť, pričom druh produktu/služby má úzke spojenie s cieľovou skupinou 

(napr. pri magazíne Playboy je zrejmé, že sa zameriavame na mužov v strednom 

veku, atď.). Zároveň však práve tento faktor môže so sebou prinášať aj ďalšie obme-

dzenie, a to obmedzenie legislatívou.  

4. Aktivity konkurencie 

                                                           
5 Podľa Vysekalová J., Mikeš J.: Reklama: jak dělat reklamu. Grada Publishing a.s., 2001, str. 28. ISBN 
8024720019 
6 Podľa Kotler, P.: Marketing management. Grada Publishing 2001, str. 569. ISBN 80-247-0016-6 
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Nemenej dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výslednú komunikačnú stratégiu sú 

aktivity konkurenčných spoločností. Produkt či služba, ktoré chceme komunikovať, 

by mali byť zreteľne odlíšiteľné od podobných produktov/služieb na trhu. Práve 

preto je nutné urobiť prehľad komunikačných aktivít konkurencie a zvoliť si dosta-

točne odlišnú líniu. Rovnako nám takýto prehľad môže pomôcť pri voľbe správnych 

komunikačných prostriedkov a kanálov a ukázať možnosti, ktoré by nám za iných 

okolností neprišli na um. 

5. Legislatíva 

Propagácia špecifických produktov je upravená aj legislatívne v zákone o reklamne 

z 5. apríla 2001 s poslednou novelizáciou z 1. apríla 2007. Tento zákon obmedzuje 

propagáciu alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, zbraní a streliva, liekov, 

dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov.7 Pri príprave komu-

nikačnej stratégie sa preto treba oboznámiť so všetkými legislatívnymi obmedzenia-

mi, ktoré sa môžu propagovaného produktu týkať. Je jednoduchšie problému pre-

dísť ako ho potom riešiť. 

6. Aktuálna situácia na trhu 

Ďalším faktorom je aktuálna situácia na trhu. Je dôležité poznať aktuálne správanie 

sa spotrebiteľov; vedieť, čo momentálne najviac ovplyvňuje ich nákupné správanie; 

aká je ekonomická situácia, do čoho spotrebitelia investujú a čo, naopak, nakupujú 

v obmedzenom množstve. Tieto informácie sú dôležité pre zvolenie správneho ape-

lu na spotrebiteľov v kontexte s ich aktuálnym zmýšľaním a návykmi. 

7. Rozpočet 

Financie vyhradené na konkrétnu kampaň výrazne ovplyvňujú voľbu komunikačnej 

stratégie. Obmedzený rozpočet totiž môže výrazne ukrátiť aktivity, ktorými chceme 

osloviť potenciálnych zákazníkov. Na základe týchto informácií si volíme komuni-

kačné kanály podľa finančnej náročnosti s dôrazom na efektivitu, originalitu a na 

ostatné faktory uvedené vyššie. 

2.  Tvorba konkrétnej kampane s jednotným konceptom 

Po zvolení vhodnej komunikačnej stratégie a apelov na potenciálnych zákazníkov 

prechádzame k fáze voľby vhodných komunikačných nástrojov. Túto fázu môžeme označiť 

za najkreatívnejšiu fázu tvorby reklamnej kampane. Základom je vytvoriť dostatočne zaují-

                                                           

7 Podľa 147/2001 Z. z. ZÁKON z 5. apríla 2001 o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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mavú kreatívnu cestu v nadväznosti na zvolenú komunikačnú stratégiu. Od nej sa potom 

odvíjajú konkrétne komunikačné nástroje. Výsledkom je kampaň s jednotným konceptom 

pripravená na realizáciu. 

3. Tvorba kreatívnej cesty 

Túto fázu môžeme, vzhľadom na značný vplyv v prípade zlej kreatívnej cesty, bez 

výčitiek nazvať tou najzaujímavejšou a zároveň najnáročnejšou. V niektorých prípadoch 

môže vo veľkej miere oslabiť značku, znehodnotiť jej imidž, ohroziť pozíciu na trhu, ubrať 

značke časť spotrebiteľov či v najhoršom prípade značku na trhu úplne „odpísať“. S touto 

skutočnosťou je úzko spätý práve problém etiky reklamy. 

Kreatívna cesta vzniká formou brainstormingov tímu, ktorý zostaví account mana-

ger. Tím spravidla tvoria ďalší manažéri, pracovníci kreatívneho oddelenia, textári, prípad-

ne ďalší pracovníci agentúry (napr. executive manager, PR manager, riaditeľ atď.).  

Podľa P. Kotlera prechádza tvorba reklamnej cesty týmito štyrmi fázami: 

1. tvorbou reklamného posolstva; 

2. výberom vhodného reklamného posolstva; 

3. spracovaním reklamného posolstva; 

4. posúdením spoločenskej prijateľnosti reklamného posolstva.8 

Reklamné posolstvo je koncipované zodpovedne vzhľadom na jeho funkciu nosiča 

reklamnej informácie. Malo by byť stručné, jasné, s veľkou výpovednou hodnotou a záro-

veň kreatívne. Spravidla sa tvorí niekoľko posolstiev, z nich sa následne vyberie to najlep-

šie. Od neho sa potom odvíja celková kreatívna cesta. 

Pri tvorbe kreatívnej cesty je nanajvýš potrebné dbať na zásady etiky reklamy spí-

sané v Etickom kódexe reklamy vydanom Radou pre reklamu v konsolidovanom znení 

účinnom od 1. 7. 2015.9 Kódex špecifikuje etické zásady reklamy v bodoch týkajúcich sa 

slušnosti, čestnosti, spoločenskej zodpovednosti a pravdivosti reklamy. „Účelom kódexu je 

napomôcť, aby reklama v Slovenskej republike čo najlepšie slúžila zadávateľom reklamy a ve-

rejnosti, aby spĺňala etické hľadiská reklamy požadované občanmi SR, bola predovšetkým 

pravdivá, čestná a slušná a aby svojím obsahom a formou v rozsahu tohto kódexu rešpek-

tovala medzinárodne uznávané zásady reklamnej praxe vypracované Medzinárodnou ob-

chodnou komorou. Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, nadväzuje však na ňu stano-

vením etických zásad. Kódex je určený subjektom, pôsobiacim v oblasti reklamy, a formuluje 

                                                           
8 Podľa Kotler, P.: Marketing management. Grada Publishing 2001, str. 572. ISBN 80-247-0016-6 
9 Podľa http://www.rpr.sk/sk/nav/eticky-kodex, 30. 4. 2016. 

http://www.rpr.sk/sk/nav/eticky-kodex
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pravidlá ich profesionálneho správania. Kódex zároveň informuje verejnosť o hraniciach rek-

lamnej etiky a o subjektoch, ktoré dobrovoľne prijali tieto hranice a sú rozhodnuté dodržiavať 

ich prostredníctvom princípov etickej samoregulácie.“10 Pri nedodržaní etických zásad vysta-

vujeme kampaň hrozbe finančného postihu, resp. stiahnutia z médií. 

Nosným prvkom kreatívnej cesty je pritom myšlienka. S produktom by mala súvisieť 

aspoň okrajovo, aby sme zabezpečili, že recipient posolstvo pochopí. Myšlienka vytvára 

celkovú ideológiu kreatívnej cesty a mala by byť vytvorená v súlade s charakteristikou cie-

ľovej skupiny, t. j. potenciálnych zákazníkov (napr. oslovenie dôchodcov sloganom „Si za-

bil!“ by nemalo žiadaný efekt, práve naopak, takáto kreatívna cesta by mala deštruktívne 

následky). Dôležité je detailne poznať cieľovú skupinu a jej spotrebiteľské návyky, aby 

kreatívna cesta zaznamenala čo najširší zásah a aby na recipientov pôsobila presvedčivo. 

Nestačí však len kreatívna myšlienka. Na dosiahnutie požadovaného efektu potrebujeme jej 

kvalitné spracovanie. 

Pri spracovaní nosnej myšlienky kreatívnej cesty môžeme naraziť hneď na niekoľko 

problémov, pričom najčastejší z nich je strata idey pri jej spracovaní. Spôsobuje ju práve 

spracovanie myšlienky človekom, ktorý nie je jej autorom. Táto situácia je pri príprave 

kampane v agentúre bežná. Preto je dôležitá úzka kooperácia medzi autorom nosnej krea-

tívnej myšlienky a jej spracovateľom, spravidla grafikom. Grafik môže mať inú predstavu 

zhmotnenia idey ako jej samotný tvorca. Preto je nutné, aby tvorca idey detailne popísal 

svoju predstavu grafického spracovania a aby dohliadal na celý proces spracovania idey do 

hmotnej podoby. 

4. Voľba komunikačných nástrojov 

Po vytvorení a spracovaní kreatívnej myšlienky nasleduje fáza voľby vhodných ko-

munikačných nástrojov, t. j. tvorba komunikačného mixu. Práve komunikačné nástroje pre-

nášajú posolstvo priamo k cieľovej skupine, t. j. k potenciálnym zákazníkom. Ku komuni-

kačným nástrojom radíme všetky reklamné aktivity, t. j. nadlinkové aj podlinkové. „Komuni-

kačný mix je vytváraný tak, aby splnil zvolené marketingové a komunikačné ciele. Každý ná-

stroj má svoje charakteristické znaky a náklady, s ktorými treba počítať.“11 

Vzhľadom na ich zásadný vplyv na úspešnosť kampane je pri voľbe (tvorbe) ná-

strojov nutné dbať predovšetkým na: 

                                                           
10 Etický kódex, ETICKÉ ZÁSADY REKLAMNEJ PRAXE PLATNÉ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
http://www.rpr.sk/sk/nav/eticky-kodex, 30. 4. 2016, 16:36  
 
11 Vysekalová J., Mikeš J.: Reklama: jak dělat reklamu. Grada Publishing a.s., 2001, str. 20. ISBN 8024720019 

http://www.rpr.sk/sk/nav/eticky-kodex


51 
 

1. Komunikačný mix 

Celá komunikácia musí byť zostavená z jednotlivých reklamných aktivít, ktoré 

tvoria komunikačný mix. Jednotlivým aktivitám sa následne prispôsobia konkrétne 

nástroje. Do komunikačného mixu môžeme zaradiť: 

- nadlinkovú reklamu; 

- podporu predaja; 

- sponzoring; 

- public relations; 

- komunikáciu na predajnom alebo nákupnom mieste; 

- výstavy a veľtrhy; 

- direct marketing; 

- osobný predaj; 

- interaktívny marketing.12 

2. Efektivitu 

Nie každý komunikačný nástroj je vhodný na komunikáciu akéhokoľvek tovaru ale-

bo služby. Musíme zohľadniť niekoľko faktorov, ovplyvňujúcich efektivitu zvolené-

ho nástroja. V prvom rade je to už niekoľkokrát spomínaná cieľová skupina. Komu-

nikačný nástroj musí byť zvolený tak, aby sa dostal k cieľovej skupine, zaujal ju 

a odovzdal jej komunikačné posolstvo. Len vtedy môžeme hovoriť o efektivite. 

Zároveň musíme pri voľbe nástroja zohľadniť pomer cena – zásah cieľovej skupiny. 

Ak sú náklady neúmerne vysoké oproti počtu zasiahnutých recipientov, v žiadnom 

prípade nemôžeme hovoriť o efektívne zvolenom komunikačnom nástroji. Pri ino-

vatívnych komunikačných nástrojoch však nemôžeme vždy predpovedať predpokla-

daný zásah a niekedy je nutné aj zariskovať. 

3. Originalitu 

V súčasnosti je čoraz ťažšie zaujať recipienta, a preto je dôležité zvoliť si, resp. tvo-

riť netradičné nástroje. Kreativite sa medze nekladú, je však dôležité dbať na už 

spomínanú efektivitu. Je mnoho ciest, ako osloviť recipienta. Čím nečakanejšie sa k 

nemu reklamné posolstvo dostane, tým skôr si ho zapamätá. Samozrejme, komuni-

kačný nástroj nemusí byť za každú cenu úplná novinka. Často sa využívajú tradičné 

                                                           
12 Podľa De Pelsmacker, P. - Geuens, M. - Van den Bergh, J. - Šafaříková, V.: Marketingová komunikace. Grada 
Publishing, 2003, str. 26-27. ISBN 8024702541 
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nástroje netradičnou formou, čo má v konečnom dôsledku rovnaký efekt ako vytvo-

renie niečoho nového. Všetko je vec inovácie a kreativity. 

4. Komunikačný kanál 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že komunikačný nástroj a kanál je to isté. Nie je to 

tak, hoci medzi týmito dvomi pojmami je veľmi úzke spojenie. Za komunikačný 

kanál môžeme považovať sprostredkovateľské médium, pričom komunikačný ná-

stroj je už konkrétna forma podania informácie, napr. keď si za komunikačný kanál 

zvolíme televíziu, naším nástrojom môže byť napríklad sponzorský odkaz na 

reláciu, pri rozhlase reklamná súťaž, v tlači napríklad advertoriál atď. Komunikačný 

kanál obmedzuje využitie nástrojov, keďže je medzi nimi priama prepojenosť. Ne-

môžeme dať napr. do rozhlasu televízny spot a pod. Po výbere jednotlivých komu-

nikačných kanálov nasleduje zostavenie mediaplánu, podľa ktorého budú jednotlivé 

médiá nasadené počas kampane. Mediaplán úzko súvisí s načasovaním kampane, 

pozri nižšie Načasovanie („timing“). 

5. Komunikačnú stratégiu 

V neposlednom rade treba dbať na dodržiavanie zvolenej komunikačnej stratégie. 

Nie každý nástroj je vhodný na akékoľvek posolstvo. Nevhodne zvolený komuni-

kačný nástroj môže mať – vzhľadom na komunikačnú stratégiu – fatálny vplyv na 

celkový výsledok reklamnej kampane. 

6. Načasovanie („timing“) 

Pre úspešnosť kampane je pri voľbe komunikačných nástrojov veľmi dôležité správ-

ne ich načasovať počas trvania kampane. Nástroje treba využívať v určitej postup-

nosti. Nevhodné načasovanie využitia jednotlivých nástrojov môže mať vplyv na 

celkovú efektivitu kampane. Naopak, správny „timing“ môže rapídne zvýšiť zásah 

kampane a výsledný efekt môže byť až niekoľkonásobný. 

Podľa J. Vysekalovej a J. Mikeša sú zásadnými faktormi, ktoré ovplyvňujú komuni-

kačný mix: 

1. druh výrobku; 

2. typ trhu; 

3. štádium životného cyklu výrobku.13 

                                                           
13 Podľa Vysekalová J., Mikeš J.: Reklama: jak dělat reklamu. Grada Publishing a.s., 2001, str. 20. ISBN 
8024720019 
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Počet komunikačných nástrojov využitých v kampani závisí od rozpočtu, s ktorým 

môžeme pracovať. V kampani možno využiť jeden nástroj, ale aj desať. Podľa toho možno 

rozdeliť kampane na malé, stredne veľké alebo veľké. Celkový výsledný efekt kampane 

však nezávisí len od jej veľkosti. Zle naplánovaná reklamná kampaň, nech je akákoľvek 

veľká, môže predstavovať vyhodené peniaze, pričom kampaň s jediným nástrojom môže 

byť oveľa rentabilnejšia. Všetko závisí od vhodne zvolenej komunikačnej stratégie, kreatív-

nej cesty a od komunikačných nástrojov. 

Po úspešnom vypracovaní celého konceptu kampane a po jeho schválení klientom sa 

začína realizačná fáza. 

 

e) Realizácia reklamnej kampane 

 Po vytvorení komunikačnej stratégie, kreatívnej cesty, po zvolení komunikačných 

nástrojov a po schválení konceptu kampane klientom prichádza na rad realizačná fáza 

kampane. V tejto fáze sa podľa určeného načasovania nasadzujú do obehu jednotlivé ko-

munikačné nástroje. Ide o logisticky najnáročnejšiu fázu. Jej náročnosť závisí od charakteru 

a počtu nasadených komunikačných nástrojov. Už v tejto fáze môžeme na základe reakcií 

verejnosti predpovedať približnú úspešnosť, prípadne neúspešnosť kampane. 

 

f) Vyhodnotenie reklamnej kampane 

 Krátko po skončení kampane prichádza na rad jej vyhodnotenie. Tu sa ukáže, či bola 

kampaň úspešná a či mala požadovaný efekt. Úspech sa vyhodnocuje podľa jednotlivých 

nástrojov, pričom pri každom nástroji môžeme hovoriť o špecifickom systéme vyhodnoco-

vania, napr. pri televízii je to sledovanosť, pri tlači je to predaj, pri internete je to návštev-

nosť webovej stránky atď. Vyhodnotenie reklamnej kampane patrí k obzvlášť dôležitým 

súčastiam procesu reklamy, najmä pre klienta. Podľa jednotlivých výsledkov totiž vieme 

posúdiť, ktorý nástroj vyšiel ako najefektívnejší a ktorý, naopak, komunikačne zlyhal. 

Klient vidí rentabilitu vložených financií a agentúra vidí, kde spravila chybu, resp. ktoré 

nástroje sa pri danom produkte a cieľovej skupine osvedčili. Tieto informácie môžu klien-

tovi aj agentúre pomôcť pri tvorbe podobných kampaní v budúcnosti. 

 Zatiaľ čo väčšina kampaní sa vyhodnocuje až po ich ukončení, P. Kotler má na vec 

iný názor. Pri väčších kampaniach odporúča odskúšať kampaň len v určitých mestách. Ná-
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sledne sa kampaň vyhodnotí a rozhodne sa o ďalšom postupe.14 V prípade neúspechu tak 

možno vychytať muchy. Tento model má u nás len jedinú nevýhodu, a to malú rozlohu Slo-

venska, a tým aj nedostatok priestoru na testovanie kampane. 

