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ÚVOD 

  

Publikácia PUBLIC RELATIONS II z dielne Katedry marketingovej komunikácie 

Filozofickej fakulty nadväzuje na publikáciu, ktorú vydala Univerzita Komenského v roku 

2019 pod názvom PUBLIC RELATIONS I. Je zrejmé, že v slovenskom jazyku by sme mali 

správne používať namiesto slovného spojenia public relations slovenský preklad vzťahy 

s verejnosťou. Mnohí teoretici sa však zhodujú v tom, že používanie slovenského termínu by 

sa vymykalo zo všeobecnej používateľskej praxe v medzinárodnom kontexte a je preto 

prirodzené, že aj v slovenskej odbornej terminológii využívame slovné spojenie prevzaté z 

anglického jazyka public relations.  

 V public relations hrajú rozhodujúcu úlohu masové médiá ako prostriedok, ktorý je 

mimoriadne významný v komunikačnom reťazci a bez ktorého sa PR de facto nemôžu zaobísť. 

Tým, že masové médiá cielia na dostatočne veľkú skupinu recipientov, umožňujú aj efektívne 

doručenie odkazov jednotlivých subjektov smerom k verejnosti. V tejto súvislosti je efektívnosť 

možné chápať najmä z ekonomického pohľadu, teda tak, že vynaložené finančné prostriedky 

na PR sú nízke v pomere k počtu recipientov v cieľovej skupine. Iná je už otázka vplyvu 

pracovníkov v oblasti public relations na konečné vyznenie poskytovaného obsahu, pretože na 

to už PR nemajú dosah. Rozhodujú médiá, zodpovední pracovníci v nich. Z hľadiska public 

relations je preto významné ovládať aj mechanizmy narábania s nástrojmi PR v prostredí 

masových médií.  

 Publikácie PR II preto objasňuje vzájomný vplyv masmédií a public relations, ale aj 

profesionálnu komunikáciu PR pracovníkov s médiami. Komunikácia s médiami nemôže byť 

len náhodným aktom, ale premyslenou stratégiou, ktorou by mal disponovať každý subjekt, 

využívajúci vzťahy s verejnosťou prostredníctvom masových médií. V publikácii je venovaná 

celá kapitola príprave komunikačnej stratégie tak, aby poskytla návod, ako stratégiu 

pripraviť, realizovať a hodnotiť. Významnú úlohu zohráva aj osoba komunikátora, spravidla 

hovorcu, prípadne iného prezentátora, ktorý je poverený komunikovať s médiami v bežnej 

alebo krízovej komunikácii. O tej sa podrobnejšie píše v publikácii PR I. z roku 2019. Znalosť 

žurnalistickej práce je v kontexte komunikácie s médiami mimoriadne dôležitým faktorom, 

rovnako ako aj monitoring médií, ktorý priebežne poskytuje pohľad na úspešnosť pracovníkov 

v oblasti PR. V tejto súvislosti nemožno zabudnúť ani na vzťah internej a externej 

komunikácie, pretože vonkajšia komunikácia je podmienená znalosťou interného prostredia 

a prístupom k interným informáciám konkrétneho subjektu. Nemožno preto podceniť ani 
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interné vzťahy predovšetkým vo veľkých spoločnostiach a korporáciách, kde nie je možná 

komunikácia so všetkými pracovníkmi na dennej báze. V publikácii je venovaný priestor ak 

vzťahu politiky a public relations ako aj celebrity public relations.  Napokon je v publikácii 

venovaná pozornosť aj sociálnym médiám, najmä sociálnym sieťam ako modernému 

komunikačnému nástroju, ktorý nie je možné vynechať v žiadnej z aktuálne  vydávaných 

publikácií.   

 Ambíciou autorky je poskytnúť texty predovšetkým študentom mediálnych 

a komunikačných štúdií, ale aj pracovníkom z praxe, ktorí sa zaujímajú o hlbšie teoretické 

poznatky, slúžiace praxi public relations.  

 

 

 

 

      Eva Chudinová 
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PUBLIC RELATIONS A MASMÉDIÁ  

Masová komunikácia je šírenie informácií prostriedkami masovej komunikácie (tlač, 

rozhlas, televízia, internet, film...), je to informácia sprostredkovaná cez médiá, chápeme 

ju ako proces prenosu informácie. Masová komunikácia akcentuje spoločenský rozmer 

komunikácie, jej dosah, povahu skupiny adresátov a mediálne účinky. Je to skrátka proces 

prenosu oznámenia od komunikátora k adresátovi. Komunikátor je komplexná 

organizácia, ktorá zamestnáva profesionálov, adresát je disperzné (rozptýlené) publikum. 

Cieľom komunikácie je výmena myšlienok, delenie sa o vedomosti, informácie, idey, 

názory a pod, pričom celý proces komunikácie sa realizuje na rôznych úrovniach. 

Komunikácia je interakcia medzi dvoma alebo viacerými entitami, ktorá prebieha v čase 

(Bartošek, Tušer, 2010, s. 9). Masová komunikácia, ako množinová, hromadná, či 

nepriama komunikácia, má niekoľko znakov. Podávanie odkazu (myšlienky, informácie 

a pod.) je verejné, nepriame, pomocou technických prenosových prostriedkov, pričom 

zdroj je oddelený od príjemcu. Zdrojom je inštitúcia (redakcia, vydavateľstvo a pod.), 

publikom je rozptýlené, nie je presne vyhranené, odkaz je spravidla jednosmerný, 

používanie znakov a symbolov má byť zámerné (Kunczik, 1995, s. 12, In: Tušer a kol., 

2010, s. 10-11).  

V rámci jednotlivých vývojových etáp Brečka (2009) uvádza členenie médií na: 

- Primárne ((divadlo, orálna kultúra asi do r.1500) 

- Sekundárne alebo tlačové médiá (leták, zošit, list knihy, noviny, časopisy, plagáty 

(pozn. E.Ch) – 1500 - 1900 tlačové médiá vytvorili verejnosť, stali sa tak 

nebezpečnými pre vládnucich. Reakciou bolo zavedenie cenzúry. Noviny 

pomáhali pri zrode demokracie, spolu s časopismi aktivizovali individuálne 

čítanie. 

- Terciálne alebo elektronické médiá (fotografia, filmy, telefón, gramoplatňa, 

rozhlas, televízia). Pribudla aj zábavná funkcia médií, nastalo rozšírenie auditívnej 

individuálnej komunikácie, rozvoj masových médií, mediálnej kultúry, dominancia 

televízie, mediálne monopoly, komercializácia, internacionalizácia, globalizácia. 

- Kvartové média alebo substitučné médiá (multimédiá od r. 2000), (Brečka, 2009, s.  

16). 

Pojem masová komunikácia sa spája predovšetkým s rozvojom masových médií 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia (hoci tlač sa rozvíjala už o niekoľko storočí skôr, 

Guttenberg, vynález tlače v r. 1452), keď pomalší, tradičný pospolitý život pomaly 
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ustupoval pred rýchlejším sekularizovaným mestským spôsobom života. Ten so sebou 

prinášal vyššiu individualizáciu, iný spôsob života a preto nastoľoval otázku sociálnej 

integrácie v novom prostredí. Súvislosť medzi masovými médiami určenými širokej 

verejnosti a procesmi sociálnej integrácie možno teda vykladať negatívne (nárast 

osamelosti, viac zločinu, menej morálky), a individualisticky (osamelosť, strata 

kolektívnej viery) ale aj ako príspevok moderných komunikačných prostriedkov 

k posilneniu súdržnosti a pospolitosti (McQuail, 2009, s. 62). V médiách mnohí videli aj 

vzdelávaciu funkciu, politickí a sociálni reformátori rovnako skôr pozitívny potenciál. 

Vnímali ich ako inštitúcie, ktoré prispievali k šíreniu myšlienok a informácií, 

k odhaľovaniu korupcie vo verejnom priestore, ale aj ako zdroj zábavy (McQuail, 2009, s. 

63). V každom prípade v demokratickej spoločnosti médiá zabezpečujú informovanosť 

občanov, kontrolujú zložky moci. Funkcie médií sú vo všeobecnosti nasledovné: 

- informačná 

- socializačná 

- podpora komunity 

- zábavná 

- získavacia (Jirák, Kopplová, 2009, s.94). 

Podľa McQuaila sú médiá zdrojom moci, potenciálnym prostriedkom vplyvu, zdrojom 

výkladov sociálnej reality, kľúčom ku sláve a k účinnému vystupovaniu na verejnosti, médiá 

tiež ohraničujú, čo je normálne a sú aj zdrojom zábavy (McQuail, 1999, s. 21).  

V demokratickej spoločnosti médiá zabezpečujú informovanosť občanov, kontrolujú tri 

zložky moci, ovplyvňujú štýl, myslenie a chovanie ľudí. Nebezpečenstvo však nastáva vtedy, 

ak sa zapájajú do rozhodovacej a ekonomickej moci, ak je mediálna moc prepletená s 

ekonomickou mocou, vojenskou, či politickou. Vtedy hrozí nebezpečenstvo, že médiá budú 

využité na dosiahnutie vlastných kolektívnych, či individuálnych cieľov. Na druhej strane, 

absolútna objektivita a nezávislosť je nedosiahnuteľný mýtus, ale médiá by sa mali usilovať 

o dosiahnutie čo najväčšej objektivity. V každom prípade by média mali: 

o Byť zodpovedné. 

o Vytvárať priestor pre diskusiu. 

o Profesionalizovať sa stále viac a viac. 

Médiá svojou autenticitou a schopnosťou sprostredkovať autentické zážitky, konkrétny 

príbeh, či pôsobiť na emócie, sú silným nástrojom prenosu posolstiev, preto sú 

v mimoriadnej pozornosti verejnosti aj politikov. 
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Centrom produkcie mediálneho výstupu je redakcia, činnosť médií však ovplyvňujú vnútorné 

a vonkajšie vplyvy. Vonkajšie vplyvy napr. ekonomické, politické a pod., vnútorné napr. 

technické a organizačné obmedzenia, redakčná kultúra, etika. Redakcie spravidla prijímajú 

redakčné pravidlá – kódexy. Viaceré redakcie preberajú etické pravidlá Slovenského 

syndikátu novinárov.  

Pilierom je dodržanie formálnych pravidiel objektivity, najmä zachovanie nestrannosti 

a vyváženosti, overenie a citovanie zdrojov, oddelené správy a komentáre. Aj pri dodržaní 

objektivity produkt môže vyzerať ako neobjektívny, napr. ak obsahuje ideologické kódy 

(zosmiešnenie, vyzdvihovanie a pod.), najmä v využívaných dokumentoch: fotografia, obraz, 

výňatok z prejavu. Nezanedbateľné sú aj ekonomické vplyvy, pretože masové médiá sú 

vnímané aj ako priemysel. Zmyslom komerčných médií je zarábať, musia obstáť 

v konkurencii, na druhej strane inzerenti vyhľadávajú médiá, pretože ich recipienti sú 

spotrebiteľmi. Platí rovnica vysoká sledovanosť = väčší príjem z reklamy = zisk.  

Z hľadiska vplyvu médií film nie je len zábava, ale rovnako ako spravodajstvo a publicistika 

obsahuje zakódované posolstvo, ktoré vnímavý divák ľahko rozlúšti, napr. rodinné hodnoty, 

postavenie žien v spoločnosti, deklarácia vybraných hodnôt a pod.  

Rozhlas predstavuje obrovskú silu a potenciál od začiatku svojho vzniku, pretože je lacný, 

produkčne nenáročný, má široký dosah, preto je aj efektívnym nástrojom propagandy 

a propagandistického boja. Hudba je od začiatku jeho hlavným programovým artiklom. 

Televízia sa objavuje v 30-tych rokoch 20. storočia, prvé vysielanie v r. 1936 vo Veľkej 

Británii. Dokáže sprostredkovať obraz i zvuk, stále sa teší vysokej popularite, stále má 

významný vplyv. Verejnoprávna televízia a verejnoprávny rozhlas - RTVS je regulovaná 

samostatným zákonom, má rôznorodú skladbu programu, pretože jej publikum je 

diferencované a musí uspokojovať všetky potreby verejnosti, menšín, konkrétnych skupín 

a pod. Naopak, komerčná televízia a komerčný rozhlas uprednostňujú záujmy väčšinového 

publika, pretože sú motivované komerčnými faktormi.  

Internet sa objavuje v polovici 90. tych rokov 20. storočia a zásadným spôsobom mení 

globálnu mediálnu krajinu tým, že prispieva k rozpadu tradičných časových a priestorových 

bariér prenosu informácií, rozkladá tradičné mechanizmy, ktorými elity kontrolovali šírenie 

informácií a vytvára novú platformu pre otvorenú diskusiu – verejnú sféru.  
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KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 

 

Na základe uvedeného v predchádzajúcej kapitole, masové médiá možno považovať 

za kľúčový prvok public relations a preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť 

z hľadiska PR. Majú schopnosť osloviť tisícky, niekedy až milióny recipientov v jednom 

okamihu. Tieto čísla narastajú aj v súvislosti s rozvojom sociálnych médií. Z hľadiska PR 

majú preto masové médiá prioritu. V každom prípade je potrebné vziať do úvahy aj silu 

sociálnych médií, prostredníctvom ktorých je tiež možné oslovovať niekedy aj milióny 

recipientov, z hľadiska marketingovej komunikácie – spotrebiteľov, doslova na celom svete, 

dôležité je však vedieť správne zacieliť.  

