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Úvod 

Slovné spojenie public reations sa často prekladá ako vzťahy s verejnosťou, práca 

s verejnosťou, či dokonca sympatie s verejnosťou. PR však predstavuje oveľa širší pojem, je to 

súbor dlhodobých sociálno-komunikačných aktivít, ktoré smerujú k verejnosti s konkrétnymi 

cieľmi firiem, inštitúcií, organizácií a pod. Tento odbor sa u nás objavil až po zlomovom roku 

našej histórie 1989, keď sa uvoľnili pomery v oblasti masmédií, pretože public relations môže 

fungovať výhradne v demokratických pomeroch.  

Publikácia Public relations I. je určená predovšetkým študentom študijného programu 

Marketingová komunikácia na Katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK, ale 

aj študentom ostatných univerzít a vysokých škôl, na ktorých sa študuje marketingová 

komunikácia samostatne alebo ako súčasť iných študijných programov. Študijný text je prvým 

v poradí, preto je označený rímskou jednotkou. Skriptá obsahujú najmä potrebné zarámcovanie 

public relations do komunikácie ako jej dôležitého nástroja, ako aj zoznámenie študentov 

s rôznymi definíciami public relations, ktorých je niekoľko stoviek, pričom bolo potrebné vybrať 

zjednocujúce pojmy, ktoré tento termín obsahuje.  

Dôležitou súčasťou teórie PR je odlíšenie tejto významnej marketingovej komunikačnej 

metódy od propagandy, pretože je to významná časť štúdia najmä z pohľadu prísneho 

rozlišovania oboch termínov a v žiadnom prípade ich nemožno zamieňať. S týmto konštatovaním 

súvisí aj termín manipulácia, ktorý rovnako nie je vhodné používať v súvislosti s public relations, 

pretože, ak sa sociálno komunikačná aktivita smerom k verejnosti vykonáva v súlade s etickými 

princípmi, nie je možné v oblasti PR hovoriť o manipulácii. Preto sa v publikácii nachádza aj 

kapitola Public relations a etika. Etika v súčasnosti vystupuje do popredia vo všetkých oblastiach 

života, v hospodárstve, justícii, v politike, v kultúre, v športe atď. Prílohová časť obsahuje Etický 

kódex Asociácie PR SR, ako aj základné medzinárodné dokumenty ICCO – Štokholmský kódex 

a Helsinský kódex. Posledné dva v originálnom jazyku.  

Viaceré časti publikácie sú kombinované aj s praktickými ukážkami napríklad tlačových 

správ. Krízová komunikácia je jeden z dôležitých nástrojov public relations, preto je jedna 

z príloh venovaná odrazu krízovej komunikácie v Tlačovej agentúre SR v mimoriadnej situácii, 
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havárie autobusu s kamiónom v novembri 2019. V skriptách študenti nájdu aj časť, venovanú 

sponzoringu a lobingu, pričom je potrebné zdôrazniť, že lobing si nie je možné zamieňať 

s korupciou. 

V úvode som chcela poukázať na tie časti, ktoré sú aktuálne najmä z dnešného pohľadu, 

keď marketingová komunikácia a public relations sú nevyhnutnou súčasťou marketingu takmer 

každej inštitúcie, firmy, organizácie. Všetky PR aktivity firiem je nevyhnutné vykonávať v súlade 

s morálkou a na túto skutočnosť by študenti nemali zabudnúť ani po vykonaní čiastkových, či 

záverečných skúšok.  

Verím, že publikácia PR I. bude užitočnou pomôckou pre študentov a poslúži im aj pri 

vykonávaní konkrétnej práce v oblasti public relations.  

 

 

 

 

 

Eva Chudinová 
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1  Public relations – komunikačný nástroj 

Komunikácia je slovo, ktoré znamená prenos rôznych informačných obsahov, je to 

vzájomná výmena informácií. Je to dorozumievanie sa rozličnými prostriedkami, či formami 

spravidla s nejakým cieľom. Komunikácia (lat. communicare = zhovárať sa) z hľadiska teórie 

informácie je odovzdávanie, prenos informácie medzi eminentom (zdrojom informácie, 

komunikátorom, adresantom) a adresátom (príjemcom) prostredníctvom správy, ktorá je nosičom 

informácie. Komunikácia je emisia, prenos a príjem sémantického obsahu znakov (informácia, 

znak), hmotným prostredím (napr. médiom) medzi dvomi, či viacerými subjektmi. Základný 

model spočíva v predstave sukcesívneho reťazca, zloženého zo  

˗ zdroja informácie, t.j. neohraničenej postupnosti symbolov určitej abecedy, ktorá je 

kódovaná do podoby vhodnej na prenos 

˗ prenos informácie sa uskutočňuje sprostredkovane pomocou informačného či 

komunikačného prostredia (kanála, napr. médium), ktorý je zároveň nosičom 

dekódovania informácie do podoby zrozumiteľnej pre príjemcu, aj nosičom rušivého 

šumu, takže informácia, ktorú príjemca získava, spravidla nie je totožná so správou 

vyslanou zo zdroja.  

Táto miera neistoty obsiahnutá v každom náhodnom (chaotickom) prenose, (označuje sa 

termínom entropia) je významným funkčným faktorom aktualizovanej informácie, ktorý je 

v kybernetike matematickým modelom systému, produkujúceho informácie (Valček, 2011,  

s. 168). 

Ľudská komunikácia sa rozvíjala v súlade s rozvojom spoločnosti. Kým ľudia existovali len 

v malých skupinách, na komunikáciu im stačil ľudský hlas, ktorý ľahko prekonal vzdialenosť 

medzi jednotlivcami v skupine. Skutočný rozvoj komunikácie nastal až s rozvojom vojenských, 

obchodných, či vládnych záujmov, pretože na vzájomné dorozumievanie sa – komunikáciu už 

nestačilo prekonanie malých vzdialeností, ale naopak, účelovo bolo potrené prekonať veľké 

vzdialenosti, písať, telegrafovať na diaľku („tele“, „graf“). Pojem už poznali Gréci dávno pred 

Kristom, ale nemali prostriedky ani poznatky na to, aby dokázali problémy komunikácie na 

diaľku vyriešiť. Vzájomné dorozumievanie sa postupne rozvíjalo (signály dymovými krúžkami, 

dlabanie dier do stromov a bubnovanie na koži, signály lampou, podávanie signálov cez 

jednotlivé stanice, vytváranie písmen posunkami na ramenách veží – semafory), semaforová 
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komunikácia pretrvávala až do vynálezu elektrického telegrafu. Medzitým sa rozvinula tlač, 

neskôr v dôsledku výskumu podstaty elektriny, vznikol telegraf, hoci už v tridsiatych rokoch 

devätnásteho storočia boli dostupné rôzne rysy predchádzajúce elektrickému telegrafu. V roku 

1844 telegrafom medzi Washingtonom D.C. a Baltimorom svet vstúpil do éry nepretržitej 

elektronickej komunikácie (De Fleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 104). Americká vláda v tom 

čase nemala záujem na financovaní obchodu s telegrafom, tak boli ovládnuté tieto práva 

súkromnými vlastníkmi. Dvadsiate storočie už možno označiť za éru masových médií, keď už 

bolo zjavné, že majú dosah na široké publikum.  

Komunikácia sa vo všeobecnosti chápe ako proces šírenia a prijímania (výmeny) 

myšlienok, informácií a oznamov (posolstiev, výpovedí);  zahŕňa hovorenú, písanú i neverbálnu 

komunikáciu (mimiku, gestá, posunkovú reč), vizuálnu komunikáciu (kresby, maľby, statické a 

pohyblivé obrazy, fotografiu, film, video) ako aj  elektronickú komunikáciu. Komunikácia je 

nevyhnutnou súčasťou života každého jednotlivca. Rýchly prenos informácií na veľké 

vzdialenosti a dostupnosť informácií sa stali charakteristickou a významnou črtou modernej 

ľudskej spoločnosti (Brečka, 2007, 105). 

Vzhľadom na množstvo aspektov, z ktorých sa dá komunikácia skúmať i vzhľadom  

na početné disciplíny, ktorú ju skúmajú, nie je prekvapujúci veľký počet rozdielnych  

definícií komunikácie. Citovaný autor ich uvádza sedem, aj keď v skutočnosti je ich oveľa  

viac:  

Komunikáciou sa myslí mechanizmus, zásluhou ktorého vznikajú a rozvíjajú sa 

medziľudské vzťahy - teda všetky symboly a im prislúchajúce významy prenášané v čase 

a priestore. 

Komunikácia je proces, pri ktorom jednotlivec (komunikátor) šíri podnety (obyčajne 

verbálne symboly), aby zmenil správanie sa iných jednotlivcov (recipientov). 

˗ Komunikácia medzi dvoma osobami sa uskutočňuje vtedy, ak obidvaja chápu tie isté 

znaky rovnakým spôsobom. 

˗ Komunikácia prebieha vtedy, ak zdroj výpovede (posolstva) prenáša signály určitým 

kanálom prijímateľovi na miesto určenia. 

˗ Komunikácia je proces výmeny významov medzi jednotlivcami. 

˗ Komunikácia zahŕňa všetky procesy, ktorými sa ľudia vzájomne ovplyvňujú.   

˗ Komunikácia prebieha vtedy, ak nejaký systém (zdroj, komunikátor) ovplyvňuje stav 

alebo činnosť iného systému (prijímateľ) tým, že vyberá určité signály, ktoré k nemu 

dopravuje pomocou určitého kanála. 
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Už tieto definície naznačujú, že existujú rôzne druhy a formy komunikácie. Najčastejšie sa 

uvádzajú tieto kategórie: 

a) interpersonálna, 

- jednostranná, obojstranná, 

- priama (tvárou v tvár), nepriama, sprostredkovaná (mediálna), 

- bezprostredná alebo na diaľku, 

- v danom čase, s odstupom času 

b) skupinová  - jednostranná, obojstranná, mnohostranná 

c) masová - prevažne jednostranná, sprostredkovaná médiami, verejná a určená 

širokému a rozptýlenému publiku. 

Okrem toho možno komunikáciu rozlišovať podľa média, ktoré slúži na šírenie alebo 

výmenu komunikovaných informácií (o tom podrobnejšie ďalej). 

Všetky tieto formy a druhy komunikácie tvoria spoločenskú komunikáciu. Tá znamená 

komplexnú sieť symbolických procesov v spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje 

produkcia a výmena významov. Prakticky všetka ľudská skúsenosť a všetky prejavy sú 

medializované pomocou symbolických systémov. Najdôležitejším z týchto systémov je jazyk. 

Okrem jazyka sú to gestá a vzorce (modely) správania (presvedčenia), ktoré sú základom každej 

ľudskej činnosti. Tieto vzájomne prepojené systémy sú základnými stavebnými kameňmi ľudskej 

komunikácie v každej spoločnosti. Väčšina spoločností, aj keď nie všetky, si vyvinula systémy 

písania a počítania, ktorých ovládnutie sa stalo dôležitou súčasťou civilizácie. 

Komunikácia má moc, ale ako každý mocný nástroj, je potrebné ho účinne využívať, 

pretože naopak, neovládanie tohto nástroja môže spôsobiť škodu. Využitie sily komunikácie je 

dôležitou súčasťou riadenia. Komunikácia je pokračovanie obchodu inými prostriedkami. Lídri 

musia vedieť investovať toľko času do získania dobrej komunikačnej zručnosti, ako aj do 

kvalitatívnych a technických prvkoch ich práce. Garcia (2012
1
) dospel k názoru, že mnoho 

vedúcich pracovníkov väčšinu času komunikuje zle. Jeden z dôvodov, prečo to tak je, je 

skutočnosť, že mnohí si myslia že sú v komunikácií dobrí. Veľa vedúcich pracovníkov vo svojej 

kariére sa dopúšťa omylov,, pretože komunikáciu neberú rovnako vážne ako ostatné prvky ich 

práce“. Efektívny vedúci  nazerá na komunikáciu ako na kritickú odbornú spôsobilosť a tvrdo 

pracuje na tom, aby bol dobrý aj v tejto disciplíne. Pracovať v oblasti public relations bez 

ovládania komunikácie je fakticky nemožné či už sa to dotýka profesionálov v PR agentúrach 

                                                 
1
  The public realtions Strategist, 2012, dostupné online 
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alebo hovorcov v rôznych typoch inštitúcií – verejných, či privátnych, malých, či veľkých, 

dobrých, či menej dobrých.  

Marketingová komunikácia, ako uvádza Halada (2016, s.55), je jedna zo základných 

funkcií marketingu. Je to podľa neho komplex metód a prostriedkov komerčnej,  nekomerčnej 

a politickej komunikácie so širšou verejnosťou, cieľovými skupinami a jednotlivými recipientmi. 

Marketingovú komunikáciu môžeme okrem iného charakterizovať z hľadiska spoločenského 

usporiadania ako interpersonálnu, skupinovú, medziskupinovú, inštitucionálnu 

a celospoločenskú. Podľa Horňáka (2003, s. 178), marketingová komunikácia je „súčasť 

marketingového mixu – štvrté péčko – promotion – je to komunikačné pôsobenie nadlinkovými 

klasickými propagačnými prostriedkami (inzercia, televízna a rozhlasová reklama, billboardy) 

spolu s ostatnými podlinkovými aktivitami (public relations, direct marketing, sales promorion, 

personal selling atď),  

Marketingová komunikácia je súčasťou marketingu. Marketing je práca s trhom, na ktorom 

sa uskutočňuje výmena, pričom cieľom je uspokojovanie ľudských potrieb. S vývojom 

spoločnosti nastáva zdokonaľovanie marketingovej činnosti, pričom všetky aktivity smerujú 

k jednému cieľu - posilňovať výmenné vzťahy s kupujúcimi. V tejto súvislosti je potrebné 

komunikáciu  chápať ako výmenu informácií spravidla s určitým zámerom. Marketingová 

komunikácia je integrovaný a kontrolovaný systém metód komunikácie, ktorý sa využíva na 

prezentovanie firmy a jej výkonov zákazníkom, pričom podstatou marketingovej komunikácie je  

ovplyvňovanie nákupného správania zákazníkov. 

 

Marketingový mix 

VÝROBOK  CENA   KOMUNIKÁCIA     DISTRIBÚCIA 

 

KOMUNIKÁCIA 

REKLAMA -  platená forma extenzívnej neosobnej prezentácie ponuky v masmédiách. 

Informovanie a ovplyvňovanie – zmena návykov, potrieb 

PODPORA PREDAJA – krátkodobé podnety na zvýšenie nákupu alebo predaja výrobkov – 

produktov 

PUBLIC RELATIONS – vytváranie a rozvíjanie dobrých vzťahov s verejnosťou najmä 

prostredníctvom aktivity v masmédiách 

OSOBNÝ PREDAJ – reprezentovaný osobnou komunikáciou s jedným alebo viacerými 

potenciálnymi zákazníkmi 

PRIAMY MARKETING – oslovenie potenciálneho zákazníka - pošta, telefón a pod. 
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2  Definícia public reations 

Public relations, ako súčasť marketingovej komunikácie, nemá jednotnú definíciu. Zvyčajne 

sa toto slovné spojenie prekladá ako vzťahy s verejnosťou - takéto vnímanie PR je dávno 

prekonané. PR zahŕňajú celý súbor aktivít, ktoré smerujú k verejnosti, k ovplyvňovaniu jej názorov, 

k presviedčaniu k aktivite, avšak vždy s ohľadom na prijímateľa, teda v porozumení s konečným 

recipientom. Vzťah však nikdy nie je jednorazová aktivita, naopak, chápeme ho ako dlhodobú 

aktivitu, ktorú nemožno navždy zachovať v stave, v ktorom sme ju nadviazali. Každý vzťah je 

nevyhnutné nadviazať, budovať, udržiavať a napokon aj rozvíjať. Aj z týchto dôvodov public 

relations nemá jednotnú medzinárodne uznávanú definíciu, s ktorou by sa stotožnili teoretici 

a praktici. Podľa Hejlovej sa už v roku 1972 o takúto definíciu pokúsil americký teoretik Rex 

Harlow, ktorý zozbieral 472 definícií. K pracovnej definícii pridal aj popis toho, čo pracovník PR 

znamená v praxi. Konštatoval, že je to funkcia manažmentu, ktorý má na starosti vzťahy medzi 

dvoma, či viacerými organizáciami a publikom. PR sa vzťahujú k mnohým organizáciám - k vláde, 

k biznisu, k odborom, finančným kruhom a pod. PR pracovníci si musia byť vedomí skutočnosti, že 

ovplyvňujú verejnú mienku a napokon, že je to špecializovaný súbor znalostí, zručností a metód 

(Hejlová, 2015, s. 95). Davis popísal najjednoduchšiu definíciu, ktorú prevzal od Gruniga a Hunta 

z roku 1984, ktorí konštatovali, že public relations je manažment komunikácie medzi organizáciou 

a jej publikom (Davis, 2010, s. 5). Od toho času sa definície menili a upresňovali niekoľkokrát, 

pričom dôležitú úlohu zohrávali organizácie, združujúce PR odborníkov, ale aj kritický pohľad, 

ktorý ponúka L´Etangová, ktorá konštatuje, že public relations znamenajú komunikáciu a výmenu 

myšlienok v snahe nastoliť zmenu alebo reagovať na zmenu. Podľa nej public relations zahŕňajú 

interpersonálnu komunikáciu, vnútornú skupinovú komunikáciu, komunikáciu medzi určitými 

komunitami a masovú komunikáciu (L´Etangová, 2009, s. 37).  

Public relations je komunikačný nástroj. Používa sa na podporu dobrého mena firmy, 

organizácie - jeho cieľom je vybudovať a udržať dobré vzťahy, dobré meno, porozumenie, 

sympatie s cieľovými skupinami, s verejnosťou, stakeholdermi. Je to činnosť, ktorá smeruje 

k preklenutiu toho, ako firmu/organizáciu vníma verejnosť a ako by sama chcela, aby ju 

verejnosť vnímala. „Publicita je termín, ktorý sa používa na popísanie stavu, ako médiá 

informujú o novinkách vo firme a o nových produktoch. Spravidla predstavuje výsledok PR 

aktivít“ (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 302). 
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3  Teória public relations 

Public relations je často vnímané len ako preklad slovného spojenia, teda vzťahy 

s verejnosťou. Ako už bolo konštatované, PR je však oveľa širší pojem – predstavuje súbor 

aktivít a techník, ktoré smerujú  ovplyvňovaniu verejnej mienky. Je to systematická a dlhodobá 

tvorba dobrých vzťahov s verejnosťou, pričom zámerom public relations je vytvárať a 

udržiavať pozitívny imidž firmy medzi rôznymi skupinami verejnosti. Public relations je odbor 

činnosti, ktorý predstavuje aktívne komunikačné pôsobenie na verejnosť alebo iné konkrétne 

cieľové skupiny. Zmyslom PR je vytvorenie vopred definovaného vnímania prezentovaného 

subjektu. Do značnej miery určuje to, ako je firma, úrad, inštitúcia alebo verejne činná a  známa 

osoba vnímaná verejnosťou alebo inou záujmovou skupinou. V každom prípade PR je 

sociálnokomunikačná aktivita, prostredníctvom ktorej organizácia pôsobí na vnútornú a  najmä 

vonkajšiu verejnosť so zámerom vytvárať a udržovať s verejnosťou pozitívne vzťahy 

a dosiahnuť tak medzi oboma vzájomné porozumenie a dôveru. Public relations sa tiež 

uplatňujú ako nástroj jej manažmentu  

Public relations je odbor činnosti, ktorý predstavuje aktívne komunikačné pôsobenie  

na mediálnu/reklamnú verejnosť alebo na iné cieľové skupiny. Jeho zmyslom je vytvorenie 

vopred definovaného vnímania prezentovaného subjektu. Do značnej miery určuje to, ako 

firmu, úrad, inštitúciu alebo verejne činnú a známu osobu vníma verejnosťou alebo iná 

záujmova skupina.  

Public relations medzičasom, v dvadsiatom storočí, sa rozrástli od svojich začiatkov do 

veľkého a stále sa rozširujúceho priemyslu. V Spojených štátoch amerických, ako 

v najvyspelejšej ekonomike, pôsobí viac ľudí v oblasti public relations, ako je novinárov a to isté 

platí aj o Spojenom kráľovstve. Vo Veľkej Británii si mnoho súčasných pracovníkov v PR dobre 

pamätá, že veľké organizácie často necítili potrebu zachovať funkciu PR. Teraz sú PR oddelenia 

všadeprítomné, a sú posilnené o veľkú časť poradenského sektora. V mnohých krajinách je toto 

smerovanie rovnaké, ale pretože ide o relatívne nový fenomén, ktorý sa stále ešte formuje, v 

mnohých spoločnostiach ešte nezískal potrebnú pozornosť. Často zostáva pohodlnejšie štúdium 

klesajúceho novinového priemyslu, než novšieho sveta public relations. Rovnako taký je vzťah 

vzájomnej závislosti medzi PR a žurnalistikou, ten, ktorý je absolútne zásadný pre moderné 

médiá, a malo by sa mu venovať oveľa viac pozornosti. Aj na odbornej úrovni - vzťah medzi PR 
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a médiami je akoby prázdnou štvrtinou štúdia masovej komunikácie – občas sa o ňom hovorí, ale 

je málo preskúmaný (Morris, Goldsworthy, 2008, s. 25).  

Hoci public relations a marketing majú iný účel, môžu pôsobiť spoločne a zdieľať spoločný 

cieľ: pomôcť organizácii (subjektu) komunikovať s verejnosťou, s cieľovými skupinami, ktoré sú 

pre prežitie organizácie dôležité.  

Stručne povedané, public relations sú strategický nástroj, ktorý riadi a buduje vzťahy 

s verejnosťou prostredníctvom obojsmernej komunikácie. Odborníci na public relations 

podporujú obojsmernú komunikáciu, pretože poskytuje otvorený tok výmeny ideí, spätnú väzbu a 

informácie medzi organizáciou a verejnosťou. Sú poradcami manažmentu, ako najlepšie 

formovať politiku a vytvoriť programy, ktoré sú vzájomne prospešné a citlivé k verejnosti. Public 

relations vytvárajú platformu pre dobrú vôľu a porozumenie medzi cieľmi organizácie 

a vnútornou či vonkajšou verejnosťou v snahe pomôcť organizácii fungovať hladko a vykonávať 

svoju činnosť prostredníctvom spolupráce a v bezkonfliktnom prostredí.  

Naopak, cieľom marketingu je vytvoriť, udržiavať a zlepšovať podiel produktu na trhu; 

prilákať a uspokojiť zákazníkov; a robiť transakcie za účelom tvorby zisku. Odborníci na public 

relations podporujú marketingových pracovníkov tým, že poskytujú propagačné služby. Bežnou 

aktivitou marketingovej komunikácie je publicita, ktorá môže zahŕňať umiestňovanie mediálnych 

správ o produktoch/službách v médiách, alebo organizovanie udalostí. Najbežnejšia forma 

propagácie je tlačová správa, oznámenie, napísané v spravodajskom štýle. Ak noviny prezentujú 

produkt prostredníctvom tlačovej správy, urobia tak bezplatne. Keď sa však produkt dostane do 

médií, stráca sa kontrola PR pracovníkov nad jej obsahom. Médiá ju tak môžu zadarmo použiť 

v akejkoľvek forme, ktorú si zvolia. Tým sa odlišuje od reklamy, pretože platenú reklamu je 

možné riadiť (Zappala, Carden, 2004, s. 3).  

Je zrejmé, že najdôležitejšie je, aby produkty PR boli publikované, čiže uverejnené, 

najlepšie v médiách, čo je vysoko efektívne, pretože produkt sa dostane k potrebnej cieľovej 

skupine. Výhodou je skutočnosť, že na publikovanie v rámci PR nie sú potrebné vysoké náklady. 

Predpokladom je, aby si novinári osvojili tému, ktorú PR pracovníci ponúkajú médiám. Len 

vtedy dosiahnu potrebnú kredibilitu. Na druhej strane, žurnalisti pracujú s ponúkanou témou a je 

vysoký predpoklad, že k ponúknutej téme (produktu) pridajú vlastné žurnalistické poňatie. To 

znamená, že PR pracovníci nemajú kontrolu nad výsledným obsahom a vyznením článku, textu, 

ktorý sa dostáva do médií a prostredníctvom nich aj k cieľovej skupine, k adresátovi. PR 

produkty sú veľkou výhodou napríklad pre komerčné rozhlasové stanice, pretože tie spravidla 



16 

disponujú menším počtom  redaktorov a nemôžu si dovoliť posielať redaktora napr. na tlačovú 

konferenciu. Preto často vítajú produkty PR, samozrejme vo zvukovej podobe s tým, že tieto 

produkty musia byť ponúkané na ploche, ktorá je únosná pre komerčné vysielanie, spravidla 

spravodajstvo. 

 

Publicita 

 

- Publicita -  najrozšírenejšia komunikačná technika public relations 

- Výhody: kredibilita, nízke náklady 

- Nevýhody: nedostatok kontroly mediálneho spravodajstva zo strany firmy 

 

Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že PR je samostatný odbor- Philip Kotler chápe PR 

ako súčasť marketingového mixu, iní odborníci na marketing zaraďujú PR pod marketingovú 

komunikáciu. Zaradenie PR pod marketing uvádza P. Kotler už od 60-tych rokov, keď vyšla 

publikácia Marketing Management (1967 – prvé vydanie). Rozširuje poznatky a teóriu o sociálny 

marketing, neziskový sektor, PR prevláda ako jeden z nástrojov komunikácie.  

Je potrebné konštatovať, že public relations, presnejšie teória PR súvisí s nasledovnými 

vedami: 

˗ Teória komunikácie 

˗ Mediálne štúdiá 

˗ Sociológia 

˗ Ekonómia a behaviorálne vedy 

˗ Psychológia 

˗ Sociálna psychológia 

˗ Politológia 

˗ Kultúrna antropológia 

˗ Filozofia (etika) 

 

Pokiaľ hovoríme o teórii public relations, je potrebné zdôrazniť, že PR nemá doteraz jednu 

globálne uznávanú definíciu. Americký teoretik PR Rex Harlow v roku 1972 zozbieral 472 

definícií PR – pokúsil sa syntetizovať dve z nich.  
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Pracovná definícia: „PR je špecifická funkcia manažmentu, ktorá pomáha založiť a 

udržiavať obojstrannú komunikáciu, porozumenie, prijatie a spoluprácu medzi organizáciami a 

ich publikom; zahŕňa riadenie problémov, či tém, umožňuje manažmentu, aby bol informovaný o 

verejnej mienke a mohol na ňu reagovať, predvídať zmenu a efektívne využívať zmeny, ktoré 

predpovedajú zmeny trendov; a na to PR využíva výskumy a etické komunikačné techniky ako 

svoje základné nástroje“. 