 V každom prípade je dôležité mať na pamäti, že ľudia sa učia na vlastných chybách 

a že nikto nie je dokonalý. 

 

 

 

 

 

Záver 

 

 Problematika tvorby reklamných kampaní je široká téma, a preto nebolo možné ísť 

v mnohých bodoch v tejto štúdii do detailov. To však ani nebolo jej cieľom. Nosnou 

myšlienkou bolo uviesť čitateľa do problematiky tvorby reklamných kampaní a tento účel 

práca po obsahovej stránke aj spĺňa. 

 Štúdia ponúkla komplexný pohľad na problematiku v informatívnej rovine a po-

skytla tak čitateľovi informácie potrebné na všeobecný reklamný rozhľad. Neprináša 

konkrétny návod na tvorbu reklamnej kampane, čo ani nebolo jej cieľom. V každom 

prípade dostatočne zdôraznila náročnosť reklamnej tvorby a práce v reklamnej agentúre 

a priniesla dostatok informácií o tejto problematike v teoretickej rovine. 

 

 

  

                                                           
14 Podľa Kotler, P.: Marketing management. Grada Publishing 2001, str. 590. ISBN 80-247-0016-6 
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Webstránka v marketingovej komunikácii 

Webpage in markentig communication 

 

Mgr. Lucia Kubinská 

 

 

Abstrakt: 

Cieľom príspevku je objasniť funkcie webstránky v marketingovej komunikácii, ako aj 

význam webstránky v podnikaní. Práca sa zameriava na priblíženie ekosystému, v ktorom 

webstránka pôsobí a na vysvetlenie vzťahov s príbuznými aktivitami ako PPC, sociálne 

siete a zákaznícka podpora. 

 

Kľúčové slová: webstránka, marketingová komunikácia, PPC, zákaznícka podpora, e-mai-

lový marketing 

 

 

Abstract: 

The aim of this paper is to illustrate the importance of websites in marketing communi-

cation and the importance of websites in business per se. The work focuses on the 

ecosystem, in which the website operates, and explains the relationship with related 

activities such as PPC, social network management or customer support. 

 

Key words: web, website, marketing communication, customer support, PPC, email marke-

ting 
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Webstránka v marketingovej komunikácii 

 

Webové sídlo spoločnosti na seba môže zobrať nielen úlohu prezentačnú, ale môže 

aktívne pokryť viaceré  oblasti dôležité pre úspech v podnikaní. Webstránka ako integrálny 

a centrálny element online komunikácie je úzko prepojený s online zákazníckou podporou, 

analýzou návštevníkov, potenciálnych a existujúcich klientov a, pokiaľ firma kladie dôraz 

na obsahový marketing, poskytuje tiež priestor na publikovanie obsahu.  

Pre lepšiu ilustráciu vzťahu webstránky s ďalšími prvkami online marketingu 

a marketingovej komunikácie môžu slúžiť nasledujúce Vennove diagramy, ktoré 

znázorňujú vnímanie webstránky rôznymi autormi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thom Villing považuje webstránku za centrálnu, kľúčovú časť online marketingu a 

navrhuje všetky aktivity postaviť okolo nej (Villing, 2009). 

Obr. 1 : Webstránka a jej úloha v rôznych oblastiach podniku. 
Zdroj: Hub online, 2014 
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Obr. 2 : Webstránka a jej presah do ďalších disciplín a marketingových kanálov. 

Zdroj: Atom Design and Consulting, 2014 
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SEO 

 

Internet funguje na princípe on demand prístupu k obsahu. Pre úspech webstránky 

je preto dôležité zabezpečiť jej návštevnosť. Jedným z najvyužívanejších spôsobov je SEO - 

Search Engine Optimization, čiže optimalizácia pre vyhľadávače (alebo optimalizácia vy-

hľadateľnosti). V praxi to znamená súbor techník na úpravu webovej stránky tak, aby 

umožňovala automatické spracovanie webových vyhľadávačov. Vyhľadávače potom zora-

ďujú výsledky podľa dôležitosti – použitím vlastných algoritmov určujú váhu viacerých 

faktorov webstránky. Ide o on-page (hodnota ovplyvnená stránkou samotnou) a off-page 

(hodnota ovplyvnená dátami mimo webstránky) faktory. 

On-page faktormi, ktoré môžu tvorcovia ovplyvniť priamo na stránke, sú napríklad: 

výskyt kľúčového slova v titulku stránky, výskyt kľúčového slova v texte stránky, unikát-

nosť obsahu stránky, kľúčové slovo v URL adrese. V poslednej dobe vyhľadávače (najmä 

spol. Google) uprednostňujú vo výsledkoch stránky, ktoré majú tiež mobilnú verziu. Tým je 

jasne preukázané, že webový dizajn má vplyv na úroveň SEO. 

Obr. 3: Webstránka a online marketing podľa Villinga. 
Zdroj: villing.com 

http://villing.com/
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Medzi off-page faktory, ovplyvňujúce vyhľadateľnosť patrí napríklad: počet spät-

ných odkazov z iných relevatných stránok, tematická relevancia odkazovaných stránok, sila 

webu na sociálnych sieťach, počet unikátnych domén, odkazujúcich na webstránku atď. 

Vyhľadateľnosť je možné v online prostredí ovplyvniť aj neetickými spôsobmi, 

označovanými ako black hat techniky. Medzi tieto patrí napríklad spam (nevyžiadaná poš-

ta, skrytý text na webstránke alebo obsah špeciálne upravený pre vyhľadávacie roboty). 

 

PPC 

 

Z Vennovho diagramu vyššie vyplýva, že webstránka je prepojená aj s ďalším 

spôsobom získavania návštevnosti – PPC, čiže Pay-Per-Click inzerciou (platba za kliknutie). 

V tomto prípade inzerent neplatí za zobrazenie reklamy, ale až v momente, keď niekto na 

reklamu klikne a navštívi určenú webstránku. Tým marketéri dostávajú možnosť mať pod 

kontrolou a presne merať efektivitu vynaložených nákladov. Celosvetovo najväčším posky-

tovateľom systému na takúto inzerciu je spoločnosť Google a jej produkt AdWords. 

Pomocou webového rozhrania je možný manažment takejto online kampane – používateľ 

zvolí kľúčové slová, text inzercie a cieľovú adresu. Cena za kliknutie sa pohybuje od 

niekoľkých centov pri menej saturovaných výrazoch, až po niekoľko desiatok eur pri 

populárnych výrazoch. 

PPC inzerciu je možné nastaviť v rámci vlastných kapacít spoločnosti, alebo je 

možné využiť služby online agentúr, ktoré spravujú PPC účty v rámci komplexných online 

kampaní. Alternatívou k PPC inzercii sú ďalšie obchodné modely, napríklad: CPM (cost per 

mille), CPT (cost per thousand), CPI (cost per impression), CPA (cost per action). 

S PPC inzerciou súvisia tiež pojmy plošná (bannerová) reklama, textová reklama 

a online remarketing, pričom najmä bannerová reklama má súvis s vizuálnym návrhom 

webovej stránky. V záujme zachovania kontinuity je totiž potrebné pri bannerovej reklame 

dbať na konzistentnosť komunikátu (v praxi to znamená, že plošná online reklama by mala 

byť graficky podobná stvárneniu samotnej odkazovanej webovej stránky tak, aby sa náv-

števník nedostal do úplne nového, neznámeho prostredia a aby mu bolo zrejmé prepojenie 

medzi bannerom a cieľovou stránkou). 
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Prepojenie webstránky so sociálnymi sieťami a platformami 

 

O dôležitosti prítomnosti firmy a značky na sociálnych sieťach sú presvedčení 

viacerí autori (napr. Meerman Scott, 2013; Kawasaki, 2014). Vzťah webovej stránky 

a online sociálnych sietí je obojsmerný – sociálne siete môžu fungovať ako zdroj návštev 

a webová stránka môže využívať elementy sociálnych sietí na lepšiu komunikáciu s online 

komunitou. Príkladom takéhoto využitia je implementácia diskusného fóra či komentárov 

pomocou Facebook alebo Google účtov. Výhodou takéhoto riešenia je, že návštevník 

stránky je jasne identifikovateľný a bez ďalšej registrácie sa môže zapojiť do diskusie 

(pokiaľ využije svoj existujúci Facebook účet).  

Ďalšími príkladmi prepojenia sociálnych sietí s webstránkou sú: 

- Implementácia pluginu, ktorý uľahčuje zdieľanie stránky na sociálnych sieťach (tzv. 

Twitter button, Like button). 

- Zobrazenie najčerstvejších príspevkov zo siete Twitter (Twitter feed). 

- Zobrazenie prehľadu firemnej stránky na Facebooku. 

- Tzv. “social login”, čiže využitie existujúceho konta na prihlásenie do systému. 

- Galéria obrázkov a fotografií generovaná zo sociálnej siete na základe hashtagov. 

- Video na stránke umiestnené z video-sociálnej siete (napr. YouTube, Vimeo), ide o tzv. 

embedované video. 

 

 

  

Obr. 4 : Ukážka možnosti social loginu na webe spol. Hootsuite. Zdroj: hootsuite.com 

http://hootsuite.com/
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E-mail 

 

Elektronická pošta môže slúžiť na anonymnú, masovú – ale tiež personalizovanú 

komunikáciu. Elektronická adresa patrí medzi jeden z unikátnych identifikátorov používa-

teľa, preto sa často využíva aj ako prihlasovací údaj. Akonáhle má firma takúto adresu 

k dispozícii, za predpokladu, že má s používateľom súhlas na takúto komunikáciu, môže 

pomocou e-mailov a e-newslettrov účinne komunikovať. Aj v dobe pokročilej webovej 

analytiky je návštevník vo väčšine prípadov stále anonymný a nejednoznačne identifiko-

vateľný (návšteva je evidovaná zväčša v podobe statickej alebo dynamickej IP adresy). 

Preto sa autori webstránok snažia zachytiť používateľa vyzývaním ho k zadaniu e-mailovej 

adresy. Motivácia k zadaniu môže byť rôzna – od vytvorenia používateľského konta po 

zápis do odberu noviniek (príjem newslettra), prípadne možnosť zapojiť sa do súťaže 

o ceny. Jednoznačne identifikovaný návštevník či používateľ je potom predmetom podrob-

nejšej webovej analytiky a spoločnosť má možnosť dozvedieť sa viac o správaní, postupoch 

či problémoch – a následne poskytnúť pomoc či vhodné riešenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Stránka UXPin podmieňuje stiahnutie bezplatnej elektronickej knihy zadaním e-mailovej 

adresy. Zdroj: uxpin.com 

http://uxpin.com/
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E-mailová komunikácia je tiež súčasťou direct marketingu. Získavaniu e-mailových 

adries, budovaniu zoznamu odberateľov a komunikácii s nimi sa venujú viacerí autori 

(napr. Brodie, 2013; White, 2014 a McIntyre, 2015). 

Webstránka, analytické nástroje a databáza používateľov s e-mailovými adresami 

poskytuje príležitosť pre e-mailový marketing aj tzv. drip kampane. Vtedy sú používateľovi 

informácie a ponuky zasielané postupne, na základe toho, akú akciu na stránke vykonal. 

Príkladom môže byť pripomínajúci e-mail, pokiaľ má zákazník v online nákupnom košíku 

umiestnené produkty, no proces objednávky ešte nedokončil.  

 

Analýza návštevníkov a používateľov 

 

Jednou z výhod, ktoré internet – webstránky a digitálne produkty – ponúka oproti 

iným médiám, napr. rozhlas, print či televízia, je možnosť lepšej merateľnosti a následnej 

analýzy. Vďaka rôznym analytickým nástrojom (Google Analytics, Kissmetrics, Mixpanel 

a pod.) majú tvorcovia webstránok, marketéri a manažment spoločnosti oveľa presnejšie 

informácie o nákupnom správaní a rozhodovaní svojich zákazníkov (používateľov).  

Medzi prvé indikátory úspešnosti webstránky patrili v 90. rokoch “počítadlá náv-

števnosti”. Boli to verejné obrázkové alebo textové číselníky, ktorých hodnota rástla pri 

každej ďalšej návšteve webu. Prirodzene, meranie samotnej návštevnosti webstránky sa 

časom ukázalo ako nepostačujúce, a tak postupne vznikali oveľa pokročilejšie nástroje, 

ktoré dokázali odlíšiť unikátnu návštevu od opakovanej, dĺžku zotrvania na stránke, zdroj 

návštevy, akcie a kroky vykonané na stránke. 

Web poskytuje možnosti na zber veľkého množstva údajov, a tak sa z neho stáva 

priestor, v ktorom dáta, čísla a analytika tvoria základ rozhodnutí. Dáta sa po správnom 

vyhodnotení a interpretácii stávajú cennou pomocou pri plánovaní produktovej, obchodnej 

alebo marketingovej stratégie. Môžu pomôcť určiť, aký obsah má byť na akej stránke, aké 

kľúčové slová sú efektívne pre marketingovú kampaň, ako nájsť cieľového zákazníka 

s ideálnou demografiou alebo ako zaujať návštevníkov na stránke. 

Kaushik definuje pojem webová analytika nasledovne: “Je to analýza kvalitatívnych 

a kvantitatívnych dát z vlastnej webstránky a stránky konkurencie. Slúži na neustále zlepšo-

vanie používateľského zážitku existujúcich a potenciálnych klientov. Výsledky analýzy by sa 

mali prejaviť v želaných výsledkoch (v online aj offline prostredí).”  (Kaushik, 2010). Kaushik 

objasňuje pojem webová analytika 2.0 aj pomocou nasledovného diagramu: 
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- Oblasť Clickstream odpovedá na otázku “Čo?”  

Clickstream znamená zber a triedenie základných dát, pomáha pri vyhodnocovaní rôz-

nych metrík stránok a kampaní, zaznamenáva údaje ako návštevy, návštevníci, čas strá-

vený na stránke, počet zhliadnutých stránok, bounce rate (miera opustení stránky), zdroj 

návštevy a iné. Ako nástroj, ktorý automaticky zaznamenáva tieto akcie, slúži napríklad 

Google Analytics. 

- Oblasť Multiple Outcomes Analysis odpovedá na otázku “Ako často/ako veľmi?”  

Oblasť Outcomes konkretizuje vyššieuvedené dáta do jasných výstupov, napríklad aký 

vplyv majú tieto metriky na nárast tržieb, zníženie nákladov alebo zvýšenie zákazníckej 

spokojnosti. 

- Oblasť Experimentation and Testing na otázku “Prečo?” 

V oblasti návrhu webstránok je dôležité testovať a experimentovať. 

- Oblasť Voice of Customer takisto odpovedá na otázku “Prečo?”, avšak tentokrát s priamym 

vstupom zákazníka. 

- Oblasť Competitive Intelligence mapuje správanie konkurencie na trhu a odpovedá na 

otázku “Čo ešte?” 

 

Obr. 6 : Webová analytika 2.0. Zdroj: Avinash Kaushik, Web Analytics 2.0 
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Analytické nástroje 

 

Pre účely prehľadu sme vybrali niekoľko najrozšírenejších nástrojov, ktoré uľahčujú 

webovým tvorcom a marketérom zbierať, zaznamenávať a analyzovať dáta spojené s náv-

števnosťou webu.  

Google Analytics je analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá meria 

a vyhodnocuje návštevnosť webstránky. Patrí v súčasnosti medzi najpoužívanejšie nástroje 

tohto druhu na svete. Funguje na princípe vloženia skriptu do kódu stránky, na základe 

ktorého potom získava prístup k dátam. Súčasťou sú aj služby Real Time analytics (posky-

tuje prehľad návštev v skutočnom čase), Google Analytics Content Experiments (predtým 

pod názvom Google Website Optimizer – nástroj na návrh a uskutočňovanie zmien na 

webstránke) a Cohort Analysis (slúži na identifikáciu a pozorovanie určitej skupiny náv-

števníkov s rovnakými vlastnosťami).  

Intercom je analyticko-komunikačná platforma, ktorá umožňuje webstránkam za-

znamenávať akcie používateľov a na základe nich personalizovať e-mailovú komunikáciu. 

Taktiež umožňuje segmentáciu zákazníkov. Pomocou prepojenia API a vloženého skriptu 

do kódu stránky dokáže Intercom zozbierať základné dátové body samostatne, ale tiež je 

možné posielať do databázy vlastné akcie a príkazy. Medzi hlavné úlohy presne cielených 

e-mailov patrí napríklad zvýšenie frekvencie používania aplikácie alebo uľahčenie jej 

používania. 

Hotjar ponúka prehľady vo forme videozáznamov, konverzných lievikov a tzv. 

teplotných máp (heatmaps) podľa toho, ako sa používatelia pohybujú na stránke a ako 

stránku ovládajú. Taktiež umožňuje získavať spätnú väzbu pomocou formulárov, ankiet 

a online dotazníkov. 

Medzi ďalšie celosvetovo využívané analytické nástroje patria tiež ClickTale, Crazy-

Egg, Qualaroo či SurveyMonkey. 

Aký konkrétny prínos má sledovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie jednotli-

vých ukazovateľov pre tvorcov webstránky? Použitie jednotlivých nástrojov (viď vyššie) 

môže pomôcť vyriešiť konkrétne otázky a úlohy: 

- Ako sa zmenilo správanie používateľov stránky pred a po zmenách? 