Redakcie, médiá sú v súčasnosti denne zaplavované množstvom PR informácií a profesionáli 

v oblasti public relations majú stále väčší problém presadiť ich publikovanie. Pre redakcie je 

ťažké vybrať si z množstva ponúkaných informácií práve tie, ktoré môžu zaujať cieľovú 

skupinu konkrétneho média, ale zložité je to aj preto, že redakcie spravidla majú prijaté 

vnútorné etické normy na publikovanie informácií, čím sa PR správy môžu dostať na 

vedľajšiu koľaj. Každá PR správa, ktorá je zasielaná do redakcií obsahuje informáciu, to 

znamená, že ani médiá nemôžu ignorovať PR správy, pretože by mohli ochudobniť 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, preto je potrebné vziať do úvahy aj tento aspekt.  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 inštitúcie, podniky, 

organizácie  využívajú public relations na niekoľko účelov 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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Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vzťahy s médiami sú až druhoradé, ale v skutočnosti 

tieto ciele môžu byť dosiahnuté určite výhodnejšie za asistencie mediálneho pokrytia. Dobrý 

redakčný komentár o finančných výkonoch spoločnosti urobí oveľa viac v prospech dôvery 

súkromných investorov, ako „lesklé“ výročné správy.  Koniec koncov, pre mnohých 

investorov je zaujímavá brožúra o automobile, avšak 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 médií. Aj keď komunikácia zamestnancov je 

v dobrej firme dôveryhodná, zamestnanci aj naďalej kladú veľký dôraz na názory nestranných 

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

Public relations využíva rôzne komunikačné kanály na ovplyvňovanie verejnosti. 

- 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 (2009) 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). 

Hejlová zaraďuje medzi základné nástroje media relations: 

- tlačové správy, 

- tlačové konferencie, 

- eventy pre médiá (mediálne udalosti), 

- press tripy (novinárske exkurzie), 

- brífingy, 

- spoločenské udalosti pre novinárov – raňajky, obedy, 
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- interview a pod. (Hejlová 2015, s- 135) 

Public relations sa tiež uplatňujú ako nástroj jej manažmentu a public relations  nastupujú do 

diania v spoločnosti, aby vysvetľovali problémy a situácie a porovnávali pohľady na vec. 

Nové možnosti do oblasti public relations priniesla aj globalizácia najmä v podobe 

komunikačných príležitostí globalizovaným hráčom. Podľa L´Etangovej globalizácia 

ovplyvňuje PR z niekoľkých dôvodov: 

- Globalizácia ponúka príležitosť novo formulovať idey (vrátane politických 

a náboženských) a novo prezentovať tovar a služby na rôznych trhoch. 

- Globalizácia zvyšuje komunikačné príležitosti a výzvy. 

- Globalizácia mení organizácie, kľúčových aktérov, verejnosť, kľúčové problémy 

a vzťahy. 

- Stále viac organizácií sa globalizuje a využíva medzinárodné pracovné sily a trhy. 

- Public relations sú tesne späté s kapitálom (ekonomickou mocou), jeho udržiavaním 

(hľadaním nových trhov a lacnejších materiálov, trhov a úrovní znalostí. 

- Public relations súvisia s globálnou mocou (vlády a medzinárodné organizácie ako je 

Svetová banka a Svetová zdravotnícka organizácia). 

- Odpor ku globalizácii si vyžaduje  diplomaciu a public relations pre organizácie, ktoré 

sa na globalizácii podieľajú. 

Napriek moderným komunikačným kanálom, sociálnym sieťam a digitálnym médiám, ktoré 

zrýchľujú súčasnú komunikáciu, hlavnou zložkou public relations sú stále media relations, 

teda vzťahy s médiami. V procese public relation, media relations tvoria 80% PR. Reklama 

ako platená forma neosobnej prezentácie otvára dvere pre public relations, ktoré nastupujú po 

reklame preto, aby formovali vzťahy s verejnosťou predovšetkým v pozitívnom slova zmysle. 

Public relations sa spravidla považujú za bezplatnú formu komunikácie s verejnosťou najmä 

prostredníctvom médií, čo dnes už celkom nie je pravda. Médiá často využívajú umiestnenie 

PR článkov na uzatváranie bártrových obchodov, to znamená, že za publikovanie konkrétneho 

PR článku poskytujú médiám výhodu v podobe napr. vstupeniek, výrobkov, nosičov 

nemateriálnych produktov, ktoré sa uplatňujú najmä v hudobnom, či audiovizuálnom 

priemysle a pod.   

Nick Davies, novinár, pre svoju knihu Flat Earth News, (2008 vo Veľkej Británii), 

uviedol výskum z Cardiffskej Univerzity, ktorý sa dotýkal zdrojov britských novinových 

správ v piatich najprestížnejších národných novinách v Británii. Výskum zistil, že 60 % z 

článkov sa skladá úplne alebo hlavne z PR materiálov a/alebo skopírovaných zo 

spravodajských agentúr a ďalších 20 % obsahovalo jasné prvky agentúrneho kopírovania a/ 
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alebo PR. Štyridsaťjeden percent z agentúrnych správ obsahovalo jasné známky PR. Celkovo 

PR materiál našiel cestu do 54 % článkov. V 8 % prípadov bol zdroj nejasný. Iba v 12 % 

prípadov bol materiál generovaný samotnými novinármi.  

Davies (2009) tiež zistil, že priemerná úroveň personálu bola mierne nižšia, ako pred 

dvadsiatimi rokmi, ale strojnásobil sa priestor na editorial. Aj keď tento cenný výskum 

potvrdzuje dominantnú úlohu PR, pravdepodobne podceňuje jeho pozíciu. Davies a jeho 

výskumníci sa totiž zamerali na hŕstku známych národných novín, ktoré stále zamestnávajú 

veľké množstvo novinárov. Menej úspešné médiá sú z definície ešte viac závislé na "free" 

(voľnom) obsahu, ktorý môže byť napojený na PR. Tlaky na provinčných novinárov sa 

potvrdili. Výskum Daviesa (2009) sa zameriaval na britské novinové články a tie predstavujú 

tradičné jadro podnikania v dennej tlači a je predpoklad, že budú pomerne kvalitne podávané 

novinármi. Podiel obsahu PR je pravdepodobne oveľa vyšší, v novšej a rýchlo sa rozvíjajúcej 

časti médií, ktoré pokrývajú témy ako celebrity, móda, cestovanie, majetok, kultúra, osobné 

financie, a motorizmus. Je pravdepodobné, že podiel 12 % príbehov údajne generovaných 

novinármi, boli v skutočnosti nepriamo vyvolané PR, teda bez novinárov, čoho si museli byť 

vedomí. V praxi novinári zriedka narazia na príbehy, zvyčajne sú na ne nejakým spôsobom 

upozornení. Aj v prípade, že výzva prichádza od kamaráta, kolegu, iného kontaktu alebo 

z iných médií, je viac než pravdepodobné, že vznikol v niektorej oblasti public relations. 

Najlepšie PR, koniec koncov, je neviditeľné. Nie je to však len fenomém Veľkej Británie. 

Štúdia, publikovaná v Columbia Journalism Review zistila, že viac ako polovica z príbehov v 

edícii Wall Street Journal bola založená len na tlačových správach, boli prepísané takmer 

doslovne alebo parafrázované (Morris, Goldsworthy, 2008, s. 24 - 25). 

Podľa Serafínovej a Duchkowitscha (2005) B. Baernsová uvádza: „42 % všetkých 

príspevkov v novinách, týkajúcich sa koncernu Coca-Coly, sa plne zakladá na PR textoch“ 

(In: Serafínová, Duchkowitsch 2005, s. 14), R. Burkart uvádza rešerš Torstena Rossmanna, 

ktorý sledoval vplyv všetkých aktivít hamburských tlačových miest Greenpeace v období 

dvoch mesiacov a výsledkom bolo: 84% všetkých približne 900 článkov, ktoré sa za tieto dva 

mesiace objavili v tlači, vychádzali z podnetov alebo udalostí, ktoré Greenpeace inicioval pre 

tlač v podobe akcií, tlačových konferencií a oznamov, príťažlivých pre médiá“ (In: 

Serafínová, Duchkowitsch 2005, s. 15).  

Znamená to, že novinári tvoria svoje články aj na základe dostupných PR informácií, 

neznamená to však, že by novinárska profesia stratila svoje postavenie. Naopak, PR 

informácie sú významným informačným zdrojom pre pracovníkov PR aj pre mediálnych 

pracovníkov.  
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Pre pracovníkov v oblasti PR, pre hovorcov je najdôležitejšie budovanie vzťahov 

s médiami, zvládanie krízovej komunikácie, proaktívne komunikovanie vlastných tém, ale aj 

tvorba produktov pre médiá (Chudinová, Tušer, 2013, s. 94). Spolupráca s médiami, bez 

ktorej nie je možné úspešné PR, stojí na pilieroch kvalifikovanej komunikačnej stratégie. 

Girgašová, Liškařová, Věrčák postavili svoju teórie komunikačnej stratégie na  šiestich 

pilieroch, analytická časť, stratégia, nástroje media relations, metodika výstupov, návrh 

rozpočtu a prílohy (Girgašová, Liškařová, Věrčák, 2004, s. 26 - 27). Podrobnejšie sa 

komunikačnej stratégii venujeme  v nasledujúcej kapitole.  

L´Etangová (2009) sa pozerá kriticky na lineárne kľúčové procesy, ktoré sa zvyčajne popisujú 

v bodoch: 

- Výskum, 

- ciele, 

- skupiny verejnosti (cieľové skupiny), 

- oznámenia, 

- stratégia a taktika, 

- vyhodnotenie.  

Aj napriek kritickému postoju konštatuje, že majú spoločnú lineárnu štruktúru, 

zrozumiteľnosť a racionalitu, ale nijako nezachytávajú dôležité aspekty vzťahov, ktoré by 

public relations mali brať do úvahy – pocity, emócie, či momentálny stav vzťahov. 

Podrobnejší zoznam má rovnako lineárnu štruktúru: 

- Skenovanie a výskum prostredia vrátane analýzy sporných tém. 

- Analýzy situácie.  

- SWOT analýza. 

- Porovnanie s konkurenčnými organizáciami. 

- Kombinácia interných a externých informácií. 

- Identifikovanie kľúčových cieľových skupín verejnosti. 

- Definovanie a konceptualizácia vzťahov ku kľúčovým aktérom a k verejnosti. 

- Zameranie na skúmateľné ciele a podpora týchto cieľov. 

- Oznámenia. 

- Voľba metódy. 

- Komunikácia. 

- Hodnotenie, revidovanie a opätovná analýza kľúčových cieľových skupín 

verejnosti. (L´Etangová, 2009, s. 43 - 44). 
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Ako teda vidieť, činností pre public relations je mnoho, sú usporiadané do lineárnych 

zoznamov, ale málo reflektujú práve vzťahy. Ľudia z praxe PR potrebujú také znalosti, aby 

boli prístupné aj pre ľudí mimo PR praxe, musia byť schopní realizovať pojmovú analýzu 

a empirický výskum (L´Etangová, 2009, s. 45). 
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KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA 

 

Jednou z najdôležitejších činností pracovníka v oblasti public relations je dobre 

nastaviť komunikačnú stratégiu. Čo rozumieme pod komunikačnou stratégiou v našej oblasti 

public reltions? Predovšetkým nastavenie mantinelov, v ktorých sa budeme pohybovať počas 

nasledujúceho konkrétneho obdobia. Čo chceme dosiahnuť, ako chceme stanovené ciele 

dosiahnuť, čo má byť výsledkom celej stratégie. Obsah komunikačnej stratégie pomerne 

presne stanovila trojica autorov Věrčák, Girgašová, Liškařová  publikácii „Media relations 

není manipulace (2004)“, keď svoje závery stanovili na základe vlastného výskumu. 

Komunikačná stratégia – obsah 

• Analytická časť 

• Stratégia 

• Nástroje media relations 

• Metodika výstupov 

• Návrh rozpočtu 

• Prílohy- Krízový manuál, kampaň ap. 

Rozoberieme si jednotlivé body tak, aby bolo zrejmé, čo jednotlivé body konkrétne 

znamenajú.  

Analytická časť 

Ak chceme niečo zlepšiť, najskôr musíme poznať, v akom stave sa naša firma, 

organizácia inštitúcia atd. nachádza. Potrebujeme si urobiť mediálnu SWOT analýzu. Je to 

analýza príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok súčasnej komunikácie predmetu nášho 

PR záujmu (predmetom PR sú firmy, inštitúcie a pod.) 

S – strenghts – silné stránky komunikácie 

W – weaknesses – slabé stránky komunikácie 

O – opportunities – príležitosti na komunikáciu 

T – threats – hrozby v komunikácii 

 

Je potrebné si teda definovať, aké sú naše silné stránky (napr. sme verejná inštitúcia a preto 

náš vstup do médií je pomerne nekomplikovaný), slabé stránky (napr. nemáme vybudované 
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PR oddelenie), príležitosti (veľkou príležitosťou na oslovenie médií sú pre nás sociálne siete), 

hrozby (napr. silná konkurencia podobných verejných inštitúcií) a takto by sme mohli 

pokračovať v ďalších podrobnostiach. Dôležitou súčasťou analytickej časti je úloha zistiť 

súčasný mediálny obraz – teda kto, koľko a ako o nás píšu médiá, teda aký je náš mediálny 

obraz, ako nás vnímajú médiá, ako nás prostredníctvom médií vníma verejnosť. Je potrebné si 

urobiť aj audit komunikačných kanálov teda cez ktoré mediálne kanály komunikujeme 

s verejnosťou, ktoré nástroje pri tom využívame a ako sú pre nás užitočné. Napokon si 

musíme položiť otázku, ktoré osoby sú určené na komunikáciu s médiami. Máme hovorcu, 

potrebujeme ho? 