 

Harlowova Popisná definícia odráža popisným spôsobom činnosti, ktoré  robí pracovník 

PR v praxi. 

- Je to špecializovaný súbor znalostí, zručností a metód. 

- Je to funkcia manažmentu, ktorý má na starosti vzťahy medzi viacerými organizáciami 

a ich publikom. 

- PR sa vzťahujú na celý rad organizácií – vláda, biznis, vzdelávacie inštitúcie, 

finančníctvo, odbory a pod. 

- PR praktici sú si vedomí, že ovplyvňujú verejnú mienku, poskytujú poradenstvo a 

komunikujú najrôznejšími prostriedkami (Hejlová, 2015). 

 
Ďalšie definície PR hovoria o tom, že „PR je riadenie komunikácie medzi organizáciou a 

jej publikom. PR je funkcia manažmentu, ktorá nastoľuje a udržuje obojstranne výhodné vzťahy 

medzi organizáciou a jej publikom, od ktorých závisí úspech, či neúspech. Ďalej, že PR je 

„Prezentovanie verejnej stránky organizácie, či jednotlivca, komunikovanie ich záujmov, cieľov 

a oficiálnych pohľadov na témy, ktoré sa ich týkajú“ alebo že „PR je proces strategickej 

komunikácie, ktorá vytvára obojstranne výhodné vzťahy  medzi organizáciami ich publikom“. 

Napokon ešte jedna definícia: „PR – znamená dobrú povesť – reputáciu“.  Všetky uvedené 

definície môžeme považovať za relevantné, ak berieme do úvahy vyššie uvedenú skutočnosť 

o počte definícií, ktoré zozbieral Harlow. L´Etagová (2009, s. 37) sa pozrela na celá odbor PR 

z pragmatického a popisného hľadiska a konštatuje, že PR zahŕňajú komunikáciu a výmenu 

myšlienok pre zjednodušenie zmeny. Zmena so sebou prináša vyjadrovanie názorov a diskusiu 

o myšlienkach a možnostiach rôznych stratégií, preto organizácie, firmy, spoločnosti potrebujú 

odborníkov, ktorí fungujú ako obrazne povedané „most“ medzi organizáciou a tými skupinami, 

s ktorými by chceli mať vzťahy, teda s cieľovými skupinami. Na označenie public relations sa 

často používajú aj iné názvy: 
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- Korporátna komunikácia     67,9% 

- Strategická komunikácia    61,3% 

- Komunikačný manažment    55,7% 

- Public relations     46,7% 

- Integrovaná komunikácia    45,9% 

- Obchodná komunikácia    34% 

- Organizačná komunikácia    32,6% 

Zdroj ECM, 2011 

ECM – (European Communication monitor) 

 

Podľa Hejlovej (2015, s. 113) v Európe sa ustálili tri základné prístupy k PR: 

 

Exekutívny prístup 

Predpokladá, že PR prispieva k rozvoju a rastu spoločnosti, nie je v rozpore so všeobecným 

blahom spoločnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou komunikácie organizácií, firiem, či iných 

subjektov. Tento prístup ovplyvnil najmä americký akademik James E. Grunig a jeho teória 

excelentnosti. 

 

Kritický prístup 

Predpokladá, že PR je len iným slovom pre propagandu, nezákonne a neeticky manipuluje, 

podporuje lož a vykorisťovanie – využíva spin a spin doctoring – prekrucovanie. Kritikmi sú 

najmä bývalí novinári, publicisti alebo nezávisí dokumentaristi.  

 

Vyvážený prístup 

Kombinuje prvky oboch prístupov, podporuje obojstrannú komunikáciu, snaží sa vyvracať 

kritický negatívny prístup k PR. Podčiarkuje najmä etické princípy, transparentnosť, zodpovednosť 

a zároveň rešpektuje interkultúrne rozdiely, predstaviteľkou je napr. Jacquie L´Etangová.  

V tejto súvislosti je zaujímavé zamyslenie autorky o úlohe PR v spoločnosti, keď 

zdôrazňuje, že kritické myslenie nie je zákonite negatívne. Pre public relations je užitočné, 

pretože upozorňuje na to, že niektoré hlasy niekedy nie je počuť. Nezávislé myslenie a analýzy 

niekedy znamenajú, že jednotlivec kráča proti tradičnej praxi  alebo konfrontuje zvyky, či 

hodnoty subjektu (firmy, organizácie a pod.) preto, aby kládol otázky a otváral problémy, aby 

využíval abstraktné myslenie  na interpretáciu informácií a prinášal spätú väzbu alebo aby 
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dokázal dospieť k dobre odôvodneným záverom. Samozrejme aj na to, aby uvažoval v rámci 

alternatívnych spôsobov myslenia a efektívne komunikoval (Paul and Doder, 2004, s. 1 In: 

L´Etangová, 2009, s. 63-64). 

 

Teória excelentnosti Gruniga a Hunta 

Americký teoretik James E. Grunig sa pokúsil zaradiť PR do manažérskeho systému. 

Vychádzal z komerčnej komunikácie, stal a hlavným predstaviteľom exekutívneho prístupu 

k public relations. PR považoval za legitímnu funkciu manažmentu. James E. Grunig a Todd 

Hunt definovali PR ako riadenie komunikácie medzi organizáciou a jej publikom. Skrátka PR je 

podľa nich riadená komunikácia s obojstranným vzťahom. Snažili sa vytvoriť systémovú teóriu 

PR, ktorá by vedecky preskúmala úlohu PR v organizácii. Popísali ju v roku 1984 v knihe 

Managing public relations, 

Definovali 4 modely: 

˗ Tlačový model – jednosmerná komunikácia, informácie smerom k médiám, vzťahy 

s novinármi. 

˗ Model verejného informovania – cieľ informovať, nie presviedčať. 

˗ Dvojsmerný asymetrický model – silne presvedčovací, porozumenie medzi 

organizáciou a verejnosťou. 

˗ Dvojsmerný symetrický model – vzájomné porozumenie, obojstranné toky 

informácií. 

 

Tab. č. 1 Štyri modely PR podľa Gruniga a Hunta 

Model Tlačový model Model verejného 

informovania 

Dvojsmerný 

asymetrický 

model 

Dvojsmerný 

symetrický 

model 

Typ 

komunikácie 

jednosmerná jednosmerná skôr jednosmerná obojsmerná 

vyvážená 

Spôsob 

komunikácie 

propaganda šírenie informácií vedecké 

objektívne 

presviedčanie 

obojstranné 

porozumenie 

Zámer 

komunikácie 

ovplyvniť 

a manipulovať 

správanie 

a postoje publika 

v súlade so 

zámermi 

organizácie 

využívať najmä 

médiá na šírenie 

vlastných 

jednosmerných 

informácií, častá 

manipulácia 

využívať 

informácie 

a najnovšie 

vedecké poznatky 

na vytváranie 

cieleného obrazu 

organizácie bez 

dôrazu na spätnú 

väzbu  

vytvárať priestor 

na dialóg medzi 

organizáciou 

a stakeholdermi, 

prispôsobovať 

ciele organizácie 

publiku 
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Model Tlačový model Model verejného 

informovania 

Dvojsmerný 

asymetrický 

model 

Dvojsmerný 

symetrický 

model 

Typický príklad 

osobnosti 

Creelova komisia, 

propaganda 

Ivy Lee, Carl 

Byoir, P.T. 

Barnum 

Bernays, 

korporácie do 

druhej polovice 

20. storočia 

Spoločná práca 

PR profesionálov 

a zástupcov 

organizácií 

Typický príklad 

PR nástroja 

editorial, úvodník tlačová správa tlačová 

konferencia 

sociálne siete 

Doba 

najväčšieho 

vplyvu 

od 1. svetovej 

vojny do 2. 

svetovej vojny 

od konca 19. 

storočia do konca 

2. svetovej vojny 

30.-90. roky 20. 

storočia 

od 90. rokov 20. 

storočia 

Zdroj: Hejlová, D. podľa Gruniga a Hunta, 1984 (prelož. autorka) 

 

V súčasnosti public relations informuje a ovplyvňuje kľúčové skupiny organizácie – 

stakeholderov.  Kto sú stakeholderi? Stakeholder je osoba, skupina alebo organizácia, ktorá má 

nejaký záujem v konkrétnej spoločnosti, firme, či v organizácii. Zainteresované strany môžu 

ovplyvniť alebo byť ovplyvnené činnosťami, cieľmi a politikou organizácie. Napríklad 

kľúčovými stakeholdermi môžu byť veritelia, riaditelia, zamestnanci, vláda (a jej agentúry), 

vlastníci (akcionári), dodávatelia, odbory a komunita, z ktorej podnik čerpá svoje zdroje. 

Samozrejme, nie sú si všetci rovní. Zákazníci spoločnosti majú právo na čestné obchodné 

praktiky, nemajú však právo na rovnakú odmenu ako zamestnanci spoločnosti. Príkladom 

negatívneho dopadu na zainteresované strany je situácia, keď spoločnosť potrebuje znížiť 

náklady a naplánovať prepúšťanie. To spravidla nepriaznivo ovplyvňuje pracovníkov a môže to 

mať vplyv aj na lokálne hospodárstvo. Naopak, niekto, kto vlastní podiely v podnikaní, má zasa 

pozitívny prístup, ak spoločnosť napríklad začne vyrábať nový produkt a akcionári vidia svoj 

plánovaný zisk z tejto operácie a pochopiteľne očakávajú aj zvýšenie ceny akcií.
2
 

Spoločnosť, firma, či organizácia teda môže informovať a ovplyvňovať stakeholderov, ale 

len dôveryhodným spôsobom a s ohľadom na záujmy aj druhej strany. Môže sa teda zdať, že PR 

sa podobá na propagandu, treba mať však na mysli, že PR môže existovať jedine a výhradne tam, 

kde platí sloboda slova a kde fungujú necenzurované médiá. Vtedy sa môže realizovať PR, 

pretože slobodné médiá vedia narábať s PR informáciami a mali by s nimi zaobchádzať tak, aby 

nevznikol dojem, že médiá sú len predĺženou rukou PR agentúr, PR pracovníkov, či hovorcov 

firiem organizácií, spoločností. Po prvý raz výraz stakeholder definoval Výskumný inštitút v 

Stanforde (USA – Stanford Research Institute) v roku 1963 ako skupiny, bez podpory ktorých by 

spoločnosti, firmy, organizácie nemohli existovať (Freeman, 2010, In: Hejlová, 215 s. 116). 

                                                 
2
  http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html 
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Koncept tohto inštitútu významne rozšíril R. Edward Freeman s kolegami. Stakehlderi sú všetci 

tí, ktorých dôsledok komunikácie, či pôsobenia konkrétnej organizácie, sa môže dotknúť 

v najširšom slova zmysle. Proti komunikácii, vedenej z jedného centra, sa vymedzil nový prístup 

ku stratégii komunikácie – stakeholder management. Ten kladie dôraz na obojstrannú 

komunikáciu s aktívnou spätnou väzbou. Pre firmu je dôležité, aby si určila, ktoré skupiny 

stakeholderov sú pre ňu kľúčové a na nich zamerať svoju komunikáciu. Analýza, stratégia 

a taktika komunikácie so skupinami stakeholderov je náročná práca, ktorá si vyžaduje skúsených 

manažérov, ktorí musia sledovať meniace sa dianie v spoločnosti a patrične rýchlo naň reagovať. 

Stakeholder mapping sa zaoberá analýzou a mapovaním stakeholderov, definovaním skupín 

stakeholderov, či analýzou ich vplyvu a impactu (zásahu), pričom navrhuje nové formy riadenia 

vzťahov so stakeholdermi.  

 

Stakeholder mapping sa skladá zo štyroch krokov. 

- Určenie kľúčových stakeholderov. 

- Analýza ich vplyvu a impactu, určenie názorových vodcov. 

- Návrh komunikačného plánu so stakeholdermi, identifikovanie ich priorít, frekvencie 

a nástrojov. 

- Zapojenie stakeholderov do komunikácie (engagement), spätná väzba, evaluácia 

(Hejlová, 2015, s.  117). 

 

Public relations je strategická funkcia, ktorá riadi a buduje vzťahy s verejnosťou 

prostredníctvom obojsmernej komunikácie. Odborníci na public relations podporujú obojsmernú 

komunikáciu, pretože poskytuje otvorený tok výmeny ideí, spätnú väzbu a informácie medzi 

organizáciou a verejnosťou. Sú poradcami manažmentu, ako  najlepšie formovať politiku a 

vytvoriť programy, ktoré sú vzájomne prospešné a citlivé k verejnosti. Public relations vytvára 

dobrú vôľu a porozumenie medzi cieľmi organizácie a vnútornou, či vonkajšou verejnosťou 

v snahe pomôcť organizácii fungovať hladko a vykonávať svoju činnosť prostredníctvom 

spolupráce a v bezkonfliktnom prostredí.   

V každom prípade, stabilita našej spoločnosti závisí od rovnováhy množstva 

spoločenských, politických a kultúrnych síl, ktoré sú podmienené skupinovými postojmi. 

Skupinové postoje  predstavujú zvláštne spoločenské prostredie medziľudských vzťahov. 

Dôležité je vedieť, že public relations vstupujú do diania v spoločnosti so zámerom vysvetľovať 

situácie a problémy, prípadne porovnávať pohľady na vec, prípadne na dianie.  
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4  Public relations, propaganda, manipulácia 

Public relations, ako už bolo konštatované, sa často vníma ako vzťah s verejnosťou, hoci 

predstavujú oveľa širší pojem – je to súbor aktivít a techník, ktoré smerujú k ovplyvňovaniu 

verejnej mienky, je to sociálno-komunikačná aktivita. Prostredníctvom nej organizácia pôsobí na 

vnútornú a najmä vonkajšiu verejnosť so zámerom vytvárať a udržiavať s ňou pozitívne vzťahy 

a dosiahnuť tak medzi oboma vzájomné porozumenie a dôveru. Zámerom public relations je 

ovplyvňovať verejnú mienku súborom rôznych techník - dosiahnuť, aby osoba, spoločnosť, firma 

boli vo verejnosti vnímané pozitívne. V širšom slova zmysle môžeme sem zaradiť aj film, 

spravodajstvo, publicistiku, reklamu, propagandu a jej vojenskú odnož – psychologickú operáciu 

(Ftorek, 2009, s. 24). Podľa Ftoreka propagandu možno rozlišovať podľa mnohých hľadísk. 

Delenie, ktoré sa objavilo počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii pri vedení 

psychologickej vojny proti nacistikému Nemecku , rozlišuje propagandu na bielu , čiernu a šedú. 

Biela – pracuje s relatívne dôveryhodnými informáciami , má spravidla jasne 

identifikovaný zdroj pôvodu. Sú pre ňu charakteristické bežné komunikačné techniky, ktoré sa 

používajú v PR. 

Šedá – naplno využíva výberové správy a významové posuny, môže pochádzať z 

„nepriateľského zdroja“, aj keď sa informácia javí ako priateľská alebo neutrálna. 

Čierna – používa dôveryhodne  vyznievajúce dezinformácie a lži. 

Vo všeobecnosti môžeme rozlišovať tiež propagandu oslavnú a očierňujúcu. Cieľom 

oslavnej propagandy  je vytvoriť priaznivý dojem a konkrétnej organizácii, mocenskej skupine, 

vláde a pod. Očierňujúca propaganda jednostrannou, zaujatou, pravdivou i nepravdivou 

prezentáciou skutočností má diskvalifikovať protivníka.  

Rozlišovať sa dá aj propaganda: 

Politická – jej zmyslom je získanie a udržanie moci, pričom špecifická je propaganda 

eskapistická, ktorá využíva médiá na odvedenie pozornosti od politických, či spoločenských 

problémov. 

Ekonomická – zmyslom je udržiavať stabilitu a prosperitu ekonomického systému 

povzbudzovaním verejnosti k nákupu a predaju tovarov a služieb. 

Vojnová – je zameraná na podporu morálky vlastného obyvateľstva v čase vojny alebo na 

získanie vonkajšej podpory, slúži aj k demoralizácii nepriateľa. 
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Ideologická – jej cieľom je šírenie ideí alebo náboženskej viery. Usiluje sa o názorovú 

zmenu celých spoločenských skupín. 

Didaktická – predstavuje formy výchovy, ktorá má odrážať spoločenské ciele. 

Ak vychádzame z predpokladu, že PR dosahuje a udržiava pozitívne vzťahy s verejnosťou 

a snaží sa o dosiahnutie vzájomného porozumenia a pochopenie. Rozhodujúce je slovo 

„vzájomné“, teda PR zohľadňuje záujmy a potreby verejnosti, cieľovej skupiny. Propaganda, 

naopak, pôsobí rovnako, ale len jednostranne. Čiže ide o jednosmernú komunikáciu bez ohľadu 

na záujmy a potreby druhej strany, teda verejnosti, cieľovej skupiny. Termín propaganda má 

spravidla negatívnu konotáciu, je zvyčajne spojený s totalitnými režimami, ale nielen s nimi. Po 

prvý raz bol tento termín použitý v 17. storočí a bol spojený s katolíckou cirkvou pri potláčaní 

reformácie a kacírstva (Ftorek, 2010 s. 45). Datuje sa do roku 1622, keď bola komunikácia 

povýšená na cielenú stratégiu (stredoveké Taliansko, Gregor XV. – Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide - svätá kongregácia pre šírenie viery s cieľom šíriť kresťanskú vieru). 

Výraz propaganda, ako označenie manipulatívnej praxe, sa objavil začiatkom 20. storočia 

v súvislosti so svetovými elitami, ktoré hľadali nové spôsoby na riadenie spoločnosti. Pôvodne to 

bol odborný termín na šírenie určitej myšlienky alebo názoru, ale jej využívanie v priebehu prvej 

svetovej vojny viedlo k negatívnemu vnímaniu propagandy. Dnes je propaganda vnímaná ako 

manipulácia médií s cieľom dosiahnuť spoločenskú kontrolu  a to najmä v politickom kontexte. 

Manipulácia  je narábanie, či zaobchádzanie s niečím tak, aby to slúžilo naďalej samo. Predmetom 

manipulácie môžu byť aj  skupiny ľudí, pričom takáto manipulácia sa uskutočňuje napríklad 

pomocou masmédií. Na jednej strane je to teda narábanie s niečím, na druhej strane nepoctivé 

konanie, cieľavedomé ovplyvňovanie ľudí bez ich vedomia úmyselným prekrúcaním informácií
3
. 

Ak vychádzame zo skutočnosti, že PR pracovník potrebuje presadiť svoje PR produkty 

v médiách, je nevyhnutné, aby si osvojil žurnalistické kritériá a svoje produkty nastavoval tak, 

aby zodpovedali týmto kritériám. To znamená pripravovať produkty tak, aby poskytol zaujímavý 

a atraktívny obsah, vhodný pre konkrétne médium.  

„Nielen masmédiá manipulujú, ale oni sú svojim spôsobom manipulovateľné. Záujmom 

každej inštitúcie je udržiavať prijateľné vzťahy so zástupcami masmédií. Nepriateľstvo s médiami 

znamená spoločenskú samovraždu. Manipulácia zo strany inštitúcií, či konkrétnych osôb 

vychádza z potreby zachovania si dobrého mena v spoločnosti. V takomto prípade nie sú médiá 

informované úplne, zamlčiavajú sa im určité informácie, vyberajú sa iba také správy, ktoré sú 

                                                 
3
  http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/manipulacia.html 
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želateľné. V prípade, že komunikačná stratégia zlyhá, existuje aj metóda prekrytia, ktorá spočíva 

v utíšení škandálu vyvolaním iného.“ (Pristašová, 2005, s. 13). 

Je legitímnym záujmom PR pracovníkov presadiť svoje produkty v médiách a je celkom 

legitímne, ak médiá pracujú s informáciami od PR pracovníkov. Napokon publikum by bez 

takýchto informácií bolo často veľmi ochudobnené. Čo je však najdôležitejšie v celom takto 

vnímanom komunikačnom procese, je skutočnosť, aby každá PR informácia bola v médiách aj 

označená ako PR informácia. Ak to tak nie je, vtedy prichádza k manipulácii, pretože recipient nie 

je informovaný o tom, že mediálny produkt nie je produktom redakcie, ale produktom PR 

pracovníka. Viaceré médiá už dávnejšie pristúpili k označovaniu PR informácií, vyhradili im 

konkrétne miesto, predovšetkým na svojich internetových platformách, napr. denník SME, Pravda, 

hnonline a pod. Printové a internetové vydania sa pomerne jednoducho dokázali vysporiadať 

s týmto typom informácií, na rozdiel od elektronických médií. Elektronické médiá často 

spoplatňujú odvysielanie PR informácií s konštatovaním, celkom oprávneným, že im takto vznikajú 

dodatočné produkčné náklady, kameraman, strihač, zvukár a pod. Médium teda za produkčné 

náklady spracuje mediálny produkt, založený na PR informácií. Tento produkt však nie je označený 

ako PR informácia a nie je jednoduché skúmať, či ide len o ploché spracovanie PR informácie, 

alebo médium, redaktor, autor, dodali aj žurnalistickú pridanú hodnotu. Skôr nie, ako áno, pretože 

pridaná žurnalistická hodnota by mohla spochybňovať dodané PR informácie, o čo zrejme PR 

pracovníci nemajú záujem a médium by stratilo možnosť inkasovať produkčné náklady. V takomto 

prípade by sa dalo hovoriť o manipulácii, pretože už samotný výber témy je založený na PR 

informácií. Zjavne by redakcia takýto príspevok nepripravila bez finančného podielu PR zdroja.  

Problémom teda nie je, že redakcia spracuje PR informáciu s pridanou žurnalistickou hodnotou, 

problémom je, že recipient nemá možnosť rozlíšiť, že reportáž, mediálny produkt, bol založený na 

PR informácii. Ak by sa takéto príspevky označovali, mohli by sme hovoriť o serióznom prístupe 

k recipientom a ich možnosti prijímať informácie so znalosťou o ich pôvode. Aj z uvedených 

dôvodov otázka spoplatnenia nákladov na výrobu zostáva otvorená a nemá jasné pravidlá. 

Pojem manipulácia pochádza z latinského manus, čo znamená „ruka“ a manipulácia teda 

„(ručne) ovládať“ – uchopiť. V sociálnej psychológii – zámerné ovládanie myslenia inej osoby. 

Manipulácia je na jednej strane narábanie s niečím, manuálna činnosť, na druhej strane nepoctivý 

spôsob konania, cieľavedomé ovplyvňovanie ľudí bez ich vedomia úmyselným prekrúcaním 

informácií
4
.  

                                                 
4
  http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/manipulacia.html 
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Na druhej strane je otázka, ako sa manipulácii líši od persuázie. V súčasnosti sa 

v psychológii slovom persuázia alebo presvedčovanie rozumie metóda ovplyvňovania, ktorá je 

založená na slovnom pôsobení človeka na človeka. Pritom ten, ktorý na niekoho slovne pôsobí, 

sa nazýva presvedčovateľ (persuáder) a ten, ktorý je presvedčovaný (recipient). Slovné pôsobenie 

je však príznačné nielen pre presvedčovanie, ale aj iné spôsoby a metódy ovplyvňovania (napr. 

objasňovanie, sugesciu, príkladovanie, pochvalu, kritiku atď.) Otázkou je, čím sa presvedčovanie 

líši od iných ovplyvňovacích metód. Na základe existujúcich rozborov možno konštatovať, že 

presvedčovanie je také ovplyvňovanie, v ktorom sa recipient pod vplyvom presvedčovateľa 

dobrovoľne, zainteresovane a zúčastnene uisťuje o zdôvodnenosti nejakého stanoviska. 

Výsledkom presvedčovacieho pôsobenia (ak bolo úspešné) je potom vznik presvedčenia. Pričom 

presvedčenie chápeme ako špecifické ovplyvnenie, vyznačujúce sa dobrovoľným, 

zainteresovaným a zúčastneným uistením sa recipienta o zdôvodnenosti svojho stanoviska.
5
 Na 

rozdiel od manipulácie persuázia je teda proces, na základe ktorého dobrovoľne prijímame 

ovplyvňovanie.  

Manipulovať znamená vnútiť inej osobe alebo osobám myšlienky, názory, konanie, ktoré 

jej (im) nie sú vlastné a ktoré by inak neprijala (i) a obeť spravidla nevie, že je manipulovaná. 

V médiách sa môžeme stretnú s viacerými formami manipulácie.  

Pristašová (2005) uvádza nasledovné formy: 

˗ používanie hodnotiacich slovíčok, 

˗ používanie prvkov komentovania v spravodajstve, 

˗ podpora redakčnej línie na úkor objektivity, 

˗ skrytá persuázia – pravda o realite – pojmy sú jednoznačné a správne - čo bolo 

povedané, je pravdivé (napr. volebné prieskumy – zvíťazí tento kandidát), 

˗ radenie správ, 

˗ výber fotografií, 

˗ radenie otázok v rozhovore, 

˗ titulky, 

˗ perex, 

˗ zamlčanie nepohodlných informácií, 

˗ zverejnenie neoverených informácií, 

˗ zámena správ a komentárov, 

                                                 
5
  http://www.uski.sk/frames_files/ran/2004/cl040101.htm 
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˗ zámerné obvinenia a invektívy, 

˗ využívanie „odborníkov“, 

˗ technika odobrovania, 

˗ simulovanie nezávislosti a objektivity, 

˗ vplývanie na emócie, 

˗ nálepkovanie. 

Dôležité je ohraničiť, kedy ovplyvňovanie médiami získava už podobu manipulácie. 

Manipuláciu charakterizujú najmä tieto špecifické podmienky. Manipulátor sleduje vedome svoj 

vlastný prospech a neberie ohľad na potreby ovplyvňovaného. 

Metódy používané manipulátorom sa často nemanifestujú navonok a človek má problém 

ich identifikovať. Najzákernejším spôsobom manipulovania je vyvolanie a zotrvávanie  

pocitu „slobodného, ale nereálneho rozhodovania“. Ovplyvňovaný je presvedčený, že je 

schopný slobodne sa rozhodovať a tento pocit sa v ňom musí upevňovať poukazovaním práve 

na túto jeho slobodu, i keď už dávno podľahol v svojich myšlienkach a konaní vplyvu 

manipulátora. 

Poláková uvádza niekoľko základných metód, ktoré sa používajú v masmédiách na 

manipuláciu recipientov, dostupných v diele M. Parentiho Methods of Media Manipulation. 

Medzi najčastejšie patrí vynechanie a potlačenie, lži, neúplné informácie a ich opakovanie, 

nálepkovanie, transmisia falošných hodnôt, nevyváženosť, framing a "učenie divákov nepýtať sa, 

prečo", aspoň stručne podávame ich charakteristiku. 

Vynechanie a potlačenie 

Je ignorácia niektorých správ, informácií a myšlienok. Vynechať sa môže nejaký detail 

správy, ale aj celá správa, ignorovať sa môže názor druhej strany a pod. 