- Zber častých zákazníckych problémov do sekcie FAQ (často kladené otázky). 

- Zmena formulárov tak, aby bolo jednoduchšie ich vyplniť. 

- Zmena layoutu stránky tak, aby vyhovovala väčšine zákazníkov. 
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- Zlepšenie navigácie. 

- Úprava jazyka a slovných spojení na stránke tak, aby korešpondovali so slovní-

kom návštevníkov. 

- Možnosť osloviť návštevníkov tesne predtým, ako plánujú odchod zo stránky. 

- Zistiť, aký typ obsahu na stránke návštevníkom chýba. 

- Zistiť, aký typ ilustrácií a fotografií najviac vyhovuje návštevníkom. 

- Získavať spätnú väzbu a referencie od spokojných zákazníkov. 

- Zlepšiť používateľský zážitok na mobilných zariadeniach. 

- Zistiť, ktoré zdroje prinášajú vhodnú cieľovú skupinu. 

Všetky vyššieuvedené body sú súčasťou každodenných výziev marketérov, pretože 

smerujú k lepšiemu poznaniu zákazníka a tým vyššej pravdepodobnosti naplniť jeho 

potreby. 

 

Online zákaznícka podpora 

 

Prioritou mnohých podnikov je spokojnosť zákazníka, či už existujúceho alebo 

potenciálneho. Webová stránka poskytuje vhodné miesto aj pre online zákaznícku podporu 

(napríklad ako doplnok k telefonickej či osobnej zákazníckej podpore). Pre technologické 

firmy s online produktami je online forma konzultácií veľmi rýchlym a na dlhšiu dobu aj 

postačujúcim riešením, pretože tak dokážu pokryť väčšinu zákazníckeho dopytu za nízke 

náklady. 

Existujú viaceré spôsoby na manažment zákazníckej podpory v rámci webovej 

stránky. Príkladom je opäť nástroj Intercom, ktorý poskytuje možnosť online rozhovoru 

(chatu) anonymným návštevníkom, ale aj existujúcim zákazníkom so zástupcom spoloč-

nosti. Medzi ďalšie nástroje patrí napríklad Qualaroo, LiveAgent alebo ZenDesk. 

V súčasnosti je trendom – opäť skôr pri nových technologických firmách – tzv. custo-

mer development, kedy je prioritou firmy priebežne získavať spätnú väzbu na akúkoľvek 

verziu produktu a zistenia ihneď implementovať do novej verzie. Autorom myšlienky 

customer development je Steve Blank (Blank, 2005 a 2012) a pro-zákaznícky vývoj neskôr 

spopularizoval aj Eric Ries v knihe The Lean Startup (Ries, 2011). 
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Nástroje na manažovanie obsahu 

  

Pod nástrojmi na manažovanie obsahu (content management systems, CMS alebo 

redakčné systémy, webové publikačné systémy) rozumieme softvér a online aplikácie, 

ktoré umožňujú jednoduchú editáciu obsahu na webovej stránke. Jeho podstatou je tvorba 

obsahu, ktorý je oddelený od dizajnu stránky – zmena v obsahu potom nemá vplyv na 

vzhľad stránky. Dizajn stránky je určený vizuálnou šablónou, ktorá definuje layout stránky, 

farby, štýl, rozmiestnenie prvkov, ale tiež navigáciu stránky. Používanie redakčného systé-

mu nevyžaduje znalosť programovacieho jazyka, a tak sa editorom môže stať ktorýkoľvek 

člen tímu spoločnosti (pokiaľ má na to pridelené administračné práva). 

Medzi najrozšírenejšie redakčné systémy patria Wordpress, Joomla a Drupal. Každý 

z uvedených ponúka širokú škálu rozširujúcich modulov (napr. newsletter, kalendár akcií, 

diskusné fórum, elektronický obchod) a grafických šablón. 

 

Web design a podnikanie 

 

Väčšina podnikateľských subjektov si uvedomuje dôležitosť prítomnosti na webe – 

internet otvoril mnohým odvetviam možnosť expandovať na väčší trh. Internet je  účinným 

marketingovým a predajným nástrojom. Preto je zároveň miestom, kde sa odohráva kon-

kurenčný boj. Internet sprevádza veľkú časť nákupných rozhodnutí a zabezpečuje zbiera-

nie dôležitých informácií v živote zákazníka. “Kto zákazníkovi poskytne sumu kľúčových 

informácií, má veľkú šancu získať jeho kladné rozhodnutie pri nakupovaní,“ tvrdí Eduard 

Radimák, odborník na obsahový marketing, vo svojom príspevku “5 krokov ako odstaviť 

konkurenciu na vedľajšiu koľaj" (Radimák, 2014). 

Webová stránka je často prvým miestom, na ktorom potenciálny zákazník prichádza 

so spoločnosťou do kontaktu. Podľa Nicole McCullumovej, zakladateľky spoločnosti Cap-

tivate Designs, web môže: 

- Zlepšiť kredibilitu spoločnosti. 

- Budovať dôveru. 

- Zaangažovať návštevníkov do akcie alebo konverzácie. 

- Vytvárať potenciálnych záujemcov (tzv. leads). 

- Podporovať existujúcich zákazníkov. 

- Pomôcť uzavrieť viac zákaziek. 
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- Zvýšiť obrat. 

Webová stránka taktiež uľahčuje nákupné rozhodovanie. Vďaka spôsobu, akým je 

web koncipovaný, poskytuje takmer neobmedzený priestor, čas a formu zverejnených 

informácií, a tak je produkt či službu možné lepšie opísať, predstaviť používanie alebo 

priamo odpovedať na otázky záujemcov. Internetová adresa sa práve preto objavuje aj 

v nadlinkových komunikačných kanáloch – ako zrozumiteľný odkaz, na ktorom môže 

recipient nájsť viac informácií. 

Na rozdiel od tradičných médií ako rozhlas či televízia, internet funguje na on 

demand princípe podávania obsahu. V rozhlase a televíznom vysielaní je obsah podávaný 

vysielateľom bez väčšej kontroly poslucháča či diváka. O obsah a programovú štruktúru, 

o playlist a časovú následnosť relácií sa stará vysielateľ. Na internete si však používateľ 

sám volí, akú stránku, v akom čase navštívi. Pre firmy je teda nutné, aby potenciálnym záu-

jemcom dodali impulz práve k návšteve ich webstránky či už formou reklamy v tradičných 

médiách, formou digitálnej, online reklamy, alebo prostredníctvom relevantných odpovedí 

na dopyty vo vyhľadávači (SEO). 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že používatelia navštevujú stránku 

vždy s istým očakávaním. Je zrejmé, že niečo ich k návšteve motivovalo – chcú vedieť viac 

informácií, majú záujem o produkt, očakávajú riešenie na svoj problém. Motivácie môžu 

byť rôzne, no v záujme spoločnosti by malo byť, že stránka odpovie na všetky prípadné 

otázky (alebo bude zo stránky zrejmé, že odpoveď musí návštevník hľadať inde).    

To, ako je stránka navrhnutá, aký typ a akým spôsobom podáva informácie a obsah, 

má výrazný vplyv na to, s akým pocitom a zážitkom návštevník stránku použije. Pokiaľ 

návštevník od webu očakával rýchle a jednoznačné riešenie svojho problému, no namiesto 

toho vidí komplexnú štruktúru nezatriedených informácií či chaotickú navigáciu (čiže 

očakávanú odpoveď je komplikované nájsť alebo sa na webe vôbec nenachádza), môže 

firma o návštevníka prísť, pretože ten sa rozhodne uprednostniť firmu s prehľadnejšou 

webstránkou. 

“Dobrý používateľský zážitok znamená dobrý obchod,” tvrdí vo svojej knihe The 

Elements of User Experience J.J. Garrett. Okrem premysleného používateľského zážitku 

(UX) web poskytuje niekoľko ďalších spôsobov, ako posilniť značku a vnímanie firmy: 

- Certifikáty bezpečnosti – vyjadrenie (textové a grafické znázornenie) certifikačných 

autorít o bezpečnosti webstránky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov zvyšujú 
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pocit bezpečnosti počas návštevy stránky, ale aj v priebehu komunikácie so spoloč-

nosťou. 

- Jasne viditeľné kontaktné a obchodné údaje – slúžia ako základný a rýchly identifiká-

tor spoločnosti. 

- Prehľadná navigácia a štruktúra informácií – umožňuje návštevníkovi nájsť v niekoľ-

kých logických krokoch to, čo potrebuje. 

Pokiaľ súhlasíme s populárnym tvrdením, že “obal predáva” – v prípade webového 

dizajnu je jednou z jeho úloh uvedené informácie podať aj vo vizuálne príjemne stvárnenej 

forme. Napokon, vizuálny vnem je mnohokrát to prvé, čo používateľ použije pri návšteve 

stránky a vytvára tak dôležitý prvý dojem. Peep Laja, webový analytik a konzultant, tvrdí, 

že návštevníkovi trvá len 50 milisekúnd, kým si na stránku vytvorí názor, ktorý rozhoduje 

o tom, či sa mu páči, alebo nie – a či na nej zostane, alebo ju opustí (Laja, 2013). Prvý dojem 

závisí od viacerých faktorov: štruktúra, farby, symetria, použitie typografie a obrázkov 

a pod. Niektoré výskumy (Sillence, Briggs, Fishwick, Harris, 2004) dokonca dokázali, že 

vizuálny vnem má väčší podiel na vytvorení celkového dojmu ako samotné informácie 

zverejnené na stránke – 94% respondentov hodnotilo svoj dojem na základe komplexity, 

layoutu, použitia farieb, množstva textu. Iba 6% hodnotilo stránku na základe informácií, 

ktoré sa na nej dozvedeli. 
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Anatómia webstránky 

Anatomy of webpage 

 

Mgr. Lucia Kubinská 

 

Abstrakt: 

Cieľom príspevku je objasniť, čo je to webstránka, aké sú jej hlavné charakteristické rysy 

a z akých komponentov sa bežne skladá. Definuje pojmy prístupnosť a použiteľnosť a tak-

tiež vysvetľuje rozdiel medzi UX (user experience) a UI (user interface). Časť príspevku 

ozrejmuje dôležitosť kredibility webového sídla. 

 

Kľúčové slová: webstránka, user interface, user experience, kredibilita 

 

 

Abstract: 

The aim of this paper is to clarify what a website is, what are its main features and what is 

it normally composed of. It defines the concepts of accessibility and usability and also 

explains the difference between UX (user experience) and UI (user interface). Part of the 

paper highlights the importance of credibility of a web site. 

 

Key words: web, website, user experience, user interface, credibility 
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Webstránka 

 

Chris Bank vo svojom príspevku Understanding Web UI Visual Hierarchy (Bank, 

2015) poskytuje návod na to, ako vizuálne prioritizovať elementy na webstránke tak, aby 

splnila zámer tvorcu a zároveň naplnila očakávania používateľa. Dizajnér podľa neho musí 

zvládnuť kompozíciu, farebnosť, veľkosť elementov, čo všetko má byť súčasťou stránky 

a čo z nej vynechať. Webstránka je tak iba jednou z foriem vizuálneho umenia, ktorá sa viac 

či menej pridržiava rovnakých pravidiel ako tradičnejšie podoby.  

Podľa L. Wroblewskeho (Wroblewski, 2008) by používateľské rozhranie webu malo: 

- Informovať používateľov – Interface by mal používateľa viesť plynulo od jednej 

akcie k  ďalšej bez toho, aby to bolo pre používateľa namáhavé. 

- Komunikovať vzťah informácií – Interface by mal zobrazovať obsah v súlade s tým, 

ako ľudia prioritizujú informácie (napr. zreteľná navigácia v podobe hlavných kategó-

rií na vrchu stránky, pod nimi hlavná časť obsahu, detailné podkategórie v päte strán-

ky). 

- Vzbudiť emóciu – Príjemný dizajn zanechá dobrý dojem, pričom tento si ľudia zapa-

mätajú počas celého času stráveného na stránke.  

Unger a Chandlerová (Unger, Chandler, 2012) pripomínajú dopad dizajnu na emócie 

bez ohľadu na typ produktu: 

- Ľudia považujú atraktívne produkty za ľahšie použiteľné. 

- Atraktívny dizajn vzbudzuje dôveru. 

- Príjemne pôsobiace produkty vytvárajú pozitívne pocity, čoho výsledkom je zvýšená 

kreativita. 

Wroblewski tvrdí, a za pravdu mu dáva aj Aarron Walter (Walter, 2012), že ľudia, 

ktorým sa páči prezeraná webová stránka, sú tolerantnejší, keď sa na stránke vyskytnú 

nejaké chyby. 

Cieľom dizajnu stránky by malo byť poskytnutie odpovede na otázky Čo je to? (uži-

točnosť), Ako to môžem používať a ovládať? (použiteľnosť) a Prečo by ma to malo zaujímať? 

(relevantnosť). 
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Layout webstránky 

 

Pod layoutom webstránky rozumieme spôsob usporiadania a umiestnenia jednotli-

vých elementov. Ide zväčša o elementy zoskupené do celkov, blokov. Mnohé z blokov sú 

štandardizované a obsahujú logicky súvisiace elementy, s cieľom uľahčiť návštevníkovi 

orientáciu na stránke. Medzi takéto celky patrí navigácia, obsahová časť, záhlavie a zápätie. 

Ako pripomína E. Krajčiová (Krajčiová, 2015), jednotlivé bloky by mali byť rovnako vizuál-

ne stvárnené aj na každej podstránke webového sídla. Preto je dôležité venovať pozornosť 

ich návrhu. Vizuálny návrh týchto prvkov býva preto často najnáročnejší. 

To, ako je stránka vizuálne usporiadaná, je na tvorcovi webstránky a jeho kreativite 

– no v prvom rade by mal sledovať a odpovedať na ciele používateľa.  

Navigácia 

 

Kalbach (Kalbach, 2007) charakterizuje webovú navigáciu troma spôsobmi. Podľa 

neho navigácia môže byť definovaná ako: 

- teória a praktický spôsob, ako sa ľudia presúvajú na webe zo stránky na stránku, 

- proces, ktorý je založený na vyhľadávaní a cielenom navštevovaní navzájom preliko-

vaných informácií (prezeranie webu), 

- všetky odkazy (linky), označenia a ďalšie elementy, ktoré ľuďom umožňujú  prístup 

na jednotlivé stránky počas návštevy webu. 

Jason Beaird hovorí, že navigácia stránky by mala byť ľahko identifikovateľná a pou-

žiteľná (Beaird, 2010). Používatelia očakávajú, že navigácia sa bude nachádzať na vrchu 

stránky. Bez ohľadu na to, do akého smeru sa budú odkrývať jednotlivé položky navigač-

ného menu, navigácia by mala byť umiestnená najvyššie, ako je to možné. Beaird navyše 

radí, aby sa navigácia nachádzala nad tzv. zlomom stránky. Zlom stránky je časť viditeľná 

na väčšine zariadení a väčšine rozlíšení obrazoviek bez toho, aby návštevník stránky musel 

použiť posuvník. Tento prístup je nasledovníkom historickej kompozície tlačovín – ak boli 

noviny preložené na viac častí, najvýznamnejšie titulky boli stále viditeľné. 

Blok navigácie okrem samotného navigačného menu zväčša obsahuje logo spoloč-

nosti. Logo v prípade webu slúži ako hlavný identifikátor a, zároveň, často funguje ako ná-

vrat na domovskú (hlavnú) stránku.  

Je na tvorcovi stránky, dizajnérovi, aby určil dôležitosť navigácie na stránke a aby 

zlúčil podobné prvky do jedného navigačného celku. 
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Kalbach rozlišuje 3 typy navigácie: 

- Štrukturálna – prepája jednu stránku s ďalšou na základe hierarchie. Na akejkoľvek 

stránke má byť návštevník schopný presunúť sa o úroveň vyššie alebo nižšie. Štruktu-

rálnym typom navigácie je hlavná, globálna navigácia, ktorá zväčša predstavuje 

najvyššiu úroveň kategórií. Hlavná navigácia slúži návštevníkom na základné zorien-

tovanie sa na stránke, často im dokáže odpovedať na otázku “Som tu správne? Nájdem 

na stránke to, čo hľadám?” a zároveň dáva stránke štruktúru, pretože hlavná navigácia 

by mala byť rovnaká na každej podstránke webu. Takto má návštevník možnosť pre-

sunúť sa kedykoľvekna iné miesto či späť. Lokálna navigácia je taktiež štrukturál-

nym typom navigácie. Ide o navigáciu na úrovni jednotlivých stránok, na ktorých sa 

nachádzajú napríklad podkategórie. 

- Asociatívna – spája stránky s podobným zameraním a obsahom bez ohľadu na to, 

kde sa jednotlivé stránky nachádzajú. Inak povedané, ide o obsahovo súvisiace odka-

zy na stránke, ktoré neprihliadajú na to, kde v štruktúre sú stránky zaradené. 

- Pomocná/funkčná – pomáha návštevníkovi využiť rôzne technické funkcie stránky: 

prihlásenie do služby, výber jazykovej mutácie stránky a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 : Typy navigácie podľa Kalbacha. Zdroj: Designing Web Navigation, 2007 
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Obsahová časť 

 

Obsahová časť stránky zaberá spravidla najväčšiu časť stránky a je hlavným dôvo-

dom, kvôli ktorému používateľ na stránku prišiel. Zatiaľ čo navigácia, záhlavie a zápätie sú 

rovnaké alebo podobné na rôznych podstránkach, obsahová časť je vždy unikátna. Obsah je 

tvorený textom, obrázkami, videami, rôznymi typmi interakcie tak, aby používateľ získal 

informácie, ktoré potrebuje. 