 

Stratégia 

 

Pri definovaní stratégie je potrebné stanoviť si žiadaný mediálny obraz, teda, ako by 

sme chceli, aby o nás médiá písali.  Napr., chceli by sme, aby o nás písali ako o inštitúcii, 

ktorá je úspešná, aktívna a citlivá k životnému prostrediu. Tento plánovaný mediálny obraz 

môžeme dosiahnuť, ak si správne stanovíme ciele. Ciele musia byť vždy dobre definované, 

dosiahnuteľné, aktuálne. Z hľadiska metodiky tvorby cieľov rozoznávame predovšetkým 

dlhodobé a krátkodobé ciele, pričom dlhodobé ciele sú spravidla 3 - 5 rokov, krátkodobé 1 - 3 

roky. Niekedy sa stanovujú aj tzv.. strednodobé ciele, to sú tie na 2 - 3 roky. 

Ciele v rámci PR si môžeme ešte rozdeliť na ciele merateľné a nemerateľné.  

Nemerateľné ciele – ich hodnota sa nedá vyčísliť, vychádzajú z pocitového hodnotenia. 

Napríklad:  

Budovanie imidžu u zástupcov médií. 

Budovanie imidžu u verejnosti cez médiá. 

Posilnenie povedomia o produkte u novinárov. 

Zvýšenie publicity a podpora objektivity u novinárov. 

Budovanie imidžu v odbore, kde firmy pôsobí. 

 

Merateľné ciele sú naopak tie, ktorých hodnota sa dá vyčísliť a doložiť výsledný efekt. 

Napríklad:  

Nadviazanie spolupráce s vybranými médiami. 

Zvyšovanie kvality a efektivity tlačových konferencií. 

Skvalitňovanie databázy novinárov. 

Zvyšovanie počtu citácií v médiách. 
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Ak chceme pripraviť kvalitnú komunikačnú stratégiu, musíme si urobiť aj analýzu cieľových 

skupín, teda na koho sa zameriavame v súčasnosti, aký to má efekt a musíme si vyhodnotiť, či 

je potrebné cieľové skupiny rozširovať alebo ich len posilňovať. Je veľmi vhodné, ak si 

dokážeme v stratégii stanoviť aj konkrétny komunikačný kľúč na daný rok, teda hlavnú 

myšlienku, ktorú budeme prezentovať v nasledujúcom roku. Komunikačný kľúč by mal 

potom sprevádzať všetky naše mediálne výstupy alebo aspoň väčšinu z nich. Napokon je 

potrebné definovať si mediálne témy, ktoré potrebujeme nastoľovať vlastnými PR aktivitami. 

Na splnenie cieľov je potrebné pripraviť si v stratégii aj konkrétne nástroje media relations, 

ktoré budeme využívať v konkrétnom období. Nástroje môžu byť rôzne: 

Tlačové správy 

Rozhovory 

Komentáre 

Citácie 

Tlačové konferencie 

Press tripy 

Akcie pre novinárov 

Akcie pre určené obdobie 

Metodika výstupov 

Na to, aby sme dokázali konštatovať, či postupujeme správne a či sme zvolili správne 

ciele, metódy a nástroje, potrebujeme si definovať spôsob hodnotenia. Najvhodnejšie je 

definovať si optimálne ciele a ich vyhodnocovanie v konkrétnych časových intervaloch. 

Stanoviť si, kedy sa budú pripravovať podklady na hodnotenie, upresniť termíny, stanoviť si 

aj frekvenciu  termíny hodnotiacich porád. Postup by mal byť systematický.  

Rozpočet tvorí samostatnú časť, v ktorej je nevyhnutné definovať náklady, teda financie, 

potrebné na zabezpečenie všetkých aktivít. Napríklad, ak by sme chceli otvoriť novú predaju 

domácej kozmetiky a nemáme veľký rozpočet, pretože ešte firma nezarába, majitelia si 

stanovia, že na public relations minú 5 000 eur.  

 

Obr. 1  Rozloženie nákladov na PR. 
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Zdroj: Autorka 

 

Samozrejme, netreba zabudnúť na prílohy, ktoré môžu tvoriť napr. Manuál krízovej 

komunikácie, návrhy reklamných kampaní, scenáre eventov a pod. Úlohy – plánovanie 

stratégie public relation sa preto orientuje predovšetkým na cieľové úlohy plánovania podniku 

pre jednotlivé trhy. Dlhodobé opatrenia práce s verejnosťou takto podporujú celkovú aktivitu 

podniku na vybraných trhoch. Ciele – sa odvodia z podnikových a marketingových cieľov pre 

jednotlivé trhy. V popredí pritom je dosiahnutie požadovaného obrazu, hlavne zlepšenie 

imidžu, ako aj získanie sympatií a dôvery u súčasných a potenciálnych odberateľov a 

verejnosti hostiteľskej krajiny. Ďalším cieľom je dosiahnutie určitého stupňa poznania 

podniku v hostiteľskej krajine. Opatrenia – používajú sa rôzne nástroje na dosiahnutie cieľa: 

- Poskytovať všeobecné informácie, exkluzívne informácie alebo tematické nápady 

novinárom 

- Interview s lokálnymi médiami 

- Tlačové konferencie 

- Príspevky do časopisov 

- Zakladanie nadácií, cien, štipendií a poskytovanie verejnoprospešných darov v 

cieľovej krajine 

- Prijatie tvorcov názorov, reprezentantov vlád 

- Uverejnenie obchodných správ v časopisoch pre zákazníkov1 

 

 

 

 
1 EuroEkonóm.sk. (online: https://www.euroekonom.sk/marketing/medzinarodny-marketing/rozhodovanie-o-

komunikacnej-strategii/?gclid=EAIaIQobChMI0MDJxon49QIViNV3Ch01sAbrEAMYASAAEgKA2fD_BwE) 

65%

15%

10%

10%

ROZPOČET 

Digitálne public relations Event manažment Monitoring mídií Media relations
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Zhrnutie: Komunikačná stratégia v bodoch 

Analytická časť 

Stratégia 

Nástroje media relations 

Metodika výstupov 

Návrh rozpočtu 

Prílohy- Krízový manuál, kampaň ap. 

 

Analytická časť 

▪ SWOT analýza (pozitíva, negatíva, príležitosti, ohrozenia) 

▪ Analýza mediálneho obrazu firmy 

▪ Audit komunikačných kanálov, dostupných nástrojov 

▪ Osoby, určené na komunikáciu s médiami 

Stratégia 

▪ Definovanie žiadaného mediálneho obrazu 

▪ Dlhodobé ciele a Krátkodobé ciele 

▪ Rozbor cieľových skupín 

▪ Komunikačný kľúč na daný rok 

▪ Definovanie mediálnych tém 

Nástroje media relations 

▪ Doporučené nástroje MR 

▪ Tlačové správy 

▪ Rozhovory, komentáre, citácie 

▪ Tlačové konferencie, press tripy 

▪ Akcie pre novinárov 

▪ Akcie pre určené obdobie 
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▪ Harmonogram použitia jednotlivých nástrojov 

Metodika výstupov 

▪ Spôsob hodnotenia použitých nástrojov 

▪ Definovanie optimálnych hodnôt na dosiahnutie cieľov 

▪ Formy a termíny poskytovania materiálov 

▪ Formy a termíny hodnotiacich porád 

Definovanie cieľov komunikácie s médiami 

Nemerateľné ciele – ich hodnota sa nedá vyčísliť, vychádzajú z pocitového hodnotenia 

Merateľné ciele – ich hodnota sa dá vyčísliť a doložiť výsledný efekt 

Nemerateľné ciele 

▪ Budovanie imidžu u zástupcov médií 

▪ Budovanie imidžu u verejnosti cez médiá 

▪ Posilnenie povedomia o produkte u novinárov 

▪ Zvýšenie publicity a podpora objektivity u novinárov 

▪ Budovanie imidžu v odbore, kde firmy pôsobí 

Merateľné ciele 

▪ Nadviazanie spolupráce s vybranými médiami 

▪ Zvyšovanie kvality a efektivity tlačových konferencií 

▪ Skvalitňovanie databázy novinárov 

▪ Zvyšovanie počtu citácií v médiách 

Návrh rozpočtu 

Prílohy - Krízový manuál, kampaň ap. 
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HOVORCA AKO SÚČASŤ MEDIA RELATIONS A PUBLIC ELATIONS 

 

Slovo hovorca sa do slovníka slovenského jazyka dostalo oveľa neskôr, ako sa začalo 

používať. Pisárčiková (1990) na stránkach Kultúry slova – vedecko popularizačného časopisu 

pre jazykovú kultúru a terminológiu okrem iného vysvetľuje: „stotožňovali sme sa s názorom, 

že namiesto viacerých (skoro vždy viacslovných) ekvivalentov českého slova mluvčí je v 

slovenčine vhodný a aj výstižný slovenský výraz hovorca. Toto slovo navyše už aj dlhší čas 

žilo v publicistike zahraničných Slovákov, ktorí ho očividne utvorili nie ako preklad českého 

slova mluvčí, ale ako prirodzený, doslovný ekvivalent anglického slova spokesman (dnes sa 

používa slovo spokesperson, pozn. E. Ch.),  príp. nemeckého výrazu der Sprecher; so 

slovesom hovoriť je napokon spätý aj francúzsky výraz porte-parole (zástupca, tlmočník 

mienky niekoho). Ako sme uviedli, slovo hovorca vlastne v slovenčine už žije dlho, no 

doteraz iba za hranicami Slovenska. Jeho všeobecnému prijatiu nebránili jazykové dôvody, 

ale čisto politické, keďže akýkoľvek bližší vzťah k slovenskej emigrácii, a najmä k jej 

rozhlasovej publicistike sa pohyboval buď v oblasti tabu alebo v oblasti krajného odmietania. 

Ak tieto nejazykové prekážky padli, niet dôvodu, aby sa v slovenčine plne nevyužívalo slovo 

hovorca, ktoré je zo slovotvornej stránky utvorené celkom pravidelne príponou -ca ako názov 

osoby vykonávajúcej istú činnosť vyjadrenú substantívom“.   

V časopise pre výskum slovenského jazyka Slovenská reč Blanár (1997) uvádza slovo 

hovorca medzi tými, ktorými sa podstatne rozšíril inventár heslových slov: „Nové heslové 

slová sú najmä z okruhu ekonomiky, štátnej správy a administratívy, počítačovej 

a oznamovacej techniky, rádiotechniky, telekomunikácie, ekológie, športu a i. Nové lexikálne 

prvky sú utvorené odvodzovacími postupmi z domácich alebo zdomácnených základov 

(hovorca).“ V ďalšej časti pokračuje: „Nové lexikálne prvky vstupujú do rozmanitých 

paradigmatických a syntagmatických vzťahov. Napr. pri hesle doktorand sa poukazuje na 

slovotvorný rad doktorandka, doktorandský a uvádzajú sa aj typické spojenia školenie d-ov, 

d-é štipendium, štúdium; podobne hovorca (h. vlády), hovorkyňa, hovorcovský“ (Blanár, 

1977). 

Kto je hovorca  

Dnes je v Slovníku súčasného slovenského jazyka definované slovo hovorca ako 

niekto, „kto hovorí za niekoho, za istú skupinu ľudí a ich vec; kto zastupuje príslušnú 
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organizáciu pred verejnosťou, médiami a spravodajskými agentúrami“ (Jarošová, 

Buzássyová, 2011, s. 160). Pripojené je aj slovo hovorkyňa.  

Pozícia hovorca sa na Slovensku udomácnila a stala sa samozrejmosťou pre mnohé 

inštitúcie, predovšetkým tie, ktoré potrebujú, musia alebo chcú komunikovať s verejnosťou. 

To sú takmer všetky, problémom však je, že nie všetky menšie inštitúcie si môžu dovoliť 

zriadiť pozíciu hovorcu. Viaceré inštitúcie vychádzajú zo skutočnosti, že v prípade krízy sa 

obrátia na profesionálov z agentúr. 

Hovorca (tlačový hovorca) vo všeobecnosti je niekto, kto je oprávnený (poverený) 

hovoriť za určitú skupinu osôb, za firmu, inštitúciu. Úlohou hovorcu je zabezpečiť kontakt 

s médiami, informovať o zásadných krokoch inštitúcie, poskytovať stanoviská, obhajovať 

činnosť inštitúcie, za ktorú hovorí.   

Hovorca je nevyhnutnou súčasťou public relations, vzťahov s verejnosťou.  