Nálepkovanie 

Médiá udalosť, jav alebo zúčastnenú osobu vopred označia - "onálepkujú" slovom či frázou 

s preddefinovaným významom s výrazným hodnotením (pozitívnym, či negatívnym), ktoré 

vylučuje akúkoľvek inú interpretáciu. 

Transmisia falošných hodnôt 

Je prenos kvázi objektívnych správ, oficiálnych vyhlásení vrátane lží a výmyslov s 

následnou tvorbou série pseudospráv. 

Nevyváženosť 

V zmysle zásady, že vypočuté majú byť obe strany, média dávajú priestor na vyjadrenie iba 

opozitným názorom, nie však názorom alternatívnym. 
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"Framing" (rámcovanie správ) 

Je ovplyvňovanie obsahu pomocou formy: zmeny poradia správ, ich rozmiestnim, využitím 

výberu ,,vhodných,, (pre manipulátora) fotografií a i.  Ivan Vágner (1997 In: Poláková, 2004) 

rozlišuje tri hlavné faktory, ktoré sú podmienkou úspešnej manipulácie, a to: 

Informácie zapadajú do širšieho informačného kontextu. (Všetky médiá zväčša prezentujú 

tie isté pseudoudalosti, je preto mimoriadne ťažké uvedomiť si, že ide skutočne o 

pseudoudalosť.) Celou svojou výchovou sme predurčení veriť tomuto druhu informácií. Aspoň 

malú časť z informácií si môžeme overiť (alebo si to aspoň myslíme). Základnou požiadavkou na 

správy je ich aktuálnosť. Vôbec nepochybujeme o tom, že "čerstvá" správa je dôležitejšia, než 

správa včerajšia. Neustály prúd nových informácií, ktoré "musíme" absorbovať nám zabraňuje 

zamyslieť sa nad ich skutočnou hodnotou a prehliadame manipulácie a ich metódy. Naučili sme 

sa a veríme tomu, že v modernej dobe treba mať vždy čo najviac informácií – to však vedie k 

tomu, že čím viac informácií máme, tým je menej pravdepodobné, že si ich budeme overovať, že 

sa nad nimi dokážeme skutočne zamyslieť, budeme ich selektovať. V dôsledku čoho potom 

ľahko podliehame mediálnej manipulácii.  

V dôsledku fragmentácie je potrebné zmeniť tradičný prístup k media relations. PR 

oddelenie v rámci vzťahov s médiami, by malo vydávať rôzne formy tej istej tlačovej správy pre 

rôzne médiá. Napríklad iná forma správy pre lokálne a iná forma pre celoplošné médiá. Určite je 

väčšia šanca, že takúto správu si médiá osvoja. Tlačovú správu je potrebné dobre zacieliť, teda 

posielať ju novinárom, pre ktorých je téme relevantná. Pracovníci public relations by mali 

rozvrhnúť publicitu do väčšieho množstva médií, keďže už takmer nejestvuje jedno dominantné 

médium. Dôležitý je aj výskum, pretože každý, kto chce dosiahnuť publicitu, musí dobre poznať 

štruktúru mediálneho trhu. Je dobré poznať publikum, ale aj novinárov, prostredníctvom ktorých 

chce PR osloviť svoje cieľové publikum (Tomandl, 2012, s. 124-125).  

Sú však aj názory, ktoré tvrdia, že istá miera manipulácie je pre chod spoločnosti 

nevyhnutná. „Manipulácia znamená v najširšom chápaní  činnosť, pri ktorej pôvodca 

manipulácie mení vlastnú vôľu, vlastný názor objektov manipulácie a nasmeruje ich spôsobom, 

ktorý on považuje za výhodný. Rozdiel medzi manipuláciou a persuáziou síce môžeme definovať 

tak, že persuázia je založená na racionálnom presviedčaní a vykonávaná často v záujme 

presviedčaného, zatiaľ čo manipulácia na technikách zavádzania a pôsobenia na podvedomie“ 

(Šmihula, 2014, s. 189). Ďalej autor tvrdí, že spoločenské systémy a najmä moderné 

demokratické systémy sú do veľkej miery založené na mediálnej manipulácii, bez ktorej nemôžu 

existovať. V každej slobodnej spoločnosti sú rôznorodé názory, avšak pre potreby vládnutia je 
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nutné vytvoriť konzistentný názor. “Presviedčaním sa vytvára verejná podpora pre isté 

rozhodnutie či konanie. Je samozrejmé, že ľudia podporia z množstva alternatív tú, ktorá sa im 

javí najbližšia ich vlastným názorom. Musia byť pôvodcami alternatívnych riešení presvedčení 

o tom, že daný predkladaný návrh je pre nich najpriaznivejší. Zdanlivo toto presviedčanie môže 

byť založené na persuázii a logickej argumentácii. V praxi však nie a musí mať nevyhnutne 

charakter manipulácie. A to z nasledovných príčin, Predovšetkým väčšina ľudí nedokáže 

pochopiť  zložitejšiu politickú problematiku vo svojej komplexnosti. Presahuje to ich vzdelanie, 

skúsenosť aj inteligenciu. Nevyhnutne preto rozhodnutie prijíma podľa  nejakého zástupného 

symbolu alebo mediálnej skratky.“ (Šmihula, 2014, s. 189). 

Jeden z najdôležitejších faktorov pri dosahovaní stanovených cieľov je presviedčanie. Už 

v starovekom Grécku bol presvedčivý prejav cenený pre jeho vplyv na všetky oblasti života. 

Heath (2009), ktorý vysvetľuje vzťahy s verejnosťou a rétorické dedičstvo zameriava pozornosť 

nie na organizáciu, ale na osoby, ktorých dobré pôsobenie (goodwill) je predpokladom, že 

organizácia môže uspieť. Výskum v tejto oblasti zahŕňa širokú škálu metód a zvyčajne obsahuje 

zdroje správ, zdrojové vlastnosti, špecifický jazyk. Cirkev napríklad v stredovekom Anglicku 

používala silné príbehy a povesti, legendy a mýty a takto úspešne propagovala seba u iných. 

Politici sa stále usilujú o súhlas tretích strán, ktoré by sa zapojili do miestnych grassroots 

kampaní (grassroots – riadená politika spoločenstva), kde jednotliví občania sú ambasádormi 

káuz. Dokonca aj vo veľmi vyspelej a technickej spoločnosti platí, že medziľudská komunikácia 

je dôležitá a použitie argumentu, že niekto nám je veľmi podobný, patrí medzi veľmi efektívne 

presvedčovacie stratégie. Na druhej strane platí, že firmy a spoločnosti naďalej používajú 

grassroots a grasstops kampane (kampane na lokálnu podporu najvyšších funkcií vo verejnej 

politike) rovnako, ako vplyvní a mienkotvorní vodcovia sú mobilizovaní na to, aby pomohli 

ovplyvňovať úradníkov (Stromback, Kiousis, 2011, s. 40-41).  PR pracovníci, ktorí disponujú 

schopnosťou presviedčať, by mali ľahšie dosahovať stanovené ciele svojej organizácie.  

 

Pre pracovníkov v oblasti PR je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi public relations 

a propagandou, pretože bežne sa človek domnieva, že propaganda je zmes klamstiev 

a poloprávd, čo nie je pravda.  

Naopak, propaganda je zákerná v tom, že často používa zmiešaninu poloprávd 

a pravdy, ktoré sú spravidla vytrhnuté z kontextu.  
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5  Vývoj PR 

Potreba človeka komunikovať je stará ako ľudstvo samé. So začiatkom komunikácie je 

automaticky spojená aj potreba ľudí presviedčať, ovplyvňovať ich myslenie, cítenie, či správanie. 

Scott M. Cutlip, americký historik a teoretik potvrdil, že public relations začalo vznikať so 

vznikom civilizácie, keď vznikala potreba komunikovať. Kmene komunikovali za účelom 

ovplyvňovania verejnej mienky a ľudského konania. James Grunig a Todd Hunt datujú aktivity 

PR do starého Grécka a dávajú do súvislosti s rozvojom rétoriky, presvedčovanie. Základom 

pojmu rétorika je grécke slovo rhesis – reč. Grécke slovo rétor označovalo rečníka, majstra slova, 

ale aj učiteľa rečníctva. Rečníctvo predstavovalo dôležitú súčasť verejného života. Prvú školu 

rétoriky založil v Athénách sicílsky Grék Gorgias z Leontin (483-380 ped n.l.). Je o ňom známe, 

že sa usiloval o také umenie reči, ktoré by sa svojou krásou a pôsobivosťou vyrovnalo básnictvu. 

Vývoj antického rečníctva rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili grécki filozofi. Sokrates, jeho žiak 

Platón, slávny filozof Aristoteles, ktorý vo svojom spise Rétorika (347 pred n. l), sformuloval rad 

zásad pre rečnícky prejav. Začal od invencie, čo je úvodná etapa, keď sa zhromažďujú podklady 

na rečnícky prejav. Potom je to organizácia, teda triedenie zhromaždených materiálov a 

podkladov, tvorba štruktúry prejavu, nasleduje štýl, teda zváženie správneho spôsobu reči a štýlu 

podľa publika a charakteru prejavu. Dôležitý krokom je zapamätanie si textu a napokon je to 

prednes, v ktorom rečník zužitkuje všetko, čo urobil pri príprave textu. Mal by využiť silu hlasu, 

artikulačné zručnosti, prejav by mal byť zrozumiteľný, pričom súčasťou prejavu je osobnosť 

rečníka, charizma, ktorú vyžaruje.  

Nicollo Machiavelli (1469-1527) – taliansky filozof, politik, diplomat, spisovateľ, historik - 

v spise Vladár – základ komunikačných stratégií v súvislosti s politickou komunikáciou – základ 

pragmatickej politiky: „Priateľstvo širokých vrstiev ľudí je pre vladára nevyhnutné, pretože v 

dobách zlých sa nemá o koho oprieť“. 

Termín Public relations – vôbec po prvý raz použil v roku 1882 sudca Dorman Eaton v 

príhovore pre absolventov univerzity Yale. Názov príhovoru bol: „Vzťahy s verejnosťou a 

povinnosti právnickej profesie“. V príhovore okrem iného povedal, že je potrebné úlohu 

organizácie prispôsobovať záujmom verejnosti.  

Public relations sa utvárali v rôznych častiach sveta cca od konca 19. storočia a najmä v 

priebehu 20. storočia. Rozmach PR v Európe nastal spolu s nástupom priemyselnej revolúcie, 
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keď vznikajúce nové továrne potrebovali nadväzovať kontakty s novinármi, politikmi 

s verejnosťou. V roku 1870 založil v Európe prvé firemné oddelenie pre kontakt s novinármi 

nemecký priemyselník Alfréd Krupp. V USA využívali PR na prelome 19. až 20. storočia firmy 

AT&T, Pennsylvania Railroad, Chrysler, General Mills, Standard Oil a ďalší. Výraznou 

inštitúciou sa sta americký výbor The Committee on Public Information, známy aj ako Creel 

Committee, ktorého cieľom bolo získať podporu domáceho obyvateľstva pre vstup do vojny. 

Pôsobili v ňom okrem iných aj Walter Lippmann, či prví PR profesionáli Edward Bernays a Carl 

Byoir. Po prvej svetovej vojne nastala potreba odlíšiť PR od propagandy, ktorá sa stala 

synonymom pre negatívne budovanie obrazu štátu, či šírenie ideoloógie (Halada, 2015, s. 80). 

Ivan Žáry konštatuje, že zrejme „prvou akciou na získanie financií (fundraising) v Amerike 

bola tá, ktorú sponzorovala v roku 1641 vtedy ešte mladučká škola Harvard College. Vyslali do 

Anglicka trojicu „kazateľov“ na „žobraciu misiu“. Keď už boli v Anglicku, oznámili Harvardu, 

že potrebujú fundraisingovú brožúru – ktorá je dnes štandardnou súčasťou pri získavaní 

finančných prostriedkov. Ako reakcia na túto požiadavku prišiel text Prvé ovocie Nového 

Anglicka, napísaný v Massachusetts, ale vytlačený v Londýne v r. 1643 ako prvá z 

mnohých public relations pamfletov a brožúr“(Morison, S.E. In: Žáry, online 2019). Ďalej Žáry 

konštatuje, že školou a dielňou vzťahov s verejnosťou bol americký zápas za nezávislosť. Možno 

tu nájsť korene mnohého z toho, čo je dnes bežnou výzbrojou šikovných komunikátorov. Medzi 

prvými vzťahy s verejnosťou využívali vlády a štátne orgány a organizácie. V roku 1809 

menovalo anglické ministerstvo financií (Treasury) svojho tlačového hovorcu. Podobné 

funkcie tlačového tajomníka vykonával od r. 1829 Amos Kendall pre prezidenta USA Andrewa 

Jacksona. Bol jeho poradcom, autorom jeho prejavov, publicistom a organizátorom prieskumov 

verejnej mienky. Ako člen tzv. Kuchynského kabinetu prispieval k vraj neprekonateľnému 

kreovaniu udalostí, ktoré ovplyvňovali názory ľudí. Tzv. house journal, teda podnikový časopis. s 

názvom Lowell Offering vydávali pracovníčky v mlyne na bavlnu v Novom Anglicku, píše 

Charles Dickens vo svojich Amerických poznámkach (Londýn 1842). R. 1850 – USA – tzv. press 

agents – naháňači publicity, ktorí pracovali pre železnice a cirkusy. V roku 1854 britská pošta vo 

svojej výročnej správe vyhlásila potrebu vysvetľovať svoje služby verejnosti.  I. M. Singer začal 

r. 1855 predávať v Amerike svoje šijacie stroje a súčasne začal vydávať aj Gazette a to preto, aby 

svojich zákazníkov učil tieto výrobky používať. Za počiatok výrazne komerčne 

zameraných public relations možno označiť r. 1889. George Westinghouse najal dvoch ľudí, aby 

publikovali materiály o výhodách striedavého prúdu v protiklade s prúdom jednosmerným 

(Boone, L. E. – Kurtz, D. L.,1989, p. 597., In: Žáry, online, 2019). Bolo to prvé firemné 

http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k2-dejiny.html#_edn9
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oddelenie vzťahov s verejnosťou v dnešnom zmysle slova. Začal sa „boj prúdov“, pretože už 

predtým T. A. Edison založil Edison General Electric Company, ktorá využívala jednosmerný 

prúd. Využitím tzv. press agentry – „naháňania publicity“ bolo v r. 1893 založenie Oddelenia 

publicity a propagácie. Cieľom bolo čeliť zosmiešňovaniu a skresľovaniu Svetovej Kolumbijskej 

výstavy v Chicagu v tlači. Najali novinára M. P. Handyho, aby „využil tlač každým možným 

spôsobom“ (Johson, R. 1897, p. 1-31, In: Žáry, online, 2019). Jeho aktivity boli korunované 

úspechom. Bryan - McKinleyho kampaň v r. 1896 naznačila prvé použitie metód politických 

kampaní. Obe politické strany rozložili svoje hlavné stany v Chicagu, odkiaľ začal tiecť mocný 

prúd letákov, plagátov, tlačových informácií a ďalšej kampaňovej propagandy. Demokrat W. J. 

Bryan použil na kampaň vlak – novinku, ktorá sa oprašuje v prezidentských a iných politických 

kampaniach z času na čas dodnes. V roku 1897 Americká asociácia železníc použila po prvý raz 

už objavený termín „public relations“. Vládne vzťahy s verejnosťou vznikli v Británii. 

Konzultačné firmy v tejto oblasti a public relations agentúry sa  zasa zrodili v USA. Prvou bola 

The Publicity Bureau, založená r. 1900 v Bostone. Špecializovala sa na tzv. press agentry, t.j. na 

„naháňanie“ publicity. Prvú washingtonskú public relations a lobistickú agentúru Smith & 

Walmer rozbehol r. 1902 William Wolff Smith, bývalý korešpondent New York Sun a Cincinnati 

Inquirer. R. 1904 sa Ivy Ledbetter Lee spojil s Georgom Parkerom a založili public relations 

agentúru Parker & Lee, ktorá neskôr zanikla. Lee ju potom opäť oživil r. 1919 v New Yorku a 

priviedol si za partnera T. J. Rossa. Jedným z prvých konzultantov v oblasti vzťahov s 

verejnosťou bol novinár Ivy Ledbetter Lee, ktorý radil v komunikácii majiteľom uhoľného 

priemyslu od r. 1906. Potom pracoval pre Pennsylvánsku železnicu a r. 1914 sa stal poradcom 

naftového magnáta Johna D. Rockefellera. Lee položil základy tzv. press relations, t.j. vzťahov k 

tlači. Mal s tým bohaté skúsenosti a dosiahol mnohé úspechy, keď sa napr. usiloval dosiahnuť 

priaznivú publicitu o banských a železničných nešťastiach (Žáry, I., online, 2019).  

V odbornej literatúre sa za zakladateľov PR považujú Ivy Ledbetter Lee (1877-1934), ktorý 

pôsobil ako novinár, reportér, neskôr ako odborník v PR (založil agentúru na public relations) 

a Edward Luis Bernays (1891- 1995), ktorý pôsobil krátko ako novinár, aj ako zamestnanec 

amerického Výboru pre verejné informácie (neskôr založil PR agentúru). D. Hejlová uvádza, že 

mnohí za predchodcu PR označujú Phineasa Taylora Barnuma, pretože dokázal okolo svojich 

aktivít vyvolať „humbug“. Barnum  (1810 – 1891) bol americký vydavateľ, spisovateľ, obchodník 

a neskôr sa stal známym najmä ako majiteľ cirkusu, zábavného podniku a múzea
6
. Barnum sa 

                                                 
6
  Tzv. Barnumská reklama – je to označenie pre senzáciechtivú , krikľavú, prehnanú reklamu. Barnum sa preslávil 

tým že zobrazoval a vystavoval kuriozity a podivné predmety, ktoré vydával za svetové unikáty – napr. morskú 
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podľa niektorých autorov stal aj prvým tlačovým agentom (press agent), keď propagoval turné 

svojho cirkusu v lokálnych novinách (Heath 2005, s. 916, In: Hejlová, 2015, s. 33).  

Ivy Lee bol jeden z prvých profesionálov v oblasti public relations. Ako prvý začal 

používať tlačovú správu, teda nový nástroj public relatios. Pôvodne sa chcel stať právnikom, ale 

nemal finančné prostriedky, tak začal pracovať ako novinár, pracoval pre New York Times, ale aj 

pre New York World, vedený Pulitzerom. Neskôr začal využívať svoje konakty a začal pracovať 

na rôznych komunikačných kampaniach, podieľal sa na stratégii pre prezidentského kandidáta  

Demokratickej strany Altona Parkera. V roku 1904 so svojim obchodným partnerom Georgom 

Parkerom založili agentúru Parker&Lee. O rok neskôr komunikoval v mene ťažobnej spoločnosti 

v období ich krízy, keď sa vzbúrili baníci pre nízke platy a zlé pracovné podmienky. Veľké 

ťažobné aj iné priemyselné spoločnosti zastávali dominantné miesto v spoločnosti a nepovažovali 

za potrebné vytvárať pozitívne vzťahy s verejnosťou, komunikovať s verejnosťou o ich činnosti, 

že nekonajú len v prospech zisku, ale aj ku všeobecnému prospechu celej spoločnosti. V čase 

tejto krízovej komunikácie Ivy Lee najvýznamnejším americkým redakciám poslat list  s textom 

Declaration of Principles (Deklarácia princípov), ktorý je dodnes považovaný za základ 

moderného public relations. V deklarácii sa napríklad uvádzalo, že každému redaktorovi 

poskytnú na vyžiadanie kompletné informácie. „Našim cieľom je v mene obchodných 

a verejných inštitúcií tlače a verejnosti  Spojených štátov poskytovať presné a aktuálne 

informácie o subjektoch, ktoré sú predmetom verejného záujmu“. (Hejlová, 2015, s.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ivy Lee 

Zdroj: https://www.ereleases.com/pr-fuel/history-of-the-press-release/ 

                                                                                                                                                              
pannu z Fidži, čo bola múmia opice s rybím chvostom a pod. a svojom „humbuku“ zarábal značné čiastky, ktoré 

potom investoval do nákupu a zariadení ďalších múzeí. Pôsobil však aj vo verejnom a politickom živote, stal sa 

starostomBridgeportu a zaslúžil sa o vznik nemocnice. Bol tiež významným filantropom, podporoval najmä 

prestížnu Tufts University (Halada, 2016, s. 23) 
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Podľa public relations sa tlačová správa 

zrodila po vraku vlaku 28. októbra 1906 v 

Atlantic City v štáte NJ, kde zostalo mŕtvych 

viac ako 50 ľudí. Vlak bol vo vlastníctve 

Pennsylvania Railroad, jedného z klientov Ivy 

Lee. V reakcii na katastrofu presvedčil 

železnicu, aby vydala vyhlásenie o tom, čo sa 

stalo. Tým zaviedol prax, aby spoločnosti 

riešili problémy, ktoré sú pre nich dôležité, 

alebo v prípade železníc poskytli vysvetlenie 

toho, čo sa stalo. Vydanie spoločnosti New 

York Times bolo podľa Leeho tak ohromené, 

že noviny ho vytlačili presne tak, ako to 

napísal Lee. Aj keď je v súčasnosti médiá 

zriedkavé používať tlačové správy doslovne, 

pre novinárov stále často slúžia ako 

východiskový bod na vytvorenie príbehu. 

Keď Ivy Lee vytvoril to, čo je všeobecne 

považované za prvú tlačovú správu, vytvoril 

neoceniteľnú súčasť každej kampane pre styk 

s verejnosťou (Kennedy, M. online, 2019).  

Edward Bernays (1891 -1995) – 

zakladateľ PR (samozvaný) narodil sa v 

Rakúsku, rodina odišla do USA. Je rovnako 

ako Ivy Lee označovaný ako jeden zo 

zakladateľov public relations. V všeobecnosti 

sa však vie, že tento titul si pridelil sám a jeho 

vlastným cieľom bolo stať sa „otcom 

zakladateľom“ tohto odboru. Keď ho Ivy Lee 

upozornil, že niektoré zásady už položil on, 

Bernays neváhal investovať nemalú energiu 

do toho, aby prebil jeho odkaz (Hejlová, 

2015, s.39). Viacerí autori sa k Bernaysovi Zdroj:The New York Times 
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stavajú pomerne kriticky, niektorí ho dokonca označujú ako otca spin doctoringu – teda neetické. 

(SPIN – neetické a manipulatívne „vykrúcania sa“ tak, aby informácia vyznela pozitívne.) Bol 

synovcom Sigmunda Freuda, psychológa, využíval vo svojej práci aj psychologické pôsobenie – 

tak si vybudoval svoju povesť. V dobe prvej svetovej vojny pracoval v oblasti public relations 

pre rôzne organizácie aj osobnosti z oblasti umenia, napríklad pre Carusa alebo pre slávny ruský 

balet najmä pre Ďagileva a Nižinského. V roku 1920 použil Bernays výraz public relations ako 

označenie nového prostredia a novej profesie, predtým sa používalo press agentry alebo 

publicity. Bernays nikdy nezapieral, že jeho cieľom bolo prostredníctvom PR ovplyvňovať masy. 

V rolu 1928 publikoval knihu Propaganda, pričom recenzie boli zdržanlivejšie, pretože aj kritici 

si začali uvedomovať ako jednoduché je propagandu zneužiť.  V tejto knihe však Bernays PR 

stratégiu rozdelil do štyroch fáz, ktoré sú platné dodnes: 

˗ analýza problému klienta, 

˗ analýza verejnej mienky – cieľových skupín a názorových vodcov, 

˗ následne na základe tejto analýzy formulovanie ďalších postupov, 

˗ ich implementácia v praxi (Bernays, 1928b, s. 38-41, In: Hejlová, 2015,  

s. 41-42). 

Z pochopiteľných dôvodov historické udalosti boli interpretované ako PR aktivity až 

spätne, teda nie v čase konania. Medzi prvé univerzity, ktoré začali PR využívať strategicky boli: 

Yale, Harvard alebo Columbia. V Európe sa história PR začala skúmať neskôr – najmä britskí 

historici – okolo Toma Watsona alebo Jacquie L´Etangovej. V r. 1952 vyšla kniha Public 

Relations, v ktorej Edward Bernays –– po prvý raz načrtol históriu PR (University of Oklahoma 

Press) 

 

Časová os podľa Bernaysa: 

1.  od praveku k modernému svetu 

2.  americké PR od roku 1600 do roku 1800 

3.  expanzívne PR 1800 - 1865 

4.  zatracované publikum 1865 – 1900 

5. informované publikum 1900 – 1919 

6.  vzostup novej profesie 1919 – 1929 

7.  dozrievanie PR 1929 – 1941 

8.  éra integrácie – 1941 - 1951 
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Bernays v knihe zmapoval počiatky PR v rokoch 1600-1800, za obdobie expanzie označil 

prvú polovicu 19. storočia. Druhú polovicu 19. storočia označil ako obdobie, v ktorom PR ovládli 

bohatí magnáti, ktorí chceli verejnú mienku manipulovať len vo svoj prospech, pričom širokú 

verejnosť považovali za nevzdelanú masu, ktorá sa správa stádovito a je potrebné, aby ju 

ekonomické elity spolu s politikmi riadili. Za éru najväčšieho rozvoja PR označil tridsiate roky. 

Bernaysovým cieľom však nebolo zmapovať históriu a rozvoj PR, ale etablovať toto odvetvie 

ako samostatný odbor a profesiu a seba ako najlepšieho odborníka. (Hejlová, 2015, s. 17). Podľa 

Bernaysa sú základom PR tri oblasti:  

˗ informovanie, 

˗ presviedčanie, 

˗ medziľudská interakcia (Bernays, 1952). 

Časová os podľa Scotta Cutlipa, ktorý sa pri členení vývoja PR opieral o vedúce osobnosti, 

pričom dve posledné obdobia doplnila D. Hejlová. 

 

1. Počiatočné roky konzutlantov (1900 – 1919),  

prvé agentúry, Parker&Lee, Hamilton Wright a Pendleton Dudley. 

2. Boom PR (1919 – 1930)  

Ivy Lee, dward Bernays, John W. Hill. 

3. Obdobia ekonomickej depresie (30., 40. roky)  

Carl Byoir, Earl Newson, Clem Whitaker, Leone Baxterová. 

4. Povojnové obdobie veľkých agentúr (50.-80-roky)  

Edelman, Hill&Knowlton atd. 

5. Obdobie veľkých sieťových holdingov (90. do dnes)  

WPP, Omnicom. 