Autori Cao, Zieba, Stryjewski a Ellis (2015) pripomínajú, že pri návrhu obsahovej 

časti stránky by dizajnér nemal siahnuť po textovej náhrade – Lorem Ipsum – ale vždy pra-

covať so skutočným obsahom. Za chybu považujeme, že mnohokrát je tvorba obsahu 

jednotlivých stránok poslednou fázou tvorby webstránky. Obsah je kľúčový pre celý web 

a mal by byť spracovaný spolu s návrhom webu. 

 

Záhlavie a zápätie 

 

Záhlavie je skupina elementov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti stránky a môžu 

používateľovi poskytovať doplnkové informácie alebo funkcionalitu.  

Zápätie/pätička (tiež tzv. footer z angličtiny) sa nachádza v spodnej časti stránky. 

Zväčša obsahuje informáciu o ochrane osobných údajov, odkaz na podmienky a pravidlá 

používania webstránky, právne informácie, kontakty – a, nezriedka, opakuje elementy hlav-

nej navigácie, prípadne jej rozšírenú podobu. Pätička stránky by mala byť graficky výrazne 

oddelená od obsahovej časti tak, aby používateľovi jasne naznačila, že sa nachádza na konci 

stránky. 

 

Prístupnosť a použiteľnosť 

 

Pri tvorbe webstránok sa tvorcovia stretávajú s viacerými konceptami prístupnosti 

a použiteľnosti.  

Pod prístupnosťou rozumieme možnosť prezerať obsah webu aj používateľmi s rôz-

nou mierou postihnutia. Vďaka prístupnému webu môžu všetci používatelia vnímať, poro-
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zumieť a interagovať so stránkou. Hlavným cieľom prístupnosti je odstraňovať rôzne typy 

technologických prekážok. Prístupný web rôznymi metódami rieši problémy a výzvy spo-

jené so zrakovým postihnutím (kompletným alebo čiastočným), motorickým postihnutím 

alebo invaliditou, sluchovým postihnutím, záchvatmi spôsobenými napr. epilepsiou, ale tiež 

kognitívnym postihnutím. Organizácia Web Accessibility Initiative (WAI) sa už niekoľko ro-

kov snaží predstaviť koncept prístupnosti čo najširšiemu spektru webových tvorcov. Vyvíja 

stratégie a manuály na tvorbu prístupnejších webov, vzdeláva verejnosť o rôznych formách 

znevýhodnenia a ich dopade na vnímanie webu. 

Použiteľnosť sa týka viacerých odvetví dizajnu. Použiteľnosti fyzických predmetov, 

produktovému dizajnu, sa venuje napríklad D. Norman vo viacerých svojich publikáciách. 

Medzi najvýznamnejšie patria Design of Everyday Things a Design of Future Things. Zohráva 

dôležitú úlohu aj pri webovom dizajne. Pod použiteľnosťou rozumieme jednoduchosť pou-

žitia a ľahkosť naučiť sa/zapamätať si, ako sa niečo ovláda a používa. Použiteľnosť webu je 

však nemerateľná a dá sa zistiť len pozorovaním viacerých jej aspektov. Jakob Nielsen 

(Nielsen, 2012) ich stanovil nasledovne: 

- Naučiteľnosť – Ako ľahko dokážu používatelia splniť jednoduché úlohy, ak prídu 

prvýkrát do kontaktu s dizajnom? 

- Efektivita – Ako rýchlo sú používatelia schopní vykonať ďalšie akcie po tom, ako sa 

oboznámili s dizajnom? 

- Zapamätateľnosť – Keď sa používatelia po istom čase vrátia späť, ako dlho im trvá 

znovu si zvyknúť na dizajn? 

- Chybovosť – Koľko chýb spraví používateľ, koľko z nich sú závažné chyby a ako sa 

používateľ vysporiada s týmito chybami? 

- Spokojnosť – Je používanie tohto dizajnu príjemné? 

Zástancami jednoduchosti a použiteľnosti webu sú okrem iných aj Giles Colborne 

(Colborne, 2011) a Steve Krug (Krug, 2006). Krug je okrem iného autorom výroku (a rov-

nomennej knihy) “Don’t make me think!” (Nenúťte používateľov premýšľať), čo sa považuje 

za jedno zo základných pravidiel použiteľnosti. Tiež tvrdí, že na internete je konkurencia 

vzdialená iba na 1 klik – takže ak používateľa naša stránka frustruje, nie je nič jedno-

duchšie, ako opustiť ju.  

Viacerí autori skúmajú, ako ľudia používajú, vnímajú a čítajú webové stránky. 

Najčastejšie dochádza ku skenovaniu, čiže rýchlemu prezeraniu. Vďaka eye-tracking tech-

nológiám (systémy na sledovanie pohybu očí) sa prišlo na to, že používatelia web skenujú 
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v podobe tzv. F-vzorca – najskôr pohyb očí nasleduje dve horiontálne čiary, potom sleduje 

jednu vertikálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nielsen na základe týchto zistení odporúča tvorcom stránok mať napamäti že: 

- Používatelia nečítajú textové informácie slovo po slove, najmä v prípade, ak je 

používateľ na stránke prvýkrát a chce sa len rýchlo zorientovať v ponuke. 

- Prvé dva odseky by mali obsahovať najdôležitejšie informácie. Niektorí návštevníci 

budú, samozrejme, čítať aj ďalšie texty, ale pravdepodobnosť je nižšia. 

- Je dobré, ak jednotlivé nadpisy, zoznamy a odseky obsahujú výstižné slová, ktoré je 

používateľ schopný zachytiť pri rýchlom prezeraní webovej stránky. Tieto slová by sa 

ideálne mali nachádzať na začiatku riadkov tak, aby boli v súlade s F-spôsobom ske-

novania webstránok. 

Susan Weinschenková potvrdzuje slová Nielsena a odporúča tvoriť a používať zmys-

luplné nadpisy. Navyše navrhuje, aby tvorcovia stránok vhodne prispôsobili texty na strán-

ke cieľovej skupine čitateľov a radšej používali jednoduchšie slová s menším počtom slabík 

(Weinschenk, 2012). 

Obr. 2 : F-vzorec pri rýchlom prezeraní webovej stránky.  

Zdroj: Nielsen Norman Group, 2006 



79 
 

   

Hierarchia potrieb používate 

 

Steven Bradley predstavil vo svojom príspevku Designing For A Hierarchy of Needs 

(Bradley,  2012) koncept hierarchie potrieb používateľa, ktorý sa opiera o Maslowovu 

hierarchiu potrieb z roku 1943. 

Abraham Harold Maslow sformuloval teóriu, podľa ktorej má človek 5 potrieb: 

1. fyziologické potreby, 

2. potrebu bezpečia a istoty, 

3. potrebu lásky, prijatia, spolupatričnosti, 

4. potrebu uznania a úcty, 

5. potreba sebarealizácie. 

Maslow tvrdí, že pre uspokojenie potreby na vyššej úrovni je najskôr potrebné uspo-

kojiť základné potreby, tie na nižšej úrovni (viacerí však spochybňujú Maslowovu pyramí-

du a argumentujú napríklad existenciou charity alebo hrdinskými činmi). 

Bradleyho hierarchia potrieb používateľa je postavená nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3 : Hierarchia potrieb používateľa. Zdroj: Bradley, Designing for a Hierarchy of Needs, 2012 
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1. Funkčnosť 

Návrh musí byť v prvom rade funkčný. Pokiaľ nespĺňa funkciu, na ktorú bol primárne 

určený, ide o zlý dizajn. Príkladom fungujúcej webstránky je napríklad to, že sa načíta, 

že text je viditeľný, obsah prístupný a že používateľ sa môže presúvať v rámci stránky 

alebo vpred či späť. 

2. Spoľahlivosť 

Ďalším stupienkom je spoľahlivosť. Dostupnosť stránky by mala byť stabilná, stránka 

by mala preukázať funkčnosť nielen jedenkrát, ale vždy, keď to používateľ vyžaduje. 

3. Použiteľnosť 

Použiteľnosti sa v odbornej literatúre venuje dostatok priestoru, je však aj súčasťou 

Bradleyho pyramídy. Okrem základnej funkčnosti a dostupnosti by sa stránka mala 

ľahko ovládať, nemala by v používateľoch vyvolávať otázky či frustráciu zo spôsobu 

používania, návštevník by sa na nej mal ľahko zorientovať. Navyše, stránka by mala 

byť tolerantná k prípadným chybám a neznalostiam používateľa. 

4. Zručnosť a zlepšovanie 

Dobrý dizajn by mal motivovať používateľov k tomu, aby produkt používali častejšie, 

dlhšie, lepšie. Mal by poskytovať užitočné doplnkové funkcie, ktoré uľahčujú či zrých-

ľujú prácu s ním, alebo umožňujú väčší komfort. Príkladom týchto mechanizmov mô-

že na webe byť pokročilé vyhľadávanie, ktoré je výkonnejším nástrojom ako jedno-

duché vyhľadávanie. 

5. Kreativita 

Pokiaľ sú splnené všetky 4 základné požiadavky, dizajn môže riešiť problém kreati-

vity. Tu je priestor na inováciu, netradičné spracovanie, atypické vizuálne stvárnenie 

a doplnkové funkcie. 

 

User Experience (UX) a User Interface (UI) 

 

S naplnením potrieb používateľa, s použiteľnosťou, ale aj naplnením obchodných 

cieľov webstránky úzko súvisia aj termíny UX a UI – User Experience (používateľský záži-

tok) a User Interface (používateľské rozhranie, často reprezentované vizuálnym návrhom 

stránky). Začiatkom 20. storočia sa najmä v architektúre objavilo pravidlo “form ever 
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follows function”, vo voľnom preklade “funkcia je prvoradá, forma druhoradá”. Autorom pô-

vodného výroku je Louis H. Sullivan (Sullivan, 1896). Frank Lloyd Wright, americký dizaj-

nér a architekt, neskôr výrok upravil na “forma a funkcia sú jedno”, pričom ako najlepší 

príklad podľa neho môže slúžiť príroda. Podobne môžeme vnímať aj vzťah User Expe-

rience a User Interface, jedno reprezentujúce funkciu, druhé formu. 

Sacha Greif (Greif, 2012) definuje webový dizajn ako kombináciu troch častí – “ako 

to funguje” (User Experience), “ako to vyzerá” (vizuálny dizajn) a “aký je to pocit” (bran-

ding). 

Jakob Nielsen a Dan Norman definujú User Experience ako pojem zastrešujúci všet-

ky aspekty interakcie koncového používateľa so spoločnosťou, jej produktmi a službami. 

Marcin Treder dopĺňa, že User Experience Design (UXD) je disciplína, ktorá sa zameriava 

na návrh celkového zážitku používateľa alebo zákazníka. Návrh zážitku znamená napláno-

vať súbor činností, ktoré by mali viesť k plánovanej zmene správania istej skupiny používa-

teľov, ktorí majú s produktom osobnú skúsenosť,  alebo návštevníkov webstránky (Treder, 

2013). 

Keď dizajnéri navrhujú používateľský zážitok, ich práca spočíva v analýze problé-

mov a nachádzaní efektívnych, inšpiratívnych, zrozumiteľných a ľahko pochopiteľných rie-

šení. Tieto by navyše mali byť tiež merateľné. Podľa Tredera je pri návrhu používateľského 

zážitku cieľom zmena v správaní návštevníka – tvorcovia poznajú jeho problém a snažia sa 

ho dizajnovými metódami vyriešiť. User Experience je podľa neho prienikom umenia a ve-

dy a vyžaduje veľkú mieru analytického myslenia aj kreativity. V tomto smere sú požiadav-

ky kladené na dizajnéra veľmi blízko k tvorcom marketingovo-komunikačných kampaní, 

ktorí myslia nielen kreatívne, ale zohľadňujú aj efektivitu komunikátu, resp. dopad kampa-

ne na požadovaný ekonomický výsledok. 

User Interface, prípadne User Interface Design (UID), je návrh používateľského 

rozhrania, čiže konkrétna forma, akou chceme sprostredkovať používateľský zážitok. Úzko 

súvisí s pojmami vizuálny dizajn či layout webstránky a jeho úlohou je vytvoriť grafickú 

reprezentáciu elementov.  Zároveň ide o oblasť, ktorá je prepojená s User Experience. 

Porter (Porter, 2012) tvrdí, že dobrý User Interface Design by mal: 

- byť v prvom rade zrozumiteľný a jednoznačný, 

- existovať preto, aby umožnil interakciu, 

- udržať pozornosť za každú cenu, 

- ponechať používateľom úplnú kontrolu, 
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- obsahovať jednu primárnu akciu na obrazovke, 

- poskytnúť prirodzený ďalší krok, 

- dodržať konzistentnosť, 

- obsahovať silné vizuálne hierarchie, 

- pamätať na tzv. empty state, čiže počiatočný stav bez dát a informácií. 

Z uvedeného je zrejmé, že viacerí autori vo svojich odporúčaniach a definíciách spá-

jajú oblasti UI a UX a neexistuje presne vymedzená hranica medzi týmito dvoma pojmami 

a disciplínami, skôr naopak – ide o navzájom prepojené oblasti, v ktorých pri správnom 

návrhu dochádza k pozitívnemu synergickému efektu. Niektoré výskumy (napr. Damasio, 

2004) dokonca odhalili priamy súvis medzi vnímaním ako objekt vyzerá (estetická stránka) 

a vnímaním kvality objektu a jeho používania. Vzťahom estetiky a funkcie (aj v kontexte 

webového dizajnu) sa hlbšie zaoberá Stephen P. Anderson vo svojom príspevku In Defense 

of Eye Candy (Anderson, 2009). 

 

Používateľské rozhranie a správanie používateľa 

 

Bennett a Flach opísali vplyv používateľského rozhrania na správanie používateľa. Toto 

rozdelili do troch kategórií, pričom dizajn môže ovplyvniť všetky z nich (Bennet, Flach, 

2011): 

 

Správanie založené na zručnostiach 

Hlavným cieľom dizajnu používateľského rozhrania je využiť prirodzenú silnú ľud-

skú schopnosť vnímania (napr. získanie vizuálnej informácie) a akciu (napr. mani-

pulácia s predmetom). Inak povedané, interface by mal byť navrhnutý tak, aby 

používatelia na jeho ovládanie potrebovali vynaložiť minimálne možné mentálne 

úsilie. Pod tým rozumieme najmä využívanie krátkodobej, pracovnej pamäte. 

Správanie založené na pravidlách 

Efektívne navrhnuté rozhrania sú také, ktoré grafickým zobrazením podporujú 

správanie a akcie založené na pravidlách, čiže vizuálne naznačia a navrhnú ďalšie 

konanie. Príkladom môže byť jednoznačné zobrazenie nezrovnalostí aktuálnych 

hodnôt oproti plánovaným, vizualizácia počtu a intenzity výskytu istého javu a pod. 

Správanie založené na skúsenostiach a znalostiach 
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Grafické rozhrania môžu pomôcť používateľovi aj pri revízii stratégie, a to zobra-

zením dostatočného množstva dát a javov naprieč viacerými úrovňami, čím použí-

vateľovi dajú komplexný prehľad o situácii a umožnia takýto typ rozhodovania. 

 

Kredibilita webového sídla 

 

Súčasťou úspešnej marketingovej komunikácie v online prostredí je kredibilita web-

stránky, webového sídla. Podľa zistení Buzovej, ľudia spájajú kredibilitu s pojmami ako 

dôveryhodnosť, kvalita, presnosť, pravdivosť či spoľahlivosť. Na základe zistení definuje 

kredibilitu ako “stav vzťahu používateľa a webového sídla – jeho funkcionality, formy a hlav-

ne informačného obsahu, ktorý pozitívne alebo negatívne vplýva cez jednotlivé znaky na pou-

žívateľa v podobe dôveryhodnosti, spoľahlivosti, odbornosti, kvality a istoty zdroja” (Buzová, 

2012, s. 23). 

Treba spomenúť, že neexistuje všeobecne platný návod na zvýšenie kredibility pre 

akúkoľvek webstránku. Kým pri zábavných portáloch či umeleckých experimentálnych we-

boch nehrá kredibilita takmer žiadnu rolu, pri finančných, spravodajských alebo zdravot-

ných je kľúčová.  

Ďalším zaujímavým zistením Buzovej výskumu (zameraného na kredibilitu webo-

vých sídel) je, že experti a profesionáli posudzovali obsah a informačnú hodnotu webstrán-

ky, zatiaľ čo laickí návštevníci vzhľad stránky. “Experti z lekárskej oblasti prikladali oveľa 

väčší dôraz na zdroje informácií a reputáciu danej stránky, autora alebo inštitúcie ako sa 

predpokladalo. Viac ako 50% laikov dôveruje stránkam, ktoré majú krajšiu grafiku, layout, 

dobrú typografiu a farebnú schému” (Buzová, 2012, s. 34) 
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Marketingový event ako produkt - úvod 

Marketing event as a product - introduction 

 

Mgr. Kristína Zelenáková 

 

 

Abstrakt:  

Štúdia sa zaoberá event marketingom ako nehmotným produktom a nástrojmi marketingo-

vého mixu pri tvorbe a realizácii celkového eventu. Poukážeme v nej na prepojenie marke-

tingu s event marketingom a na teoretické využívanie zložiek marketingového mixu, ktoré 

sú neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou realizácie efektívneho eventu pre vybranú 

cieľovú skupinu.  

 

Kľúčové slová: event marketing, event, marketingový mix, nástroje marketingového mixu, 

produkt. 