Tlačový hovorca je osoba zodpovedná za komunikáciu firmy s médiami; spravidla člen 

vrcholového vedenia, najčastejšie podriadený priamo generálnemu riaditeľovi; tlačový 

hovorca má spravidla k dispozícii vlastný podporný tým (tlačové oddelenie), obvykle býva 

rovnako šéfom útvaru firemnej (korporátnej) komunikácie; hovorca vystupuje menom firmy v 

médiách, vydáva tlačového prehlásenia, zvoláva a riadi akcie pre novinárov.2 

Hovorca (tlačový hovorca) je pomenovanie človeka, ktorý je sprostredkovateľom 

posolstva či jednotlivca politika, inštitúcie alebo politickej strany (Fiťmová, 2000). 

Tlačový hovorca, či tlačový tajomník je priamy sprostredkovateľ informácií od firmy 

alebo inštitúcie smerom k respondentovi prostredníctvom médií, dávajú do pohybu 

masovokomunikačný reťazec komunikátor - komunikant, a teda môžu ovplyvňovať verejnú 

mienku (Nôtová-Tušerová, 2000). 

Hovorca je styčný bod medzi inštitúciou, či jej predstaviteľmi s verejnosťou, je 

osobou, ktorá nielen prezentuje, ale aj reprezentuje inštitúciu. Verejnosť si utvára obraz 

o inštitúcii často prostredníctvom jej hovorcu, čo kladie čoraz väčšie nároky na výkon tejto 

funkcie. Podľa niektorých názorov by hovorca ministerstva, či inej inštitúcie verejnej správy, 

nemal byť bývalý novinár, pretože aktívni novinári spravidla nedokážu zmeniť pozíciu 

žiadateľa informácií na pozíciu poskytovateľa informácií, pretrvávajú novinárske prístupy 

a nie hovorcovské, hovorca je špecifická profesia so špecifickými kompetenciami. Napriek 

tomuto pomerne ojedinelému názoru, sa doteraz identifikované kompetencie (predpoklady) na 

výkon funkcie hovorca takmer zhodujú s kompetenciami na výkon novinára. 

 
2 Glosár marketingovej komunikácie - AWA -  agentúra marketingového poradenstva a multimediálneho dizajnu  
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Pre každú verejnú inštitúciu je užitočné zveriť komunikáciu s verejnosťou a prácu 

s informáciami a médiami profesionálom (Čertíková a kol., 2003). Podľa Stanov Asociácie 

hovorcov Slovenska, hovorca je reprezentantom a sprostredkovateľom informácií o inštitúcii 

a spoločnosti, ktorú zastupuje. Verejne sa vyjadruje v jej mene. Hovorca prezentuje oficiálne 

stanovisko inštitúcie alebo spoločnosti, ktorou je na túto funkciu splnomocnený. 

Závisí od veľkosti inštitúcie, v akej forme si zabezpečí profesionálny výkon vzťahov 

s verejnosťou, či prostredníctvom externej outsorcovanej firmy alebo si zriadi úsek, odbor, 

referát, oddelenie a pod. vzťahov s verejnosťou alebo sa rozhodne pre zriadenie funkcie 

hovorcu, v prípade malých inštitúcií kumulovanú funkciu.  

 

Kompetentný hovorca. 

Slovo kompetencie má dva významy. Kompetencia – pracovné kompetencie, teda 

zodpovednosti za rozsah pôsobnosti, oprávnenie niečo vykonávať, či právomoc, 

konkrétny okruh činností (SSJ, 2011, s. 670). V čom spočívajú pracovné kompetencie 

hovorcu: „Podieľa sa vlastnou publikačnou činnosťou na utváraní objektívneho obrazu 

inštitúcie vo vzťahu k verejnosti, zúčastňuje sa na rozhodujúcich rokovaniach inštitúcie, 

pripravuje správy, tlačové informácie a iné výstupy pre médiá, zabezpečuje kontakt 

s masmédiami, vydáva oficiálne stanoviská do masmédií, plánuje tlačové konferencie, 

zabezpečuje vystúpenia predstaviteľov inštitúcie v masmédiách a na verejnosti, vykonáva 

distribúciu monitoringu tlače a elektronických médií, zabezpečuje informovanosť verejnosti o 

zahraničných rokovaniach inštitúcie, reaguje na kritiku alebo nepravdivé informácie o 

činnosti inštitúcie a pripravuje reakcie predstaviteľov rezortu, spolupracuje systematicky so 

zástupcami masmédií, koordinuje tvorbu internetovej stránky a v spolupráci s príslušnými 

organizačnými útvarmi ju aktualizuje, zabezpečuje organizáciu tlačových konferencií, podieľa 

sa na marketingových aktivitách inštitúcie, odsúhlasuje poskytovanie informácií pre 

masmédiá týkajúce sa strategických otázok inštitúcie, moderuje (vedie) tlačové konferencie, 

koncepčne pripravuje a zabezpečuje informačnú politiku, trénuje prezentátorov, vedúcich 

pracovníkov, šéfov, ktorí komunikujú s médiami“ (Chudinová, Tušer, 2013, s. 126).  

Kompetencia – ako súbor osobných schopností, znalostí, odborností a osobnostných 

charakteristík.  

Na základe výskumu možno konštatovať, že hovorca vo verejnej správe je žena (v menšej 

miere muž) vo veku 31 – 40 rokov, (menej vo veku 21 – 30 rokov,  51 – 60 rokov a 41 – 50 



26 

 

rokov) najmä s vysokoškolským odborným vzdelaním, teda žurnalistickým, prípadne 

mediálnym, pôsobiaca predovšetkým v Bratislave. 

Hovorca vo verejnej správe by mal mať vysokoškolské odborné vzdelanie – žurnalistické 

alebo masmediálne, (vo výrazne menšej miere iné vysokoškolské vzdelanie a odborný kurz, či 

školenie).  

Má mať „predovšetkým schopnosť komunikovať, rozmýšľať a počúvať, schopnosť tvoriť 

kvalifikované odpovede pre novinárov, mal by disponovať osobnostnými charakteristikami 

akými sú dôveryhodnosť a spoľahlivosť, inteligencia a emocionálny kvocient, odbornosťami 

akými sú skúsenosti, odborné znalosti a informačná výbava. Zo zručností musí najmä dobre 

komunikovať a dobre vystupovať na verejnosti. 

Hovorca vo verejnej správe je lojálny, ale nadriadenému vždy povie, ak podľa neho 

nekoná správne, za najdôležitejšie vo svojej práci považuje budovať vzťahy s médiami, 

zvládať krízovú komunikáciu a proaktívne komunikovať vlastné témy. Pozná význam teórie 

„agenda setting“ a považuje ju za jednu z najdôležitejších úloh hovorcu. 

Spoluprácu so slovenskými médiami považuje za dobrú (až priemernú), má pocit, že 

novinári, s ktorými spolupracuje, ho vnímajú dobre (až veľmi dobre), pred tým pracoval ako 

novinár a prácu hovorcu robí najmä preto, že je podobná novinárstvu. Hovorca vo verejnej 

správe je spokojný s finančným ohodnotením (v prípade, ak pracuje v Bratislave a na 

strednom Slovensku). 

Hovorcovia vo verejnej správe sú potrební pre verejné inštitúcie, ich prácu novinári 

využívajú najmä ako „background informácie“, novinári ich vnímajú mierne viac pozitívne 

ako negatívne. 

Hovorca vo verejnej správe, okrem osobnostných charakteristík, ktoré sú spomenuté 

vyššie, si myslí, že kompetentný hovorca pozitívne vníma verejnosť, za dôležité považuje 

vonkajší vzhľad a vystupovanie, má stopercentnú dôveru svojho zamestnávateľa, vie si 

zachovať odstup, je asertívny a trpezlivý, je dobrý organizátor, musí mať sebaúctu 

a sebavedomie, ovláda spisovný jazyk a reprezentuje svoju inštitúciu na verejnosti aj mimo 

pracovného výkonu. 

Hovorcovia označili za najdôležitejšie činnosti vo svojej práci: 

„1. Budovanie vzťahov s médiami. 2.Zvládať krízovú komunikáciu. 3. Proaktívne komunikovať 

vlastné témy. 4. Tvoriť produkty pre médiá. 5. Analyzovať médiá, monitoring. 6. Pripravovať 

tlačové konferencie, brífingy a pod. 7. Reagovať na publikované témy. 8. Tvoriť komunikačné 

plány. 9. Pripravovať na mediálne vystúpenia komunikátorov“ (Chudinová, Tušer, 2013, s. 

127). 
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Hovorcovia sú súčasťou public relations ako jedného z nástrojov marketingovej 

komunikácie - promotion v rámci marketingového mixu. Dnes je zrejmé, že PR výrazne 

ovplyvňujú mediálny obsah, žurnalistika sa bez PR produktov takmer nezaobíde. Podľa B. 

Bearnsovej (In: Ruβ-Mohl, Bakičová, 2005, s. 218) public relations má pod kontrolou témy 

a načasovanie mediálneho spravodajstva. „Takmer dve tretiny agentúrnych správ, ako aj 

správ v novinách, rozhlase a televízii, v konečnom dôsledku pochádza z materiálov public 

relations“. 

Napriek uvedenému konštatovaniu je potrebné ozrejmiť ciele, ktoré majú žurnalisti a ciele 

public relation, teda ciele hovorcov. Nie sú totožné, ale ich spoločným cieľom je dosiahnuť 

publicitu. Všetky ostatné ciele sa celkom odlišujú. Žurnalista sleduje najmä to, aby jeho 

novinársky prejav bol príťažlivý, zaujímavý, atraktívny, aby získal relevantné informácie 

a pod. Naopak hovorca sleduje najmä to, aby jeho subjekt vyznel v médiách pozitívne, 

prípadne neutrálne, aby budoval jeho pozitívny imidž  pod. 

Public relations je súčasťou tradičného marketingového mixu, napriek tomu mnoho 

PR aktivít nie je považovaných za súčasť marketingu (Clow, Baack, 2008, s. 354).  Podľa 

nich je to preto, že marketingové oddelenia sa sústreďujú na zákazníkov a členov 

marketingového reťazca, zatiaľ čo PR oddelenie sa sústreďuje na rôzne interné a externé 

záujmové skupiny, vrátane zamestnancov, akcionárov, organizácií zastupujúcich záujmy 

verejnosti, vlády, spoločnosti ako celku. Päť kľúčových PR aktivít je však úlohou ľudí, 

pracujúcich v tejto oblasti, či už ide o interných zamestnancov, teda vrátane hovorcov, alebo 

externých PR agentúr:  

- identifikácia externých a interných záujmových skupín; 

- hodnotenie firemnej povesti; 

- audit firemnej spoločenskej zodpovednosti; 

- tvorba pozitívneho firemného imidžu; 

- obrana firemného imidžu pred poškodením. 

Pri stanovovaní cieľov v prvom rade je potrebné prihliadať na pozitívne vlastnosti public 

relations, ak berieme do úvahy meniace sa trhy, progres internetových technológií a spôsoby, 

ktorými chcú spotrebitelia dostávať informácie. Aké ciele sa prostredníctvom dobrých public 

relations dajú dosahovať: public relations poskytujú jednu z najdôveryhodnejších foriem 

marketingu – predovšetkým potvrdenie tretej strany; vedie k efektívnej komunikácii, ktorá 

buduje dôveru a silné vzťahy s médiami, blogermi, analytikmi a vplyvnými zákazníkmi; 

vplýva na mienku a mení ju, stavia pozitívny imidž a povesť organizácie, zvyšuje expozíciu; 
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kreuje prítomnosť, zvyšuje lojalitu k značke a rozširuje rezonanciu značky; vyvoláva reakciu 

a kroky (Solis, Breakenridge, 2009, s. 8). 

„Fragmentácia je označenie všeobecného rozdrobenia masového publika novín 

a dominantných televíznych kanálov, ktorý nastal v dôsledku značného zvýšenia počtu 

televíznych kanálov a objaveniu nových médií. V súčasnej dobe existuje mnoho menších 

a skôr dočasných publík. Platí, že fragmentácia všeobecne znížila moc masových médií, aj 

keď mnoho malých publík nemusí nutne znamenať väčšiu rozmanitosť“ (McQuail, 2009, s. 

563). V dôsledku tohto konštatovania je zrejmé, že do popredia vystupuje aj komunikácia na 

sociálnych sieťach, kde sa nachádza „fragmentované“ publikum a preto aj hovorcovia musia 

cieliť svoje produkty prostredníctvom médií na toto difúzne publikum. Dôležité je v tejto 

súvislosti spomenúť aj mediálne hodnotenie, ktoré má významnú funkciu pre dosahovanie 

cieľov a do tejto oblasti priniesol doslova novú dimenziu internet, sociálne siete (Doležal 

2005, s. 70). 

Na Slovensku nejestvuje evidenciu hovorcov, Asociácia hovorcov Slovenska (AHS) 

neuvádza ani základný zoznam hovorcov, ktorý bol pred časom publikovaný na webovej 

stránke AHS. Aj keď údaje boli často neaktuálne, bola to aspoň orientačná pomôcka. Jedinou 

pomôckou na odhadnutie počtu hovorcov na Slovensku je dnes anketa Naj hovorcu, ktorú 

AHS publikuje na svojej stránke v čase hlasovania a po jej skončení sú publikované len 

výsledky (www.hovorcovia.sk). Do ankety roku 2018 bolo zaradených celkom 107 hovorcov, 

48 zo štátnej správy, 25 zo samosprávy a 34 z privátnej sféry. Zjavne tento zoznam nie je 

úplný, takže na Slovensku je viac hovorcov, a nie sú známe výsledky prieskumu, ktorý by 

verifikoval presný počet hovorcov na Slovensku.  