 

Podľa Ftoreka, Edward Bernays, ako synovec psychoanalytika Sigmunda Freuda, jeho 

vedeckú  prácu významne popularizoval. Poznatky svojho strýka v oblasti ľudskej psychológie 

aplikoval na vlastnú teóriu a prax ovplyvňovania verejnej mienky. Freudove poznatky mal 

uplatniť už koncom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, keď dostal objednávku od tabakovej 

korporácie  American Tobacco Company, ktorá potrebovala zvýšiť odbyt svojich produktov. 

Bernays v roku 1929  pripravil komunikačnú kampaň na propagáciu fajčenia cigariet, pričom 

cieľovou skupinou bola ženská populácia. Žena a cigareta to bolo spojenie v tom čase 

spoločensky neprijateľné. Bernays šikovne využil silnejúce hnutie za rovnoprávnosť žien 
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v modernej, masovej, liberálno-demokratickej kapitalistickej spoločnosti
7
. Bernays sa dožil 

úctyhodného veku, zomrel vo veku 104 rokov, Ivy Lee sa dožil 57 rokov. Je potrebné ešte 

doplniť, že Bernaysova manželka Doris Elsa Fleischmannová je uvádzaná ako jedna z prvých 

žien PR, ktorá bojovala za práva žien a išla im príkladom. V roku 1930 vydala knihu Women in 

Business (Ženy v obchode), v ktorej radila ako skĺbiť prácu s rodinným životom. Bola 

novinárkou a písala aj mnoho prejavov a článkov, ktoré sa pripisujú jej manželovi (Hejlová, 

2015, s. 46). 

                                                 
7
  Bernays nechal niekoľko mladých dám, dievčat z lepšej spoločnosti pózovať pre fotografov v priebehu 

slávnostného sprievodu v uliciach New Yorku s horiacou cigaretou v ruke a v ústach, pričom škatuľky 

s cigaretami mali upevnené gumou na podväzkoch. Bernays dal inscenovaným fotografiám titulok Pochodne 

brigády slobody a rozoslal ich do všetkých vtedajších novín a časopisov. Fajčenie sa tak pre ženy stalo istou 

formou proteste proti nerovnoprávnemu postaveniu žien v spoločnosti a prostriedkom emancipácie v tradične 

mužsky dominantnom svete. Dnes dokázané škodlivé následky nikotínu a jeho návykovosť vtedy ešte neboli 

preukázané (Ftorek, 2010, s. 31).  
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6  Proces public relations 

O význame public relations v súčasnej dobe nie je možné pochybovať, dobré vzťahy 

s verejnosťou sú nevyhnutné pre každú organizáciu, firmu, inštitúciu. Spoločenské podmienky sa 

priebežne menia napríklad s prichádzajúcim a odchádzajúcimi ekonomickými krízami, ktoré 

významne ovplyvňujú pracovný i skromný život človeka, komunity, spoločnosti. Stabilita 

spoločnosti závisí od toho, ako sa podarí uviesť  do rovnováhy množstvo spoločenských, 

politických a kultúrnych síl, ktoré sú všetky podmienené skupinovými postojmi a tie predstavujú 

zvláštne spoločenské prostredie medziľudských vzťahov (Lesly, 1995, s. 18, In: Svoboda, 2009, 

s. 17). Public relations môžu ovplyvniť spoločenský vývoj tým, že organizácie, firmy, inštitúcie 

budú zosúlaďovať svoje záujmy so záujmami verejnosti, budú verejnosť počúvať a upravovať 

svoj postup tak, aby nedochádzalo ku konfliktom.  

 

Public relations sa snaží o: 

- postupnú komunikáciu, 

- pochopenie situácie, 

- porozumenie, 

- dôveru. 

 

PR proces chápeme ako komunikačný proces, čo znamená, že je to tok logicky 

nadväzujúcich čiastkových krokov, ktoré prechádzajú od začiatku až do konca naprieč celou PR 

aktivitou.  

 

PR proces zahŕňa tieto kľúčové prvky:  

Výskum (vykonávanie analýzy situácie);  

Plánovanie (identifikácia cieľovej skupiny, stanovenie cieľov, určenie stratégií a taktiky;              

Vytvorenie rozpočtu a harmonogramu; 

Realizácia (implementácia plánu); 

Hodnotenie (meranie jeho úspechu). 
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Výskum poskytuje vynikajúce platformu pri začiatku kampaní, príprave návrhov alebo 

aktualizácii písomných materiálov. Mnoho organizácií má tiež interné archívy, v ktorých 

uchovávajú historické údaje a kópie predtým publikovaných brožúr, výročných správ, 

spravodajcov a ďalších užitočných podkladov. Existujúce údaje z prieskumu. Univerzity, 

profesijné združenia, vládne agentúry, volebné organizácie a niektoré konzultačné programy 

pravidelne vykonávajú regionálne a národné štúdie verejnej mienky. Je pravdepodobné, že niekto 

vykonal prieskum a zhromaždil údaje o predmete, ktorý je predmetom záujmu PR. Cieľom tejto 

počiatočnej fázy je pokúsiť sa dôkladne porozumieť problému alebo situácii, ktorej subjekt čelí. 

Úvodná časť písomného programového plánu, v ktorej sú zhrnuté výsledky výskumu, sa nazýva 

analýza situácie (Zappala,2004, s. 43-46). 

Koncepcia public relatios je presne vymedzená forma, ktorá stanoví na určitý čas: 

˗ Ciele PR 

˗ Rozpočet a prostriedky  

˗ Médiá 

˗ Cieľové skupiny 

˗ Spôsob vyhodnocovania komunikácie 

˗ Vyhodnotenie celého procesu PR 

Subjektom PR je organizácia, firma, inštitúcia, pričom subjekt je iniciátorom 

komunikačných vzťahov. Od neho smeruje PR komunikácia prostredníctvom prostriedkov 

a foriem, prípadne aj cez médiá, k cieľovým skupinám, teda k objektom PR. 

Predmetom komunikácie v public relations je organizácia, inštitúcia, firma a pod. alebo jej 

produkty. Rozhodnutie o tom vychádza zo stratégie subjektu.  

Ciele PR sú zásadnou vecou, ktorá vychádza z firemnej filozofie a pri ich stanovení je 

nevyhnutné poznať analýzu počiatočného stavu, analýzu aktuálneho imidžu, stanovenie imidžu, 

ktorý je potrebné dosiahnuť a plán. Plán musí rozpracovať ciele PR do konkrétnej realizačnej 

podoby.  

 

Ciele by mali byť: 

- reálne, 

- dobre definované, 

- aktuálne. 
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Reálne ciele, to znamená že subjekt si musí stanoviť také ciele, ktoré sa reálne dajú 

dosiahnuť. Môžu byť merateľné, aj nemerateľné. Medzi merateľné ciele môžeme zaradiť 

napríklad počet tlačových správ, besied, počet laikov a pod. Medzi nemerateľné ciele patria 

napríklad zlepšenie imidžu, zlepšenie vzťahov s novinármi a pod., čo sa dá „odmerať“ len 

pocitovo, nie číselne. 

Strategické ciele sú dlhodobé zámery, ktoré sú však odvodené od strednodobého rozvoja 

subjektu. Čím menej je jasná budúcnosť subjektu, tým horšie sa stanovujú strategické ciele.   

Aké strategické ciele môžeme stanoviť. V prvom rade ich rozdeľujeme na vonkajšie 

a vnútorné strategické ciele. 

 

Vonkajšie  

- upevniť lojalitu klientov (zákazníkov), 

- rozšíriť spoluprácu s lokálnou mocou (samosprávou), 

- zlepšiť imidž subjektu v investorských kruhoch. 

 

Vnútorné  

- pripraviť zamestnancov na rozšírenie produkcie, 

- dosiahnuť zlepšenie  kvality produkcie (produktov). 

 

Taktické ciele sú čiastkové kroky, spravidla krátkodobého charakteru, ktoré sa stanovujú 

jednoduchšie ako strategické, pretože ich vyvolávajú bežné situácie.  Taktické ciele sú stanovené 

na cca 1 rok, ale môžu byť určené aj na kratšie obdobie. Rovnako, ako strategické, aj taktické 

ciele môžeme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné.  

 

Vonkajšie 

- zvýšiť počet zákazníkov, 

- informovať zákazníkov  o nových produktoch, 

- zvýrazniť niektorú črtu . 

 

Vnútorné 

- informovať pracovníkov spoločnosti  o krátkodobej zmene, 

- upevniť pocit spolupatričnosti zamestnancov s firmou. 
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Na začiatku plánovacieho procesu je dobré poznať rozpočtové možnosti, iba tak sa dá 

rozhodnúť o postupe, teda o výskume, strategickom smerovaní a taktike, ktoré sú reálne. 

Môžeme robiť originálne prieskumy alebo sa budete musieť spoliehať na lacnejšie metódy 

neformálneho výskumu? Bude možné sponzorovať komplikovanú udalosť alebo je to 

jednoduchšia a nákladovo efektívnejšia činnosť, akú si môžete dovoliť? Programy je vždy 

potrebné naplánovať tak, aby zahŕňali činnosti, ktoré sú najlepšie zamerané na cieľovú skupinu 

a sú schopné dosiahnuť výsledky. Aj jednoduchý a lacný nápad môže byť rovnako efektívny ako 

veľký, ktorý stojí veľké peniaze. Rozpočtové postupy sa líšia v závislosti od typu organizácie. 

Podniky prideľujú ročné prevádzkové rozpočty oddeleniam pre styk s verejnosťou. Tieto 

pokrývajú platy zamestnancov a náklady na publikácie a špeciálne akcie a iné projekty public 

relations, ktoré koordinovalo oddelenie počas roka. Neprofesionálne skupiny často dopĺňajú 

svoje rozpočty na programy pre styk s verejnosťou finančnými prostriedkami od sponzorov, 

spoločností a nadačných grantov. Programy pre styk s verejnosťou zostavujú rozpočty do značnej 

miery na základe času. Môžu účtovať poplatky na základe individuálnych projektov alebo 

účtovať mesačné poplatky alebo poplatky za pokrytie počtu hodín, ktoré zamestnanci agentúry 

trávia poradenstvom, písaním, plánovaním a koordináciou projektov, klientom sa účtujú aj 

výdavky, ako sú náklady na tlač a cestovné (Zappala, 2004, s. 66) 

Medzi zásadné rozhodnutia organizácie, firmy, inštitúcie, teda subjektu, patrí rozhodnutie, 

či si aktivity v oblasti public relations bude organizovať vo vnútri organizácie – „in house“ alebo 

bude tieto služby získavať z vonkajšieho prostredie „out of house“. Pri tomto rozhodovaní je 

potrebné uvedomiť si, že proces PR je v zásade dôverný, to znamená že know-how je určené len 

pre prísne zainteresované osoby. Nemalo by sa stať, že našu stratégiu, či taktiku prevezme 

konkurencia a naše plány budú zmarené. Na druhej strane – realizácia celého procesu je určená 

verejnosti, teda našim cieľovým skupinám. Samozrejme, ak sa subjekt rozhodne spolupracovať 

s agentúrou, aj vtedy budeme hovoriť o dôvernom procese, pretože každá agentúra by mala 

dodržiavať etický kódex. Na druhej strane si subjekt musí byť vedomý, že bez interných 

informácií si ani agentúra neporadí, takže je potrebné sa pripraviť na pravidelnú komunikáciu 

s agentúrou, prípadne vyčleniť osobu, ktorá bude kontaktom pre pracovníkov PR agentúry.  

V rámci interného zabezpečenia komunikácie si subjekt tvorí v rámci organizačnej 

štruktúry miesto pre PR, často býva súčasťou marketingového oddelenia, prípadne PR oddelenia, 

alebo oddelenia pre styk s verejnosťou a médiami a pod. Niektoré subjekty, napr. malé firmy, 

prípadne živnostníci ktorí si z rôznych dôvodov, často aj finančných, nezabezpečujú pravidelnú 

komunikáciu, si objednávajú služby „ad hoc“, teda od prípadu k prípadu. Ak službu potrebujú 
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napr. pri otvorení novej drobnej prevádzky, objednajú si službu PR manažéra len na tento jeden 

konkrétny prípad, prípadne si takto službu objednávajú, ak nastane krízová situácia. Je to vždy 

lepšie riešenie, ak si nedôverujú v kontakte s verejnosťou, s médiami.  

Kontakt s médiami je rozhodujúci pri realizácii PR aktivít. Preto je potrebné mať prehľad 

o tom, ako fungujú médiá, v akom mediálnom prostredí pôsobia a aký je mediálny systém tam, 

kam subjekt vstupuje so svojimi aktivitami.  
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7  Mediálna komunikácia (masová) 

Je formou sociálnej komunikácie a existuje v podstate od vzniku masových médií, teda od 

vynálezu kníhtlače (rôzne formy komunikácie existovali samozrejme aj pred kníhtlačou – divadlo 

a pod., avšak nemali sprostredkovateľa – médium), ale najmä od vzniku rozhlasu, keďže signál 

mohli prijímať milióny poslucháčov.  

Mediálna komunikácia je sociálna komunikáciu, ktorú charakterizuje:  

 

- celospoločenský záber komunikačného procesu (v globálnom, regionálnom, či 

miestnom zmysle), 

- jednosmernosť komunikačného procesu, 

- inštitucionalizácia komunikačného procesu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom 

špeciálne organizovaných technologicko-komunikačných činností v masmédiách, ktoré 

tvoria mediálne organizácie a technológie šírenia. 

 

Je charakteristická pre industrializovanú a urbanizovanú spoločnosť 20. storočia 

a uskutočňuje sa s výraznou podporou technológií (Valček, 2011, s. 193-194). Podľa McQuaila 

(2009, s. 30) možno vychádzať aj z jednotlivých rovín sociálnej organizácie, v ktorej sa 

komunikácia uskutočňuje. Potom možno masovú komunikáciu poňať ako jeden z niekoľkých 

celospoločenských  komunikačných procesov a síce ako proces, nachádzajúci sa na vrchole 

pyramídy rozvrstvenia komunikačných procesov, usporiadaných podľa miery zospoločenštenia. 

Mediálnu komunikáciu možno považovať za súčasť verejnej komunikácie. Pojem mediálna 

komunikácia sa v priebehu deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia postupne nahradzuje 

označením masová komunikácia, resp. pojem masová komunikácia nadobúda špecifický význam 

ako označenie pre historicky podmienené obdobie ľudského dorozumievania a terminologicky sa 

odlišuje od mediálnej komunikácie. Výraz mediálna komunikácia zdôrazňuje priebeh 

komunikačného správania, zvlášť prítomnosť sprostredkujúceho činiteľa (média), ktorého povaha 

ovplyvňuje očakávania (apercepciu) zo strany publika a ktorého technológia a organizačná 

podoba má vplyv na vznik a konečnú podobu mediálneho produktu. Pojmu mediálna 

komunikácia vtlačil terminologickú povahu James Watson, ktorý vymedzil jej postavenie 

v typológii sociálnej komunikácie (Reifová a kol., 2004, s. 102).  
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Pod pojmom médium Tomandl rozumie to, čo sprostredkováva  niekomu nejaký odkaz 

(pomáha vyjadriť vôľu, sprostredkúva poznatok, či skúsenosť, ponúka názor, zabáva...) teda 

médium komunikačné (Tomandl, 2012, s. 12). Valček konštatuje (rovnako ako Jirák, Köpplová), že 

„sú však médiá, ktoré umožňujú úplne odlišný typ komunikácie – komunikáciu z jedného miesta 

produkcie na nespočetné skupiny príjemcov. Týmto terciálnym médiám sa často hovorí masové 

médiá. Tie sa najčastejšie stotožňujú s tlačou, rozhlasom a televíziou. Uvažuje sa aj o existencii 

kvadrálnych médií, ktoré  využívajú primárne médiá a kombinujú v sebe potenciál médií 

sekundárnych i terciálnych – tieto médiá (umožnené digitalizáciou informácie a vyskytujúce sa 

napríklad v prostredí internetu) sa niekedy označujú aj ako sieťové médiá“ (Valček, 2011, s. 202).  

V mediálnej komunikácii je médium dôležitým článkom  medzi komunikátorom 

a adresátom. Médiá sú prostriedky masovej komunikácie, ktoré prenášajú informácie v rôznych 

formách a za rôznym účelom. Obvykle majú podobu mediálnych organizácií, ktorých odkazy sú 

verejne dostupné, štandardizované, vyrábané mediálnymi profesionálmi a za pomoci technických 

prístrojov šírené k veľkému heterogénnemu a disperznému publiku. Komunikácia 

prostredníctvom médií je interpersonálne nepriama, tzv. parasociálna a nepretržite pôsobiaca 

(Reifová a kol., 2004, s. 139).  

Forma a podoba mediálnej komunikácie je závislá od technologického vývoja, v súčasnosti 

už hovoríme o sociálnych médiách, masová komunikácia nepotrebuje sprostredkovateľa 

(komunikátora – redaktora, dramaturga a pod.), ako pri tradičných médiách, okrem 

technologického sprostredkovateľa. O to viac do popredia vystupuje kultúra komunikácie, ktorá 

sa dá chápať rôzne, od kultúry používania jazyka, cez prostredie, v ktorom prebieha komunikácia 

až po etický rozmer komunikácie prostredníctvom sociálnych médií.  

Výskumu posledných rokov preukázali, že novinári nemôžu existovať bez informácií od 

pracovníkov public relations. Znamená to, že novinári tvoria svoje články aj na základe 

dostupných PR informácií, neznamená to však, že by novinárska profesia stratila svoje 

postavenie. Práve naopak, aj na základe týchto faktov je dôležité konštatovanie, že nezávislí 

novinári sú nesmierne potrební na vytváranie spoločenskej rovnováhy. Masová komunikácia – 

akcentuje spoločenský rozmer komunikácie, jej dosah, povahu skupiny adresátov a mediálne 

účinky. Je to proces prenosu oznámenia od komunikátora k adresátovi, pričom komunikátor je 

komplexná organizácia, ktorá zamestnáva profesionálov a adresátom je  disperzné publikum. 

Mediálna komunikácia zdôrazňuje priebeh komunikačného chovania, pričom je nevyhnutná  

prítomnosť média (sprostredkovateľa) a zároveň ovplyvňuje očakávania publika. Technológia a 

organizačná povaha média má vplyv na vznik a podobu mediálneho produktu.  
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Americký politológ Harald Laswell 1948 načrtol schému jednosmerného toku informácií. 

 

- Kto hovorí → Čo → Komu → S akým efektom 

- Základný vzťah Komunikátor - Komunikant 

- Komunikátor – inštitúcia, redakcia (redaktor, moderátor) 

- Komunikát – mediálny (žurnalistický) prejav 

- Komunikačný technický prostriedok – médium – tlač, rozhlas, televízia... 

- Komunikant – adresát, recipient 

- Komunikačný účinok – procesy, vyvolané sledovaním médií 

 

Žurnalistická informácia je časovo alebo spoločensky aktuálna informácia, ktorá sa v 

mediálnom (novinárskom) prejave prostredníctvom novinárskeho celku šíri masovými médiami 

verejne a pravidelne, pričom zachováva atribúty, ktorými sú aktuálnosť – periodicita – publicita. 

Typy médií rozdeľujeme na základe viacerých kritérií. 

 

Podľa dosahu 

Nadnárodná 

Celoplošná 

Nadregionálna 

Regionálna 

Lokálna 

 

Podľa vlastníctva 

Verejnoprávne médiá 

Súkromné (komerčné, privátne) médiá 

 

Podľa zamerania na publikum 

Všeobecné 

Záujmové 

Odborné  

stavovské 

 

Podľa vzhľadu 

Novinový formát 

Magazínový formát 

Čiernobiely 

Farebný 

Jednozväzkový 

Zošitový a pod. 

 

Členenie z hľadiska ich nosičov 

Tlačené médiá 

Multimédiá (nové médiá) 

Internet – online žurnalistika 

CD-ROM, DVD,videotext 

Elektronické médiá 

Rozhlas 

Televízia 

(Chudinová, 2014) 
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Podľa periodicity 

Denníky 

Týždenníky 

Mesačníky 

Štvrťročníky 

Obdenníky 

Občasníky 

 

Ďalej môžeme médiá deliť na komunikačné kanály osobnej a neosobnej komunikácie, 

pričom pod pojmom komunikačné kanály rozumieme cestu, prostredie prenosu záujmovej 

informácie. Kanály osobnej komunikácie znamenajú prenos informácie osobne, kanály neosobnej 

komunikácie znamenajú prenos cez sprostredkovateľa – médium. Sú to tlačové médiá (denníky, 

časopisy, publikácie, elektronické médiá, out of home médiá (veľkoplošná reklama), výstavy 

a veľtrhy, internet, ostatné (DVD, CD, mp3 a pod.). Podľa dôveryhodnosti je poradie médií 

nasledovné: individuálna prezentácia (malá cieľová skupina, jednotlivec), personalizovaná 

komunikácia (telefonát, direkt mail a pod.), špecializované médiá (odborná tlač, záujmová tlač), 

masmédiá hlavného stredného prúdu mainstreamové médiá, reklama. Kľúčovým činiteľom – 

sprostredkovateľom posolstiev sú však masové médiá, ktoré majú silný vplyv na verejnú mienku, 

predstavujú nevolenú moc v štáte (zákonodarná, výkonná a súdna moc), svojou autenticitou 

a schopnosťou sprostredkovať autentické zážitky, konkrétny príbeh, či pôsobiť na emócie, sú 

silným nástrojom prenosu posolstiev a preto sú v mimoriadnej pozornosti politikov aj verejnosti.  

Úspechom PR pracovníkov je, ak sa niektorá časť tlačovej správy objaví v médiách, 

prípadne aj celé pasáže. Samozrejmosťou sú aj sprievodné materiály k tlačovým správam, 

fotografie, audio, či videonahrávky - podcasty. Takéto materiály vítajú predovšetkým nízko 

nákladové médiá, napr. rozhlasové stanice, ktoré sa špecializujú na hudbu, ale prinášajú aj správy 

a nemajú personálne ani finančné možnosti posielať napr. na tlačové konferencie redaktorov.  
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8  Nástroje public relations 

Za kľúčový nástroj PR možno považovať médiá (masové média). Majú schopnosť 

v jednom okamihu osloviť tisícky, ba až milióny recipientov v jednom okamihu - vzhľadom na 

rozvoj sociálnych médií tieto čísla narastajú. Z hľadiska PR majú preto masové médiá prioritu. 

Do úvahy však treba vziať aj silu sociálnych médií, prostredníctvom ktorých možno oslovovať 

milióny recipientov - z hľadiska marketingovej komunikácie - spotrebiteľov doslova na celom 

svete. Ide však vždy o to, vybrať si správnu cieľovú skupinu.  

Je to teda len vedeckým potvrdením skutočnosti, že redakcie médií sú dnes zaplavované 

množstvom PR informácií a profesionáli v oblasti public relations majú stále väčší problém 

presadiť sa v médiách. Nielen preto, že pre redakcie je ťažké vybrať z množstva ponúkaných 

informácií práve tie, ktoré môžu zaujať cieľovú skupinu konkrétneho média, ale aj preto, že 

redakcie spravidla majú prijaté vnútorné etické normy na publikovanie informácií, čím sa PR 

správy môžu dostať na vedľajšiu koľaj. Treba akceptovať aj skutočnosť, že každá PR správa, 

ktorá prichádza do redakcií obsahuje informáciu, to znamená, že ani médiá nemôžu úplne 

ignorovať PR správy. Ak by tak urobili, ochudobnili by svojich recipientov o dôležité informácie, 

a to aj napriek tomu, že môžu pochádzať z dielne oddelení médií a vzťahov s verejnosťou 

ministerstiev, štátnych, samosprávnych inštitúcií, či iných štátnych a verejných organizácií. 

V každom prípade platí, že z hľadiska vplyvu na verejnú mienku sú masové médiá v mimoriadnej 

pozornosti verejnosti aj politikov. 

Reálnym účelom vzťahov s médiami je zlepšiť povesť organizácie a jej produktov, 

informovať a ovplyvňovať cieľové skupiny. Všeobecne platí, že public relations využívajú firmy 

v tomto poradí dôležitosti:  

˗ zlepšovanie mena spoločnosti alebo imidžu značky;  

˗ zväčšovanie (a zlepšovanie) svojho mediálneho obrazu; 

˗ zmenu postojov cieľových skupín (napr. zákazníkov); 

˗ zlepšenie vzťahov s komunitou; 

˗ zvyšovanie svojho podiel na trhu; 

˗ ovplyvňovanie vládnej politiky na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni; 

˗ zlepšenie komunikácie s investormi a ich poradcami; 

˗ zlepšenie pracovných vzťahov. 
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Mohlo by sa zdať, že vzťahy s médiami sú až druhoradé, ale v skutočnosti môžu byť tieto 

ciele dosiahnuté výraznejšie za asistencie mediálneho pokrytia. Dobrý redakčný komentár 

o finančných výkonoch spoločnosti urobí oveľa viac v prospech dôvery súkromných investorov, 

ako „trblietavé“ výročné správy. Napokon - pre mnohých investorov je ekvivalentom auto 

brožúra, pričom pre záujemcov o kúpu bude oveľa zaujímavejší názor redaktora motoristického 

magazínu na konkrétne vozidlo. Aj keď komunikácia v rámci zamestnaneckých programov je 

dôležitá, dobré mediálne pokrytie prispeje tiež k ovplyvňovaniu zamestnaneckých postojov. 

Mnohí zamestnanci sa často o rozvoji spoločnosti dozvedia najviac z novín. Aj keď komunikácia 

zamestnancov je v dobrej firme dôveryhodná, zamestnanci aj naďalej kladú na názory 

nestranných novinárov veľký dôraz. (Bland, Theaker, Wragg, 2005, s. 55, 56). 

Clemente (2003) uvádza medzi základné zložky správy – tvorba a rozširovanie materiálov, 

napr. tlačové vyhlásenia, informačné dokumenty o politickej strane s cieľom zaistiť publicitu;  

prejavy – organizovanie príležitostí k prejavom hovorcov, najmä pred otvoreniami alebo ako 

reakcie v krízových situáciách. Zaradiť sem možno aj novšie formy PR, ktoré hovorcovia 

využívajú na komunikáciu čoraz častejšie: blogovanie, press relations, guerilla marketing, viral 

marketing, e-marketing, sociálne siete – Facebook, Twitter, Youtube. To, akú formu komunikácie 

si PR pracovník zvolí, závisí aj od jeho vlastnej komunikačnej a technologickej kompetencie. 

Public relations využíva na ovplyvňovanie verejnosti tieto nástroje (formy): 

˗ tlačová správa, 

˗ tlačová konferencia, 

˗ press foyer, 

˗ press trip, 

˗ astroturfing, 

˗ spin, spin doctoring (Ftorek, 2009, s. 25).  