 

 

Abstract:  

This study discuses event marketing as a intangible product and tools of the marketing mix 

in the creation and realization of the event. We will describe connection between 

marketing and event marketing and theoretical use of components of the marketing mix 

that are essential parts of event realisation for selected target group. 

 

Key words: event marketing, event, marketing mix, product. 
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Úvod 

 

V súčasnosti už nie je problém zadať eventovej agentúre realizáciu udalosti, ktorá 

by obsahovala všetko, po čom túžite. Event marketingové agentúry svoje podujatia a uda-

losti organizujú na základe marketingových nástrojov a stratégií, ktoré dokážu v návštev-

níkoch vyvolať pozitívne dojmy. Event, teda výsledný produkt eventového marketingu, je 

dôsledne riadená udalosť, ktorej úlohou je zaujať, splniť stanovený cieľ marketérov a v ne-

poslednom rade vyvolať v návštevníkoch pozitívne emocionálne zážitky. Myslíme si, že 

inštitúcie, ktoré nenesú status event marketingovej agentúry, nerealizujú svoje podujatia 

prostredníctvom marketingového mixu, pričom ich výsledný produkt nie je dostatočne 

efektívny a nemusí spĺňať zadané ciele event marketingových stratégií. 

Uvedená štúdia nám pomôže objasniť, na ktoré prvky marketingového mixu pri realizácii 

eventu netreba zabúdať.  

Práca sa zaoberá teoretickými východiskami marketingu a jeho prepojením s event 

marketingom a marketingovým mixom. Organizácia akékoľvek podujatia si vyžaduje dô-

slednú prípravu stratégií realizácie, pod ktorú spadá aj vykonanie predvýskumu a následná 

aplikácia správnych marketingových nástrojov pre organizovanú udalosť.  

 

Marketing a marketing kultúry,  ich podstata a rola 

 

V tejto časti sa budeme venovať reklame, jej vzniku a úpadku, ale aj tomu, ako sa 

z marketingu stal nový nástroj, ktorý nahradil reklamu. Rozoberieme marketing, jeho 

definície, ale zanalyzujeme aj marketingový mix. Budeme sa venovať art marketingu jeho 

podstate, súvislostiam s event marketingom a úlohám, ktoré zohráva. 

Marketingová komunikácia a tiež samostatný marketing sa často spájajú s reklamou. 

Reklama sa môže javiť ako fenomén dnešných dní, avšak opak je pravdou. Reklama je tu už 

dlho. V praveku by sme ju mohli zaradiť medzi akési gestá – teda podávanie informácií 

o tom, ako založiť oheň, ako zdolať mamuta, neskôr o tom, ako správne zasiať obilie. 

Môžeme teda povedať, že reklama tu bola skôr, ako hovorené slovo. (Horňák, 2007) 

Reklama bola oveľa viditeľnejšia v staroveku a stredoveku, keď rôzne manufaktúry 

a pracovné dielne mali nad vstupom do svojej dielne znak alebo akýsi erb, ktorý znázor-

ňoval činnosť, ktorá sa tu vykonávala. Tieto znaky vystriedali rôzne ďalšie, nové formy 

reklamy ako bilbordy, logá alebo pohyblivá reklama. Samozrejme, po vynájdení Gutten-
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bergovej kníhtlače sa rozmohli rôzne letáky. S novinami prišli ruka v ruke reklamné 

informácie a s nimi inzeráty. 

Postupom času a vďaka technickým vymoženostiam k všetkým týmto formám 

pribudol marketing, internet, či  integrovaná marketingová komunikácia. Reklama už sama 

o sebe nestačila, prestala byť efektívna. Preto bolo treba nájsť nový, lepší a efektívnejší 

nástroj, ktorý by zabezpečil uspokojenie zákazníkov.  

Týmto nástrojom sa stal marketing, ktorý zahŕňa nielen prieskum trhu, ale aj úsilie 

predať produkt, tovar, službu správnemu spotrebiteľovi, v správnom čase, na správnom 

mieste a za správnu cenu. 

Dnes však už nehovoríme o marketingu, ale aj marketingovej komunikácii, len ako 

o jednotvárnej disciplíne, ktorá nám pomáha stimulovať určitú nákupnú reakciu. Dnes 

môžeme hovoriť o rade marketingových techník, ktoré sa menia na špecializované odbory, 

napr.: digitálny marketing, direct marketing, retail marketing, guerilla marketing, product 

placement, či event marketing. Na prelome 19. a a 20. storočia sa k reklame postupne 

pridali aj ďalšie aktivity, akými sú napríklad public relations, direct marketing a sponzo-

ring. Z počiatočnej podoby reklamy sa postupne vyvinula jej moderná podoba, z ktorej 

v priebehu storočia prostredníctvom technických vymožeností vznikol marketing a marke-

tingová komunikácia. 

Marketing je v súčasnosti vo svete obchodu a služieb veľkým trendom a aj malé 

spoločnosti či firmy sa začínajú uvedomovať jeho dôležitosť. Venuje sa najmä procesom 

plánovania a intenzívnemu plneniu koncepcie, oceňovania, propagácie a distribúcii, či už 

myšlienok alebo výrobkov a služieb, ktoré sú na trhu ponúkané. Zameriava sa na proces, 

ktorý smeruje k vykonaniu vzájomnej výmeny, ktorého podstatou je uspokojiť potreby 

jedinca. (Johnová, 2008) 

V teoretickej rovine marketing taktiež môžeme vnímať ako multidisciplinárny ved-

ný odbor. Zahŕňa prvky a vzťahy, ktorými sa zaoberá ekonómia, matematika, štatistika, 

sociológia, psychológia či sociálna psychológia, komunikačné vedy (najmä teória masovej 

komunikácie), avšak, dotýka sa tiež technických a technologických disciplín (Bačuvčík, 

2012). Preto je veľmi dôležité v tomto smere poznať aj podstatu, terminológiu týchto 

ekonomických, spoločenských aj technologických vied, aby sa prostredníctvom produktu 

priblížili svojej cieľovej skupine, svojmu zákazníkovi a odlíšili sa ním a propagáciou od 

svojej konkurencie.   



88 
 

Je preto nesmierne dôležité, aby organizácie, spoločnosti, firmy dokonale poznali 

svojho zákazníka, aby svoje produkty a kampane vedeli efektívne a presne zacieliť na jeho 

potreby či priania. Samozrejme, že dôležité prvky marketingu sú analýza marketingových 

príležitostí, výskum a výber cieľov trhu, návrh marketingovej stratégie, plánovanie 

marketingových programov, alebo organizovanie, realizácia a kontrola marketingových 

úsilí. Tieto elementy však spadajú pod ekonomické vedy. My sa budeme snažiť nájsť 

dôležité prvky marketingovej komunikácie – marketingový mix, ktorý je využívaný pri 

tvorbe marketingového eventu. Ide teda o prepojenie dvoch významných prvkov 

marketingovej komunikácie, ktoré sú v súčasnosti veľmi dôležité pre oslovovanie cieľových 

skupín. Spoločnosti potrebujú informácie a rôzne nástroje, pomocou ktorých budú 

dosahovať stanovené ciele oveľa jednoduchšie.  

Marketingový mix je označovaný taktiež 4P podľa začiatočných písmen anglických 

názvov jeho zložiek. Má tieto zložky: 

- Product (produkt) 

- Place (distribúcia) 

- Price (cena) 

- Promotion (komunikačný mix, propagácia) 

Tieto zložky popisujú vlastnosti komplexného produktu tak, ako ich producent pripravuje 

na uvedený trh. (Bačuvčík, 2012) 

Všetky nástroje tak budú odrážať špecifiká trhov, na ktorých budú produkty, myš-

lienky alebo služby používané. Produktom rozumieme ponuku zákazníkovi. Môže mať 

akúkoľvek podobu, hmotnú a nehmotnú. Nehmotné formy ponúk môžu byť napríklad: 

udalosti, služby, skúsenosti alebo myšlienky, inštitúcie, zážitok či osoba. Distribúcia je 

nástroj, ktorý má zabezpečiť, aby sa daný produkt dostal k zákazníkovi v správnom čase 

a na správnom mieste. Cena je z ekonomického hľadiska základným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje dopyt. V neziskovej sfére však bude mať cena zvláštne postavenie, keďže 

kultúra a kultúre dedičstvo sú väčšinou verejným statkom a sú hradené z verejných 

rozpočtov. Komunikačný mix - v súčasnosti hovoríme skôr o marketingovej komunikácii. 

Tá používa svoj vlastný mix, ktorý pozostáva z reklamy, public realtions, sponzoringu, 

podpory predaja a priameho predaja. (Johnová, 2008) 

Ak chceme hovoriť o marketingovom mixe, hneď na začiaku musíme upozorniť na 

to, že trh s umením alebo kultúrnym dedičstvom: múzeá, galérie, významné kultúrne 

miesta, knižnice atď. je väčšinou spravovaný ako nezisková organizácia. Preto sa v tejto 
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práci zameriame okrem definovania trhu s umením či kultúrnym dedičstvom aj na 

komerčný a nekomerčný marketing, presnejšie na odlišnosti samotných organizácií doto-

vaných z verejných rozpočtov a na správanie sa už existujúcich zákazníkov a potenciálnych 

cieľových skupín. 

 

Komerčný a nekomerčný marketing 

 

V dnešnej dobe môžeme v ktoromkoľvek meste na území Slovenska nájsť rôzne 

kultúrne a umelecké skupiny, ktoré sa dištancujú od galérií alebo múzeí, ktoré majú pod 

patronátom zväčša mestské zastupiteľstvá. Väčšinou ide o skupiny mladých ľudí, ktorí chcú 

ukázať, že kultúrne miesto dokáže fungovať a existovať aj bez vplyvu primátorov miest. 

Vznikajú občianske združenia, ktoré fungujú vďaka sponzoringu či hmotným darom, ktoré 

tieto skupiny vedia využiť v prospech občianskeho združenia. Vzhľadom na skutočnosť, že 

kultúra a umenie zažívajú v istom zmysle rozkvet, občianske združenia chcú miesta, na 

ktorých sa odohrávajú umelecké či kultúrne eventy, zatraktívniť a priblížiť ich  mladým 

ľuďom.  

Ako sme už spomínali, umelecké a kultúrne inštitúcie sú rôzne. Rozdeľujú sa na 

ziskové a neziskové, komerčné a nekomerčné alebo ich môžeme označiť ako štátne 

(v ktorých väčšinu vecí riadi a finančne dotuje štát alebo mesto) a akési dobrovoľné (ide 

o občianske združenia, financované prostredníctvom sponzorských darov). V súčasnosti sa 

však komerčné subjekty snažia spolupracovať s neziskovými subjektmi.  

Podľa Rektoříkovej definície sú neziskové práve tie subjekty, ktoré neboli založené 

za účelom dosiahnutia a rozdelenia určitého zisku (Rektořík, 2001). Zisk sa v tejto definícii 

chápe ako čistá ekonomická veličina. Ak však takáto inštitúcia nadobudne počas svojej 

aktivity nejaký zisk, podľa legislatívy ho nemôže rozdeliť medzi majiteľa a zamestnancov, 

ale musí ho investovať do svojho občianskeho združenia. V prípade neziskových organizá-

cií sa uvažuje skôr v rovine morálnej na rovnakej úrovni, ako je rovina uspokojenia potrieb 

vlastných členov, taktiež na rovnakej rovine ako je uspokojovanie spoločenského záujmu. 

Okrem ekonomického rozmeru možno neziskové organizácie vnímať ako prejav 

občianskej spoločnosti, ktorej ideu do určitej miery pomáhajú napĺňať. Občianskou 

spoločnosťou rozumieme takú spoločnosť, ktorá má záujem aktívne participovať na 

spoločenskom alebo politickom dianí na mieste, v ktorom aktívne pôsobia. 
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Jeden z hlavných a podstatných rozdielov medzi komerčným a nekomerčným mar-

ketingom spočíva práve v tom, že veľká časť neziskových organizácií ponúka svoje služby, 

program, produkt svojim užívateľom zdarma, alebo ich financovanie je minimálne. Zatiaľ 

čo časť platieb za ne plynie z verejných rozpočtov, od komerčných subjektov alebo od 

donnorov z verejných radov. 

 

Art marketing verzus marketing kultúry 

 

Výraz art marketing nájdeme v anglickej terminológii pod heslom „arts marketing“, 

ktorý pochádza zo slovného spojenia „fine arts“, čo v slovenskom jazyku znamená výtvarné 

umenie. V širšom poňatí art marketing zahŕňa veľké množstvo odvetví a odborov, na-

príklad kultúrne organizácie, firmy, výtvarné umenie, mediálne umenie, film, multimediál-

ne umenie, literatúru, hudbu či obchod s autorskými právami, architektúru, sponzoring, 

rôzne kultúrne inštitúcie, pamiatky atď. 

V užšom slova zmysle sa viac týka práve sféry, ktorá pracuje s výtvarným umením, 

kultúrou a kultúrnym dedičstvom. Art marketing sa v takomto zmysle využíva väčšinou 

v neziskovej sfére, v ktorej hlavným cieľom nie je zisk, ale uspokojovanie potrieb a prianí 

určitého okruhu ľudí, publika. Trh s umením sa môže ďalej členiť na ďalšie odvetvia. 

V tejto štúdii ho rozdelíme na  primárny a sekundárny trh. Primárny trh predstavuje daro-

vanie diela, teda hotového autorského produktu autorom. To znamená, že autor sa zbavuje 

svojej práce za určitú protihodnotu. Ak chceme posunúť dielo na sekundárnu úroveň, musí 

prejsť primárnym trhom. To znamená, že sekundárny trh je ďalší predaj alebo barter, 

teda proces výmeny. V takom prípade autor diela už ďalší priebeh alebo cenu nemôže 

ovplyvniť. (Johnová, 2008) 

Marketing kultúry definoval vo svojej knihe Marketing Management: Analysis, 

planing and Control Philip Kotler v roku 1967. V tejto publikácii uvádza, že produkujú 

kultúrny tovar a musia súťažiť s konkurenciou o svojich zákazníkov a o finančné zdroje 

(Bačuvčík, 2010). 

Existuje mnoho rôznych definícií toho, čo je marketing kultúry, ako funguje a aké 

funkcie by mal spĺňať. Diggle píše, že úlohou marketingu kultúry je primäť čo najviac ľudí, 

z rôznych spoločenských a ekonomických vrstiev, rôzneho veku a úrovne vzdelania do 

kontaktu s umením alebo s umelcom a zároveň je veľmi dôležité prostredníctvom tohto 

publika dosiahnuť čo najlepšie finančné príjmy, ktoré umožnia dosiahnuť ciele (Diggle, 

1994). 
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Hill a O´Sullivan tvrdia, že marketing umenia je integrovaný riadiaci proces, ktorý 

vníma uspokojenie vzájomných výmenných vzťahov so zákazníkmi ako cesta k dosiahnutiu 

organizačných a umeleckých cieľov (Hill, O´Sullivan, O´Sullivan, T., 2007). Úlohou marke-

tingu v kultúre tak nie je prispôsobovať produkt požiadavkám trhu, ale pritiahnuť publi-

kum k aktuálnej ponuke. Laicky povedané, najprv vznikne dielo, teda produkt, a až potom 

sa umiestňuje na trh bez toho, či je po danom produkte dopyt (Tajtákova, 2010). 

Jednoducho povedané, kultúrne organizácie vystupujú v roli akéhosi ochrancu 

a komunikátora určitých hodnôt, ktoré sa stretávajú s hodnotami iných nositeľov záujmov 

(Bačuvčík 2012). 

V konečnom dôsledku môžeme povedať, že art marketing a marketing kultúry majú 

len iný názov, ale ich cieľ je rovnaký. Správne a efektívne spropagovať akúkoľvek kultúrnu 

akciu, umelca či jeho diela tak, aby priviedli čo najväčší počet záujemcov alebo len 

zvedavcov. Avšak dôležitým faktorom je správne definovanie kultúrnej činnosti a hľadanie 

správnej stratégie pre cieľové skupiny na realizáciu ďalšieho nákupu.  

 

Event marketing 

 

Event marketing je pomerne mladá časť marketingu či marketingovej komunikácie. 

Medzi populáciou či marketingovými špecialistami je stále event marketing braný rozporu-

plne. Pretože bolo náročné vytýčiť hranice medzi event marketingom a inými nástrojmi, 

napríklad public relations, sponzoringom alebo podporou predaja, je ťažké určiť, či patrí 

alebo nepatrí medzi nástroje marketingovej komunikácie. Ide o oblasť, ktorá neustále 

prechádza dynamickým vývojom. 

Zväz nemeckých komunikačných agentúr (BDW) v roku 1985 spresnil definíciu, 

ktorá je pre event marketing najvýstižnejšia. Ide o predstieranie zážitkov, rovnako ako ich 

plánovanie a organizáciu, najmä čo sa týka firemnej komunikácie. Tieto zážitky majú za 

úlohu vyvolať psychické a emocionálne podnety sprostredkované usporiadaním najrôznej-

ších akcií, ktoré podporia imidž firmy a jej produktu (Šindler, 2003). Iní autori zase 

vnímajú event marketing ako umiestnenie eventov ako komunikačného nástroja v rámci 

reklamy, podpory predaja či internej komunikácie alebo PR (Zangerová, in Štrbová, 2012).  

Ide o nástroj marketingovej komunikácie, ktorý nesie určité posolstvo. To je typic-

kým, charakteristickým znakom eventu, ktoré má za úlohu pozitívne a príjemne vplývať na 

emocionálnu stránku recipientov. Cieľom je umožniť prijímateľovi zážitok, ktorý je vníma-
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ný naraz viacerými zmyslami, avšak posolstvo eventu musí byť jednoznačné a jasné. 