 

Hovorca - výskum 2018 

Cieľom štúdie v roku 2018 (Chudinová, 2019) bolo zistiť, či hovorcovia reflektujú 

stav mediálnej komunikácie a či svoju vlastnú komunikáciu prispôsobujú potrebám médií 

a prostredníctvom nich svojej cieľovej skupine. Vzorku 90 hovorcov je potrebné považovať 

za relevantnú a vysoko dôveryhodnú. 

Zisťovali sme, od čoho podľa názoru hovorcov, závisí publikovanie vydávaných tlačových 

správ. V tejto odpovedi mohli hovorcovia uviesť aj viac možností. Dali sme im na výber 

z týchto: 

 

 

http://www.hovorcovia.sk/
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Téma 

Dobré vzťahy s novinármi 

Dobré vzťahy s redakciou 

Bartrové dohody s médiami 

Platba za publikovanie tlačovej správy. 

 

 

Graf č. 1 Závislosť publikovaných tém. 

Zdroj: (Chudinová, 2019) 

 

Jednoznačne najvyšší počet odpovedí  poukázal na skutočnosť, že to, či sa obsah tlačovej 

správy objaví v niektorom médiu alebo nie, závisí od ponúknutej témy. Táto odpoveď 

s objavila až 80 krát. Až 36 hovorcov označilo za dôvod publikovania ich tlačovej správy 

dobré vzťahy s novinármi, 13 odpovedí získala možnosť, že rozhoduje bartrová dohoda, 10 

hovorcov označilo aj odpoveď, že je potrebné zaplatiť za publikovanie tlačovej správy.  

Z odpovedí vyplýva, že hovorcovia vedia, že o publikovaní ich tlačovej správy rozhoduje 

téma, ktorá je vhodná pre konkrétne médium, do ktorého tlačovú správu hovorca posiela. 

O publikovaní tlačových správ rozhodujú aj dobré vzťahy s novinármi a redakciami. Čo však 

je potrené rozumieť pod dobrými vzťahmi. Vzťah je v každom prípade obojstranná súvislosť, 

teda, ak novinárovi vychádza v ústrety hovorca, potom aj novinár vychádza v ústrety 

hovorcovi. Novinári si na hovorcoch najviac cenia (zostupne) „schopnosť tvoriť 

kvalifikované odpovede, operatívnosť, vychádzať novinárom v ústrety, snahu poskytnúť 

0
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informácie, aj keď ich nemôže získať z interných zdrojov, ochotu dvíhať telefóny aj 

v neštandardných časoch, pravdovravnosť a poskytovať „stručné odpovede“ (Chudinová, 

Tušer, 2013, s. 120).. 

V nasledovnej časti výskumu sme sa hovorcov pýtali, či publikujú svoje tlačové správy aj na 

sociálnych sieťach.  

Graf č. 2 Publikovanie tlačových správ na sociálnych sieťach podľa regiónov.. 

Zdroj: (Chudinová, 2019) 

 

 

Až 68 hovorcov odpovedalo, že publikujú tlačové správy aj na sociálnych sieťach, 22 

hovorcov odpovedalo, že nepublikujú tlačové správy na sociálnych sieťach. Ako dôvod 

uviedli, že to nepovažujú za potrebné alebo, že ich cieľová skupiny nevyhľadáva sociálne 

siete a preto tam tlačové správy nepublikujú. Napriek tomu, hovorcovia vyžívajú sociálne 

siete ako moderný komunikačný nástroj. Tento nástroj využívajú nielen na komunikáciu 

s novinármi, ale aj priamo s verejnosťou. Niektorí hovorcovia uviedli, že nevyužívajú tento 

spôsob komunikácie, čo však zrejme nemožno označiť za chybu, ak v odpovedi prečo 

uvádzajú, že  ich cieľová skupina nie je na sociálnych sieťach. Pri tomto type odpovedí 

predpokladáme, že hovorcovia dobre poznajú svoju cieľovú skupinu. V prípade, ak nie, je 

potrebné nielen intuitívne, ale prieskumom overiť túto skutočnosť, pretože dynamika vývoja 

komunikácie cez sociálne siete zasahuje neraz prekvapivo nové cieľové skupiny. V každom 

prípade možno konštatovať, že je pozitívom, ak drvivá väčšina hovorcov publikuje svoje 

tlačové správy aj na sociálnych sieťach. 
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Graf č. 3    Publikovanie audio a video nahrávok na webovej stránke. 

Zdroj: (Chudinová, 2019) 

 

U hovorcov sme zisťovali, či na webovej stránke publikujú audio alebo videonahrávky, ktoré 

uľahčujú prácu najmä nízko nákladovým médiám. Z odpovedí vyplynulo, že 61 hovorcov 

publikuje na webovej stránke aj audio a videonahrávky a 29 hovorcov nepublikuje audio 
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Graf č. 4 Je dôležité, aby mal hovorca skúsenosť ako novinár? 
Zdroj: (Chudinová, 2019) 
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Najviac hovorcov až 57 sa stotožnilo s odpoveďou, že je dôležité, aby hovorca mal 

predchádzajúcu skúsenosť ako novinár, 26 hovorcov to nepovažuje za potrebné, pretože 

podľa nich stačí, ak vie hovorca dobre komunikovať, iné dôvody uviedlo 7 hovorcov.  

 

 

 

 

Graf č. 5 Profesionalita na Slovensku  

Zdroj: (Chudinová, 2019) 

 

V tejto otázke sme zisťovali, či sú podľa názoru hovorcov slovenské médiá vo všeobecnosti 

profesionálne. Hovorcovia nedali na túto otázku jednoznačnú odpoveď, najviac hovorcov 71 
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aj od dobrých vzťahov s novinármi a redakciami. Je zrejmé, že hovorcovia chápu, že 

najpodstatnejšie je pripraviť kvalitnú tlačovú správu, teda s dobrou témou, pod čím 

rozumieme vhodnú tému, ktorá je zaujímavá aj pre novinárov, pre ich cieľovú skupinu a nie 

je dôležitá len pre hovorcov. Tu je potrebné konštatovať, že novinár aj hovorca v rámci 

mediálnej komunikácie nemajú rovnaké ciele. Pokiaľ cieľom hovorcu je dosiahnuť to, aby 

správa bola publikovaná a v médiách vyznela pozitívne alebo neutrálne, novinár má svoj cieľ 

predovšetkým publikovať správu, ale nerozhoduje jej vyznenie. Novinár sleduje svoj cieľ, aby 

sa jeho novinársky produkt publikoval a čítal, sledoval, počúval. Preto je pre hovorcu výzva 
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pripraviť vhodnú tlačovú správu, ktorá osloví v prvom rade novinára a potom aj cieľovú 

skupinu konkrétneho média. Tlačová správa by mala obsahovať pravdivé informácie, ale aj 

zaujímavé a z kompozičného hľadiska by mala myť tvar obrátenej pyramídy s emfatickou 

skladbou. Z výsledkov výskumu vyplýva, že hovorcovia si uvedomujú dôležitosť ponúkanej 

témy, čo možno označiť ako pozitívum dosiahnutého výsledku. Ak vieme, že hovorca je 

súčasťou public relations, a dlhodobo sa opierame o skutočnosť, že PR sú a rozdiel od 

reklamy neplatný nástroj, výskum čiastočne poukázal na skutočnosť, že to už celkom neplatí. 

Hovorcovia potvrdili, hoci len v minimálnej miere, ale predsa, že za publikovanie tlačových 

správ je potrebná niekedy aj finančná odplata, prípadne odplata inou nefinančnou formou, 

teda tzv. bartrový obchod. V rámci novinárskej etiky je potrebné, aby sa tlačové správy 

označovali ako PR, prípadne používali iné označenie na publikovanie tlačovej správy. Tu je 

potrebné tiež vidieť rozdiel v tom, ak novinár tlačovú správu využije ako podklad na svoju 

žurnalistickú tvorbu, vtedy je korektné uviesť len zdroj, z ktorého čerpal informáciu. 

V prípade, ak redakcia uvedie tlačovú správu bez redakčnej úpravy, je potrebné, aby to 

recipient reflektoval. Z výsledkov prieskumu je zrejmé,  že hovorcovia vyžívajú sociálne siete 

ako moderný komunikačný nástroj. Tento nástroj využívajú na komunikáciu nielen 

s novinármi, ale aj priamo s verejnosťou. Niektorí hovorcovia uviedli, že nevyužívajú tento 

spôsob komunikácie, čo však zrejme nemožno označiť za chybu, ak v odpovedi prečo 

uvádzajú, že  ich cieľová skupina nie je na sociálnych sieťach. Pri tomto type odpovedí 

predpokladáme, že hovorcovia majú dobrú znalosť svojej cieľovej skupiny. V prípade, ak nie, 

je potrebné nielen intuitívne, ale prieskumom overiť túto skutočnosť, pretože dynamika 

vývoja komunikácie cez sociálne siete zasahuje neraz prekvapivo nové cieľové skupiny. 

V každom prípade možno konštatovať, že je pozitívom, ak drvivá väčšina hovorcov publikuje 

svoje tlačové správy aj na sociálnych sieťach. 

Publikovanie audio a video nahrávok, alebo podcastov, sa dnes stalo samozrejmosťou 

takmer pre všetky médiá. Prieskum ukázal, že viac ako de tretiny hovorcov vo výskumnej 

vzorky publikuje audio a video nahrávky na webovej stránke svojej inštitúcie. Nejednoznačná 

zostáva skutočnosť, či hovorcami ponúkané podcasty nachádzajú dostatočnú odozvu 

v médiách, čo však nebolo predmetom nášho výskumu. Toto konštatovanie však ponúka  

možnosť ďalšieho vedeckého bádania v tejto oblasti. Z ponúknutých odpovedí hovorcov je 

zrejmé, že publikovanie podcastov má zmysel a je súčasťou práce hovorcu v rámci vzťahov 

s verejnosťou. 

Hovorcovia vo väčšine v prieskume konštatovali, že hovorca by mal mať predchádzajúcu 

skúsenosť ako novinár. Je to zároveň predpoklad na kvalifikovanú prácu hovorcu, pretože 
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dokáže v oveľa väčšej miere zohľadňovať potreby novinára pri výkone jeho profesie. 

Hovorca s novinárskou skúsenosťou dokáže odhadnúť napríklad rozsah požadovanej 

informácie podľa žánru, ktorý novinár využíva pri tvorbe konkrétneho žurnalistického 

prejavu, prípadne technické možnosti novinára pri práci s ponúkanou tému alebo čas na 

vytvorenie novinárskeho prejavu. Kompetentným hovorcom sa môže stať aj človek, ktorý 

nemá novinársku skúsenosť, ak disponuje potrebnými zručnosťami, odbornosťami, 

schopnosťami aj osobnostnými predpokladmi. To však platí aj pre hovorcov s novinárskou 

skúsenosťou, pričom tí si musia uvedomiť pomyselný prechod z novinárskej pozície na 

pozíciu hovorcu, čo tiež nemusí byť pre každého novinára jednoduché. V každom prípade, 

novinárska skúsenosť je pre hovorcu výhodou. 

Pri zisťovaní odpovedí na otázku týkajúcu sa profesionality slovenských médií, sa 

hovorcovia nevyjadrovali jednoznačne, najčastejšie volili odpoveď, že niektoré médiá sú 

profesionálne iné nie. Len málo hovorcov dokázalo jednoznačne odpovedať v prospech alebo 

v neprospech profesionality slovenských médií. Z týchto výsledkov vyplýva, že hovorcovia 

nepriznávajú slovenským médiám profesionalitu. Uvedomujeme si, že na takto položenú 

otázku hovorcovia hľadali akúsi strednú cestu teda únikovú odpoveď. Nie je to chyba 

hovorcov, že nedávajú jednoznačnú odpoveď, hoci denne spolupracujú s médiami. Tu by  

bolo potrebné skúmať aj profesionalitu médií v samostatnom výskume, aby bola 

preukázateľná ich profesionalita na základe presne stanovených kritérií. V každom prípade 

vieme, že hovorcovia poznajú aj profesionálne médiá aj médiá, ktoré nemožno označiť ako 

profesionálne. 

Cieľom výskumnej štúdie bolo zistiť, či hovorcovia reflektujú stav mediálnej 

komunikácie a či svoju vlastnú komunikáciu prispôsobujú potrebám médií a prostredníctvom 

nich svojej cieľovej skupine.  

Od čoho závisí, či médiá publikujú vaše tlačové správy ? 

Na výskumnú otázku hovorcovia reagovali predovšetkým odpoveďou, že zvislosť je určená 

témou ktorú hovorcovia ponúkajú a v menšej miere poukázali aj na závislosť od dobrých 

vzťahov s novinármi a dobrých vzťahov s redakciami. Menej sa objavili odpovede, že 

publikovanie tlačových správ závisí od bartrových obchodov, prípadne od finančnej odplaty. 

Sú médiá na Slovensku dostatočne profesionálne? 

Pri tejto otázke hovorcovia neodpovedali jednoznačne. Podľa ich názoru niektoré médiá sú 

profesionálne, iné nie sú profesionálne. V každom prípade len málo hovorcov vyjadrilo svoj 

jednoznačný názor na profesionalitu médií. 