Niektorí autori ku komunikačným nástrojom PR zaraďujú aj organizovanie udalostí – 

event, lobing, sponzoring (Labská, Tajtáková, Foret, 2009, s. 191-192). Svoboda rozoznáva 

kanály osobnej a neosobnej komunikácie, medzi kanály neosobnej komunikácie zaraďuje: 

˗ tlačové médiá, 

˗ elektronické médiá, 

˗ out of home médiá, 

˗ výstavy a veľtrhy, 

˗ internet,  

˗ ostatné - CD, DVD a pod. (Svoboda, 2009, s. 23). 
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D. Hejlová uvádza nasledovné PR nástroje:   

˗ Media relations – tlačové správy, tlačové konferencie, tlačové brífingy- (dopl. E. Ch.) 

˗ Eventy – udalosti, výstavy, veľtrhy... 

˗ Digitálna komunikácia – sociálne siete.. 

˗ Sponzoring- fin. al. hmotná podpora 

˗ Krízová komunikácia 

˗ Odporúčania – celebrít, expertov... 

˗ Fundrising – zbieranie finančnej podpory (Hejlová, 2015, s. 135). 

Najrozšírenejšími prostriedkami v rámci media relations – nositeľmi posolstiev sú tlačové 

správy, tlačové konferencie, plánované rozhovory, odborné expertné texty a pod. Spoločným 

cieľom je dosiahnutie publicity prostredníctvom poskytovaných odborných a vecných informácií. 

 

Prostriedky - techniky komunikácie s médiami v rámci media relations: 

Klasické prostriedky 

- tlačová správa 

- tlačová konferencia  

- tlačové vyhlásenie 

- tlačový brífing 

- press trip 

- press klub 

- eventy pre médiá 

- Interview  a pod. 

Novšie formy PR, ktoré sa využívajú na komunikáciu čoraz častejšie:  

- blogovanie,  

- press relations,  

- guerilla marketing,  

- viral marketing,  

- e-marketing,  

- sociálne siete – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 

 

Napriek novým moderným formám komunikácie PR pracovníkov médiami, nie je potrebné 

zatracovať ani klasické formy.  Tou najfrekventovanejšou formou stále zostávajú tlačové správy, 

ktoré PR pracovníci posielajú do redakcií. Tlačová správa by mala napĺňať aspoň niektoré 

potreby novinára z hľadiska času spracovania (redakčná uzávierka), aktuálnosti, blízkosti, 



49 

nových skutočností, spoločenského významu. Samozrejme pre žurnalistov sú príťažlivé príbehy, 

ktoré hovoria o konkrétnom osude, škandálne odhalenia, konflikty a pod. Platí však, že PR 

pracovník by mal do médií posielať podľa možnosti tlačové správy ktoré sú pozitívne alebo 

neutrálne. Negatívnym a iným neobhájiteľným, či nevysvetliteľným informáciám sa vyhýbajú, 

pričom negatívne tlačové správy sa zvyčajne posielajú iba ako oznámenie a krízovej situácii. 

Napr. pri ekologickej katastrofe nie je možné mlčať zo strany subjektu, ale naopak aktívne sa 

ujať komunikácie, na zvládnutie krízy. Pri každej tlačovej správe alebo udalosti pre novinárov, je 

potrebné pamätať na ich potreby a možnosti, vrátane technologických. Nezvoláme tlačovú 

konferenciu alebo brífing na miesto, kde nie je signál na prenos informácií a pod.  

Redakcie sú dnes zahrnuté tlačovými správami, pozvánkami na tlačové a iné podujatia, PR 

výstupmi a preto PR pracovníci - agentúry musia ponúkať zaujímavý fakt, či príbeh, ktorý 

zaujme  novinára. Žurnalista môže s ponúkanými materiálmi a informáciami pracovať, avšak 

musí pridať vlastné poznatky a fakty, aby sa takáto informácia stala novinárskou, žurnalistickou 

informáciou. To je zasa nevýhoda pre PR pracovníkov, keďže nemajú dosah na konečné 

vyznenie novinárskeho útvaru. 

Mickie Kennedy, zakladateľka eReleases rovnako konštatuje, že časy a technológia sa 

mohli zmeniť, ale existuje niekoľko vecí, ktoré možno dosiahnuť tlačovou správou, vďaka ktorej 

je jej použitie dnes rovnako relevantné, ako keď Ivy Lee žil: 

˗ Tlačová správa môže rýchlo a efektívne zdieľať informácie o udalosti, produkte, 

sľube, stretnutí alebo množstve ďalších udalostí - akejkoľvek situácii, v ktorej sa 

rovnaké informácie musia dostať ku všetkým. 

˗ Tlačová správa poskytuje príležitosť, aby sa subjekt podelil o svoj názor na to, prečo 

je produkt špeciálny, odpovedali na tvrdenia ostatných, vysvetlili, prečo je 

organizácia dôležitá atď.,  

˗ Tlačová správa ponúka najlepšiu príležitosť na to, aby bola záruka, že informácie o 

produkte, o mieste, dátumy a časy udalosti, atď., budú zdieľané s verejnosťou 

správne. 

Viac ako 100 rokov po uvedení tlačovej správy ako inovácie do priestoru PR spoločnosťou 

Lee, zostávajú tlačové správy dôležitým nástrojom na pritiahnutie pozornosti spravodajských 

médií k informačným informáciám. Tlačové správy, sú dokumenty v špecifickom formáte a teraz 

sa používajú na rôzne účely, medzi ktoré patria: 

˗ Poskytovanie nových informácií v situáciách, keď spoločnosť potrebuje riešiť 

problém, reagovať na krízu alebo zdieľať všeobecné informácie. 
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˗ Oznámenia jednotlivcov, ktorí kandidujú na volenú funkciu, alebo odpovede 

kandidátov na obvinenia vznesené proti nim. 

˗ Spoločnosť oznamujúca nový alebo vylepšený produkt / službu. 

˗ Spoločnosť oznamujúca rozmach predaja alebo reakcie na obvinenia proti nim. 

˗ Zdieľanie údajov, štatistík, tipov, trendov, perspektív alebo iných súvisiacich 

informácií, ktoré by boli zaujímavé pre konkrétne odvetvie. 

˗ Autor alebo vydavateľ zdieľajúci informácie o vydaní novej knihy. 

˗ Informácie od umelcov, ktorí zdieľajú správy o svojom najnovšom albume, filme, 

predstavení atď. (Kennedy, online, 2019)  

Tlačová správa odpovedá na základné otázky rovnako, ako novinárska správa: kto?  čo? 

 kedy? kde?  ako?  prečo? Z kompozičného hľadiska je najvýhodnejšie využívať významovú 

stavbu , tzv. obrátená pyramída. To znamená, že na začiatku správy budú uvedené najdôležitejšie 

informácie, nasledujú menej dôležité. Tlačová správa využíva aj logický a emfatický postup.  

Logický má na čele správy najdôležitejší fakt, emfatický má na začiatku najzaujímavejší fakt. 

Oba môžu byť súčasťou významovej skladby tlačovej správy.  

 

Obrátená pyramída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Obrátená pyramída 

Zdroj: autorka 
 

V ďalšom texte je ukážka tlačovej správy z obdobia pôsobenia utorky na Ministerstve 

kultúry SR v rokoch 2010-2012. 

Menej dôležité fakty 

Najdôležitejšie alebo 

najzaujímavejšie fakty 

 

Najmenej dôležité 
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Financovanie záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva 
 
Obnova a záchrana kultúrneho dedičstva patrí k prioritám 

ministerstva kultúry SR v tomto volebnom období. Rezortu sa podarilo 

alokovať historicky najvyšší objem investičných zdrojov, ktoré môžu byť 

použité na záchranu a obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva 

v rokoch 2011-2014 v sume viac ako 144 miliónov eur.  

 

Finančné prostriedky sa môžu čerpať z dvoch zdrojov. Je to predovšetkým štátny 

rozpočet a štrukturálne fondy. Zo štátnych zdrojov (rozpočet) už dnes môže ministerstvo 

garantovať 20 miliónov eur, ktoré sú k dispozícii v rámci dotačného systému ministerstva 

v programe Obnovme si svoj dom.  Z celkového objemu finančných zdrojov na Európske 

hlavné mesto kultúry (70 miliónov eur vrátane 15% spoluúčasti štátu) bude 25 miliónov 

eur využitých predovšetkým na obnovu  kultúrneho dedičstva.  

Dobrou správou pre obnovu kultúrneho dedičstva je aj jeho širšie zapojenie do 

cestovného ruchu. Po dohode s ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

a jeho zložky SACR (Slovenská agentúry pre cestovný ruch) bude 10-15 miliónov eur  

vyčlenených na samostatnú výzvu určenú pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. 

Predovšetkým na projekty, ktoré budú spojené s obnovou a ďalším využitím národných 

kultúrnych pamiatok.  Cieľom je efektívnejšie zapojiť aj súkromný sektor, pričom podiel 

poskytnutých finančných zdrojov a vlastných zdrojov súkromných osôb bude 50:50%. 

Takmer 11,5 miliónov eur je k dispozícii z Nórskeho finančného mechanizmu, vrátane 15% 

štátnej spoluúčasti. V rámci Nórskeho finančného mechanizmu by mala byť aj veľkorysejšia 

podpora torzálnej hradnej architektúry. 

V spolupráci s úradom vlády SR sa ministerstvo kultúry snaží nastaviť výzvu 

a priorizovať oblasť kultúrneho dedičstva. Je faktom, že cirkev na Slovensku spravuje 

takmer polovicu kultúrneho dedičstva, avšak možnosti podpory zo štrukturálnych fondov 

cirkev nemá takmer žiadne a štátne zdroje sú obmedzené.  Snahou MK v spolupráci 

s úradom vlády preto bude, aby finančné prostriedky boli smerované práve do oblasti 

sakrálnych pamiatok, kostolov a pod.  
 

 

4.4.2011 

M I N I S T E R S T V O  K U L T Ú R Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y   

 
R E F E R Á T  S T Y K U  S  M É D I A M I   

P H D R .  E V A  C H U D I N O V Á ,  H O V O R K Y Ň A  M K  S R  A  V E D Ú C A  R E F E R Á T U  

M K  S R  N Á M .  S N P  3 3  B R A T I S L A V A  8 1 3  3 1  

T E L E F O N : 4 2 1 -  2 - 2 0 4  8 2  1 1 0 ,  M O B I L :  4 2 1 - 9 0 5  4 9 5  2 3 1  
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Ďalšia ukážka je z aktuálneho obdobia, keď manažér PR a marketingu Dopravného podniku 

poslal mail redakciám, kde je vidno aj prílohy: tlačovú správu, zvukovú nahrávku a fotografiu.  

Print screen mailu, ktorým manažér PR Dopravného podniku Bratislava posiela tlačovú 

správu do redakcií. Už v tele správy sa snažil zaujať novinárov tak, aby si otvorili prílohu 

s podrobnejšími informáciami, priložil fotografie a zvukovú informáciu, využiteľnú v redakciách.  
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Tlačová správa Dopravného podniku Bratislavy, a.s. 

 

Na oslavy Nežnej revolúcie vypraví DPB historické vozidlá, ktoré 

vozili študentov na protesty v roku 1989. Verejnosť prosí o pomoc 

 

Dopravný podnik hľadá dobové fotografie, podľa ktorých na veteránoch obnoví 

vtedajšie revolučné nápisy. Vozidlá chce vyzdobiť aj  historickými československými 

vlajkami. 

Dopravný podnik Bratislava sa chce výrazným spôsobom zapojiť do osláv 30. výročia 

Nežnej revolúcie. V nedeľu 17. 11. vypraví do ulíc rovnaké vozidlá, aké v roku 1989 vozili 

študentov na protesty a ďalšie historické električky a autobusy.  

Sme hrdí, že aj bratislavská MHD bola pred 30 rokmi neoddeliteľnou súčasťou Nežnej 

revolúcie. Po celom meste vtedy premávali autobusy, električky i trolejbusy vyzdobené 

vlajkami a oblepené veľkými nápismi, ktoré burcovali verejnosť proti vláde totalitného 

režimu. Nápisy vtedy svojpomocne pripravovali naši kolegovia, ktorí sa snažili za pomoci 

verejnej dopravy podporiť ľudí v účasti na revolúcii. 

Túto nedeľu 17. 11. chce DPB revolučnú atmosféru pripomenúť. Do ulíc preto vypraví 

až 9 historických a retro vozidiel, aké jazdili v Bratislave v 80. rokoch. Dokonca pôjde aj 

presne o tie vozidlá, aké pred 30 rokmi vozili študentov a ďalších Bratislavčanov na 

protesty. Aby bol zážitok autentickejší, DPB ich v spolupráci so Slovenským národným 

múzeom oblepí identickými dobovými nápismi a transparentmi, aké niesli v roku 1989. 

 

DPB prosí verejnosť o pomoc. Zháňa dobové fotografie 

Verejnosť preto Dopravný podnik žiada o pomoc. Zháňa dobové fotografie či iné 

materiály, ktoré by zobrazovali, ako vyzerala bratislavská MHD počas revolúcie. Ocení aj 

spomienky či akékoľvek príbehy. Na základe získaných fotografií sa DPB bude snažiť obnoviť 

pôvodné dobové transparenty, ktoré v nedeľu pripevní na niekoľko vozidiel bratislavskej 

MHD.  

Materiály môže verejnosť zasielať na e-mail marketing@dpb.sk alebo na Facebook 

Dopravného podniku Bratislava, kde bude taktiež zverejnený ich výber s uvedením autorov. 

Historické vozidlá budú premávať na špeciálnych linkách N89 na Bratislavský hrad, 

okruhom po centre mesta i do Rače a Ružinova. 

Špeciálna linka N89, na ktorú budú vypravené historické trolejbusy a autobusy, bude 

voziť návštevníkov na Bratislavský hrad, kde Slovenské národné múzeum organizuje 

veľkolepú výstavu o novembri 1989 “N89 - Cesta k slobode”, ktorej je Dopravný podnik 

Bratislava partnerom. Jej trasa bude Nemocnica sv. Michala - Medická záhrada - Kollárovo 

námestie - Hodžovo námestie - Bratislavský hrad - Červený kríž - Horský park Búdková. 

Historické električky budú premávať na okružnej linke s rovnakým označením N89 z 

Hviezdoslavovho námestia na Námestie SNP, Obchodnú, Blumentál, Špitálsku, Námestie 

SNP, tunel a okolo Mosta SNP späť na Hviezdoslavovo námestie. Obe linky budú premávať 

zadarmo od 12:00 do 18:00 v 20-minútových intervaloch.  

Premávka na oboch linkách N89 bude bezplatná. 

DPB okrem toho vypraví dve retro električky Tatra T3 aj na bežné linky 3 a 9, ktoré 

prepájajú Raču s centrom mesta a Ružinovom. Prestup medzi všetkými historickými linkami 

bude možný medzi zastávkami Vysoká a Kollárovo námestie. 



54 

Unikátny trolejbus s designom od Patrika Kotasa sa po 10 rokoch vráti do 

ulíc Bratislavy 

DPB si pripravil prekvapenie aj na sobotu 16. 11. Do ulíc Bratislavy na jeden deň 

vráti unikátny trolejbus Škoda 21 Tr. Ten bol vo svojej dobe najmodernejší na Slovensku a 

predstavoval obrovský generačný skok kvality cestovania. Jeho nadčasový design navrhol 

svetoznámy architekt Patrik Kotas. Začiatkom nového tisícročia sa mal stať základom pre 

novodobú históriu trolejbusov na Slovensku, žiaľ, nakoniec bolo do Bratislavy dodané jediné 

vozidlo. 

To sa nám teraz podarilo po 10 rokoch v rámci osláv 110. výročia trolejbusov v 

Bratislave spojazdniť a budeme ho používať ako autoškolské vozidlo na výcvik nových 

šoférov. Ešte predtým ho na jeden deň vypravíme na špeciálnu linku cez celé mesto, aby 

urobil radosť Bratislavčanom i návštevníkom mesta. 

Rodiny si môžu urobiť netradičný výlet trolejbusom napr. na Kolibu, Bratislavský hrad 

či do Horského parku. Cestovné lístky budú stáť 1 euro, deti do 6 rokov sa odvezú 

zadarmo. Cestovný poriadok špeciálnej linky “Máme spoločný cieľ” nájdu cestujúci na 

www.dpb.sk a na Facebooku DPB. 

 

 

Martin Žarnovický 

manažér PR a marketingu DPB 

zarnovicky.martin@dpb.sk 

 

 

http://www.dpb.sk/
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9  Veľtrhy a výstavy 

Medzi nástroje public relations viacerí autori radia aj veľtrhy, výstavy a eventy a zaraďujú 

ich zvyčajne medzi externé nástroje, ale dajú sa vhodne využiť aj v internej komunikácii. Veľtrhy 

majú komerčné zameranie, cieľom je najmä posilnenie obchodných vzťahov a hospodárskej 

spolupráce.  

Historický pohľad na veľtrhy pripomína, že existencia trhu zabezpečovala pravidelnú 

výmenu tovarov, uspokojovala biologické potreby mestského obyvateľstva, ale aj obohatenie 

materiálnej kultúry dedinského obyvateľstva. Na trhoch prebiehala výmena 

poľnohospodárskych produktov za remeselné produkty, 8. – 9. storočie znamenalo formovanie 

remeselnej výroby. V Čechách už za Přemyslovcov v polovici 10. storočia sa začali raziť prvé 

peniaze, 12. – 14. storočie znamenalo výrazný rozmach poľnohospodárstva a remesiel. 

Vznikala sociálna štruktúra – šľacha, poddaní, mestský patriciát. Trhy sa od počiatku vyvíjali 

ako lokálne centrá výmeny tovarov, producenti v 11.-15. storočí však nedokázali vyrábať tovar 

rovnorodej kvality, materiálu, dizajnu, ale prinášali originálne kusy. Vynález kníhtlače v r.1492 

(Johannes Genfleisch zum Guttenberg) ovplyvnil všetky odbory ľudskej činnosti a znamenal 

prevrat v oblasti komunikácie. Zrodili sa nové informačné a reklamné prostriedky – noviny 

a plagáty, objavil sa periodická tlač, čo znamenalo skutočný zrod žurnalistiky, novinovej 

inzercie. Prvý uhorský kráľ Štefan I. vydal nariadenie, ktorým vznikla tradícia jarmočných 

trhov a právo konať trh bola jedna z najstarších výsad stredovekých miest a znamenalo to aj 

napĺňanie kráľovskej aj mestskej pokladnice. V 15. storočí sa v Prešporku konali Výročné trhy, 

ktoré trvali mesiac, v mestách sa konali aj týždenné trhy. Trhy v 16.- 18. storočí súviseli 

s rozvojm cechov, konali sa v spišských mestách, organizovali ich v Kežmarku, v Levoči 

a súviseli s rozvojom cechov, treba však povedať, že medzi cechmi vládla konkurencia, 

obmedzovanie prístupu na trhy a pod. V Prešporku (Bratislave) v roku 1808 trhový richtár 

dohliadal na používanie miestnych mier a váh, platili tzv.  bratislavské miery, na trhoch sa 

objavovali rôzne remeslá a remeselníci, súkno, modrotlač, či hrebenári, klobučníci, krpčiari, 

šafraníci, medovnikári, výrobcovia pušného prachu. V 17.-18. storočí trhy slúžili napríklad aj 

na oznamovanie dôležitých udalostí. Vývoj vedy umožnil, že sa objavila fotografia, čo 

znamenalo ďalší posun. V roku 1839 vnikla v meste  Londýn prvá plagátová spoločnosť pre 

reklamu, druhá polovica 19. storočia znamená nástup reklamy. Neskôr v roku 1895 vznikol 
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filmy (bratia Lumiérovci, Francúzsko), neskôr vznikol  rozhlas a televízia. So vznikom 

Československej republiky sa objavila snaha o prezentáciu úspechov prvej republiky, vznikol 1. 

veľtržný areál – 1928 Praha Holešovice (Pavlů, 2009, s. 46). Na Slovensku dobový veľtržný 

plagát od ešte nie veľmi známeho maliara Martina Benku zobrazuje prístavného robotníka 

v slovenskom ľudovom kroji na pozadí Bratislavského hradu a oznamuje, že Orientálny trh sa 

uskutoční od 6. do 15. augusta 1921 v blízkosti dnešného mosta Apollo v oblasti prístavu. Prvý 

ročník znamenal 1 521 vystavovateľov, z toho 287 zahraničných 1 500 štvorcových metrov 

výstavnej plochy, prihlásili sa väčšinou menšie firmy s mini expozíciami a o veľtrh bol 

obrovský záujem. Za deväť dní zaznamenali 145-tisíc návštevníkov, o polovicu viac, ako 

mala vtedy Bratislava obyvateľov. Tretí ročník sa konal už ako Medzinárodný dunajský 

veľtrh.  Mestské zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie vybudovať nové výstavisko, pričom sa 

vraj rozhodovalo medzi Tehelným poľom a dunajským nábrežím pod Hradom . Dunajské 

veľtrhy sa konali až do roku 1942. Potom ich prerušila druhá svetová vojna (Jancura, 2011, 

online). 

Po vojne vznikol už nový areál, ale slúžil na iné účely a preto nastal presun veľtržného 

konania do Brna. V Parku kultúry a oddychu (dnes areál River park) na nábreží Dunaja sa potom 

konali mnohé výstavy, medzinárodný chemický veľtrh Incheba. Ukázala sa však potreba nových 

pavilónov. Podnik zahraničného obchodu bol pôvodne organizátorom veľtrhov, v roku 1971 bol 

založený podnik zahraničného obchodu INCHEBA, ktorý bol oprávnený na komplexnú 

propagačnú činnosť najmä v zahraničí. Neskôr sa zakladá tradícia bratislavského veľtržného 

života. Vzniká rovnomenný medzinárodný chemický veľtrh INCHEBA. Výstavný areál Incheby 

sa v 90-tych rokoch presunula do Petržalky do novovybudovaného areálu, kde sa do dnes konajú 

veľtrhy a výstavy rôzneho charakteru. Druhým veľtržným areálom na Slovensku je agrokomplex 

– Národné výstavisko, štátny podnik v Nitre, ktoré má tradíciu už od roku 1974 a pôvodne slúžilo 

na poľnohospodárske výstavy. V súčasnosti sa tu koná ročne viac ako 40 podujatí. Tretím 

najväčším výstaviskom na Slovensku je Expo center v Trenčíne, a.s., pričom Trenčín usporadúva 

ročne okolo 20 výstav a veľtrhov.  

Historické fakty potvrdzujú, že veľtrhy a výstavy mali vždy významné postavenie, ktoré 

súviselo s rozvojom obchodu, nie je to inak ani dnes. D. Pavlů označuje veľtrh za multimédium, 

pretože je to podľa neho plnohodnotné médium marketingovej komunikácie, slúži na 

komunikáciu informácií v odbore, zhmotňujú širšie komunikačné súvislosti, má časovo 

priestorovú danosť, pôsobí na všetky zmysly, využíva všetky prostriedky komunikačného mixu, 

pričom určite slúži reklame a public relations.  
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Veľtrhy sa často zaraďujú medzi podporu predaja, v každom prípade sa na veľtrhu dá 

uplatniť aj podpora predaja rovnako ako public relations. V zásade veľtrhy možno rozdeliť na: 

˗ špecializované 

˗ všeobecné 

Veľtrhy možno rozdeliť aj na: 

˗ domáce 

˗ zahraničné 

Veľtrhy majú viacero výhod, azda tou najväčšou je osobná komunikácia. Veľtrh je 

kombinácia viacerých metód: 

˗ osobný predaj 

˗ public relations 

˗ podpora predaja 

˗ reklama (najmä v miestnych médiách) 

˗ direct marketing 

Internet je významným pomocníkom pri uplatnení všetkých  metód. Cieľom veľtrhu je 

najmä získať – upevniť - rozvinúť obchodné kontakty. 

Dobre pripravená účasť na veľtrhu mnohonásobne prekračuje náklady na účasť, preto 

mnohí často nadraďujú účasť na veľtrhu nad všetky nástroje. Podľa D. Hejlovej, vystavovatelia 

získavajú viac ako štvrtinu nových zákazníkov. Veľtrhy poskytujú vystavovateľov viaceré 

výhody, pomocou ktorých môžu realizovať svoje veľtržné ciele. Je to: 

˗ osobný kontakt, ktorý je mimoriadne vzácny, pretože subjekty nemajú  

kedykoľvek možnosť komunikovať osobne so zákazníkmi, prípadne s vlastnou  

konkurenciou, 

˗ okamžitá reakcia zákazníkov poskytuje subjektu vynikajúcu spätnú väzbu na 

predvádzané výrobky, služby, novinky a pod., 

˗ predvedenie ponuky – in natura, čo znamená, že je možné si reálne vyskúšať 

ponúkaný tovar – napríklad sedaciu súpravu, ktorú sí potenciáni klienti môžu priamo 

vyskúšať a usúdiť, či je vskutku taká vyhovujúca, ako sa zákazníkom zdala na 

internete, 

˗ monitorovanie konkurencie je výborná príležitosť overiť si, aká je ponuka subjektov 

v konkrétnom odbore, 

˗ ochota predávať so zľavou sa stala samozrejmosťou, pretože poskytuje vystavujúcim 

subjektom pomerne vysokú úroveň istoty, že si predvádzaný a vyskúšaný tovar aj 

naozaj kúpia, 

˗ sledovať vývojové trendy je jeden z pilierov účasti na veľtrhu, pretože spravidla tieto 

udalosti sú príležitosťou predvádzať novinky vo vlastnom odbore. 
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Z hľadiska public relations veľtrhy a výstavy výrazne pomáhajú komunikácii, ovplyvňujú 

imidž subjektu aj vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov navzájom. Ak sa subjekt rozhodne, 

že má záujem o využitie tohto nástroja PR, mal by postupovať systematicky v záujme dosiahnutia 

stanovených cieľov.  
 

Etapy prípravy a realizácie 

- stanovenie marketingových cieľov, 

- výber vhodného areálu, 

- personálna a technická príprava, 

- propagácia účasti, 

- výber miesta, 

- tvorba expozície, 

- komunikácia na veľtrhu, 

- identifikácia návštevníka, konkurencia, 

- vyhodnotenie účasti. 

 

Každá z uvedených etáp je významná a neobíditeľná, pretože veľtrh predstavuje vysoký 

potenciál publicity. Svoboda (2009, s. 136-137) uvádza aj časový harmonogram prípravy na 

veľtrh z hľadiska publicity, pričom konštatuje, že príprava sa začína už 1 rok pred konaním 

veľtrhu, keď je potrebné naplánovať adresár redakcií, prípadne dohodnúť zmluvu so subjektom, 

ktorý bude publicitu, komunikáciu zabezpečovať. Šesť mesiacov pred veľtrhom  zozbierať 

tematické podklady na tlačové správy, tri mesiace pred konaním pripraviť tlačovú správu pre 

odborné časopisy. Mesiac vopred je potrebné poslať pozvánku novinárom, dva týždne vopred 

overiť tlač potrebných materiálov, týždeň vopred pripraviť prejavy na tlačové podujatia, overiť 

účasť redakcií, novinárov. V priebehu konania veľtrhu je potrebné s každým novinárom, či iným 

relevantným aktérom osobne hovoriť a výsledok rozhovoru zaznamenať písomne do PC. 