Môžeme tvrdiť, že ide o vytvorenie trojdimenzionálnej a interaktívnej, samozrejme, so 

značkou spojenej hyperreality pre zákazníkov inscenovaním eventov, ktorých dôsledkom 

je vyvolať emocionálnu náklonnosť, resp. sympatie. Môžeme dokonca hovoriť aj o odda-

nosti ku konkrétnej značke (Štrbová, 2012). Väčšina autorov spolu s marketingovými 

odborníkmi z praxe považujú event marketing za neoddeliteľnú súčasť komunikačného 

mixu a zdôrazňujú jeho vzájomné prepojenie a úzku spoluprácu s ostatnými nástrojmi 

(Kinnerbrock, 1993). 

Event marketing sa považuje za zastrešujúci nástroj, využívajúci jednotlivé komuni-

kačné nástroje na zinscenovanie určitých zážitkov. K hlavným dôvodom, ktoré vedú k zapo-

jeniu event marketingu do komunikačného mixu, patria nasledovné tvrdenia: 

1. Event marketing zvyšuje spolupôsobiaci / súčinný efekt v komunikácii 

- Zlučovaním a využívaním viacerých komunikačných nástrojov sa zvyšuje celkový 

účinok komunikácie. 

2. Event marketing nemôže existovať sám 

- Zinscenovanie zážitkov má zmysel a efektívny výsledok pre komunikáciu kľúčových 

správ firmy len vtedy, ak je napojený na ostatné komunikačné kanály firmy. 

3. Emocionálna komunikácia je vlastnou zbraňou komunikačných nástrojov 

-  Emocionálna komunikácia nie je charakteristická len pre event marketing, ale jej 

prvky vieme nájsť najmä v reklame či v direct marketingu. Pri vytváraní zážitku sa 

kľúčové prvky emocionálnej komunikácie môžu veľmi jednoducho premietnuť aj do 

ďalšej sprievodnej komunikácie. 

4. Zjednotenie (integrácia) komunikácie znižuje celkové náklady  

- Event marketing sa považuje za nástroj, ktorý vyžaduje vysoké investície spojené 

s organizáciou a sprievodnou komunikáciou. Preto môžeme občas pozorovať nepri-

rodzenú snahu integrovať komunikáciu do celkového komunikačného mixu s prost-

redníctvom znásobeného (multiplikačného) efektu maximalizovať účinok komuni-

kácie pri momentálnom tlaku na znižovanie celkových vynaložených prostriedkov. 

(Šindler, 2003). 

Pre budovanie lojality zamestnancov, dílerov a zákazníkov, alebo pre vytvorenie „PR 

efektu“ pre značku je teda celkom neodmysliteľné využívanie takzvaných „special events“ 

v rámci marketingového komunikačného mixu. Ten nám môže pomôcť preniesť symboliku 
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nadlinkových kampaní do reálneho života a dať zodpovedajúci stimul cieľovým skupinám 

spotrebiteľov (Frey, 2011). 

 

Druhy eventu 

 

Vivien Lattenbergová vymedzila základné druhy eventu takto: 

- Míting – operatívna a krátkodobá udalosť, menej formálna porada alebo seminár, 

v iných priestoroch, než je zvykom. 

- Spoločenský večer – slávnostné stretnutie s hudbou usporadúvané väčšinou pre ob-

chodných partnerov spoločností. 

- Prestížne gala – slávnostné stretnutie k nefiremným príležitostiam, väčšinou je bo-

hato navštívené zástupcami z médií. 

- Konferencie – náročnejší míting s prednášajúcimi a diskutujúcimi z rôznych firiem 

alebo krajín. 

- Stimulačný workshop – neformálna porada stredného trvania, prípadne s nenásil-

nou formou preškolenia. 

- Promotion – predstavenie noviniek spojených s predajom za uvádzacie alebo inak 

zvýhodnené ceny. 

Všetky tieto druhy eventov podľa Lattenbergovej majú svoje konkrétne ciele, ktoré ich 

spájajú. Na druhej strana sa od seba odlišujú svojím charakterom a cieľovým publikom, 

ktoré potrebujú a chcú udalosťami zaujať. Ako sme už spomínali, je veľmi dobre poznať 

dôvod k organizácii eventu. Keď už vieme, prečo akciu usporadúvame, potom taktiež 

vieme, čo od nej očakávame a čo by nám a cieľovému publiku mala priniesť. Dôležitejšie je 

však vedieť, čo akcia prinesie účastníkom a čo bude práve tým dôvodom, ktorý ich donúti 

zúčastniť sa udalosti. Takýto presne deklarovaný cieľ je nielen vôdzkou pre event 

marketérov a organizátorov, ale aj jasným signálom, že ste firma, či organizácia, ktorá vie, 

čo chce. Preto je veľmi dôležité v prvom rade si stanoviť cieľ a podľa neho vybrať vhodný 

typ eventu. (Lattenberg, 2010) 
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Ciele event marketingu 

 

Medzi základné ciele pre usporadúvanie eventu zaraďujeme:  

- poskytovanie nových informácií, 

- zlučovanie ľudí dohromady, 

- propagáciu nového produktu, 

- ocenenie partnerov vo firme, 

- získanie verejného uznania, 

- pripomenutie značky, resp. výročia verejnosti, 

- vytvorenie vlastnej komunity, 

- zvýšenie lojalitu zamestnancov a ich rodín. (Lattenberg, 2010) 

Podľa týchto cieľov si vieme určiť, o aký typ eventu, ktorý sa bude realizovať, pôjde, teda či 

ide o event interný alebo externý. Interný event sa orientuje napríklad na preškolenie 

svojich zamestnancov. Ide o snahu primárne zameranú dovnútra firmy. Naopak, externý 

event sa orientuje napr. na predstavenie nového produktu či značky verejnosti. Ide 

o záležitosť, ktorá sa koná zásadne vonku. (Lattenberg, 2010) 

Môže sa  zdať, že event a event marketing je to isté. V podstate sú ich ciele rovnaké, 

no event je už hotová udalosť, ktorá sa koná prostredníctvom zadania, a event marketing je 

nová sociálna technika, resp. stratégia, ktorá je zameraná práve na tvorbu špecializovaných 

eventov – udalostí. Ich cieľom je svojím vizuálom emocionálne pôsobiť na zákazníka, a tým 

ovplyvniť základnú orientáciu pri profilovaní značky podmienenú emóciami. Eventy alebo 

po slovensky udalosti, môžeme rozdeliť do viacerých konceptov. Rôzne udalosti sa môžu 

konať pod holým nebom, takéto eventy zaraďujeme do outdoorových – externých. Eventy, 

ktoré sa uskutočňujú v rámci firmy, podniku, obchodu či v kaviarňach, galériách alebo 

v kultúrnych parkoch, označujeme ako interné či indoorové. Obsah udalosti záleží na 

zadávateľovi, či tvorcovi daného eventu, ktorý môže mať charakter akéhokoľvek odvetvia. 

Myslíme si, že dnes už neexistuje odvetvie, v ktorom by sa event marketing nedal využiť. 

Taktiež si myslíme, že udalosťou môžeme nazvať aj narodeninovú oslavu, ktorú pripravu-

jeme pre svojho rodinného príslušníka alebo priateľa. V súčasnosti sa pod eventom 

rozumie akákoľvek udalosť, keďže sociálne siete ako napríklad Facebook, povoľujú svojim 

používateľom vytvárať udalosti, či už oficiálne, ktoré vytvára určitý podnik, galéria, 

kultúrny park, aukčná sieň, občianske združenie, firma, alebo neoficiálne, ktoré si vytvárajú 

samotní používatelia, ako napríklad rôzne narodeninové oslavy či stretnutia. 
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Marketingový event ako produkt 

 

V súčasnosti si za peniaze môžeme kúpiť takmer všetko. Okrem služieb či produk-

tov, si vieme kúpiť umelecké diela, čo prenesene znamená, že si kupujeme aj autorovu mú-

zu, ktorá ho v danom momente inšpirovala. Sme schopní si kúpiť návrh od architekta 

a s ním aj jeho predstavu. Rovnako, si môžeme kúpiť myšlienku niekoho iného a začať ju 

používať. Aj napriek tomu, že základnou kvalitou marketingového eventu je jeho nepre-

dajnosť (Becker, 2001), stretávame sa aj s názorom, vnímajúcim event ako produkt, 

ktorého cieľom je predaj konečnému spotrebiteľovi. Rovnako ako samotná marketingová 

komunikácia má svoj marketingový mix, ktorý obsahuje 4P, tak aj event marketing, ktorý je 

jedným z nástrojov marketingovej komunikácie sa riadi týmito komponentmi marketingo-

vého procesu. Každý jeden komponent urýchľuje predaj, priamo ovplyvňuje túžbu a roz-

hodnutie o kúpe či v tomto prípade návštevu eventu. Preto je dôležité si uvedomiť, že 

každý event, či už ide o veľtrhy, výstavy, prednášky, letné festivaly, festivaly jedla ai., 

predstavujú oprávnený produkt, ktorý si vyžaduje rovnaké procesy tvorby stratégie, aké sa 

používajú pri vytváraní nových produktov či služieb. Goldblatt tvrdí, že event marketér by 

mal pri vytváraní eventu postupovať a ponímať ho marketingovo (Goldblatt, 1995). 

 

 

Záver 

 

Eventy, podujatia, udalosti sú v súčasnej dobe veľmi obľúbeným nástrojom mar-

ketingovej komunikácie. Na základe organizovaných udalostí si inštitúcia či firma, ktorá 

ponúka produkt v hmotnej alebo nehmotnej podobe, dokáže získať nielen stálych, ale aj 

nových zákazníkov. Či už ide o koncerty, divadelné predstavenia alebo workshopy, správ-

nymi stratégiami a zacielením dokážu dané udalosti svojich návštevníkov príjemne prekva-

piť a spríjemniť im deň. Jedným z prvých faktorov, ktorým sa od seba jednotlivé eventy 

líšia, je zriadenie inštitúcií, z čoho vyplýva odlišná organizácia a realizácia samotného even-

tu. Od zriadenia sa, samozrejme, odvíja aj finančný rozpočet, ktorý je nevyhnutným pro-

striedkom na správne rozdelenie peňazí medzi nástroje marketingového mixu. Charakter 

zriadenia tak predurčuje, akým smerom sa bude event uberať. 
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Marketingový event ako produkt v oblasti kultúry a umenia 

Marketing event as a product in field of culture and art 

 

Mgr. Kristína Zelenáková 

 

 

Abstrakt: 

Štúdia sa zaoberá event marketingom ako nehmotným produktom a nástrojmi marketingo-

vého mixu pri tvorbe a realizácii celkového eventu. Cieľom tejto štúdie je analyzovať obsah 

prvkov marketingového mixu: produktu, ceny, miesta, propagácie a ľudských zdrojov. Sna-

žíme sa poukázať na to, ktoré prvky marketingového mixu pri realizácii eventu netreba za-

nedbať.  

 

Kľúčové slová: event marketing, event, marketingový mix, nástroje marketingového mixu, 

produkt, cena, miesto, propagácia, ľudské zdroje. 

 

Abstract: 

This study discuses event marketing as a intangible product and tools of the marketing mix 

in the creation and realization of the event. The aim of this study is a content analysis of the 

elements of the marketing mix: product, price, place, promotion and human resources. We 

try to point out which elements of the marketing mix should not be neglected in the 

realisation of the event. 

 

Key words: event marketing, event, marketing mix, product, price, place, promotion, 

human resources  
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Úvod 

 

Event, teda výsledný produkt eventového marketingu, je dôsledne riadená udalosť, 

ktorej úlohou je zaujať a splniť stanovený cieľ marketérov. Okrem toho by mal u návštev-

níkov vyvolávať pozitívne emocionálne zážitky. Myslíme si, že inštitúcie, ktoré nenesú 

status akejsi event marketingovej agentúry, nerealizujú svoje podujatia prostredníctvom 

marketingového mixu, pričom ich výsledný produkt nie je dostatočne efektívny a nemusí 

spĺňať zadané ciele event marketingových stratégií. Štúdia prezentuje analýzu prvkov mar-

ketingového mixu: produktu, ceny, miesta, propagácie a ľudských zdrojov. Snažíme sa pou-

kázať na to, ktoré prvky marketingového mixu pri realizácii eventu nemôžu firmy zaned-

bať.  

V súčasnosti technická doba pokročila míľovými krokmi, a preto je v rámci propa-

gácie možné vybrať si na oslovenie cieľovej skupiny akékoľvek médium.  

Rôzne eventové agentúry a kultúrne inštitúcie sa začínajú čoraz viac zameriavať na 

internet a sociálne siete, ktorými dokážeme prilákať vybrané cieľové skupiny. Sociálne 

siete ako Facebook, Twitter, Google plus alebo Instagram považujeme za hybnú silu, čo sa 

týka akýchkoľvek informácií zo sveta alebo z domova. Obsahujú nielen informácie 

o produktoch, ale aj o eventoch. Bev Thornová, šéfka marketingového oddelenia v Century 

21, tvrdí, že presun ich reklamných investícií do takýchto médií, majú pre kupujúcich 

a cieľové skupiny maximálny význam a návratnosť investícií najvýraznejšia. (Meerman 

Scott, 2010)  

Ešte aj dnes je veľa spoločností, ktoré sú schopné investovať obrovské peniaze na 

televíznu reklamu a iné formy offline marketingu, ako sú direct maily, či reklamy v no-

vinách a časopisoch. Teraz je tá doba, keď majú spoločnosti možnosť publikovať akékoľvek 

informácie na webe, teda na médiu, ktoré ľudia s radosťou sledujú. (Meerman Scott, 2010)  

Dnešný svet a technické vymoženosti dávajú všetkým možnosť, aby ukázali, v čom 

sú ľudia, inštitúcie, organizácie či firmy skutočne dobré. Organizácie si prostredníctvom 

zverejneného obsahu v online prostredí získavajú lojálnosť a dôveru svojich kupujúcich.  

Na sociálnych sieťach vznikajú fanpage, ktoré „lajkuje“ cieľové publikum. Na ich 

základe tak marketéri môžu vylepšovať nielen komunikáciu so svojou cieľovou skupinou, 

ale taktiež na základe ich podnetov zlepšovať napríklad svoje eventy. Okrem rôznych 

fanpage na sociálnych sieťach sa objavuje fenomén zvaný blog. Túto formu sprostred-

kovania informácií, by sme zaradili medzi nástroje public relations. Či už je daná orga-
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nizácia zisková, či nezisková, alebo ide len o občianske združenie, blog predstavuje takú 

formu publicity, ktorá je zadarmo, zdieľaná na rôznych sociálnych sieťach a uverejňovaná 

pod rôznymi fanpage. Preto je vysoká šanca, že si článok prečítajú ľudia, ktorí o danom 

evente či vernisáži nepočuli. 

Marketingový event ako produkt 

V súčasnosti si za peniaze môžeme kúpiť takmer všetko. Okrem služieb či produk-

tov, si vieme aj kúpiť umelecké diela, čo prenesene znamená, že si kupujeme aj autorovu 

múzu, ktorá ho v danom momente inšpirovala. Sme schopní si kúpiť návrh od architekta 

a s ním aj jeho predstavu. Rovnako, ako si môžeme kúpiť myšlienku niekoho iného a začať 

ju používať ako svoju. Avšak, aj napriek tomu, že základnou kvalitou marketingového 

eventu je jeho nepredajnosť (Becker, 2001), stretávame sa aj s iným názorom, ktorý vníma 

event ako produkt, ktorého cieľom je predaj konečnému spotrebiteľovi. Rovnako ako 

samotná marketingová komunikácia má svoj marketingový mix, ktorý obsahuje už nám 

známe takzvané 4P, tak aj event marketing, ktorý je jedným z nástrojov marketingovej 

komunikácie sa riadi týmito komponentmi marketingového procesu. Každý jeden kompo-

nent urýchľuje predaj, priamo ovplyvňuje túžbu a rozhodnutie o kúpe alebo v tomto 

prípade návštevu eventu. Preto je dôležité si uvedomiť, že každý event, či už ide o veľtrhy, 

výstavy, prednášky, letný festival, festival jedla atď., predstavujú oprávnený produkt, ktorý 

si vyžaduje rovnaké procesy tvorby stratégie, aké sa používajú pri vytváraní nových 

produktov či služieb. Goldblatt tvrdí, že event marketér by mal pri vytváraní eventu 

postupovať a ponímať ho marketingovo. (Goldblatt, 1995) 

 

Produkt 

 

Každý obchodník by mal poznať výhody a schopnosti produktu, ktoré prinášajú do 

obchodovania viac efektivity. Tým ako vystupuje, okrem reči tela, pôsobí na zákazníka jeho 

verbálne odborné vystupovanie, ale aj jeho priateľskosť či príjemnosť. Takého správanie 

a vyjadrovanie sa ho dokáže celkom odlíšiť od konkurencie, pričom odborný výklad 

o produkte môže upriamiť spotrebiteľovu pozornosť na existenciu pridanej hodnoty, čím 

napomáha zvyšovať spokojnosť a lojalitu voči produktu či spoločnosti/firme. (Štrbová, 

2012) „Každý event v zmysle produktu v sebe kombinuje históriu, kvalitu a hodnotu“ 

(Štrbová, 2012, s. 31), pričom tieto prvky umožňujú dať každej udalosti jedinečný, 
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originálny program. Nové udalosti môžu zasa čerpať zo skúseností a z programov iných, už 

starších eventov.  