Publikujete vaše tlačové informácie prostredníctvom sociálnych sietí? 
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Pozitívne je konštatovanie, že dve tretiny hovorcov publikujú svoje tlačové správy aj na 

sociálnych sieťach, čím rozširujú predovšetkým svoju komunikáciu nielen prostredníctvom 

médií ale priamo so svojimi cieľovými skupinami. 

Publikujete na webovej stránke alebo na sociálnych sieťach aj audio a video nahrávky? 

Pozitívna bola v dvoch tretinách odpovedí aj reakcia na otázku v súvislosti s využívaním 

podcastov, teda audio, či video nahrávok. Hovorcovia si z väčšej časti uvedomujú potrebu 

poskytovania širších služieb v súvislosti s fragmentáciou publika a so zníženou ochotou čítať 

súvislé texty. 

Je dôležité, aby hovorca ma pracovnú skúsenosť ako novinár? 

Aj pri odpovediach na túto otázku hovorcovia našli väčšinovú zhodu, keď viac ako polovica 

hovorcov v prieskume odpovedala, že hovorca by mal mať predchádzajúcu skúsenosť ako 

novinár, aby dokázal kvalifikovane reagovať na potreby novinárov. 
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INTERNÉ PUBLIC RELATIONS 

 

Komunikácia sa stala súčasťou manažérskych procesov, nevynímajúc internú 

komunikáciu, naopak. Každá firmy, organizácia, spoločnosť, teda každý subjekt pôsobí 

v rámci externého aj interného prostredia. Interné alebo inak vnútorné prostredie tvorí 

manažment, organizačná štruktúra, výrobný proces, technológie, či okolie podniku ktoré má 

bezprostredný vplyv na jeho činnosť. Interné prostredie tvorí vnútorné podmienky 

organizácie, v ktorých dochádza k transformácii zdrojov, manažéri v nich vykonávajú svoju 

činnosť, pričom jadrom vnútorného prostredia je kultúra organizácie podniková kultúra, teda 

spoločne uznávané hodnoty, symboly, štruktúra vzťahov a podniková kultúra má podstatný 

vplyv na úspech. Interná komunikácia je súčasť podnikovej kultúry. Podľa Foreta je 

podniková kultúra súhrnom toho ako podnik skutočne funguje, do akej miery sa podarilo 

získať zamestnancov pre svoje zámery a ciele, je to skrátka to, ako sa darí v každodennej 

praxi realizovať predstavy vedúcich pracovníkov a v konečnom dôsledku rozhoduje o ponuke 

zákazníkov, to znamená o úrovni nášho produktu, jeho cene v distribúcii (Foret, 2003, s. 43). 

„Komunikácia na pracovisku, v internom prostredí (v prípade podnikov hovoríme o 

vnútropodnikovej komunikácii) má formálnu a neformálnu podobu. Formálna komunikácia je 

daná funkciou oficiálneho informačného systému, potrebou získavať informácie o priebehu 

riadených procesov a organizačnou štruktúrou podniku a formálnymi hierarchickými 

vzťahmi. Rozhodujúcu časť tvoria vopred pripravené štruktúrované informácie, hlásenia, 

príkazy a pod. Z hľadiska smerovania ide prevažne o vertikálny smer. Neformálna 

komunikácia prebieha na vertikálnej no častejšie na horizontálnej úrovni a môže mať 

pracovný charakter (výmena názorov, myšlienok, konzultácia), alebo môže mať podobu 

nezáväzného súkromného rozhovoru. Zatiaľ prevládajúce strnulé vzťahy vychádzajúce z 

pevnej organizačnej štruktúry a tomu odpovedajúca hierarchická pracovná komunikácia sú 

viac na prekážku, lebo málo rozvíjajú iniciatívu ľudí. Postupne sa presadzujú tendencie na 

vytváranie tímov, tímovej zodpovednosti, kde manažéri sú skôr poradcami, koordinátormi ako 

nadriadenými v pôvodnom poňatí. To vyžaduje aj iný prístup ku komunikácii so 

spolupracovníkmi“ (Míka, 2006, s. 95-6). 

 

Denisa Hejlová zobrazila, do akej miery venujú manažéri pozornosť internej komunikácii. 
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Obrázok  1 Najčastejšie prekážky v internej komunikácii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hejlová, 2015. 

 

 

 

Zdroj: Institut interní komunikac3 

 

Veľkou prekážkou v internej komunikácii je nedostatok času, slabá podpora manažmentu 

a nedostatok zamestnancov pracujúcich pre internú komunikáciu. V prieskume Asociácie 

internej komunikácie (AICO)  až 33% respondentov uviedlo, že vo svojej organizácii nemajú 

implementovanú internú komunikáciu a viac ako polovica – 59% ju ani do budúcnosti 

neplánuje (Zisk manažment, 2013).   

Asociácia internej komunikácie uskutočnila ďalší prieskum v roku 2014, v ktorom 

konštatovala, že aj keď sa oproti prieskumu z roku 2012 zvýšil počet organizácií, ktoré majú 

implementovanú kompetenciu internej komunikácie, “ostatné výsledky naznačujú, že interná 

komunikácia je na Slovensku v dôležitých veciach na nedostatočnej úrovni. Výsledky boli 

analyzované nielen plošne na všetkých respondentov, ale aj na podniky s viac ako 100 

zamestnancami, pretože od tohto počtu význam internej komunikácie prudko narastá. Na 

Slovensku sa do prieskumu zapojilo 257 respondentov z 249 organizácií, z ktorých 2/3 majú 

viac ako 100 zamestnancov.“ (Onofrej, AICO, online4) 

 
3 

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20pr%C3%A1ce_Hejlov%C3

%A1.pdf-  

 
4 https://www.internalcommunication.eu/sk/novinky/v-slovenskych-firmach-je-potencial-internej-komunikacie-

nevyuzity-  

 

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20pr%C3%A1ce_Hejlov%C3%A1.pdf-
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20pr%C3%A1ce_Hejlov%C3%A1.pdf-
https://www.internalcommunication.eu/sk/novinky/v-slovenskych-firmach-je-potencial-internej-komunikacie-nevyuzity-
https://www.internalcommunication.eu/sk/novinky/v-slovenskych-firmach-je-potencial-internej-komunikacie-nevyuzity-
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Podľa výsledkov samostatné oddelenie Internej komunikácie má len 6% všetkých 

organizácií, zapojených d prieskumu a 8% organizácií s viac ako 100 zamestnancami. 

Oddelenie ľudských zdrojov má však na starosti internú komunikáciu v 27% všetkých 

organizácií z prieskumu a 30% organizácií s viac ako 100 zamestnancami. Možno však 

skonštatovať, že najpodstatnejší rozdiel je viditeľný v tom, že až 20% organizácií 

konštatovalo, že žiadne oddelenie nemá na starosti internú komunikáciu, pričom v podnikoch 

s viac ako 100 zamestnancami je to len 13%. 

 

Význam internej komunikácie narastá, je vidieť aj mierny kvalitatívny posun vpred.          

Význam internej komunikácie narastá najmä v časoch krízovej situácie, keď je nevyhnutné 

krízový stav komunikovať predovšetkým s internou verejnosťou a až potom s externou. 

Zamestnanci nielen majú nárok ako prví vedieť, čo sa v podniku (firme, organizácii) stalo, ale 

je to aj v záujme manažmentu, aby boli zamestnanci lojálni a manažment neriskoval stratu 

reputácie. V krízovej komunikácii je teda nevyhnutné komunikovať smerom do vnútra 

organizácie a využívať na to všetky nástroje, ktoré poskytuje interná komunikácia, 

samozrejme vzhľadom na typ organizácie, spoločnosti, či firmy.  V súvislosti s pandémiou 

Covidu, bolo nevyhnutné využívať potrebné nástroje internej komunikácie. AMI 

Communications realizovala na začiatku mája 2020 prieskum na vzorke 550 respondentov, 

z ktorého vyplýva, že rozhodujúcu úlohu pri úspešnom zvládnutí náročnej situácie zohráva 

interná komunikácia. „Zamestnanci si budú dlho pamätať, ako sa ich firma zachovala 

v ťažkých časoch. Spoločnosti tak dnes majú šancu stať sa hviezdnymi zamestnávateľmi 

a získať konkurenčnú výhodu na trhu práce. Alebo naopak, klesnúť v očiach súčasných 

a potenciálnych zamestnancov. Napredovať budú tímy tých lídrov, ktorí skratku CEO 

pochopia aj ako Chief Empathy Officer“, (Chalmovský, TAST, online5) 

Jednoznačne sa teda preukazuje, že interná komunikácia musí byť na vzostupe, pričom 

spoločnosti, organizácie, firmy musia hľadať potrebné a vhodné nástroje, ale aj vhodnú 

metodiku. Podľa Holej, celý proces interných vzťahov s verejnosťou je štruktúrovaný, zahŕňa 

monitoring, analýz a rozbor  všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú postoje zamestnancov 

k firme, zvolenie vhodnej taktiky postupu, realizáciu jednotlivých aktivít a prácu so spätnou 

väzbou. Celý proces je podľa Holej cyklus na seba nadväzujúcich krokov: 

- Monitoring postojov a názorov 

- Analýza stavu a rozbor faktorov, ovplyvňujúcich postoje zamestnancov,  

 
5 https://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-traja-zo-styroch-zamestnancov/470087-clanok.html-  

https://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-traja-zo-styroch-zamestnancov/470087-clanok.html-
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- Vypracovanie postupov, plánov a harmonogramu jednotlivých akcií 

- Realizácia jednotlivých aktivít 

- Spätná väzba, upresňovanie ďalších postupov (Holá, 2006, s. 35) 

Monitoring postojov a názorov je dôležitý z hľadiska poznania nálady vo firme. Robí sa 

najmä rôznymi anketami, prieskumami, pohovormi, či hodnotením. Iba tak sa dá účinne voliť 

vhodný obsah interných vzťahov. Ďalší krokom je analýza stavu a rozbor faktorov, 

ovplyvňujúcich postoje zamestnancov, ktorá je základom vhodne zvolenej stratégie, ktorá sa 

zameriava na faktory, ovplyvňujúce postoje zamestnancov. Dôležité je odkrývanie  možnej 

neistoty a nepokoja, ktoré môžu byť základom negatívnych postojov, ak nie sú včas 

eliminované. Pochopenie postojov a zvolenie vhodného postupu sú základom na 

vypracovanie programu jednotlivých akcií, ktoré vedú k obojstrannej diskusii vo firme. Je 

potrebné vypracovať časový plán, harmonogram, rozpočet. Nasleduje realizácia jednotlivých 

akcií, pričom ich úspešnosť je závislá od vhodných prostriedkov a komunikačných kanálov – 

intranet, časopis, nástenky a pod. Spätná väzba je posledným a nevyhnutným krokom  pre 

neustále sa meniace podmienky, ktoré si vyžadujú zmeny postupov na prispôsobenie sa 

novému stavu a situácii. Vyhodnocovanie výsledkov  napomáha znovu pri koncipovaní 

celého postupu, (Holá, 2006, s. 36).  

Najdôležitejší zdroj komunikácie je priamo z vrcholového manažmentu organizácie, 

pretože ďalší zamestnanci môžu meniť hodnotu prichádzajúcich informácií. Priame vypočutie 

si informácie od vrcholového manažmentu, najmä od generálneho riaditeľa, dáva 

zamestnancom pocit, že sú dôležití. Vtedy cítia aj zodpovednosť a lojalitu k organizácii. 

Podľa výsledkov štúdie (White, Vanc, Stafford) je email efektívny pri výmene informácií, 

najdôležitejšia je však osobná interakcia medzi zamestnancami. Osobný kontakt zvyšuje 

informačnú spokojnosť zamestnancov, ako aj zmysel pre kolektívnosť, pretože poskytuje 

spätnú väzbu a teda možnosť vnímať zmysel a dostatočnosť poskytovaných informácií. 

Rovnako má vplyv aj na postoje a správanie zamestnancov (White,C, Vanc,A.,  Staffod, G. 

2010, s. 17-18) 

        Komunikácia vo vnútri organizácie (podniku, firmy, inštitúcie) prostredníctvom médií 

môže byť  

- klasická písomná 

- vizuálna a audiovizuálna, vrátane ich elektronickej podoby. 

Cieľom písomnej formy je predovšetkým informovať čo najväčší počet zamestnancov v čo 

najkratšej dobe. Obsahuje dokumenty poskytujúce základné informácie o činnosti firmy, 
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organizačnom zložení firmy, obsah práce, atď. Výhodou je, že  sa k jej obsahu je možné 

navrátiť hocikedy, veľmi pozitívne dopĺňa ústnu formu, ´účinnosť tejto formy komunikácie je 

podmienená pravidelnosťou jej distribúcie, jej umiestnením a dostupnosťou. Patria sem 

výročné správy, firemný profil, manuál činností, nástenka, informačná tabuľa, schránky s 

anonymnými dotazmi zamestnancov, e-mail.  

Medzi nástroje interného PR možno zaradiť pravidelné firemné mítingy, športové alebo 

spoločenské akcie, pravidelné spravodajstvo o živote firmy na intranete, e-mailom, 

v časopise. Základné pravidlo s internou verejnosťou je, že vonkajšie vzťahy sa začínajú 

doma. Vo všeobecnosti stúpa potreba zamestnancov mať prístup k dôležitým informáciám, 

podieľať sa na rozhodovacom procese firmy, spoločnosti, sprehľadniť často komplikované 

organizačné štruktúry veľkých podnikov.  