 

Z hľadiska publicity je teda potrebné okrem iného: 

- Príprava materiálov pre novinárov. 

- Príprava tlačovej konferencie – konferencií. 

- Pozvánka pre novinárov na veľtrh. 

- Príprava obsahu pre komunikáciu s novinármi. 

- Príprava účastníkov na komunikáciu. 
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V poslednom období sú snahy konať veľtrhy aj virtuálne v záujme šetrenia prostriedkov, 

podľa V. Svobodu však virtuálny veľtrh nepredstavuje jednoznačne adekvátnu eventualitu.  

Pre mnohých nie je niekedy jednoduché rozoznať, či vo veľtržnom areáli ide o výstavu 

alebo o veľtrh, pretože výstavy môžu byť predajné a plniť tak aj viaceré funkcie veľtrhov. 

V zásade však platí, že veľtrh je koncentrovaný do niekoľkých dní, pričom výstava má dlhšie 

trvanie. Obsahom výstavy je jedinečný produkt, je to prezentácia výsledkov konkrétnej činnosti 

(umeleckej, vedeckej, výskumnej, hospodárskej a pod.). Zameranie výstavy môže byť 

informatívne, poznávacie, či vzdelávacie. Výstava zlepšuje vzťahy s konkrétnou skupinou 

verejnosti a zlepšuje imidž subjektu, ktorý sa na výstave zúčastňuje.  
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10   PR event 

PR event alebo organizovaná udalosť v rámci public relations je komplexná akcia PR, pri 

ktorej nasadené multimediálne prostriedky vyvolávajú emocionálny zážitok a s ponúkaným 

obsahom pomáhajú uplatňovať komunikačné ciele organizácie (firmy) vo verejnosti.  

 

PR event má nasledovnú charakteristiku:   

Organizovaná udalosť 

Priame oslovenie recipienta 

Navodenie atmosféry dobrých vzťahov 

Zlepšovanie imidžu firmy 

Zlepšovanie imidžu produktov 

 

J. Světlík uvádza, že organizovanie akcií je súčasťou tzv. event marketingu. Ide o 

komplexný nástroj komunikácie firmy, orientovaného na zážitok. Úlohou organizovania akcií je 

spojiť významné zážitky s konkrétnou firmou alebo inštitúciou. V public relations existujú 

v podstate dva druhy akcií a udalostí. Tie, ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu a priaznivejšiu 

publicitu a tie, kde ide o osobné kontakty pracovníkov organizácie. Pri organizovaní mnohých 

udalostí a akcií ide o kombináciu oboch cieľov. Medzi tie patria napríklad spoločenské podujatia, 

napríklad spoločenské stretnutia, vernisáže, večere, rauty, recepcie a pod. Nejde pritom len 

o príjemnú zábavu s príjemnými ľuďmi, ale predovšetkým o vybavenie tých záležitostí, ktoré sa 

nedaj vybaviť v kancelárii v pracovnom čase.  Príjemná atmosféra vytvára podmienky na 

dôvernejšie vzťahy, či už obchodné, sponzorské a pod. Zvláštnou formou týchto udalostí sú 

plesy, ktorých cieľom nie je iba spojiť ľudí v príjemnom prostredí, ale v prípade neziskových 

organizácií aj získať dodatočné zdroje príjmov. Finančný efekt však nebýva jediným cieľom, 

dôležitá je aj publicita, spojená s akciou a v prípade úspešnosti plesu je zlepšenie imidžu 

organizátora.  

Inou formou akcie môže byť organizovanie umeleckých a športových súťaží, či turnajov. 

Cieľom dobročinných (benefičných) akcií je získať finančné prostriedky na financovanie 

dobročinnej inštitúcie alebo na iný verejnoprospešný účel. Vhodnými akciami na publicitu môžu 
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byť aj rôzne súťaže, ktorých cieľom je zabezpečiť publicitu verejnoprospešným projektom. 

Súťaže môžu mať aj nádych recesie.  

Ďalšou formou akcií public relations sú vzdelávacie akcie, medzi ktoré patrí najmä 

organizovanie seminárov a konferencií. Seminár je akcia, ktorá spája výmenu spravidla 

odborných, či spoločensky závažných informácií a prezentáciu usporiadateľa. Konferencia má 

silnejší spoločenský dopad, ide o spoločensky významnejšiu udalosť, ktorá v prípade účasti 

významných osôb, priláka aj záujem médií. Dobre organizovaná, médiami vopred avizovaná 

konferencia sa tak môže stať významným nástrojom na dosiahnutie cieľov public relations. 

Prezentačné akcie umožňujú inštitúcii prezentovať svoje aktivity pomocou reklamy a PR. Medzi 

prezentačné akcie možno zaradiť aj účasť na veľtrhoch a výstavách. Do tejto kategórie udalostí 

patria aj tzv. Dni otvorených dverí, ktoré slúžia na prezentáciu organizácie, zvýšenie jej 

povedomia v očiach verejnosti (Světlík, 2016, s....). Medzi Ďalšie eventy možno zaradiť 

napríklad spustenie prevádzky, dobročinné aukcie, tzv. Grand events, či eventy pre 

zamestnancov. 

Pripraviť a zorganizovať PR event, teda udalosť, akciu, podujatie, nie je celkom 

jednoduché, aj keby sa to tak javilo na prvý pohľad.  

 

Podľa zásad koncepcie eventu je potrebné položiť si niekoľko otázok. 

Zásady koncepcie PR eventu. 

Aký je dôvod, akú udalosť chceme vytvoriť? 

Aké je konkrétne zadanie? 

Kde sa má PR event konať? 

Aký je čas konania PR eventu? 

Aká je súvislosť medzi PR eventom a ostatnými komunikačnými formami? 

 

Vždy je dôležité zvažovanie troch charakteristík: 

˗ zloženie cieľových skupín – osôb, 

˗ charakteristika toho, čo chceme verejnosti oznámiť – verbálne, neverbálne, 

kombinovane  

˗ okolnosti usporiadania eventu. 

V zásade však platí, že obsah ovplyvňuje výber PR eventu, pričom event je súčasťou PR 

plánu,  plánuje sa samostatne a plán má aspoň 3 časti: 
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˗ prostriedky, 

˗ harmonogram, 

˗ rozpočet, 

˗ kreatívna činnosť– nápad, aký event, cieľová skupina, obsah, 

˗ realizácia eventov - miesto, príprava prostredia, pozvánky pre cieľové skupiny, 

tlačené a iné materiály, réžia eventu , 

˗ vyhodnotenie činnosti.  



63 

11   Krízová komunikácia 

Krízová komunikácia je jedným z najdôležitejších nástrojov PR pracovníka. Podľa jej 

zvládnutia sa často hodnotia PR pracovníci, hovorcovia, prípadne agentúry, ktoré zabezpečovali 

krízovú komunikáciu. Z hľadiska komunikačných cieľov (budovanie imidžu subjektu, dobrého 

mena a pod.), je nevyhnutné kvalifikovane, profesionálne a kompetentne zvládať situácie, ktoré 

sa dajú predvídať, ale môžu byť aj celkom nepredvídateľné. 

Krízovú komunikáciu môžu vyvolať rôzne udalosti napríklad požiar, havária, povodeň, iná 

katastrofa, ale aj právny spor inštitúcie alebo umelo vyvolaná nepriaznivá situácia. Cieľom 

krízovej komunikácie je eliminovať možné škody.  

V súčasnosti existuje viacero faktorov, ktoré majú vplyv na možnosti vzniku krízových 

situácií, pričom rozhodujúcim faktorom je globalizácia vo všetkých svojich súvislostiach, 

hospodárskych, politických, bezpečnostných a pod.  

Ďalšie faktory: 

˗ nedôvera občanov voči inštitúciám, 

˗ závislosť od vyspelých komunikácií, 

˗ vzájomná celosvetové prepojenosť aktivít a ich dôsledkov, 

˗ nárast využívania a zložitosť technológií v každodennom živote, 

˗ pochopenie ľudského podielu na vzniku,  

˗ nedôvera v hodnotenie rizík (Vymětal 2009, s. 30). 

Súčasnosť, ktorá súvisí s globalizáciou, pretlakom prístupných informácií, 

s technologickým pokrokom a v neposlednej miere aj s mediálnou presýtenosťou je 

charakteristická aj strachom a strach vyvoláva mnohé nečakané reakcie.  

Môže to byť strach 

˗ z rozpadu sociálnych istôt, 

˗ z nového a neovereného, 

˗ z moci iných, 

˗ z neschopnosti vedenia, 

˗ z násilia, kriminality, teroru, 

˗ z ničenia prírodného prostredia a rabovania neobnoviteľných zdrojov (Nemec, 1999,  

S. 21). 
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V každom prípade platí, že krízovú situácia a následne krízovú komunikáciu nie je možné 

podceniť a už vôbec nie ignorovať. 

Najlepšia kríza je tá, ktorá nevznikne, ktorú sa podarí eliminovať už v zárodku. Preto sa 

v súvislosti s krízovou komunikáciou uprednostňuje prevencia alebo skôr priebežná normálna 

komunikácia podľa stanovenej komunikačnej stratégie. Niektoré subjekty nepovažujú 

komunikáciu za svoju prioritu, to znamenám že nemajú žiadne komunikačné plány, nehovoriac 

už o pláne krízovej komunikácie
8
.  

J. Světlík konštatuje, že slobodné médiá sa dnes nezdráhajú publikovať akúkoľvek 

informáciu, ktorá dokáže upútať pozornosť publika. Denne sa v médiách objavujú problémové 

udalosti, škandály, konflikty, aféry. Na niektoré sa rýchlo zabudne, iné môžu poškodiť dobré 

meno inštitúcie. Niektoré si z poškodenia dobrého mena nič nerobia a spoliehajú sa na „znížený 

prah citlivosti“ verejnosti (J. Světlík, 2016, s. 141). 

V súčasnom mediálnom svete je teda nevyhnutné mať komunikačnú stratégiu, rovnako 

nevyhnutné je mať pripravený plán krízovej komunikácie. Krízovej komunikácii je možné 

predchádzať viacerými krokmi predovšetkým v oblasti prevencie:  

˗ monitorovanie médií a ich analýza, 

˗ prieskumy verejnej mienky, 

˗ vytypovanie a identifikovanie problémových tém, 

˗ príprava plánu možnej komunikačnej krízy. 

Zámerom komunikácie problémových tém je predovšetkým minimalizovať následky krízy, 

uvedomenie si zodpovednosti inštitúcie, ale aj naplniť očakávania a informačné potreby 

verejnosti, ktoré budú mať čo najmenší dopad na renomé, či získanie dôvery verejnosti 

a napokon zabrániť spojenectvu s nátlakovými skupinami. 

 

Monitorovanie médií a ich analýza 

Monitoring médií je sledovanie mediálnych výstupov, ktoré má spravidla dlhodobý 

charakter. Monitoring má nezastupiteľnú úlohu pri plánovaní, teda tvorbe komunikačných 

plánov, stratégie komunikácie, ale slúži aj na mnohé ďalšie účely, napr. sledovanie konkurencie  

 

                                                 
8
  Tragédia pri stavbe mosta v Kurimanoch, keď robotníci pracujúci na stavbe zahynuli a boli ťažko zranení, pričom 

dodávateľské firmy prehadzovali zodpovednosť na subdodávateľov a ďalších dodávateľov a absolútne nezvládli 

komunikáciu smerom k médiám a verejnosti, jedine komunikácia Ministerstva vnútra obstála v tejto krízovej 

situácii. 
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a pod. Je potrebné si určiť, na čo bude monitoring slúžiť, aké časové obdobie a ktoré periodiká 

chceme sledovať, ako budeme monitoring vyhodnocovať. Analýza publicity môže byť : 

˗ kvantitatívna – štatistická, 

˗ kvalitatívna – obsahová. 

Monitoring poskytne potrebné údaje o tom, čo o subjekte médiá publikujú, ako vyznievajú 

články, aké sú aktuálne témy z odboru subjektu, mieru medializácie konkurencie, ale aj pohľad 

novinárov na sledovaný subjekt (Věrčák, Girgašová, Liškařová 2010, s. 102) 

 

Prieskumy verejnej mienky 

Mnohé prieskumné agentúry sledujú verejnú mienku, vyhodnocujú údaje a svoje zistenia 

poskytujú objednávateľom, ktorí sami publikujú výsledky objednaného prieskumu, ale často sú aj 

médiá iniciátormi, prípadne aj objednávateľmi,  výskumu verejnej mienky. Takto získané 

informácie sú pre dotknuté subjekty významným lakmusom, podľa ktorého môžu prispôsobovať, 

či meniť komunikačné plány, prípadne krízové scenáre.  

Na Slovensku sú najčastejšie publikované výsledky prieskumov agentúr MVK, Polis, Focus 

najmä v súvislosti s pripravovanými voľbami, ale aj iných agentúr Dicio, GFK a pod. 

 

Vytipovanie a identifikovanie problémových tém. 

Problémové témy súvisia s viacerými zdrojmi. Najdôležitejším zdrojom sú vlastné 

skúsenosti a poznatky, interná i externá komunikácia a monitoring médií. Pri monitoringu je 

nevyhnutné sledovať aj regionálne médiá, kde sa často rodí zárodok krízovej komunikácie, keď 

z nenápadnej drobnej novinárskej informácie môže vzniknúť problém kolosálnych rozmerov. 

Každú takúto informáciu, ktorá sa javí možno ako maličkosť, je potrebné poskytnúť vedeniu 

podniku a to musí problém riešiť v zárodku (Bajčan 2003, s. 74). Je dôležité vytypovať a 

identifikovať témy, ktorými môže byť subjekt ohrozený, preto je nevyhnutnosťou sledovanie 

situácie nielen v médiách, ale aj v internom prostredí, ktoré je často základom krízovej 

komunikácie, keď nespokojný pracovník, či skupina pracovníkov poskytne informácie do 

externého prostredia. Pre každú spoločnosť je nevyhnutné riešiť problémy, ktoré vznikajú a ktoré 

sa na prvý pohľad zdajú zanedbateľné. 

 

Manuál krízovej komunikácie 

Plán krízovej komunikácie je základná kostra v krízovej situácii. Plán je dôležité 

pripravovať vtedy, keď má inštitúcia dostatok času na pokojnú prípravu, premyslenie potrebných 
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krokov, oponentúru všetkých organizačných zložiek, dôsledné zhodnotenie vedením inštitúcie. 

V rámci plánu krízovej komunikácie je nutné mať pripravenú vonkajšiu komunikačnú sieť, ktorá 

by umožňovala: 

˗ efektívnu komunikáciu a koordináciu všetkých zložiek podieľajúcich sa na riešení 

krízy (vlastných i kooperujúcich subjektov), 

˗ vecné a vierohodné informovanie verejnosti o pripravenosti organizácie na riešenie 

krízy, o priebehu jej riešenia, o opatreniach na jej elimináciu, či odstraňovanie 

následkov a obnovu fungovania systému (Míka 2004, s. 430). 

Inštitúcia by v každom prípade mala byť na krízu pripravená, mať stanovený postup pri 

vypuknutí krízy a najmä by nemala ignorovať možnosť vzniku krízy. Okrem prípravy na faktické 

odstraňovanie príčin (dôsledkov) krízy, je nutné mať pripravenú najmä mediálnu komunikáciu. 

Krízový scenár by mal obsahovať: 

˗ zoznam vedúcich pracovníkov s možnosťami spojenia, 

˗ zoznam osôb, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie verejnosti, či už priamo 

alebo prostredníctvom médií, v zložitej organizačnej štruktúre tých, ktorí sú 

oprávnení komunikovať smerom k verejnosti až do príchodu oficiálneho hovorcu, 

˗ zoznam osôb, tvoriacich krízový štáb, 

˗ možnosť prizvať právnika a lekára v prípade potreby, 

˗ zoznam hlavných médií vrátane celoplošných, pričom špeciálnu pozornosť treba 

venovať regionálnym médiám a regionálnym spravodajcom celoplošných médií 

(Němec 1999, s. 42). 

V rámci mediálnej krízovej komunikácii (komunikácia s médiami v krízovej situácii) je 

vhodné mať vopred pripravené dobré vzťahy s médiami, ktoré si inštitúcia však buduje 

priebežne. Nemožno očakávať, že vzťahy s médiami začne inštitúcia budovať po vypuknutí 

krízy. Budovanie vzťahov s médiami patrí medzi najdôležitejšie činnosti hovorcu organizácie 

(Chudinová, Tušer 2013, s. 41) Vzťahy s médiami musia byť založené na princípe 

korektnosti, poznania potrieb a možností médií, ale aj na dôveryhodnosti a  vzájomnom 

partnerstve. Dobré vzťahy s médiami neznamenajú bezduché stretávanie sa v kaviarňach, či 

reštauráciách, ale sú založené najmä na plnení potrieb novinárov, vychádzaní v  ústrety  

a rešpektovaní ich reálnych možností.  Ak vypukne kríza, PR manažér, hovorca inštitúcie, 

prípadne osoba poverená kontaktom s médiami, okamžite kontaktuje svoje novinárske 

zázemie, vie, ktorí novinári a z akých médií pôsobia v cieľovom regióne a čo od nich možno 

očakávať.  
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Rozoznanie krízovej komunikácie 

Žiadna krízová komunikácia sa nezačne bez príčiny. Ak spoločnosť, inštitúcia venuje 

správe problémov (issues management) dostatočnú pozornosť, dokáže eliminovať blížiace sa 

problémy. Nikto však nie celkom imúnny voči kríze, ani najlepšie pripravený manažment 

nedokáže zabrániť napríklad technologickému zlyhaniu, či zlyhaniu ľudského faktora. Stačí 

nespokojnosť jedného zamestnanca a krízová komunikácia sa môže priblížiť. Napríklad 

uverejnením jediného blogu, či vyhlásenia v médiách. Špeciálne v dobe takmer nekonečných 

komunikačných možností je riziko krízovej komunikácie tak blízko ako nebolo snáď nikdy 

predtým.  Rozoznávame preto niekoľko etáp: 

˗ etapa citlivosti na tému – tiene podozrenia, 

˗ etapa nátlaku – prichádzajú otázky médií, 

˗ etapa konfliktu – racio prekryté emóciou, 

˗ zaujatie konečného  postoja, 

˗ zotrvať na stanovisku, 

˗ neignorovať problém.  

Zvládnutie krízovej komunikácie patrí k najvýznamnejším kompetenciám PR manažér, či 

hovorcu. Hovorca verejnej inštitúcie je zvyčajne osobou, ktorá je zodpovedná za zvládnutie krízovej 

komunikácie, hoci nie vždy je primárnou osobou, určenou na komunikáciu v kríze. Jeho úlohou je 

uviesť do činnosti všetky mechanizmy, ktoré sú pripravené na riešenie takejto situácie v inštitúcii.  

Kroky po vypuknutí krízovej situácie: 

˗ analýza krízovej situácie, 

˗ príprava podrobného plánu na krízovú komunikáciu, 

˗ výber vhodných prezentátorov témy, 

˗ výber vhodných komunikačných kanálov, 

˗ tréningy prezentátorov ma zvládnutie krízovej situácii , 

˗ okamžitá reakcia a uvedenie do činnosti krízového  plánu vedenia organizácie, 

˗ zabezpečenie účasti vrcholného pracovníka na mieste nešťastia, 

˗ oznámenie len overených faktov médiám, 

˗ vynechať dohady a domnienky, 

˗ pripraviť základné informácie na upokojenie „hladu“ médií, 

˗ pozornosť obetiam, či príbuzným, 

˗ zverejnenie špeciálnych telefónnych liniek, či iných kontaktov, 

˗ okamžité zvolanie Tlačovej konferencie (TK) – oznámenie pozitívnych informácií, 
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˗ na TK vystúpenie vrcholného predstaviteľa inštitúcie, 

˗ prejavenie ľútosti, konkrétne kroky k náprave, 

˗ vyhnúť sa prílišnej odbornosti – môže sa tvoriť dojem zakrytia reality, 

˗ krízová komunikácia, 

˗ záujem médií – verejnosti môže trvať veľmi dlho, 

˗ pozorne sledovať – monitorovať udalosť a odozvy v médiách, 

˗ reagovať na neskôr publikované informácie (Ftorek, 2009) 

Kritériá pre PR manažéra, hovorcu, prípadne iného určeného prezentátora, v prípade krízy sú: 

˗ komfortné vystupovanie pred televíznou kamerou a s novinármi, 

˗ zručnosť v komunikácii s médiami, 

˗ schopnosť reagovať aj na iné témy, 

˗ schopnosť identifikovať kľúčové body,  

˗ schopnosť hovoriť bez použitia žargónu, 

˗ schopnosť rešpektovať rolu reportéra, 

˗ znalosť vlastnej inštitúcie, 

˗ dôveryhodnosť voči médiám, 

˗ dôveryhodnosť voči publiku, 

˗ odolnosť voči stresu,  

˗ vzhľad a charizma, 

˗ úprimnosť, priamočiarosť, 

˗ rešpekt pracovníkov inštitúcie, ktorú reprezentuje (Clawson Freeo, 2012).  

Krízová situácia si často vynúti negatívnu publicitu. Je dôležité proti nej postupovať 

systematicky a vytrvalo. Thenell (2004, s. 58) odporúča niekoľko dôležitých krokov. Podľa neho 

je nevyhnutné vykonať akt dobrej vôle, nastaviť krízové telefónne linky, vytvoriť informačné 

krízové webové centrum a podporiť ho, aby členovia jeho štábu mohli hovoriť v mene inštitúcie. 

Netreba zabudnúť, že vyjadrenia, či správy tretej - nezávislej strany dodávajú informáciám 

dôveryhodnosť. Reagovať pokojne, bez poburujúcich slov, bez hnevu, v opačnom prípade bude 

subjekt v defenzíve. Potrebné je, aby zriadené webové centrum malo aktuálne informácie, ale aby 

nezlyhalo v dôsledku informačnej preťaženosti. S novinármi je potrebné zostať v kontakte, 

opakovať kľúčové posolstvá a to najmä v súvislosti s novými informáciami, rozhovory, môžu 

prísť na rad neskôr. Potrebné je venovať pozornosť tomu, ako sú poskytované informácie 

vnímané. Zvládanie negatívnej publicity je beh na dlhé trate a dlho zostáva zachované v pamäti, 

preto je potrené mať v čase krízy po ruke komunikačný plán. 
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Základom zvládnutia krízovej komunikácie je dobre vyškolený PR manažér, či hovorca.  

Concern – znepokojenie, PR manažér vyjadrí znepokojenie nad vzniknutou situáciou, 

zamestnancov, zákazníkov, zainteresovaných strán. 

Clarity – jasnosť, musí používať jasné a zrozumiteľné posolstvá od začiatku do konca 

situácie. 

Control – kontrola, je potrebné deklarovať, že situácia je pod kontrolou, podáva pravidelné. 

informácie počas krízy. 

Confidence – sebadôvera, musí mať silnú sebadôveru a nesmie pôsobiť arogantne. 

Competence – kompetentnosť, PR manažér ju dokáže tým, že povie, ako vyriešia krízovú 

situáciu.  

Na zvládnutie krízy je možné aplikovať aj niektoré teoretické modely. Benoitov 

obnovovací model pri manažovaní problému používa preventívny prístup ešte pred tým, než sa z 

neho stane krízová komunikcáia. Obnovovací prístup sa využíva, ak sa už kríza stala, „Včasný 

prístup ku kríze môže obmedziť mieru poškodenia spoločnosti“ (Benoit, 2004). Hlavný cieľ je 

obnoviť imidž spoločnosti.  

Päť hlavných stratégií na obnovenie imidžu podľa Benoita. Odmietnutie – presunutie, 

odmietnutie viny. Vyhnutie sa zodpovednosti – provokácia, napadnutie tvrdenie, nehoda, dobrý 

úmysel. Zníženie ohrozenia – zjemnenie negatívnych dôsledkov. Opravné akcie – vyriešenie 

problému aj bez priznania viny. Poníženie – ospravedlniť sa verejnosti a požiadať o odpustenie 

Coombsov SCCT (SCCT – Situational crisis communication theory), model konštatuje, že 

krízová stratégia musí byť správne zvolená, mala by obsahovať tri hlavné body. Identifikácia 

typu krízy, vytvorenie krízovej stratégie a vytvorenie spojenia medzi typom krízy a krízovou 

stratégiou. Na vytvorenie spojenia medzi krízou a krízovou stratégiou  Coombs odporúča využiť 

prisudzovaciu teóriu, ktorá je založená na tom, že ľudia hodnotia dôvody vzniku krízy. Do úvahy 

sa berú tri dimenzie, stabilita, externá kontrola, osobná kontrola, stabilita. Rozlišuje, či sa príčiny 

vzniku situácie objavuje pravidelne – vtedy je stabilná, ak nepravidelne – nestabilná. To 

znamená, ak niekto opakuje chybu – je situácia stabilná, ak sa chyba vyskytuje nepravidelne – je 

nestabilná. (Szabó, 2015, s. 21-27). 

Z praktického hľadiska, keď nastane krízová situácia a je potrebné začať krízovú 

komunikáciu je potrebná okamžitá reakcia a uvedenie do činnosti krízového  plánu vedenia 

organizácie, zabezpečenie účasti vrcholného pracovníka na mieste nešťastia, médiám oznamovať 

len overené fakty a vynechať domnienky. Na druhej strane je potrebné pripraviť základné 

informácie na upokojenie „hladu“ médií, venovať pozornosť obetiam, či príbuzným. Ak je 
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potrebné, zverejniť špeciálne telefónne linky, či iné kontakty. K základným povinnostiam patrí 

okamžité zvolanie tlačovej konferencie, brífingu a pod. a oznámenie, podľa možností, 

pozitívnych informácií. Pred médiami by mali vystupovať vrcholní predstavitelia inštitúcií, 

prejaviť účinnú ľútosť, tak ako sa to stalo naposledy 13. novembra 2019, keď sa stala havária – 

zrážka kamiónu s autobusom na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Dokladá to správa 

TASR (Príloha A).  