V prostredí kultúrneho eventu, resp. kultúry a umenia sa na produkt takýchto 

kultúrnych organizácií môžeme pozerať z dvoch hľadísk. Produkt je na jednej strane to, čo 

organizácia chce vytvárať a ponúkať svojim zákazníkom. Na druhej strane stoja zákazní-

kom vnímané benefity a teda to, čo by chcel nakupovať a konzumovať. (Bačuvčík, 2012) 

Moderné marketingové prístupy zdôrazňujú predovšetkým pohľad zákazníka, teda chápu 

produkt ako súhrn benefitov, ktoré klient vníma a sú preňho dostatočne zaujímavé na to, 

aby produkt kúpil. (Colbert, 2001) Inými slovami, ľudia nakupujú produkty, aby vyriešili 

nejaký svoj problém či nedostatok. (Levitt in Kotler, Scheff, 1997) Preto je úlohou marke-

tingového riadenia, najmä vo fáze plánovania, aby tieto pociťované nedostatky dokázali 

odhaliť. (Bernstein, 1996) 

Každý event ako produkt musí vyjadrovať nielen vnímanú hodnotu, ale aj pridanú 

hodnotu, to znamená, že je veľmi dôležité poskytnúť klientovi určité benefity, teda niečo 

navyše, napríklad telefónne číslo, možnosť stráviť s ním maximum času, aby sme pochopili 

jeho potreby a priania, poskytnúť mu akúsi dôveru a istotu, že všetko bude podľa jeho 

predstáv. (Štrbová, 2012) 

Trh s kultúrnymi produktmi je viac-menej špecifický v tom, aké roly pri vytváraní 

kultúrnych produktov má strana, ktorá ich ponúka a strana, ktorá má po nich dopyt. 

Kultúrne produkty mimo iného súvisia taktiež so vzdelaním, spoločenským a komunitným 

rozvojom, inšpiráciou k ďalšej kultúrnej či umeleckej tvorbe a, samozrejme, všetky tieto 

prvky sú znakom civilizovanosti národa. (Hill, O´Sullivan, O´Sullivan T., 2007) Na druhej 

strane aj na takýchto trhoch platí, že kultúrna organizácia síce môže rozhodovať o tom, čo 

je kvalitné a hodné pozornosti, avšak v konečnom dôsledku je to zákazník, ktorý rozhoduje 

o tom, aké produkty nakúpi a aké produkty nie. (Hill, O´Sullivan, O´Sullivan T., 2007) 

V konečnom dôsledku môžeme tvrdiť, že poskytovateľ či tvorca eventov má mať 

o danom produkte, akcii dostatočné množstvo informácií. Rovnako produkčný, ktorý 

vytvára kultúrnu udalosť, musí byť vzdelaný natoľko, aby vedel vybrať, čo je pre daného 

zákazníka a návštevníka inšpirujúce a programovo či esteticky atraktívne. Na druhej 

strane, návštevník by okrem záujmu o produkt mal vykazovať aj určité poznatky o danom 

produkte. Produkt event marketingu tak môže byť čokoľvek, čo zadávateľ od event 

marketéra vyžaduje. Môže ísť o obyčajnú oslavu narodenín, svadbu, cez rôzne firemné 
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akcie či teambuildingy, verejné prednášky, umelecké či kultúrne performance alebo 

inštalácie. 

 

Distribúcia / Miesto 

 

To, kde je event umiestnený, často určujú distribučné kanály. Čo sa týka eventov 

v cestovnom ruchu, Goldblattova vedecká štúdia zistila, že vidiecke udalosti v Spojených 

štátoch amerických majú stúpajúcu tendenciu v ich počte a veľkosti. Organizovanie udalos-

tí na lokálnej úrovni má veľký vplyv na podporu lokálneho cestovného ruchu, šírenie 

tradícií a dobrého mena. Avšak miesto, na ktorom sa event realizuje, vplýva na mieru 

marketingového úsilia potrebného na uskutočnenie predaja. Tento predaj môžu ohroziť 

respektíve podporiť nasledujúce faktory: 

- Blízkosť lacnej verejnej dopravy na miesto konania eventu. 

- Výhodné, vhodné parkovanie blízko miesta konania udalosti. 

- Časová výhodnosť spojenia eventu s inými udalosťami alebo so sprievodným 

programom (spojenie viacerých eventov na jednom mieste). 

- Výhodné je parkovanie s obsluhou pri VIP eventoch, ktoré môže prilákať verejnosť 

na nové, netradičné miesto. (Goldblatt, 1995) 

Miesto, kde sa udalosť koná, naznačuje štýl eventu, čím je zároveň definovaná aj cieľová 

skupina, ktorá má daný event buď navštíviť, alebo zainvestovať do udalosti. Určenie miesta 

sa tak môže stať kľúčovým a dôležitým krokom v plánovaní a pri tvorbe stratégie eventu. 

(Štrbová, 2012) 

Väčšina práce rôznych kultúrnych organizácií je pevne spojená s konkrétnym mies-

tom. To sa týka najmä divadelných predstavení, činoherných, operných predstavení, kon-

certov filharmónie, galérií či múzeí, v ktorých sa väčšinou realizujú vlastné kultúrne 

aktivity. Sú to väčšinou historické budovy, ktoré sú náročné na údržbu. V súčasnosti sa 

začínajú rozmáhať rôzne občianske združenia, ktoré patria do nekomerčnej oblasti. Sú 

jedinečné práve tým, že ich zakladajú mladí ľudia, väčšinou umelci, ktorí sa aj počas svojho 

štúdia venovali umeniu v akejkoľvek podobe. Tieto občianske združenia, alebo nekomerčné 

kultúrne inštitúcie využívajú na organizáciu udalostí, resp. ako svoje sídlo, netradičné 

miesta. 

Radim Bačuvčík vo svojej knihe Marketing kultúry tvrdí, že v súčasnosti žijeme 

v dobe, ktorá nie je príliš naklonená výstavbe nových kultúrnych centier (Bačuvčík, 2012). 

Momentálne však existujú rôzne štátne granty alebo dotácie z Európskej únie, ktoré 
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podporujú výstavbu nových centier, slúžiacich na stretávanie sa ľudí s kultúrou a umením. 

Ako príklad uvedieme mesto Košice, ktoré sa stalo v roku 2013 európskym hlavným 

mestom kultúry. Košiciam Európska únia pomohla finančnými prostriedkami na realizáciu 

a opravu centra, rôznych miest, ciest a podobne. Košice túto možnosť naplno využili 

a prostredníctvom grantov opravili a zrekonštruovali istaré zdevastované kasárne. Dnes 

tieto kasárne slúžia ako veľký kultúrny komplex, ktorý využívajú rôzne spoločnosti a vytvá-

rajú tak program nielen pre dospelých, ale aj pre deti. (Kasárne /Kulturpark, Oficiálna 

stránka spoločenstva K13) 

V rovnakom čase vznikla aj Košická Kunsthalle, alebo ako ju pomenovali miestni, 

hala umenia. Kunsthalle, ktorú doposiaľ nemali ani v hlavnom meste Slovenska – v Bratis-

lave – vznikla v budove starej mestskej plavárne. Pre jej výbornú akustiku sa tam odohrá-

vajú hudobné koncerty, či koncerty košickej filharmónie. Rovnako mesto spolupracuje s 

parkom kultúry a inými kultúrnymi centrami a organizáciami v Košiciach. Tieto kultúrne 

miesta však boli od 1. 1. 2014 spojené do K13. (Kasárne/Kulturpark, Oficiálna stránka 

spoločenstva K13) 

Myslíme si, že miesto, teda to, kde sa event organizuje, je jednou z rozhodujúcich 

faktorov atraktivity eventu. Atraktívne miesto dokáže prilákať na danú udalosť nielen 

stálych zákazníkov, či návštevníkov, ale aj nových zvedavcov, teda nových potenciálnych 

zákazníkov. Ako sme už spomínali, divadlá, múzeá a galérie – teda štátne kultúrne 

inštitúcie – organizujú väčšinou eventy len vo vnútri svojej budovy, v ktorej organizácia 

sídli. Je však nevyhnutné prilákať nového zákazníka iným spôsobom. V poslednom období 

marketéri, skúmajúci cestovný ruch, odhalili nové prostriedky na umiestňovanie informácií 

vhodné pri organizovaní eventov. Teda, ide o nové distribučné kanály. Týmito kanálmi 

majú byť zariadenia, ktoré obsahujú elektronický display rôznych formátov, do ktorého 

môže byť umiestňovaná akákoľvek reklama. Tým pádom, napríklad pri cestovaní MHD, 

môže cestujúcich osloviť pozvánka na kultúrny event netradičným moderným spôsobom. 

(Stateman, 2007) Občianske združenia, teda umelecké platformy, ktoré začínajú vznikať 

v mestách po celej Slovenskej republike, sa neboja svoj program, či udalosť umiestniť na 

netradičné miesto konania. Aj napriek tomu, že sa im kvôli svojmu menej známemu menu 

nepodarí prilákať viac nadšencov eventu, je tu možnosť nasledovného zviditeľnenia sa 

prostredníctvom miestnych novín, PR agentúr a pod. 

 

 



105 
 

Propagácia 

 

Každá udalosť (event) je postavená na akýchsi rekvizitách a na určitom kontexte. Tu 

sa šikovný marketér musí zamyslieť nad tým, aby publikum prilákali práve tieto faktory 

a nie značky resp. logá, ktoré sa propagujú spoločne s danou udalosťou. Publikum by sa 

malo eventu zúčastniť kvôli tomu, že ich zaujíma daná oblasť, samotný event alebo ľudia, 

ktorí sa ho zúčastnia. Kľúčovým strategickým a rozhodujúcim činiteľom pri akomkoľvek 

použití lákadiel a rekvizít je činnosť, ktorá publikum priťahuje, a to, čo ich láka. Jednoducho 

povedané, voľba rekvizít akcie nie je podobná voľbe tradičného reklamného média. Pokiaľ 

si cieľové publikum nespojí určité zatraktívňujúce rekvizity so značkou alebo organizáciou, 

nemá samotná šírka získaného publika význam. (Frey, 2011) 

Propagáciu eventu, môžeme definovať ako hnaciu silu, ktorá riadi vnímanie či 

povšimnutie si udalosti cieľovou skupinou. V súčasnosti sa dá na propagáciu produktu 

využiť veľké množstvo médií. Výber médií byť starostlivý, pričom je dôležité vybrať si také 

médiá, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnu čo najviac cieľového publika. 

Dôležitým artiklom eventu, okrem kvality produktu, je strategický prístup v rámci 

propagácie. Každý event, či už je svetoznámy ako napr. olympijské hry či majstrovstvá 

sveta vo  futbale a hokeji, si vyžadujú kvalitne rozvinutú stratégiu propagácie na dosiahnu-

tie požadovaného efektu a úspechu. Každá stratégia pre akúkoľvek udalosť si vyžaduje 

snahu o naštudovanie minulých alebo podobných udalostí, odbornú asistenciu personálu, 

ktorý sa špecializuje na túto oblasť, ale najmä správne nastavenie nástrojov pre skutočné 

meranie našich individuálnych propagačných aktivít. (Štrbová, 2012) 

Event marketing by sa teda ako akýkoľvek produkt mal riadiť komunikačným 

mixom, do ktorého patrí reklama, podpora predaja, PR a direct marketing. 

 

Reklama 

 

Reklama má ako komunikačný prostriedok mnoho výhod. Dokáže pôsobiť na 

recipienta veľmi rýchlo, zadávateľ má nad celým posolstvom kontrolu, taktiež volí médiá, v 

ktorých bude reklama prezentovaná. Reklamu môžeme zacieliť priamo na skupinu, ktorú 

chceme osloviť. Reklama môže správu podať s ľahkosťou a humorom, a práve tu majú 

múzeá, galérie a divadlá výhodu, pretože môžu využiť kontakty s umelcami a prostred-

níctvom nich môžu získať kvalitný umelecký návrh. Všetko má svoje výhody a nevýhody. 

Negatívnym stránkam sa v tomto zmysle nevyhla ani reklama. Pre neziskové inštitúcie je to 
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najmä cena. Reklama je neosobná, preto kultúrne organizácie preferujú osobnú komuniká-

ciu, ktorá je presvedčivejšia. Na reklamu pôsobia rôzne šumy a spätná väzba v podobe 

vyššej návštevnosti sa neprejaví okamžite. (Johnová, 2008) V poslednom čase môžeme 

vidieť v múzeách, galériách, či na spoločenských akciách umiestnenie rôznych produktov, 

reklamných predmetov a pod. Umiestnenie produktu alebo tzv. „vložený marketing“ je istá 

forma reklamy, v ktorej značkový tovar, reklamné predmety alebo názvy ištitúcií nemajú 

formu priamej reklamy, ale sú umiestňované v kontexte deja filmu, príbehovej línii seriálu, 

známej televíznej šou, alebo aj v príhovoroch moderátorov. V poslednom období s týmto 

typom marketingu sledujeme aj čoraz väčšie emotívne prepojenie, kde sú práve v televíz-

nych reláciách, ktoré pôsobia na city, umiestňované logá sponzorov, ako aj názvy rôznych 

spoločností či výrobkov. (Galician, 2004) 

 

Public relations 

 

Public relations (PR) je definovaný ako nová neplatená forma marketingovej komu-

nikácie. Je to jedna z najvyužívanejších a najúčinnejších foriem komunikácie v rámci nezis-

kových a kultúrnych organizácií. PR napomáha vzájomnému prispôsobovaniu sa medzi 

organizáciami a verejnosťou, zaisťujú dôveru, posilňujú akúsi prestíž a, samozrejme, 

vytvárajú imidž samotnej organizácii. Public relations môžeme v doslovnom preklade 

chápať ako budovanie a riadenie vzťahov s verejnosťou a ich cieľom je vytvárať a udržovať 

pozitívne vzťahy, vzájomné porozumenie, dôveru k produktu, ako aj k samotnej značke. 

(Svoboda, 2001) Hlavnou úlohou PR je vytvárať, zachovávať či meniť postoje verejnosti 

k inštitúciám a k ich ponukám, a tým sprostredkovane ovplyvňovať správanie verejnosti. 

Marketingové nástroje a public relations sa vzájomne dopĺňajú a ovplyvňujú. Ich výhodou 

je predovšetkým vyššia dôveryhodnosť verejných informačných zdrojov oproti platenej 

reklame. (Johnová, 2008) Cieľom PR je zaistiť znalosť organizácie a ich projektov, zlepšiť 

jej reputáciu a dosiahnuť podporu pre jej činnosť. PR komunikácia kultúrnych inštitúcií 

môže niesť rôzne variácie správ. V praxi sa najčastejšie objavujú informácie o existencii 

inštitúcie, jej priebežnej činnosti, výsledkoch a jej úspechoch, vrátane spätnej väzby. Takéto 

informácie sú väčšinou distribuované formou tlačových správ v médiách. Môžu sa však stať 

súčasťou direct mailu, ktorý je možným sponzorom smerovaný súčasnému, ako aj bývalé-

mu publiku, pracovníkom, obchodným parterom a pod. (Bačuvčík, 2012) 
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V súčasnosti môžu kultúrne či neziskové organizácie využiť aj prácu kvalitných blo-

gerov. Ich správny výber dokáže ovplyvniť názor čitateľov a zmeniť ich správanie viac ako 

slabo alebo zle zacielená reklama. „Omnoho efektívnejšie by bolo získať si desiatky vplyvných 

blogerov a analytikov, aby náš príbeh posunuli priamo tým skupinám ľudí, ktorí hľadajú 

práve to, čo ponúkame.“ (D.M.Scott, 2010, s. 22) 

 

Podpora predaja 

 

Podpora predaja sa v kultúrnom odvetví spája najmä s predajom suvenírov, kataló-

gov alebo odborných publikácií o danej kultúrnej inštitúcii. Podpora predaja je zložená 

z krátkodobých impulzov, ktoré majú za úlohu motivovať zákazníka k nákupu. Najčastejšie 

sa môžu využívať rôzne zľavy, kupónové knižky, darčeky, odmeny, ako aj poskytovanie vý-

hod zákazníkovi pri nákupe. (Johnová, 2008) Osobný predaj je jedným z najvýznamnejších 

faktorov, ktorý prispieva k úspechu celej marketingovej aktivity, spoluvytvára imidž kul-

túrnej destinácie a postoj samotného publika. (Zima, R. dostupné online, citované 26. 12. 

2016) 

Podpora predaja zo strany múzeí, galérií, knižníc a pod., znamená predovšetkým 

zvýšenie a podporu návštevnosti. Impulzom je akási výhoda, pridaná hodnota, ktorú zákaz-

ník získa, pokiaľ správne zareaguje na ponuku. Cieľ tohto komunikačného mixu je teda 

jasný – prísť s takou ponukou/impulzom, ktorý pritiahne a uspokojí vytýčenú cieľovú sku-

pinu zákazníkov a súčasne bude v súlade so strategickými, taktickými a operatívnymi cieľ-

mi organizácie. Jednoducho povedané, budú prínosom k príjmu alebo zisku organizácie 

a zvýši sa jej návštevnosť. Účinná podpora predaja by mala upútať pozornosť cieľovej 

skupiny, na ktorú je event zameraný a musí ju viesť ku kúpe hneď alebo v určitom limito-

vanom časovom intervale. Táto forma reklamy je vždy časovo obmedzená a viac stimuluje 

zákazníkov k rýchlejšiemu rozhodovaniu a konaniu. Výborným uplatnením podpory preda-

ja v kultúrnom prostredí je možná spolupráca s ďalšími partnerskými kultúrnymi organizá-

ciami, napr. mestské turistické karty, ktoré slúžia ako permanentky či už pre využívanie 

mestskej hromadnej dopravy, voľných vstupov do galérií, múzeí, či iných historických pa-

miatok. Kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, kultúrne centrá) môžu vytvoriť akúsi strate-

gickú alianciu a môžu tak predávať multivstupenky do viacerých objektov. (Johnová, 2008) 
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Direct marketing 

 

Tento marketingový nástroj sa v kultúrnom prostredí využíva veľmi často. Pozván-

ky na rôzne vernisáže, či udalosti iného druhu sa rozosielajú členom, predplatiteľom, 

darcom, sponzorom a ďalším významným ľuďom, ktorých by daná akcia mohla osloviť. 