Spätná väzba je jeden zo základných komunikačných postupov manažéra. Vedení 

spolupracovníci, ale aj vedenie musia vedieť prijať spätnú väzbu. Manažér by mal viesť 

zamestnancov k vyjadreniu k názorom a postojom firmy a k aktuálne riešeným otázkam . 

Dôležitou súčasťou interného PR sú podnikové noviny, ktoré sa chápu ako účinný nástroj 

obojsmernej komunikácie. Moderné podnikové noviny sa vyznačujú vecným štýlom, 

otvorenými informáciami, názorovými diskusiami, neustálymi výzvami na premýšľanie. 

Zamestnanci si vyžadujú najmä krátke informačne nasýtené materiály, rubriky: Naši jubilanti, 

ocenenia, ale aj dobré rady – hobby: záhradkári, športovci, chovatelia...a pod. Texty musia 

byť zrozumiteľné, zamestnanci nechcú veľa formálnych jednostranných informácií od 

manažmentu.  

 Manažéri sú teda tí, ktorí musia zabezpečiť, aby informácie plynuli priamo a rýchlo ku 

každému zamestnancovi  prvej línii. Majú zodpovednosť za kontext informácií, musia zapojiť 

zamestnancov do dialógu, pričom správne kladenými otázkami získajú prehľad o tom, čo sa 

v organizácii skutočne deje. Skutočným cieľom obojstrannej výmeny informácií nie je iba 

povedať zamestnancom, čo od nich riadiaci pracovníci očakávajú, ale informovať manažment 

aj o tom, čo im zákazníci hovoria. Manažéri by mali neustále viesť dialóg, ktorý posúva 

organizáciu bližšie k splneniu jej cieľov, čo znamená venovať rovnakú pozornosť 

poskytovaniu informácií ako aj vnímaniu spätnej väzby. Manažéri musia ovládať 

komunikáciu one-one (jeden na jedného), jedine oni dokážu vysvetliť zmeny v práci, stanoviť 

jednotlivé ciele, poznať výkon a prideliť príslušné individuálne odmeny. Rovnako sú 

manažéri tými osobami, ktoré musia viesť osobné diskusie s tímom, stanoviť mu ciele, 

vyzdvihnúť výkonnosť tímu a odmeniť jeho úspechy. Skrátka konverzácia typu one-to-one 

a konverzáciu typu one-to-many (Gillis, 2006, s. 207). 
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Podľa Michalíka (2010, s. 101) je podstatná rola dôvery medzi pracovníkmi aj 

k organizácii ako celku. Je nevyhnutné, aby mali zodpovedajúce množstvo informácií, 

potrebných na plnenie úloh, o víziách a hodnotách organizácie. Dôležitá je aj spätná väzba. 

Pokiaľ firma dosiahne optimálnu úroveň týchto aspektov, možno predpokladať okrem iného 

aj zlepšenie pracovného výkonu a atmosféry na pracovisku. Kvalitná interná komunikácia sa 

následne odráža v komunikácii podniku voči okolitému svetu. Michalík vo svojej metodickej 

príručke vypracoval aj dotazník, ako pomôcku na využívanie pri interných prieskumoch. 

Poskytuje najskôr sadu 20 tich výrokov, otázky na výber komunikačných prostriedkov, ako aj 

sadu výrokov ktoré predstavujú komunikačné prekážky na pracovisku.  

 

Tab.  2 Dotazník internej komunikácie. 

Dotazník internej komunikácie                                    Áno, Nie, Neviem posúdiť 

 

- So svojimi podriadenými vychádzam dobre 

- Vzťahy s ostatnými úsekmi (tímami, oddeleniami) vnímam ako optimálne 

- Myslím si, že sme na pracovisku zohraný a fungujúci tím 

- Môj nadriadený vytvára vhodné podmienky na plnenie úloh pracoviska, kde som vedúci 

- Na pracovisku nedochádza k diskriminácii, obťažovaniu, šikane a pod. 

- Svojich nadriadených vnímam ako dôveryhodných 

- Na svojich podriadených sa môžem spoľahnúť pri plnení pracovných úloh 

- Svoj názor môžem vyjadriť nadriadenému bez obáv 

- Vzťahy s odbormi (pokiaľ sú) považujem za rozumné a konštruktívne 

- Som oboznámený s cieľmi firmy 

- Som dostatočne oboznámený so svoju náplňou práce 

- Všetky dôležité informácie sa ku mne dostávajú včas 

- Môj nadriadený mi odovzdáva spravidla presné informácie, ktoré sa týkajú plnenia úloh 

môjho pracoviska 

- Sám následne všetky potrebné informácie odovzdávam včas a v kompletnej podobe 

- Nie som zahlcovaný prebytočnými informáciami 

- Návrhy a pripomienky všetkých na pracovisku sú predmetom spoločnej konštruktívnej 

diskusie 

- Využívam na hodnotenie svojich podriadených stanovené objektívne kritériá 

- Keď som spokojný s výsledkami práce podriadených, ocením to. 
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- Hodnotenie nadriadeného voči mne je bezprostredné, objektívne a s priamym vyjadrením 

spokojnosti alebo nespokojnosti 

- Voči svojim podriadeným použijem kritiku len v opodstatnenom prípade 

 

Tab.  3 Využívanie komunikačných prostriedkov 

Najčastejšie využívam tieto komunikačné prostriedky:  Z uvedených položiek označte 3 

najčastejšie používané a ohodnoťte ich číslom 1-3 

 

Osobný pohovor 

Porady 

Klebety a šuškandu 

Telefonovanie 

Písomné dokumenty 

Firemný časopis 

Nástenky 

Elektronická pošta 

Firemný intranet 

Stránky firmy na verejnom internete 

Iné 

 

Tab. 4 Hlavné komunikačné prekážky 

Hlavnými komunikačnými prekážkami na našom pracovisku je: 

 

Neochota 

Časová vyťaženosť 

Zle nastavená organizácia práce 

Nedostatočné komunikačné schopnosti a zručnosti 

Neodbornosť 

Osobná zaujatosť a rozpory 

Nedostatočné technické vybavenie (telefónnne linky, počítače, prístup 

k internetovej/intranetovej sieti) 

Niečo iné... 

Žiadne nie sú  
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Zdroj (Michalík, 2010, s.23 – 24) 

 

Interná komunikácia má aj viacero prekážok. Světlík (2016) definoval šesť najčastejších. 

 

1. Ochota počúvať len to, čo chceme počuť. Niektorí riadiaci pracovníci akceptujú len 

informácie od niektorých podriadených. Často sú prijímané tie informácie, ktoré sú pozitívne, 

servilné, nie príliš objektívne, často vyplývajúce z osobných záujmov.   

 

2. Neochota riešiť konfliktné situácie podľa zásady “však ono to časom vyšumí“.   Vedúci 

pracovníci pred problémami unikajú, tým odďaľujú riešenia, ktoré sa časom ešte prehlbujú. 

Výhovorka smeruje k nedostatku času a niekedy poveria svojho zástupcu, aby problém 

vyriešil. Takýto postup môže postupne prerásť do rozkladu vnútorných hodnôt a k zmene 

postojov zamestnancov k firme.  

 

3. Nezáujem o spätnú väzbu. K efektívnemu fungovaniu firmy prispieva najmä tímová 

spolupráca, motivácia a vedenie zamestnancov. To sa však nezaobíde bez spätnej účinnej 

väzby a tá čím je rýchlejšia, tým je aj efektívnejšia.   

 

4. Preceňovanie nových technológií a podceňovanie komunikácie tvárou v tvár. Internet 

priniesol rýchlu, lacnú a spravidla efektívnu komunikáciu. Komunikácia vo firme však nie je 

iba prenos informácií, ale dá sa hovoriť aj o vzťahovej väzbe medzi zdrojom a prijímateľom 

informácií. Vzťahovú väzbu nie je možné nahradiť len emailom. Ak má byť komunikácia 

dostatočne efektívna, mala by umožňovať aj vzájomné ovplyvňovanie.  

 

5. Nedostatky v osobných schopnostiach a vo verbálnych a neverbálnych zručnostiach. 

Pokiaľ potrebujeme niečo povedať iným ľuďom, tak to robíme pomocou verbálnej (slovami) 

a neverbálnej komunikácie (gestá, mimika, pohyb...), aj svojimi činmi, čo a ako konáme.  

 

6. Nedostatky v odborných, ľudských a sociálne psychologických znalostiach 

a zručnostiach. Ak chceme, aby komunikácia medzi riadiacimi pracovníkmi a ich kolegami 

podriadenými bola efektívna a účinná, musí byť zdroj, teda riadiaci pracovník, prijateľný 

a atraktívny. Pod prijateľnosťou máme namysli dôveryhodnosť (spravodlivosť, objektívnosť, 

dodržiavanie etických zásad) a pod pojmom atraktívnosť rozumieme fyzický výzor, 

obliekanie, aj to, aký dojem vyvoláva. Odborná spôsobilosť, to sú predovšetkým špecifické 
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znalosti a zručnosti, ktorými vedúci pracovník môže podporiť pravdivosť podávanej 

informácie.  

Pri efektívnej komunikácii platia podľa Světlíka (2016) asledujúce zásady:  

 

„1. Snažiť sa o slušnú, stručnú, jednoznačnú, krátku a jednoduchú komunikáciu.  

 

2. Nepresadzovať len jednosmernú komunikáciu a naučiť sa viac počúvať ľudí.  

 

3. Komunikovať s podriadenými a kolegami tak, ako je to z ich pohľadu akceptovateľné.  

 

4. Pokiaľ je vyžadované splnenie nejakej požiadavky, je vhodné urobiť to zrozumiteľnou 

formou, a zvážiť, či je úloha v danej dobe splniteľná.  

 

5. Podávať informácie a prideľovať úlohy takou formou, z ktorej je kolegom a podriadeným 

zrejmé, že nám ide o nich a o ich prácu a ich problémy nám nie sú ľahostajné. 

  

6. Zvažovať priority informácií, ktoré sú spolupracovníkom a podriadeným poskytované, teda 

rozdeľovať na informácie, ktoré musia, ktoré by mali a ktoré len  mohli vedieť. Pritom toto 

hodnotenie dôležitosti niektorých oznámení je potrebné chápať v širšom kontexte ako 

informácie určené nielen pre jednotlivých pracovníkov, ale členom tímu, ktorých by mali 

zaujímať problémy týkajúce sa práce, života a budúcnosti celej firmy.  

 

7. Komunikácia musí byť konzistentná a pravidelná. Nemá zmysel robiť pracovné porady so 

zamestnancami nepravidelne a nahodilo, bez riadneho programu a organizácie.“ 

 

Světlík, 2016, 139-141 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

MÉDIÁ A ŽURNALISTIKA 

 

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).  

Pod pojmom médium Tomandl (2012) 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 (2011) konštatuje 

rovnako ako Jirák a Köpplová (2003), 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.  
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Výskumy 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. 

Žurnalistika je zbieranie, spracovanie a distribúcia žurnalistických komunikátov 

(textov) v žurnalistických celkoch, určených verejným príjemcom (recipientom, verejnosti, 

publiku, auditóriu. „Pre žurnalistiku sa v odbornej literatúre používa viac pojmov a termínov 

aj jej obsahov, často s rozdielnymi významami a definíciami: novinárstvo, žurnalizmus, 

journalismus, le journalisme, journalism, publishing, Publizistik“ (Bartošek, Tušer, 2010, s. 

14). 

Žurnalistika je profesijná činnosť, ktorá zahŕňa pravidelné a sústavné zbieranie, triedenie, 

spracovanie a distribúciu aktuálnych informácií, tematicky zameraných na rôzne oblasti 

spoločenského života. V komunikačnom kontexte žurnalistika „vznikla v dôsledku špecifickej 

informačnej potreby a túto informačnú potrebu má v každom čase primerane saturovať“ 

(Veľas, 2000, s. 5). Medzi najdôležitejšie funkcie žurnalistiky podľa Ruβ-Mohla a Bakičovej 

(2005, s. 21) patrí: 

- Informovanie – o udalostiach dňa, o situácii doma, vo svete, o životných 

procesoch i javoch; od médiá sa očakáva, že prinesú informácie, ktoré človek 

potrebuje v bežnom živote, ktoré napomáhajú pri rozhodovacích procesoch. 

- Formulovanie a zverejňovanie – médiá vyjadrujú určité obsahy a problémy, to 

znamená robia z nich vec verejnú, v ideálnom prípade vysielajú varovný signál. 

- Agenda setting – masové médiá sústreďujú pozornosť na niekoľko málo tém 

a udalostí, ktoré sa ocitli v strede záujmu verejnosti. Témy však neurčujú len 

novinári, ale aj oddelenia public relations politických strán, veľkých spoločností 

a pod., so zámerom nastoľovať témy, v ktorých by mohli prezentovať tých, ktorí 

ich platia v čo najlepšom svetle.  

- Kritika a kontrola – sú to nepohodlné, ale nevyhnutné a dôležité funkcie 

žurnalistiky atď. 