Záujem médií o dianie po kríze, môže trvať dlho a médiá sa budú vracať k situácii často aj 

v pravidelných intervaloch. Je preto potrebné pozorne sledovať, monitorovať udalosť a odozvy 

v médiách a reagovať na neskôr publikované informácie, pretože ak krízová komunikácia 

priťahuje pozornosť verejnosti, má časovú dynamiku. V každom prípade akýkoľvek rozpor, 

nedorozumenie a pod. ohrozuje povesť inštitúcie. Za každých okolností v čase krízy novinári 

budú kontaktovať zodpovedné firmy, spoločnosti, inštitúcie a budú sa snažiť získať potrebné 

informácie. Objavujú sa snahy spochybniť aktivity firmy či inštitúcie, pretože negatívne správy 

„predávajú“ médiá. Samozrejme predovšetkým bulvárne médiá. Vhodné je preto odpovede si 

premyslieť, vypýtať si od novinárov čas na odpovede, sľúbiť čo najskoršie vyjadrenie a slovo 

bezpodmienečne dodržať. Ak to z objektívnych príčin nie je možné, je potrené kontaktovať 

novinára a vysvetliť situáciu. V internom priestore si zistiť potrebné informácie, pripraviť sa na 

komunikáciu s novinárom. PR manažér by mal dbať na to, aby komunikátor (prezentátor) mal 

pripravené vyjadrenie, či odpovede na otázky písomne, natrénoval si odpovede  a aj modelové 

odpovede na otázky, ktoré by mohli ešte odznieť k tejto téme. Ideálne je zabezpečiť si aj vlastné 

nahrávanie v prípade, ak poskytujeme informácie audio, či audiovizuálnym médiám. V každom 

prípade je však potrebné zistiť si detaily rozhovoru, chrániť súkromie dotknutých osôb krízovou 

situáciou. Na to je ideálne vytvoriť media tím ktorý bude úzko spolupracovať s krízovým tímom. 

 

Dobré rady na záver. 

- Nedávať voľný priebeh emóciám. 

- Demonštrovať absolútnu kontrolu situácie. 

- Nepodľahnúť tlaku médií a politikov. 

- Ctiť si kritikov. 

- Nezaoberať sa hypotetickými otázkami médií. 
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12   Lobing a sponzoring 

V prvom rade je potrebné vysvetliť význam slova „lobing“. Podľa Slovníka súčasného 

slovenského jazyka je to mechanizmus ovplyvňovania politických činiteľov, slúžiaci na 

presadenie záujmov určitej skupiny a „lobista“ je ten, kto presadzuje záujmy určitej skupiny 

a ovplyvňuje politických činiteľov v jej prospech a lobista je ten, kto sa zúčastňuje na lobizme. 

„Lobizmus“ je systém ovplyvňovania  prijímania určitých riešení v rôznych spoločenských 

oblastiach, najčastejšie v ekonomických alebo sociálnych v prospech záujmových skupín 

(Jarošová, Buzássyová, 2011 s. 1004). Lobing je špecifická forma public relations (public 

affairs), ktorá má hlbokú tradíciu a v súčasnosti je veľmi aktuálna. Využíva sa nielen vo sfére 

vereného záujmu, ale stále viac sa stáva prostredníkom v hospodárskom živote. Je to sociálno 

psychologická metóda riešenia určitých záujmov subjektov prostredníctvom komunikácie. Jeho 

realizácia je predovšetkým interpersonálnou komunikáciou a robia ho lobisti (Svoboda, 2009, s. 

127). Organizácie často prichádzajú do styku so zástupcami verejnej sféry a v záujme organizácie 

je vytvoriť pozitívny postoj týchto orgánov voči inštitúcii. Ďalšia definícia lobingu konštatuje, že 

je to snaha ovplyvniť výsledok politických procesov a rozhodnutí v prospech súkromného 

záujmu, čo znamená, že lobing je nástroj vplyvu súkromného sektora na verejné inštitúcie. 

Lobisti však často ako protihodnotu ponúkajú politikom cennú spätnú väzbu a dôležité 

informácie o jednotlivých oblastiach. „Inštitúcie verejného sektora, či už ide o štátnu správu, 

územnú samosprávu alebo verejnoprávne inštitúcie, sú nútené pri plnení svojich úloh 

spolupracovať s neštátnymi aktérmi. Nejde napríklad len o presun aktivít štátu v oblasti sociálnej 

politiky na mimovládne organizácie a dobrovoľnícke združenia alebo o outsourcing iných 

administratívno-technických činností na súkromný sektor. Inštitúcie verejného sektora sú nútené 

spolupracovať so súkromným sektorom, pretože ten často disponuje potrebnými informáciami a 

neporovnateľne väčšími zdrojmi (finančnými aj ľudskými)“ (Pavlovič, Slováková, & Lipková, 

2007, In: Riapošová, 2012, s. 3,4). Podľa Světlíka v public relations sa lobovaním rozumie 

presviedčanie pomocou informácií a argumentov. Lobing má u nás stále akýsi „pejoratívny“ 

nádych a často (aj oprávnene) je spájaný  korupciou. V civilizovaných  krajinách je to bežná 

aktivita, ktorá sa vzťahuje k informovaniu a presviedčaniu vládnych úradníkov, či zástupcov 
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zákonodarných orgánov, aby podporili rozhodnutie administratívy, či legislatívy, ktoré je 

v záujme organizácie, či určitej skupiny. Lobovanie vzniklo ako legitímna súčasť politického 

systému USA. V pôvodnom zmysle lobovanie je získavanie určitého subjektu pre určitý zámer 

pomocou informácií a argumentov. Lobovanie môže byť užitočné tým, že ukazuje poslancom 

a predstaviteľom štátnej správy výhody a nedostatky určitého legislatívneho zámeru (Světlík, 

2016, s. 142).  

V každom prípade  lobizmus je špecifická forma public relations v rámci public affairs, 

ktorá má hlbokú tradíciu a je stále aktuálna. Uplatňuje sa vo verejných záležitostiach, ale aj 

v hospodárskej sfére, je sociálnopsychologická metóda riešenia určitých záujmov 

prostredníctvom komunikácie. Na Slovensku nie je táto činnosť špeciálne legislatívne upravená, 

ako v iných krajinách (USA, Kanada, Maďarsko, Poľsko a pod.). Na Slovensku však v  má 

verejnosť možnosť vstúpiť do legislatívnej úpravy prijímaných zákonov v procese 

pripomienkovania predkladaného návrhu zákona. To však nevylučuje oprávnený záujem 

lobistických skupín vstupovať do kontaktu s verejnými činiteľmi a presadzovať svoje legitímne 

záujmy. Kritériom na meranie úspechu lobizmu je znalosť rozhodovacieho procesu, ale najmä 

osobné kontakty lobistov. Tajomstvo úspechu tkvie v osobných kontaktoch a čo najpresnejších 

informáciách.  Jednou z možností je lobovať prostredníctvom agentúry tak, ako to urobila firmy 

Linea, ktorej sa podarilo v extrémne krátkom čase dosiahnuť zmenu legislatívy (Príloha B) 

Európska komisia zriadila register pre lobistov. Obe rokovacie strany majú na záver 

dospieť ku vzájomnému porozumeniu o predmete lobizmu, je to de facto technika individuálneho 

pôsobenia. V roku 2008 pôsobilo v Bruseli (EU) 15 000 lobistov a 2500 organizácií, ktoré majú 

v náplni práce ovplyvňovať podobu európskej legislatívy. Podľa organizácie Center for 

Responsive Politics v r. 2013 bolo vo Washingtone registrovaných viac ako 12 000 lobistov, 

pričom celkové výdavky na lobbing dosiahli 3,2 miliardy dolárov. Najviac utratila Americká 

obchodná komora – 74 mil. dolárov, (v roku 2019 utratila 56 mil.), Asociácia realitných 

kancelárií – 38 mil., lekársky zväz Blue Cross 22 mil. Google – 15 mil (CRP, online, 2019). V 

demokracii lobizmus prináša fakty do štátneho rozhodovacieho procesu, pričom cieľom je 

zviditeľniť súvislosti na politickej rozhodovacej úrovni. Lobizmus má 2 základné pracovné 

oblasti: 

1. Funkciu pozorovaciu – monitoring záujmového prostredia 

2. Aktívne získavanie informáciu u všetkých nositeľov rozhodovacieho procesu  
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Z praktického hľadiska registrované skupiny a jednotlivci by mali  uviesť pre koho pracujú, 

aké sú ich ciele a kto ich financuje. Registrácia zvyšuje prestíž lobizmu ako legálnej 

a transparentnej aktivity.  

 

Sponzoring 

Slovo sponzoring má korene v latinskom slove sponsor – ručiteľ. Sponzoring ja jeden 

z nástrojov public relations a je to forma podpory (firmami, osobami a pod.) akcií a konkrétnych 

sociálnych, humanitných, kultúrnych, spoločenských, či športových projektov. Cieľom 

sponzoringu je vytváranie dobrého mena spoločnosti, firmy, zlepšovanie imidžu.  

 

Sponzor poskytuje:  

- materiálne prostriedky, 

- nemateriálne prostriedky. 

  

Sponzor získava  

- publicitu uvádzaním svojho mena. 

 

Ešte na konci 80. rokov 20. storočia bol napríklad v permanencii pojem športová reklama, 

ktorý bol postupne nahradzovaný termínom sponzoring. V tejto súvislosti je potrebné uviesť 

rozdielne formy podpory: 

˗ mecenášstvo – očakávaná forma podpory bez protislužieb, 

˗ darcovstvo – jednorazová forma podpory, keď darca má iba radosť z toho, že 

konkrétny subjekt, či osoba môže vykonávať činnosť, 

˗ nadačná činnosť – je podpora nadačných cieľov z vlastných nahospodárených 

prostriedkov, 

˗ sponzorstvo -  jedna z marketingových komunikačných aktivít, keď sponzor očakáva 

protislužbu za svoju službu. 

Sponzoring patrí k modernej spoločnosti, mená sponzorov sú spojené s rôznymi 

podujatiami, ťažisko účinnosti sponzoringu je strednodobé i dlhodobé a spočíva najmä vo 

zvyšovaní poznania upevňovania imidžu sponzora (Tajtáková, Nová, Bedřich, 2016, s. 119). 

Chronický nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj kultúry, vzdelávania, športu, ochrany 
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životného prostredia a pod. núti neziskové organizácie žiadať firmy o sponzorstvo, teda finančný 

príspevok na podporu uvedených oblastí. Sponzoring je de facto obchod, ktorý musí priniesť 

úžitok nielen prijímateľovi, ale aj darcovi. Žiadatelia o sponzorský príspevok, ktorých je viac ako 

darcov, často automaticky predpokladajú, že ich projekt je taký výnimočný, že si zaslúži podporu 

konkrétneho podniku. Väčšina sponzorov je ochotná dávať príspevok, pretože sleduje 

dosiahnutie určitých komunikačných cieľov, povedomie o firme, či jej produktov, zviditeľnenie 

loga alebo mena prostredníctvom sponzoringu atraktívnych televíznych programov, či podporu 

konkrétnych produktov, spojenie mena produktu s udalosťou a pod. Iným cieľom  sponzorovania 

akcie môže byť nadviazanie neformálnych kontaktov medzi obchodnými partnermi  

a pod. Sponzor musí mať možnosť dôkladne sa oboznámiť s projektom, na ktorý by mal  

finančne prispievať a samozrejme posúdiť, či sponzoring podujatia osloví potrebnú cieľovú 

skupinu, či zodpovedá firemným komunikačným prioritám a cieľom a pod. (Světlík, 2016,  

s. 143). 

Sponzor je subjekt, ktorý poskytuje finančné alebo iné prostriedky druhej strane a očakáva, 

ako sme vyššie uviedli, protislužbu. Voľba sponzorskej činnosti je  v troch rovinách: 

Výber oblasti sponzoringu (šport, kultúra, sociálna oblasť) 

˗ produkt linked – služby alebo produkty sponzora úzko súvisia so sponzorovaným 

subjektom, 

˗ product image linked – imidž produktu a imidž sponzorovaného vyvolávajú  určitú 

podobnosť, 

˗ corporate image linked – spojenie imidžu sponzorovaného s požadovaným imidžom 

firmy, 

˗ non linked – neexistuje žiadne stotožnenie imidžu firmy alebo produktu so 

sponzorovaným objektom. 

Výber druhu sponzoringu – realizuje sa s pomocou analýzy imidžu (moderný, prestížny 

a pod.), firmy chcú byť rovnako vnímané. 

Výber formy sponzoringu  - výber sponzoringu jednotlivej osoby, organizácie, spolku, 

konkrétnej udalosti a pod. (Tajtáková, Nová, Bedřich, 2016, s. 120). Stratégiu sponzoringu je 

nevyhnutné doplniť o komunikačný plán v médiách. Médiá majú často k sponzoringu negatívny 

postoj, pretože túto oblasť public relations považujú za skrytú reklamu, ktorá im samým 

neprinesie žiaden zisk. Takýto prístup poškodzuje sponzorské projekty najmä v oblasti 

charitatívnej, či iných, spoločensky žiadúcich oblastiach, napr. boj proti drogám a pod., (Světlík, 

2016, s. 143).  
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Tajtáková rozoznáva tri úrovne sponzorovania 

- exkluzívne sponzorovanie – je zvyčajne označovaný ako oficiálny sponzor, objavuje 

sa vo všetkých propagáciách 

- hlavné sponzorovanie – hlavný sponzor preberá najatraktívnejšie formy propagácie 

- kooperačné sponzorovanie – zvyčajne menší sponzori, ktorí si delia rôzne formy 

propagácie (Čáslavová, 2009, In: Tajtáková, Nová, Bedřich, 2016, s. 122).  

 

Podľa Tajtákovej sponzorstvo má stále potenciál na rast, pričom uvádza, že napr. globálne 

výdavky na športový sponzoring v rokoch 2005-2010 dosiahli 49 mld. USD (Tajtáková, Nová, 

Bedřich, 2016, s. 125). 
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13  Etika public relations  

Slovo etika má pôvod v gréckom slove éthos, ktoré znamená zvyk, mrav, správanie, obyčaj. 

Termín etika významného starogréckeho filozofa Aristotela (384 – 322 pred n. l.), ktorý tento 

výraz používal na označenie učenia o mravnosti a súčasne ním označila aj mravnosť (morálku) 

samú. Výraz etika a morálka  sa často zamieňajú, spravidla etikou označujeme filozofickú 

disciplínu a morálkou označujeme morálnu reguláciu správania sa človeka  sebe samému, 

k okoliu, ku skupine, k iným ľuďom, k spoločnosti, k prírode. Etika je vedná disciplína, ktorá sa 

zaoberá skúmaním morálky ako spoločenského fenoménu. Predmetom skúmania etiky, je teda 

morálka (z lat. mos, móres – mrav, obyčaj).  

 

Za hlavné funkcie etiky sa považujú: 

- kognitívna funkcia, 

- regulačná, 

- výchovná, 

- kultúrotvorná, 

- spoločenská. 

 

Pre public relations je rozhodujúca regulačná funkcia, pretože táto funkcia je dôležitá pre 

správanie sa v jednotlivých profesiách, v lekárskej, učiteľskej, právnickej (Remišová, 

Trenčianska, 2012, s. 13, 84 – 85) a podobne a rovnako aj v PR.  

Mnohí nezainteresovaní ľudia považujú PR profesiu za takú, ktorá nemá etické jadro, ale 

nie je to tak. Profesionálne subjekty, ktoré zastupujú PR priemysel, majú kodifikované 

požiadavky na čestné a etické správanie sa svojich členov. Najväčšia organizácia pre PR 

profesionálov v Spojených štátoch, spoločnosť Public Relations of America (PRSA) ako aj 

Chartered Institute of Public Relations (CIPR) v Spojenom kráľovstve, od svojich členov 

vyžadujú etické a úprimné správanie od svojich členov. PRSA má etický kódex, ktorý obsahuje 

nasledujúce odporúčania vo svojej preambule: Public Relations Society of America (PRSA) sa 

zaväzuje k etickým postupom. Úroveň dôvery verejnosti členov PRSA v záujme služby pre 

verejné blaho, je potrebné hľadať v tom, že bola prijatá zásada, že budú venovať osobitnú 

pozornosť, aby práca v oblasti public relations bola etická. Hodnota povesti členov závisí od 
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etického správania sa každého člena a je spätá s Public Relations Society of America. Každý je 

príkladom pre seba - rovnako ako pre ďalších odborníkov – v snahe o dokonalosť, vysoký 

štandard výkonu, profesionalitu a etické správanie (Brown, 2009, s. 68).  

Etický kódex Asociácie PR Slovenskej republiky je zhodný s platným etickým kódexom v 

rámci ICCO (International Communications Consultancy Organisation). Je to Štokholmský 

ICCO kódex (Príloha D) a Helsinský ICCO kódex (Príloha E). PR agentúry a PR konzultanti 

podnikajúci v oblasti PR, sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex, ako aj všetky etické a profesijné 

štandardy, ktoré sú v ňom zahrnuté. Zároveň sa zaväzujú poskytovať objektívne a profesionálne 

poradenstvo a služby, ako aj pravdivosť a dôvernosť informácií. Podľa kódexu sú PR agentúry sú 

poradenské spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom ovplyvňovať názory, postoje a správanie 

cieľových skupín.  Robia tak so všetkou zodpovednosťou voči klientom, spolupracovníkom, voči 

svojej profesii a voči celej spoločnosti. PR agentúra poskytuje služby ako nezávislý poradca a 

nesmie konať v konflikte záujmov. Klientovi poskytuje objektívnu radu, ako stanoviť a 

realizovať optimálnu komunikačnú stratégiu a správanie sa v spoločnosti. Sloboda slova, sloboda 

médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie pre vykonávanie PR profesie. PR agentúry 

pracujú v rámci tejto otvorenej spoločnosti, rešpektujú jej pravidlá pri všetkých činnostiach, aj pri 

práci pre klientov.  

Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou. Informácie, 

ktoré agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, nesmú preniknúť k tretej strane bez 

súhlasu klienta. PR agentúry nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny ako vo veci faktických 

informácií, tak ani vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť maximum pre správnosť a 

presnosť informácie, s ktorou pracujú. PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele 

a očakávania – čo má byť výsledkom ich práce. Mali by definovať presné ciele komunikačných 

aktivít a pracovať na ich naplnení. PR agentúry sa nesmú zaviazať k takým garanciám, ktoré by 

mohli narušiť integritu a etickosť ich samotných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú. 

PR agentúry môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. Pri prijímaní novej 

zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta na rozhodnutie v rámci zmluvy resp. 

dohody medzi klientom a agentúrou. PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť 

etickými zásadami a štandardami riadenia (best business practices). PR agentúra môže prijať 

alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho rozhodnutia manažmentu alebo firemnej 

politiky. Dôležité je, aby všetci pracovníci v oblasti public relations ovládali etický kódex APR 

SR bez ohľadu na členstvo v asociácii. (Príloha C).  
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Spolupráca PR manažérov, PR agentúr s novinármi je nevyhnutná. Pravdou však je, že 

oblasť public relations nebola nikdy zvlášť vyzdvihovaná pre svoju etiku. V skutočnosti sú PR 

ľudia spolu s novinármi a politikmi len takí, ako je vnímaná ich úprimnosť. V celom rozsahu sú 

si na vine sami. Čiastočne preto, že všetky tri skupiny fakticky dovoľujú, aby sa stierala hranica 

medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti public relations a publicistami. Public relations je strategická 

marketingová disciplína, v porovnaní s tým, je publicistika skôr jednoduchá činnosť.  

V niektorých prípadoch publicisti aj novinári sa zhodli na tom, že pravdu nenechali stáť ako 

prekážku na ceste k dobrému príbehu. To je nepochybne nečistá aliancia, ktorá umožňuje 

novinárom napísať veci, o ktorých viete, že sú nepravdivé, ale keďže to napísal publicista, tak je 

to tak (Brown, 2009, s. 67).  Novinári majú svoj pohľad na vnímanie PR pracovníkov. „Podľa 

60% novinárov sú na našom trhu úspešnejšie agentúry dodržiavajúce etické normy, podľa 36%  

agentúry využívajúce neetické normy a 4% nevie/rovnako. V oblasti finančnej, či inej stimulácie  

v rámci snahy o presadenie sa u novinárov sa stretávajú od PR agentúr novinári najčastejšie 

s ponukou určitého objemu inzercie za pozitívnu publicitu, ďalej s pokusom o podplatenie za 

uverejnenie článku a potom s ponukou autorského honoráru za napísanie a publikovanie 

pozitívneho článku o firme“ (Girgašová, Liškařová, Věrčák, 2004, s. 119). Podľa autorov 

výskumu sa výsledky pracovníkov poverených komunikáciou s médiami líšia len minimálne, 

smerom k vyššej kvalite dodržiavania etických noriem.  

V každom prípade je nevyhnutné, aby PR pracovníci, ale aj novinári dodržiavali svoje 

profesijné etické kódexy v záujme pravdivého informovania verejnosti. Ak teda redakcie dostanú 

od PR pracovníka, hovorcu do redakcie akúkoľvek informáciu, ak ju preberú, je potrebné, aby ju 

označili ako PR informáciu. Ak ju berú len ako tip na vlastný žurnalistický produkt, je ich 

povinnosťou priať k pôvodnej informáciu žurnalistickú hodnotu, teda spracovať informáciu 

kritickým novinárskym pohľadom. 
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Príloha A 

Krízová komunikácia 

TASR 

https://www.teraz.sk/slovensko/m-lubyova-navstivila-ziakov-ktori/429991-clanok.html - 

14.11.2019 
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SLEDUJEME: Čo sa deje deň po tragickej nehode? 

 

Na snímke vrak nákladného auta na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 

2019 na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Foto: TASR Vladimír 

Benko/MV SR 

Aj dnes sledujeme udalosti, ktoré súvisia s tragickou 

dopravnou nehodou, ktorá sa stala 13. novembra na 

zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. 

Autor TASR 

dnes 10:04,aktualizované dnes 15:50 

Bratislava 14. novembra (TASR) – Slovensko by malo zdieľať smútok s rodinami obetí a uctiť si 

ich pamiatku. Po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR, na ktorom kabinet schválil na 

piatok (15. 11.) vyhlásenie štátneho smútku, to vyhlásil premiér Peter Pellegrini 

(Smer-SD). Predseda vlády zároveň uviedol, že medzi 12 obeťami stredajšej (13. 11.) nehody 

https://www.teraz.sk/author/11
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autobusu s nákladným autom pri Nitre je päť mladších ako 18 rokov. Najstaršia obeť je v 

seniorskom veku. 

 

"Pri spustených vlajkách si v tichu spomenieme na všetkých, ktorí nás v stredu náhle opustili. 

Skúsme si to pretaviť do vlastných životov, aby sme sa vedeli tešiť z každej chvíle a ukážme 

spoločne pri tejto príležitosti našu súdržnosť, solidaritu a súcit," povedal predseda vlády. 

Pripomenul, že v stredu večer došlo k tragédii aj v Revúcej, kde pri záchrane zvierat z útulku 

strhol tri ženy silný prúd rieky Muráň. Pellegrini oznámil, že tieto tri ženy prišli o život. 

 

Pellegrini tvrdí, že ním nehoda autobusu s nákladným autom, ktorá sa stala v stredu na 

zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, hlboko otriasla. "Človeka až mrazí, keď 

pred niekoľkými hodinami sa domov viezli nič netušiaci ľudia a v zlomku sa ich život skončil 

alebo otočil úplne naruby. Boli medzi nimi aj deti, ktoré mali život pred sebou, mali svoje rodiny. 

V takýchto chvíľach si človek uvedomuje, ako nesmierne prchavý je ľudský život," povedal. 

 

V mene vlády SR vyjadril úprimnú sústrasť všetkým pozostalým obetí a zraneným po nehode 

zaželal skoré uzdravenie. "Mladému chlapcovi, ktorý bojuje o život, prajem, aby sa mu to 

podarilo," podotkol Pellegrini. Vďaku vyjadril záchranárom, hasičom, policajtom i lekárom. 

 

Nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, 

patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí. 

Ďalších 15 ľudí sa zranilo. Zrazili sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. Pellegrini 

pre tragédiu predčasne ukončil návštevu Cypru. Slovensko si v piatok uctí obete nehody autobusu 

štátnym smútkom. Bude trvať od 08.00 do 20.00 h. Vlajky tak budú stiahnuté na pol žrde. 

 

Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to 

v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak môže 

urobiť aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym 

vplyvom na verejný život alebo o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na 

Slovensku alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla celou spoločnosťou. 

 

Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s 

úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom nešťastí vyhlásila 
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štátny smútok vláda naposledy v roku 2009 po tragickej havárii autobusu na železničnom 

priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí. 

MV SR vyzvalo na úpravu vlajkovej výzdoby, dôvodom je 

štátny smútok 

Ministerstvo vnútra (MV) SR vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie, ako aj orgány územnej 

samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak štátneho smútku. Dôvodom je tragická nehoda 

autobusu s nákladným autom, ku ktorej došlo v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 

neďaleko Malanty pri Nitre. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR. 

 

Rezort vnútra informuje, že štátna vlajka sa v čase štátneho smútku spustí na pol žrde, teda do 

polovice výšky stožiara tak, aby bol okraj listu vlajky najmenej o výšku, optimálne o dve výšky 

listu vlajky pod vrcholom stožiara. "Ak sú v rámci vlajkovej výzdoby popri štátnej vlajke aj vlajky 

samosprávnych krajov, miest, obcí, škôl a podobne, v čase štátneho smútku sa spúšťajú na pol 

žrde rovnako ako štátna vlajka," priblížilo ministerstvo vnútra. 

 

Čierna vlajka sa pri štátnom smútku na Slovensku nepoužíva. "Čierna zástava sa vyvesuje spolu 

so štátnou zástavou tak, že sa umiestni z čelného pohľadu vpravo od štátnej zástavy. Ak sú 

k dispozícii iba dve zariadenia na vyvesenie zástavy, od vyvesenia inej zástavy sa 

upúšťa," poznamenal rezort vnútra s tým, že ak sú takéto zariadenia tri, čierna zástava sa 

umiestňuje z čelného pohľadu celkom vpravo. Čierna koruhva sa pri štátnom smútku používa 

obdobne ako zástava. 

 

Smútočná výzdoba sa používa iba v čase, na ktorý vláda SR vyhlási štátny smútok a obvyklý 

režim sa zavedie presne v čase, keď sa ukončí. 

 

Slovensko si v piatok uctí obete nehody autobusu pri Nitre štátnym smútkom. Bude trvať od 

08.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní. 
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Polícia: Streda 13. novembra bola najtragickejším dňom  

v roku 

Stredu 13. novembra označila Polícia SR za najtragickejší deň v roku. Pri nehode autobusu 

zomrelo 12 ľudí. Päť ľudí spáchalo samovraždu a tri ženy sa utopili. Dvoch ľudí zrazil vlak a 

dvaja zomreli pri iných dopravných nehodách. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. 