Patria sem poštovné zásielky, telefonické kontaktovanie, no v súčasnosti prevažuje infor-

movanie prostredníctvom e-mailových správ. Radka Johnová vo svojej knihe Marketing 

kulturního dědictví a umění tvrdí, že direct marketing má celý rad výhod, oproti ostatným 

formám komunikácie a zahrňuje osobnú komunikáciu, ktorú možno prispôsobiť každému 

príjemcovi alebo skupine príjemcov na mieru. Taktiež tvrdí, že aj napriek tomu, že pro-

stredníctvom takejto formy propagácie oslovíme menšie percento ľudí, je mu venovaná 

vyššia pozornosť a práve vďaka tomu, má vyššiu účinnosť. (Johnová, 2008) 

Prostredníctvom direct marketingu tu vyvstáva otázka, resp. akási výhoda pred-

platného, ktoré je najdôležitejšou témou marketingovej komunikácie v oblasti interpretač-

ného umenia. (Bačuvčík, 2012) Kultúrne organizácie majú vysoký záujem na tom, aby sa čo 

najväčšia časť ich publika, či cieľovej skupiny stala abonentmi. (Newman, in Kotler, Scheff, 

1997) V takom prípade je možné s publikom, ktoré z veľkej časti tvoria predplatitelia, viac 

experimentovať a zaraďovať do programu aj náročnejšie diela, činoherné predstavenia 

alebo zaradiť modernú experimentálnu tvorbu, napr. inštalácie alebo performance, ktoré 

by inak návštevníkov nakupujúcich jednotlivé vstupenky odrádzali. (Bačuvčík, 2012) Medzi 

najväčšie pozitíva a výhody abonentiek pre zákazníka patrí možnosť spoľahnúť sa pri 

výbere predstavenia na odborný názor inštitúcie, ktorý tak môže dodať produktu aj vzde-

lávací rozmer. Jednou z výhod je taktiež cenová úspora pretože predplatenie je lacnejšie 

než jednotlivé vstupenky na koncerty, alebo prostredníctvom predplatného existujú rôzne 

bonusové ponuky. V 21. storočí patrí medzi najväčších šíriteľov direct marketingu práve 

ineternet a takzvaná kyber komunita, prostredníctvom ktorej sa informácie šíria vo veľ-

kých množstvách a v značnom predstihu. Kto v dnešnom svete nevyužíva internet ako zá-

kladný a prvotný nástroj direct marketingu, stráca konkurenčnú výhodu, ale aj postavenie 

na trhu. (Kelly, 2011) 
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Cena 

 

Keď sa určuje cena akéhokoľvek produktu, či už ide o tovar, služby alebo organi-

zovanie, prípadne určujeme cenu vstupného na event, predpokladáme, že bude predmetom 

obchodovania na trhu a jeho trhová cena bude výsledkom prieniku ponuky a dopytu. 

(Zima, internetový zdroj, parafrázované 03.02.2017). 

Cenu produktu, v našom prípade udalosti, sme ponímali v dvoch rovinách. Prvá 

rovina je cenotvorba, teda vytvorenie atraktívneho eventu pre cieľové publikum za čo 

najatraktívnejšiu cenu. Druhou rovinou je finančný budget celého eventu, ktorý je základ-

ným kameňom pri tvorbe a organizovaní udalosti. V tejto kapitole sa budeme venovať naj-

mä cene v neziskových organizáciách, teda najmä výhodám a nevýhodám rôznych druhov 

vstupného. Rovnako sa budeme venovať cene ako základnej otázke marketingu kultúry, 

a to najmä z pohľadu ceny produktu. 

Cena patrí medzi štyri základné nástroje marketingového mixu. Vďaka správne 

stanovenej cene môže produkt, služba či tovar na trhu fungovať veľmi úspešne. V tomto 

mixe má cena svoju špecifickú pozíciu, a to najmä preto, že by mala svojou silou prevážiť 

všetky ostatné aspekty tvorby produktu. Cena v neziskovom kultúrnom sektore tak nemusí 

byť významným faktorom. Financovanie vo veľkej miere závisí predovšetkým na iných 

zdrojoch, ako sú verejné rozpočty, granty, ale tiež sponzoring. Štátne a miestne rozpočty sú 

preto hlavným zdrojom pre oblasť kultúry a kultúrneho dedičstva.  

Marketingový prieskum je dôležitý a nápomocný nielen pred stanovením správnej 

stratégie eventu, ale taktiež je neoddeliteľnou súčasťou aj pri stanovení samotnej ceny. 

V rámci takéhoto výskumu sa analyzuje konkurenčné prostredie, čím rozumieme organizá-

cie, ktoré môžu ponúkať podobný produkt teda event. Je preto potrebné zostaviť zoznam 

všetkých konkurenčných produktov a cien, ktoré veľmi kladne pomôžu pri stanovení 

správnej ceny pre event. (Štrbová, 2012) 

Cena produktu, ktorá vystupuje v prípade kultúrnych statkov najčastejšie ako vstup-

né, alebo taktiež v podobe predplatného, má dve funkcie: finančnú funkciu a marketingovú 

funkciu. (Hill, O´Sullivan, O´Sullivan, T., 2007) Finančnou, teda ekonomickou funkciou, sa 

rozumie, že cenová stratégia je nástroj, ktorý ovplyvňuje celkovú výšku príjmu organizácie. 

Marketingová funkcia znamená, že cena je nástrojom,  pomocou ktorého je možné časť 

cieľového publika  pritiahnuť, alebo odradiť od návštevy kultúrneho eventu. V súlade s tý-

mito funkciami môže byť cenová stratégia kultúrnej inštitúcie zameraná buď na maximali-
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záciu príjmu a pokrytie všetkých vynaložených nákladov, alebo na maximalizáciu publika, 

ktoré daný event zaujme. (ScheffBernstein, 2007) Tieto dva faktory sa môžu dopĺňať, byť 

v akomsi súlade, ale taktiež sa môžu negovať a byť tak v priamom rozpore. Zväčšiť svoje 

publikum môže inštitúcia aj extrémnym spôsobom, pomocou voľného, resp. nulového 

vstupného. Aj napriek tomu, že takéto vstupné nepokryje náklady kultúrnej či eventovej 

organizácie, veľké publikum môže byť zaujímavé pre komerčných sponzorov, ktorých 

príspevky môžu byť väčšie, ako by možno boli prípadné výnosy zo vstupného. Práve tu 

vyvstáva otázka, či by kultúrne organizácie mali poskytovať nulové vstupné alebo nie. (Hill, 

O´Sullivan, O´Sullivan, T., 2007) 

V kultúrnom a umeleckom prostredí existuje mnoho foriem vstupného, ktoré môžu 

organizácie na danú udalosť využiť. Je však už na nich, ktorú stratégiu si zvolia, či to bude 

ekonomická alebo marketingová. Cena služieb v galériách, múzeách a ďalších kultúrnych 

inštitúciách je špecifická v tom, že si za dolný limit neberie náklady a nemusí byť štyli-

zovaná s ohľadom na zisk. Nesmieme zabudnúť na to, že produkty kultúry majú pre 

spoločnosť špecifický význam z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva mesta, kraja 

alebo krajiny. Sú tiež dôležité pre vzdelávanie obyvateľstva a sú súčasťou národných 

pamiatok. Práve pre tieto spoločensky uznané konvencie sú výstavy, vernisáže a expozície 

brané ako verejný hodnota. (Johnová, 2008) Ceny a rozpočty takýchto udalostí, sú väčšinou 

poskytované zo štátnych alebo miestnych rozpočtov. (Johnová, 2008) 

 

Vstupné ako marketingová funkcia 

 

S takzvaným vstupným sa stretávame pri každej návšteve kultúrnej inštitúcie, ktorá 

je vedená pod záštitou okresného, krajského alebo štátneho útvaru. Tieto inštitúcie, spoloč-

ne s neziskovými organizáciami či občianskymi združeniami, ktoré sa venujú kultúre 

a umeniu, majú veľa možností, ako koncipovať ceny vstupného pre danú udalosť. Dokonca, 

väčšinu z nich možno ľubovoľne kombinovať. 

Vstupné teda môžeme rozdeliť do týchto skupín: 

- voľné vstupné 

- dobrovoľné vstupné 

- vstupné na základe cenníka  

- členské vstupné, abonentské karty 

- sezónne vstupné  
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Voľné vstupné 

Voľným vstupným chcú organizácie či občianske združenia sprístupniť kultúru 

verejnosti. Hlavným cieľom takýchto inštitúcií je osvetová, vzdelávacia činnosť, predstave-

nie nových moderných druhov umenia, prípadne môže ísť o trh s umením.  

Voľné vstupné sa zväčša ujalo v pravidelných dňoch v mesiaci alebo týždni alebo, 

dokonca, v určitých hodinách počas dňa. Voľné vstupné zvyšuje dostupnosť pre sociálne 

slabších. Táto forma vstupného má svoje pre aj proti. Väčšinou však ide o negatíva. Zvyšuje 

sa nepohodlie zákazníka, môžeme očakávať návaly a dlhé rady pred exponátmi a často sú 

tieto vstupy zneužívané cestovnými a sprievodcovskými agentúrami. Existuje taktiež forma 

voľného vstupného pri významnej príležitosti, napr. jubileum k založeniu inštitúcie či dátu-

mu narodenia alebo úmrtia známeho autora. Za výhody takejto formy vstupného môžeme 

považovať publicitu, avšak, ako sme uviedli vyššie aj v takomto prípade hrozí zneužitie 

voľného vstupného cestovnými a sprievodcovskými agentúrami, ktoré sprostredkujú náv-

števu expozície, výstavy, prehliadky bez platenia. 

Dobrovoľné vstupné 

Dobrovoľné vstupné funguje tak, že pri vchode, resp. pri východe sú umiestňované 

pokladnice alebo nádoby, do ktorých spokojní návštevníci môžu, ale nemusia,  „zaplatiť“ za 

návštevu. Takáto pokladnička môže byť sprevádzaná textom v rôznych jazykoch, na čo 

takto vyzbierané financie budú použité. Tiež sa stretávame s tzv. odporúčaným dobro-

voľným vstupným, ktoré má formu daru bez toho, aby darca dostal potvrdenku. Môžeme 

tak tvrdiť, že ide o formu psychologického daru, keďže pokladničky držia pracovníci 

organizácie, je teda samozrejmé, že nejaké peniaze vždy „darujete“. (Johnová, 2008) 

Vstupné na základe cenníka  

Funguje na báze cenovej diferenciácie a je najbežnejšou formou vyberania vstupné-

ho od širokej verejnosti. Vybrané cieľové skupiny, deti, študenti, rodiny s deťmi, invalidi 

a seniori alebo žurnalisti platia rôzne sumy za vstupné, resp. určité skupiny majú vstup 

zadarmo. Taktiež sa objavuje forma jednotného a povinného vstupného pre všetkých bez 

ohľadu na vek či profesiu, avšak vzhľadom na pravidlá vyberania vstupného je málo využí-

vané, lebo by neplnilo svoju spoločenskú funkciu. (Johnová, 2008) 

Členské vstupné a predplatné  

Ak to inštitúcia ponúka, pravidelní návštevníci si môžu zakúpiť členskú kartu. Na 

základe takejto karty si môžu uplatňovať zľavu na vstupné. Taktiež, ak je možnosť, náv-

števníci si môžu zakúpiť permanentku, ktorá im dovoľuje navštevovať inštitúciu neobme-
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dzene. Takýto druh vstupného môže viesť k častejším návštevám a rovnako so sebou nesie 

aj ďalšie výhody. Vo väčšej miere ho využívajú skôr knižnice, zoologické či botanické záhra-

dy. Ide teda o povahu činnosti, ktorú inštitúcia robí. (Johnová, 2008) 

Sezónne vstupné 

Takéto vstupné slúži na reguláciu návštevníkov organizácie. Počas sezóny je vstup-

né na maximálnej sume, pričom mimo sezóny sa toto vstupné znižuje pre všetky kategórie 

zákazníkov a pre niektoré cieľové vekové skupiny môže byť aj zadarmo. (Johnová, 2008) 

 

Ekonomická / finančná forma 

 

Finančná forma sa zaoberá tvorením udalosti, alebo vytvorením novej expozície 

a vernisáže. V takejto forme je najdôležitejším faktorom dotovanie organizácie štátom, 

krajom alebo mestom. Čo sa týka neziskových organizácií a občianskych združení, tie 

fungujú na systéme sponzoringu a donorstva. Tieto príjmy väčšinou putujú na zveľadenie 

samotného objektu. V prípade vytvorenia novej udalosti či eventu je preto potrebný rozpo-

čet, na základe ktorého sa neskôr vypočítava výška vstupného na to, aby sa im vrátili všetky 

výdavky spojené s nákladmi.  

 

Ľudské zdroje 

 

Pod ľudské zdroje nespadajú len organizátori, podieľajúci sa na realizácii eventu.  

Zohnať v súčasnosti kvalitný, kvalifikovaný personál je naozaj náročné. Okrem brigádnikov, 

čašníkov či hosteskiek je potrebné zohnať vhodných účinkujúcich, moderátora či techni-

kov, ktorí zodpovedajú za technické vybavenie (napr. stavba pódia či ozvučenie alebo 

osvetlenie eventu). Inštitúcie, ktoré nemajú vlastné ľudské zdroje takéhoto charakteru, si 

ich musia zabezpečiť napríklad cez personálne agentúry. Získaný personál je nutné infor-

movať o čase a charaktere udalosti, ktorá sa bude realizovať. Či už ide priamo o účinkujú-

cich, hostesky alebo brigádnikov, všetci majú včas vedieť o začiatku a priebehu daného 

podujatia. Zo strany organizátorov je preto dôležité určiť roly, ktoré budú zastávať 

a zodpovedne si plniť. Rovnako je dôležité si pred samotným eventom ujasniť s personá-

lom charakter a typ eventu a prispôsobiť mu aj odev. 

Pojmom personál tak môžeme označiť tých, ktorí sa budú podieľať a starať 

o spokojnosť všetkých zúčastnených návštevníkov eventu a účinkujúcich.  
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Organizátori eventu by preto mali dbať aj na vhodný výber programu, najmä čo sa 

týka koncertov. Treba mať na zreteli, či vybraná cieľová skupina bude danú hudbu poznať. 

Taktiež je na organizátorovi, aby hosťom a pracovnému personálu poskytol občerstvenie 

a sprístupnil sociálne zariadenia. Okrem týchto dôležitých faktorov, si organizátori a pro-

dukční eventu môžu zabezpečiť stánky, v ktorých budú poskytovať informácie, alebo 

predávať napríklad suveníry. Podľa typu podujatia je taktiež vhodné, ak organizátori pozvú 

výnimočných predajcov z kraja, ktorí svojim predajom zvýšia záujem návštevníkov. 

(Lattenberg, 2010) 

Záver 

Eventy, podujatia, udalosti sú v súčasnej dobe veľmi obľúbeným nástrojom 

marketingovej komunikácie. Na základe organizovaných udalostí si inštitúcia či firma, 

ktorá ponúka produkt či už v hmotnej alebo nehmotnej podobe, dokáže získať nielen 

stálych, ale aj nových potenciálnych zákazníkov. Či už ide o koncerty, divadelné predsta-

venia alebo workshopy, správnymi stratégiami a zacielením dokážu dané udalosti svojich 

návštevníkov príjemne prekvapiť a spríjemniť im deň. Jedným z prvých faktorov, ktorým 

sa od seba jednotlivé eventy líšia, je zriadenie inštitúcií, z čoho vyplýva odlišná organizácia 

a realizácia samotného eventu. Od zriadenia sa, samozrejme, odvíja aj finančný rozpočet, 

ktorý je nevyhnutným prostriedkom pre správne rozdelenie peňazí medzi nástroje 

marketingového mixu. Charakter zriadenia tak predurčuje, akým smerom sa bude event 

uberať. 

V súčasnosti technická doba pokročila míľovými krokmi, a preto si pri propagácii 

môžeme zvoliť akékoľvek médium, vhodné na šírenie správy o evente vo vzťahu k cieľovej 

skupine. 

Propagácia eventu je teda dôležitým faktorom pre správnu tvorbu a získanú 

efektivitu eventu. Prostredníctvom nej si inštitúcia dokáže získať fanúšikov a návštevníkov. 

Dôležité sú teda internetové stránky, sociálne siete, taktiež používanie netradičných foriem 

propagácie. Miesto a ľudské zdroje sú nástroje, ktoré pridávajú atraktivitu a zvyšujú dobré 

meno či už inštitúcie, ktorá udalosť organizovala, alebo samotnému eventu ako produktu, 

na ktorý sa ľudia budú radi po roku vracať.  

O dôležitosti a participácii nástrojov marketingového mixu v organizovaní eventu 

teda niet pochýb.  
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