 

"Dovoľte, aby som všetkým pozostalým, rodinám, priateľom a známym obetí včerajších 

tragických udalostí vyjadril úprimnú sústrasť. Touto cestou sa chcem poďakovať mojim kolegom, 

ktorí na rôznych miestach Slovenska včera zasahovali a poskytli odbornú pomoc tým, ktorí ju 

najviac potrebovali," povedal prezident Policajného zboru Milan Lučanský. 

 

V súvislosti s piatimi samovraždami policajti pripomínajú, že každý má niekedy ťažké obdobie a 

potrebuje pomoc. Samovražda nie je vhodným riešením. "Vždy sa obráťte na svojich rodičov, 

súrodencov, učiteľov alebo kamarátov," vyzýva polícia s tým, že pomoc poskytuje aj Linka 

detskej istoty na čísle 116 111 a Linka dôvery na čísle 055/ 622 2323. 

A. Kalavská: Po nehode autobusu je jeden pacient  

v kritickom stave 

Po stredajšej (13. 11.) tragickej nehode autobusu s nákladným autom pri Nitre je jeden zo 

zranených v kritickom stave. Po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR to uviedla 

ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) s tým, že tento pacient má 

menej ako 18 rokov. Spresnila, že celkovo bolo po nehode prevezených do nemocníc 20 ľudí, 

šesť už bolo prepustených do domácej liečby a 14 ostáva naďalej hospitalizovaných. Nehoda si 

podľa ministerky vyžiadala životy 12 ľudí, z ktorých päť malo menej ako 18 rokov. 

 

"Najmladšia obeť mala 15 rokov a najstaršia 70 rokov," spresnila ministerka. Jeden zranený po 

nehode je v kritickom stave, ostatní zranení podľa jej slov nemajú ťažké poranenia. "Sú to drobné 

odreniny, cudzie telesá napríklad v oku, či ľahšie zlomeniny," povedala. 
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V stredu sa podľa ministerky rozvinula psychologická i psychiatrická pomoc pozostalým obetí 

nehody. Ministerka poďakovala lekárom, záchranárom, policajtom i hasičom. "Ja si nesmierne 

vážim ich prácu. Všetci robili s obrovskou úctou, profesionalitou a nasadením. Myslím si, že aj 

vďaka ich práci sa možno podarilo zmierniť následky tak strašnej dopravnej nehody," uviedla. 

Zároveň pozostalým obetí vyjadrila úprimnú sústrasť. "Je mi nesmierne ľúto tak veľa mladých 

životov, ktoré predčasne vyhasli," skonštatovala. 

 

Spresnila, že celkovo bolo po nehode prevezených do nemocníc 20 ľudí, šesť už bolo 

prepustených do domácej liečby a 14 ostáva naďalej hospitalizovaných. Nehoda si podľa 

ministerky vyžiadala životy 12 ľudí, z ktorých päť malo menej ako 18 rokov. 

D. Saková: Príčiny tragickej nehody je predčasné 

komentovať, čaká sa na expertízu 

Príčiny dopravnej nehody autobusu, pri ktorej pri Nitre zahynulo 12 osôb, je zatiaľ predčasné 

komentovať. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po štvrtkovom rokovaní 

vlády s tým, že treba počkať na výsledky expertízneho skúmania. 

 

"Včera som naznačila jednu z možných variant. Na mieste boli aj naši kolegovia z olicajného 

zboru, aj prokurátor, aj experti z ústavu súdneho inžinierstva. Je niekoľko variant, počkáme si na 

výsledky expertízy," skonštatovala Saková. 

 

Koľko času expertíza zaberie, odhadnúť nevedela, podotkla však, že je lepšie počkať na 

kvalitnejšie výsledky. V tejto súvislosti doplnila, že v deň nehody, už o 13.20 h, boli na mieste 

prví policajní experti, aby sa zabezpečilo riadne preskúmanie príčin nehody. 

 

Ministerka predpokladá, že zlatomoravská cesta I/65 neďaleko Malanty pri Nitre bude do 

večerných hodín naďalej uzavretá. 

 

V súvislosti s vyhláseným štátnym smútkom na piatok 15. novembra Saková vysvetlila, že ako 

šéfke rezortu vnútra jej prináleží úloha oboznámiť s tým štátne inštitúcie a inštitúcie 
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samospráv. "Potom je už na zvážení každej osoby, každého štátnika, každého politika, verejne 

činnej osoby, ako naloží s časom štátneho smútku," skonštatovala. 

J. Richter: Pozostalým môžeme pomôcť aj finančne,  

v Kolíňanoch funguje centrum 

V obci Kolíňany pri Nitre je od štvrtka rána k dispozícii Centrum sústredeného sociálneho 

zabezpečenia. Poskytovať má potrebné formy pomoci obyvateľom dotknutým tragickou nehodou 

autobusu. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) po 

štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Pripomenul, že rezort má možnosť pomôcť 

pozostalým aj finančne, a to prostredníctvom humanitárneho fondu. 

 

"Po včerajšej konzultácii so starostom obce Kolíňany od dnešného rána takéto centrum funguje. 

Zriadené je na obecnom úrade v Kolíňanoch pre obe dediny, Jelenec aj Kolíňany," povedal 

Richter. Vysvetlil, že centrum má svoje konkrétne úlohy a pomáhajú v ňom zamestnanci aj z 

úradu práce či sociálnej poisťovne, zabezpečená je sociálno-právna ochrana detí, na mieste sú aj 

detskí psychológovia. Richter doplnil, že k dispozícii je napríklad aj opatrovateľská pomoc v 

rodinách. 

 

Minister v tejto súvislosti pripomenul, že rezort má v takýchto prípadoch možnosť cez 

humanitárny fond poskytnúť pomoc napríklad pri nákladoch na pohreby obetí až do výšky 800 

eur. Aj to chcú podľa jeho slov zabezpečiť na mieste. 

 

Riaditeľku úradu práce v Nitre podľa svojich slov požiadal, aby boli k dispozícii aj nezamestnaní 

evidovaní na úrade, a to napríklad v prípade potreby pomoci pri pohreboch, alebo akýchkoľvek 

iných činnostiach v týchto obciach. 
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M. Lubyová navštívila žiakov, ktorí boli po nehode autobusu 

hospitalizovaní 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) bola v 

krízovom centre v Jelenci a následne vo večerných hodinách osobne navštívila všetkých žiakov, 

ktorí boli po nehode hospitalizovaní. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu 

rezortu školstva. 

 

"Dve deti sú v ošetrení na traumatológii v nemocnici v Nitre a tri na traumatológii v Nových 

Zámkoch. Ministerka koordinuje krízovú intervenciu a psychologickú pomoc pre školy, ktoré sú 

nehodou dotknuté," poznamenal rezort školstva. Lubyová pred rokovaním vlády uviedla, že 

niektoré deti boli po operácii v umelom spánku, preto sa stretla s ich rodičmi. 

 

Psychologické tímy rezortných centier pedagogického a psychologického poradenstva sú už 

odvčera zmobilizované a koordinované cez Centrum psychologicko-poradenských služieb 

v Nitre. "Pracovníci sú v kontakte s riaditeľmi nitrianskych škôl a pracujú s nimi psychologické 

tímy, ktoré pomôžu deťom aj pracovníkom škôl vyrovnať sa so stratami," dodalo ministerstvo 

školstva. 

 

Lubyová sa vo štvrtok dopoludnia zúčastnila na mimoriadnom rokovaní vlády a následne podľa 

potreby navštívi dotknuté školy. Ako doplnila, malo by ísť najmä o jednu strednú odbornú školu 

v Nitre. "Sme v kontakte s pani riaditeľkou s tým, že či je vhodné a potrebné, aby sme išli priamo 

na miesto," dodala Lubyová. Zároveň potvrdila, že hovorila so všetkými riaditeľmi dotknutých 

škôl. "Pokiaľ budú potrebovať ďalšiu pomoc, sú s nami vo veľmi tesnom kontakte. Snažíme sa 

aspoň takto cez psychologickú pomoc deťom, spolužiakom a rodinám uľahčovať tieto ťažké 

chvíle," uzavrela. 

Pred SOŠ techniky a služieb by mal byť v piatok pietny akt 

V piatok 15. novembra ráno o 8.00 h po tom, čo sa na Slovensku začne štátny smútok, by sa mal 

uskutočniť pred Strednou odbornou školou (SOŠ) techniky a služieb v Nitre pietny akt. Uviedla 
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to po rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka 

SNS). Škola podľa nej patrí k tým, ktorých sa najviac dotkla stredajšia (13. 11.) tragická nehoda 

autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry. 

 

Pri zrážke autobusu s nákladným autom zahynuli štyria študenti tejto školy, ďalší utrpeli 

zranenia. 

Vláda sa rozhodla vyhlásiť štátny smútok na piatok od 8.00 h do 20.00 h, aby si verejnosť uctila 

obete nehody. "Keďže veľká časť obetí je zo strednej školy v Nitre, úzko komunikujeme s pani 

riaditeľkou, ale aj s ďalšími školami v Nitre, ktoré sú postihnuté v menšom 

rozsahu," poznamenala Lubyová. 

 

Šéfka rezortu školstva pripustila, že po pietnom akte by sa presunula aj na ďalšie dotknuté školy, 

kde sa bude osobne zaujímať o situáciu. "Zatiaľ sú v kontakte s našimi centrami psychologickej 

pomoci. Všetkým, aj deťom, ktoré sú v nemocnici, posielame aj detských psychológov, takže sa 

snažíme takto zmierniť tie straty," povedala Lubyová. Podľa nej bude teraz dôležitá práca so 

žiakmi na školách. "Reakcie nastupujú až po 48 hodinách, keď si uvedomia tie straty a čo sa 

stalo, a vtedy je dôležité ďalej pracovať individuálne aj kolektívne. Práve naši špecialisti z 

centier psychologicko-poradenskej pomoci sú od včera mobilizovaní, v úzkom kontakte so 

všetkými riaditeľmi a poskytujú im pomoc," uzavrela Lubyová. 

Ministri vyjadrili sústrasť, nehodu považujú za jednu  

z najtragickejších 

Ministri pred štvrtkovým mimoriadnym rokovaním vlády SR vyjadrili úprimnú sústrasť 

pozostalým obetí po stredajšej (13. 11.) tragickej dopravnej nehode autobusu s nákladným autom 

pri Nitre. Niektorí členovia vládneho kabinetu považujú nehodu za jednu z najväčších tragédií, 

ktoré sa stali na slovenských cestách. 

 

Podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) 

povedala, že nehoda pri Nitre je tragédiou, ktorá zasiahla Slovensko. Poukázala aj na stredajšie 

nešťastie v Revúcej, kde pri záchrane zvierat z útulku strhol tri ženy silný prúd rieky Muráň. 
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Všetky podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zomreli. "Poprosím premiéra, aby sme 

vzdali úctu aj týmto trom ženám," podotkla Matečná. 

 

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) bol na mieste nehody autobusu s nákladným vozidlom 

na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. "Videl som to a nechcem už také 

vidieť," skonštatoval. Prvotné informácie o tom, že havarované nákladné vozidlo mohlo byť 

preťažené, považuje zatiaľ len za domnienku. "To sa teraz nedá vylúčiť, ale ani 

potvrdiť," poznamenal. 

 

Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vníma stredajšiu nehodu ako "strašnú udalosť". 

Pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť a zraneným cestujúcim zaželal skoré uzdravenie. 

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) považuje nehodu za jednu z najväčších 

tragédií, ktoré sa stali na Slovensku na cestách. "Je mi ľúto mŕtvych a všetkým pozostalým 

vyjadrujem hlbokú a úprimnú sústrasť," povedal. 

 

Úprimnú sústrasť vyjadrila aj ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) s tým, že 

rezort školstva sa momentálne snaží najmä cez psychologickú pomoc uľahčovať ťažké chvíle 

dotknutým rodinám, spolužiakom i pedagógom. 

 

Nehoda neďaleko Malanty pri Nitre patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si 

vyžiadala 12 obetí vrátane detí. Ďalších 15 ľudí sa zranilo. Zrazili sa pri nej autobus plný 

cestujúcich a nákladné auto. Slovensko si v piatok (15. 11.) uctí obete nehody autobusu štátnym 

smútkom. Bude trvať od 8.00 do 20.00 h. Premiér Pellegrini vyhlásil, že Slovensko by malo 

zdieľať smútok s rodinami obetí a uctiť si ich pamiatku. 

Psychológovia pomáhajú príbuzným obetí nehody  

i zasahujúcim policajtom 

Príbuzným obetiam tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) približne o 13.00 

h na zlatomoravskej ceste za Nitrou, naďalej pomáhajú policajní psychológovia. V kultúrnom 

dome v Jelenci vzniklo krízové centrum pre blízkych obetí a zranených, okrem psychológov im 
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pomáhajú aj duchovní. Pri zrážke autobusu s nákladným autom zahynulo 12 ľudí, z nich deväť 

pochádza z obce Kolíňany a traja z Jelenca. Medzi obeťami boli aj tri dievčatá a dvaja chlapci vo 

veku od 15 do 17 rokov. Zranených bolo 20 ľudí, ktorí boli prevezení do okolitých nemocníc. 

 

V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali domov zo škôl. „Na mieste boli od 

prvých chvíľ policajní psychológovia a Tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Po krátkom odpočinku sa aj dnes vrátili na 

miesto udalosti a pokračujú v pomoci postihnutým touto traumou. Psychologická pomoc bude v 

čo najkratšom čase poskytnutá aj zasahujúcim policajtom,“ potvrdila polícia. 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky prijala prvého pacienta od leteckých 

záchranárov v kritickom stave. „Pacient bol prijatý s veľmi vážnymi, mnohopočetnými 

poraneniami, okamžite bol prijatý na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde podstúpil 

operáciu. Momentálne je v umelom spánku v ohrození života,“ potvrdil medicínsky riaditeľ 

novozámockej nemocnice Zoltán Danczi. Ďalší piati prijatí pacienti majú stredné a ľahšie 

poranenia, sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života. Nemocnica bezprostredne po oznámení 

nehody prijala potrebné opatrenia, na oddelenia povolala lekárov a sestry nad rámec plánovaných 

služieb. Prítomná bola aj psychologička. 

 

Z piatich pacientov hospitalizovaných v nitrianskej nemocnici boli už dvaja prepustení do 

domáceho liečenia, medzi nimi aj pacient po operácii oka a osemročný chlapec. Ten bol 

hospitalizovaný aj so svojou babkou, ktorá zatiaľ zostáva v nemocnici. „Jedna osoba leží na 

jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) a ďalší pacient bol z JIS preložený na štandardné lôžko 

na očnej klinike,“ potvrdila hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. 

 

V Nemocnici Levice sa nachádza jedna pacientka vo vážnom, ale stabilizovanom stave.  

V opatere lekárov zostali aj ďalšie dve osoby, ktoré utrpeli menej vážne zranenia. Mimo 

ohrozenia života sú aj pacienti hospitalizovaní v Topoľčanoch a Banskej Bystrici. 
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Nitriansky samosprávny kraj poskytne pomoc škole, ktorej 

sa najviac dotkla nehoda autobusu 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne všetku dostupnú pomoc a podporu Strednej 

odbornej škole (SOŠ) techniky a služieb v Nitre. Práve táto škola patrí k tým, ktorých sa najviac 

dotkla tragédia, ku ktorej došlo 13. novembra pri nehode autobusu pri obci Malanta neďaleko 

Nitry. 

 

 

Snímka z miesta nehody.Foto: FB/Polícia SR 

 

 

Zo žiakov SOŠ zahynuli pri zrážke autobusu s nákladným autom štyria študenti, ďalší utrpeli 

zranenia rôzneho rozsahu, iní zažívajú rodinné tragédie. Predseda NSK Milan Belica bol vo 

štvrtok osobne vyjadriť ľútosť nad úmrtím mladých ľudí riaditeľke školy Dane 

Kročkovej. „Prijal od nej zdrvujúcu informáciu, že okrem štyroch priamych obetí z radov školy 

zahynuli aj obaja rodičia žiačky, ktorá sama leží v nemocnici s ľahšími zraneniami. Ďalší žiak je 
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hospitalizovaný s ťažkými zraneniami a jeden študent vyviazol s ľahšími zraneniami,“ uviedla 

hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová. 

 

Ako pripomenula, v SOŠ, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, sú zabezpečení 

psychológovia. „Pani riaditeľke, ktorá je touto tragédiou rovnako hlboko zasiahnutá, som 

prisľúbil pre školu v tejto ťaživej situácii materiálnu aj finančnú pomoc,“ povedal po stretnutí 

Belica. 

 

Súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti o zranených účastníkov dopravnej nehody 

ponúkol bezprostredne po tragickej udalosti lekár NSK Ľubomír Ševčík. „Viacerí zamestnanci 

Úradu NSK vyjadrili svoju solidárnosť s obeťami nehody darovaním krvi,“ dodala Prekopová. 

Zlatomoravecká cesta je po tragickej nehode opäť prejazdná 

Štátna cesta I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami je po tragickej nehode, ktorá sa stala v 

stredu (13. 11.) okolo 13.00 h, opäť prejazdná. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Cesta 

bola uzatvorená viac ako 24 hodín, podľa vyjadrenia hovorkyne Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej policajti v dopoludňajších hodinách ešte 

dohľadávali miesto nehody. Začaté bolo trestné stíhanie za trestný čin všeobecného ohrozenia. 

UNIQA poskytne rodinám zasiahnutých dopravnou nehodou 

okamžitú pomoc 

UNIQA poisťovňa po stredajšej (13. 11.) tragickej dopravnej nehode pri Nitre v snahe pomôcť 

pozostalým a zraneným pri riešení bezprostredných finančných potrieb, ktoré vyplývajú z tejto 

udalosti, sa rozhodla poskytnúť okamžitú finančnú pomoc vo forme zálohy na poistné plnenie. 

 

Obe vozidlá, ktoré boli účastníkmi nehody, mali uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) v 

UNIQA poisťovni. Tá tak bude plniť všetky nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu, 

ktorá pri tejto dopravnej nehode vznikla. 
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Foto: FB/Polícia SR 

 

Zraneným pri dopravnej nehode poskytne materiálnu pomoc vo výške 1000 eur a rodinám 

pozostalých, ktorí budú mať vyššie bezprostredné finančné náklady, okamžitú pomoc vo výške 

2000 eur. 

 

"Rodiny zranených a pozostalých sa snažíme v rámci možností kontaktovať. Pre poskytnutie 

okamžitej finančnej pomoci sa nás môžu obrátiť na čísle 02/32600100. Všetky ďalšie nároky 

vyplývajúce z PZP budú riešené a vyplatené až po stanovení rozsahu škôd a uzatvorení 

policajného vyšetrovania," informovala Beata Lipšicová z poisťovne. 
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Príloha B 

Prípadová štúdia: 48 hodinová kampaň za ovocné víno  

Klient: Linea (český producent a největší dovozce ovocného vína na slovenský trh)  

Agentura: Bison & Rose spolu se Supreme Communications a Prime PR. „Strategické řízení 

projektu zajišťovala agentura Bison & Rose, kompletní zajištění odborných vstupů, realizaci 

media relations a online komunikace dodala agentura Supreme Communications, složku public 

affairs vůči vybraným stakeholderům obstarala agentura Prime PR.“(Bison & Rose, 2012)  

Zadání: „Odstranění diskriminace v narychlo přijatém zákoně o spotřební dani z alkoholu, který 

zcela bezprecedentně znevýhodňoval jeden typ alkoholických nápojů (ovocná vína) a učinil jej 

prakticky neprodejným. Cílem kampaně bylo dosáhnout zrovnoprávnění daňového režimu 

ovocných vín vůči ostatním typům vína, respektive tichým fermentovaným ovocným nápojům 

(medovina).“ (Bison & Rose, 2012)  

Strategie: Kampaň musela proběhnout velmi rychle, realizace byla naplánovaná na několik dní 

před posledním zasedáním slovenského parlamentu před volbami. Úpravu zákona bylo nutné 

schválit během této jediné schůze, jinak by se jednání přeneslo až do dalšího volebního období a 

způsobilo by to značné finanční škody producentům ovocného vína.  

Aktivity: „Základem zvolené taktiky bylo shromáždění nevyvratitelných argumentů o tom, že 

přijatá zákonná úprava je 1) diskriminační, 2) odporující komunitárnímu právu a 3) fiskálně 

negativní. Pro úspěch kampaně pak bylo nutné sjednotit roztříštěné výrobce ovocných vín a 

formulovat společný postoj. Cílem první fáze kampaně bylo přesvědčit média a jejich 

prostřednictvím zákonodárce, že Národní rada Slovenské republiky nevědomky přijala 

diskriminační protievropský zákon. Souběžně byla komunikace vedena také směrem k vládním, 

parlamentním a ústavním orgánům.“ (Bison & Rose, 2012). Projekt byl komunikován na 

stránkách Končíme.sk a prezentován na společné tiskové konferenci producentů ovocných vín.  

V rámci kampaně proběhly také rozhovory s jednotlivými poslanci, kde jim byly vysvětleny 

argumenty a návrhy řešení.  
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Výsledky: Cíle (zrušení diskriminační daně pro ovocná vína) se podařilo dosáhnout během dvou 

dní po spuštění kampaně. Kdyby se nepodařilo cíle dosáhnout, zdražilo by se ovocné víno více 

než trojnásobně a stalo by se tak v podstatě neprodejným. Rozpočet na kampaň nepřesáhl 10 000 

EUR. 

Zdroj: Public relations. Habilitační práce. Denisa Hejlová, FSV UK, 2017 209  
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Príloha C 

Etické kódexy 

Etický kódex APR SR 

Etický kódex APR SR je zhodný s platným etickým kódexom v rámci ICCO (International 

Communications Consultancy Organisation), a to tzv. Štokholmský ICCO a Helsinským ICCO 

kódex. PR agentúry a PR konzultanti podnikajúci v oblasti PR, sa zaväzujú dodržiavať Etický 

kódex, ako aj všetky etické a profesné štandardy, ktoré sú v ňom zahrnuté. Zároveň sa zaväzujú 

poskytovať objektívne a profesionálne poradenstvo a služby, ako aj pravdivosť a dôvernosť 

informácií. 

Štokholmský ICCO kódex 

PR agentúry sú poradenské spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom ovplyvňovať názory, 

postoje a správanie cieľových skupín. Robia tak so všetkou zodpovednosťou voči klientom, 

spolupracovníkom, voči svojej profesii a voči celej spoločnosti. 

Poradenstvo a reprezentovanie záujmov 

PR agentúra poskytuje služby ako nezávislý poradca a nesmie konať v konflikte záujmov. 

Klientovi poskytuje objektívnu radu, ako stanoviť a realizovať optimálnu komunikačnú stratégiu 

a správanie sa v spoločnosti. 

Spoločnosť 

Sloboda slova, sloboda médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie pre vykonávanie PR 

profesie. PR agentúry pracujú v rámci tejto otvorenej spoločnosti, rešpektujú jej pravidlá pri 

všetkých činnostiach, aj pri práci pre klientov. 

Dôvernosť informácií 

Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou. Informácie, ktoré 

agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, nesmú preniknúť k tretej strane bez súhlasu 

klienta. 
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Integrita informácií 

PR agentúry nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny ako vo veci faktických informácií, tak ani 

vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť 

informácie, s ktorou pracujú. 

Dodržanie prísľubov 

PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele a očakávania – čo má byť výsledkom 

ich práce. Mali by definovať presné ciele komunikačných aktivít a pracovať na ich naplnení. PR 

agentúry sa nesmú zaviazať k takým garanciám, ktoré by mohli narušiť integritu a etickosť ich 

samotných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú. 

Konflikt záujmov 

PR agentúry môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. Pri prijímaní novej 

zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta na rozhodnutie v rámci zmluvy resp. 

dohody medzi klientom a agentúrou. 

Rozhodnutie o prijatí zákazky 

PR agentúra môže prijať alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho rozhodnutia 

manažmentu alebo firemnej politiky. 

Riadenie a štandardy práce 

PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť etickými zásadami a štandardami 

riadenia (best business practices). 

 

Zdroj: https://asociaciapr.sk/eticky-kodex/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

Príloha D 

The ICCO Stockholm Charter  

 

“Public Relations consultancies are professional service firms who help clients influence 

opinions, attitudes and behaviour. Along with this influence comes responsibility to our clients, 

our people, our profession and society at large.”  

 

Objective Counsel and Advocacy  

Public relations consultancies may not have interests that might compromise their role as an 

independent consultant. They should approach their clients with objectivity, in order to help the 

client adopt the optimum communications strategy and behaviour.  

Society  

An open society, freedom of speech and a free press create the context for the profession of 

public relations. Consultants operate within the scope of this open society, comply with its rules, 

and work with clients that share the same approach.  

Confidentiality  

Trust is at the heart of the relationship between a client and a public relations consultancy. 

Information that has been provided in confidence by a client and that is not publicly known 

should not be shared with other parties without the consent of the client.  

Integrity of Information  

Public relations consultancies should not knowingly mislead an audience about factual 

information, or about the interests a client represents. Consultancies must make their best efforts 

to strive for accuracy.  

Delivering Promises  

Consultancies must work with clients to establish clear expectations in advance about the output 

of their efforts. They must define specific goals for communications actions and then work to 
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deliver on their promises. Consultancies must not offer guarantees which are not supportable, or 

which compromise the integrity of the channels of communication.  

Conflicts  

Consultancies may represent clients with conflicting interests. Work may not commence for a 

new and conflicting interest without the current client first being offered the opportunity to 

exercise the rights under any contract between the client and consultancy.  

Representation  

Consultancies may refuse or accept an assignment based on the personal opinions of the firm’s 

management or the organisation’s focus.  

Governance and Business Practices  

Public relations consultancies are committed to ethical behaviour and implementation of best 

business practices in dealing with all audiences. 

 

Zdroj: https://iccopr.com/wp-content/uploads/2015/01/StockholmCharter.pdf 
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Príloha E 

Helsinki Declaration 

 

Mindful of the considerable and increasing influence and importance of public relations, ICCO 

members commit at all times to abide by the following 10 principles: 

1. To work ethically and in accordance with applicable laws; 

2. To observe the highest professional standards in the practice of public relations and 

communications; 

3. To respect the truth, dealing honestly and transparently with employees, colleagues, 

clients, the media, government and the public; 

4. To protect the privacy rights of clients, organisations, and individuals by safeguarding 

confidential information; 

5. To be mindful of their duty to uphold the reputation of the industry; 

6. To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in 

misleading practices such as “astroturfing”; 

7. To be aware of the power of social media, and use it responsibly; 

8. To never engage in the creation of or knowingly circulate fake news; 

9. To adhere to their Association’s Code of Conduct, be mindful of the Codes of Conduct 

of other countries, and show professional respect at all times; 

10. To take care that their professional duties are conducted without causing offence on the 

grounds of gender, ethnicity, origin, religion, disability or any other form of 

discrimination. 

 

Zdroj: https://iccopr.com/helsinki-declaration/ 
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