Výraz žurnalistika sa vzťahuje k výsledkom práce profesionálnych novinárov. Podľa Mc- 

Quaila (2009) produktom žurnalistiky sú informačné správy o nedávnych alebo aktuálnych 

udalostiach, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé. V tomto zmysle je žurnalistika synonymom 

spravodajstva. Vyznačuje sa mnohými dobre známymi typickými vlastnosťami, najmä snahou 

prinášať vybranému publiku aktuálne, relevantné, dôveryhodné a zaujímavé správy. 
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Žurnalistika, ako pracovný proces, má rôzne významy, ktoré odrážajú neistotu ohľadom 

postavenie profesie. Existuje niekoľko rôznych žurnalistických žánrov a škôl, ktoré majú 

odlišné zámery, publikum i národnú mediálnu kultúru (McQuail, 2009, s. 586). V našom 

mediálnom priestore by sme určite do žurnalistiky v rámci národnej mediálnej kultúry 

zahrnuli aj publicistiku, keďže je definovaná aj v legislatívne, dotýkajúcej sa pôsobenia médií 

na Slovensku. Napríklad Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve6, Zákon 

o mediálnych službách7 a pod.   

Funkcie žurnalistiky sú rozhodujúce aj pre pracovníkov public relations, pre 

hovorcov, pretože majú prirodzený záujem preniknúť práve do týchto oblastí. Určite sú 

zaujímavé aj iné oblasti mediálnych obsahov, napr. zábava, ktorá tiež môže slúžiť na prienik 

PR do mediálnych obsahov, ale táto oblasť už nesúvisí so žurnalistickou časťou mediálnych 

obsahov.  

Podľa Ruβ-Mohla a Bakičovej (2005, s. 217) žurnalistická práca a žurnalistické 

výkony bývajú často vytláčané z redakčnej práce, pričom niektoré žurnalistické výkony majú 

zabezpečovať outsorcingom (novinármi na voľnej nohe). Novinári na  voľnej nohe sú však zle 

odmeňovaní, preto nemajú čas na kvalifikované rešerše, preto sa redakcie často spoliehajú na 

materiály, poskytované oddeleniami public relations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (tlačový zákon)  

 
7 Zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tento zákon od 1. 

augusta 2022 nahradil Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov  
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MONITORING MÉDIÍ 

 

Monitoring médií je sledovanie mediálnych výstupov, to znamená sledovanie 

všetkého, čo o nás (našom subjekte, firme, organizácii, inštitúcii, neziskovej organizácii 

a pod.) píšu médiá. Monitoring by mal mať dlhodobý charakter aby PR špecialisti dokázali 

sledovať dlhodobé trendy vnímania inštitúcie médiami. Je to faktor, ktorý má nenahraditeľnú 

úlohu pri strategickom plánovaní, pri analýzach, rozboroch a v konečnom dôsledku pri 

plánovaní kampaní, aktivít a podobne. Monitoring médií môže mať rôzne využitie, preto ak sa 

inštitúcia rozhoduje, či si monitoring objedná, musí si predovšetkým ujasniť, na aký účel má 

slúžiť, aké časové obdobie je potrebné sledovať. Ďalší dôležitý moment je rozhodnúť sa, ktoré 

periodiká, médiá, chceme sledovať. Majú to byť lokálne, regionálne, celoplošné médiá? Majú 

to byť tlačené médií, televízie, rozhlasy, odborná tlač? Prípadne rôzne kombinácie. Všetko 

závisí od potreby subjektu, čo chce, prípadne musí sledovať. Mienku novinárov, verejnú 

mienku, názory odborníkov, konkurenciu? Mediálne hodnotenie je systematické sledovanie 

médií a ich vyhodnocovanie – publicity, konkurencie, povesti firmy.  

 

Analýza publicity 

Základná analýza publicita sa môže uberať dvoma smermi, buď sa sústredíme na 

kvantitatívnu analýzu alebo kvalitatívnu, prípadne na obe. V rámci kvantitatívnej analýzy 

môžeme sledovať konkrétne štatistické údaje, kto o nás píše, koľkokrát sa o nás médium 

zmienilo, koľko výstupov mala naša tlačová konferencia, kto písal o obsahu vydanej tlačovej 

správy a pod. Kvalitatívna analýza sa koncentruje skôr na obsah, teda ako o nás informovali, 

pozitívne, negatívne, neutrálne?  

Kvantitatívna analýza 

- Sleduje počet zverejnení 

- Rozlišujeme, na čo je výstup zameraný 

o Na našu firmu - produkt, zamestnanosť atď. 

o Len okrajová zmienka v iných súvislostiach 

Všetky údaje sa zhromažďujú v tabuľke, v ktorej by mali byť potrebné údaje: 

- Názov média 

- Typ 

- Publicita 

- Rubrika 

- Autor 
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- Agentúra a pod. 

Kvalitatívna analýza 

Kvalitatívna analýza skúma jadro výpovede, preto je náročnejšia a zložitejšia ako 

kvantitatívna analýza. Vyhodnocuje spôsob zaradenia príspevku (napr. v spravodajských 

reláciách, v tlačových alebo elektronických médiách napríklad umiestnenie a pod.), skúma 

súvislosť, napr. autor – agentúra, prípadne celkové vyznenie, ktoré môže byť rôzne: 

- Pozitívne  

- Negatívne 

- Neutrálne. 

Spôsoby monitorovania rovnako môžu byť rôzne. Za zastaranú metódu sa považuje 

tzv. výstrižková služba, keď sa z tlačených médií vystrihovali články, ktoré sa dotýkali 

záujmového subjektu, lepili sa na papiere a rozmnožovali sa. Dnes je takáto služby de facto 

nemysliteľná. Dnes sa monitoring realizuje cez vyhľadávače, prostredníctvom kľúčových 

slov. Spravidla monitoring pripravujú profesionálne agentúry, ktoré disponujú rôznymi 

databázami. Samozrejmou službou je tiež dodávanie prepisov rozhovor, či iných auditívnych 

a audiovizuálnych vystúpení monitorovaných osôb, ktoré prezentujú sledovaný subjekt.  

Najznámejšími agentúrami v súčasnosti sú Slovakia Online, agentúra SITA, TASR. Nie je 

vylúčené robiť si monitoring aj vlastnými silami predovšetkým v prípadoch, ak pracujeme pre 

menšie firmy, či spoločnosti, ktoré nemajú príliš intenzívnu komunikáciu. Odporúčanie však 

smeruje k intenzívnejšej komunikácii, pretože komunikácia neraz rozhoduje o úspechu, či 

neúspechu subjektu, či jeho produktov.   

Čo všetko monitoring môže poskytnúť: 

- Koľko a aké články píšu médiá a o nás. 

- Vyznenie článkov o našej firme. 

- Aktuálne témy z nášho odboru. 

- Miera medializácie konkurencie. 

- Kto píše o nás a našom odbore. 

- Aký pohľad má ktorý novinár na témy. 

Z hľadiska strategického plánovania 

- Analýza štatistického výskumu agentúr, STENT. 

- Analýza aktivít konkurenčných firiem. 

- Sledovanie výskumu a vývoja nových technológií. 

- Zmeny v domácej a svetovej politiky . 

Nasledujúca schéma poskytuje obraz o užitočnosti monitoringu médií.  
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Obr. 1 Monitoring médií  

 

 

 

 

 

Autorské sprac. podľa Věrčák, Girgašová, Liškařová, 2004, s. 103 

Ak sa vyskytne potreba rýchleho hodnotenia úspešnosti konkrétnej tlačovej 

informácie, je potrebné zistiť napr. množstvo neplatených výstupov, umiestnenie a rozsah 

výstupov, vyznenie publikovaných tém, počet otázok novinárov, doplňujúce informácie, ktoré 

médiá a ktorí novinári písali o subjekte, či iné ohlasy k danej téme.  

Ak potrebujme rýchly monitoring tlačovej konferencie, brífingu, zisťujeme napr. počet 

oslovených novinárov, počet potvrdených, počet prítomných novinárov, intenzitu zapojenia 

do diskusie, zameranie otázok v diskusii, témy, počet, rozsah a pod. rozhovorov v 

neformálnej časti tlačového podujatia.  

Napokon, ak chceme rýchlo zistiť efekt akcie, zisťujeme hodnotenie efektu akcie, výsledky 

monitoringu médií, využitie v praxi.  

Dôležité je, aby sme monitoring a analýzy používali predovšetkým v prospech sledovaného 

subjektu a aby sme zistenia uvádzali čo najskôr do praxe.  

Ukážka monitoringu médií (Príloha 1) . Monitorovacia agentúra na začiatok píše 

obsah monitoringu a potom prepis článkov, relácií a pod. na základe kľúčových slov a 

oblastí, ktoré si zadalo ministerstvo kultúry. Monitoring je z roku 2010, agentúra už 

nejestvuje.  
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PUBLIC RELATIONS A POLITIKA 

 

Politický marketing má interdisciplinárny charakter a po prvý raz bol tento pojem 

použitý v roku 1956 americkým politológom Stanleyem Kelleym v štúdii Professional Public 

Relations and Political Power. Kelly sa zaoberá americkými kampaňami, pričom využíva 

koncept trhu, konkurenčné prostredie chápe rovnako ako v ekonomike. Politikom slúži na to, 

aby získali priazeň potenciálnych voličov a zvýšila tak svoje volebné preferencie8. 

Je potrebné konštatovať, že politický marketing, napriek mnohým vedeckým štúdiám  

nie je ešte úplne teoreticky ukotvený a systematicky koncipovaný. Politickú komunikáciu 

možno vnímať ako súčasť politického marketingu, ale naopak Čemez s Klusom (Čemez, A., 

Klus, M. 2012, s. 105.) považujú politický marketing za jednu z foriem politickej 

komunikácie, pričom za druhú formu považujú politickú propagandu. Podľa autorov 

„politická propaganda – je charakteristická pre nedemokratické politické režimy, kde panuje 

monopol na informačné a masovokomunikačné prostriedky, politický marketing – funguje 

v prostredí demokratického politického režimu, kde nie sú potláčané základné ľudské práva 

a slobody a v mediálnej a politickej sfére funguje pluralita politických síl a médií“. Ak by sme 

chceli posúdiť, či je politická komunikácia podmnožinou politického marketingu alebo 

naopak, musíme vychádzať z doteraz overených faktov autorov marketingovej komunikácie. 

Tá je považovaná za súčasť sociálnej komunikácie (Brečka, 2007), pričom politickú 

komunikáciu môžeme postaviť na úroveň marketingovej komunikácie. Marketingová 

komunikácia pritom tvorí jednu zo základných súčastí marketingu. Ak teda mám pojem 

politický marketing, jeho súčasťou je politická marketingová komunikácia, čo však 

nevylučuje, že politická propaganda je súčasťou politickej komunikácie.  

Slovné spojenie „politický marketing“  Štensová a  Pčolinský (2005) nepovažujú v slovenčine 

sa najšťastnejší, pretože politický marketing, podľa nich, naznačuje politickú angažovanosť 

v marketingu, pričom ide de facto o marketing vo sfére politiky. Preto autori zvolili pojem 

marketing v politike (Štensová, Pčolinský, 2005, s.18). Podľa Štensovej a Pčolinského (2005) 

v poslednom období nastáva príklon k personalizácii politiky. Preto si často publikum, 

verejnosť spája politickú stranu s jej konkrétnym lídrom, s osobami, ktoré ju zastupujú. 

Vzťahy s médiami je potrebné vnímať z tohto zorného poľa, pretože vznikajú u konkrétneho 

subjektu z potreby medializácie a personalizácia v tomto zmysle znamená dokazovať, že 

 
8  http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing - 6.1.2020 

http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing
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organizácia, inštitúcia, či firma nie je neživá hmota, ale naopak, má svoje osobnosti, ktoré 

dodávajú informáciám o subjekte konkrétnu podobu, konkrétnu tvár človeka. 

Public relations môžu fungovať len v demokratickej spoločnosti. Čemez (2014) konštatuje, že 

„politická komunikácia má okrem miery demokratickosti politického systému ďalšie tri 

dimenzie, ktorými sú: 

Horizontálna dimenzia - zahŕňa celú šírku otázok, problémov a tém, ku ktorým sa politik 

alebo politický líder vyjadruje, pričom platí, že niektorí z nich sú úzko vyprofilovaní 

odborníci, ktorých obsahové zameranie politickej komunikácie je síce relatívne úzke, ale zato 

hlboké a naopak, niektorí majú síce široký záber, ale môžu často pristupovať k predmetnej 

problematiky povrchne; 

Vertikálna dimenzia - obsahuje úrovne komunikačných štýlov, ktoré možno schematicky 

rozdeliť na tri stupne používania jazyka a slovnej zásoby (vyšší, stredný a nižší) a tomu 

zodpovedá tiež sociálna vrstva, ktorá takýmto štýlom komunikuje, resp. ktorú chce politický 

líder osloviť; 

Temporálna dimenzia - z tohto pohľadu môžeme skúmať, do akej miery je politický líder 

rigidný alebo flexibilný vo svojich názoroch, t. j. môžeme pozorovať, ako sa obsah jeho 

politickej komunikácie mení s meniacim sa časom“ (Čemez, A. 2014, s. 3). 

 

Médiá ako významný činiteľ politickej PR komunikácie 

V celom procese politickej marketingovej komunikácie zohrávajú mimoriadnu úlohu 

médiá, ktoré sa stávajú aktérom, ale aj sprostredkovateľom verejnej politiky. 

Majú schopnosť 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 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 

nich. 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 



53 

 

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.  

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. Napriek dobrej a dôveryhodnej komunikácii v firme, zamestnanci  

kladú na názory nestranných novinárov veľký dôraz (Bland, M., Theaker, A., Wragg, D. 

2005, s. 55, 56.). Clemente (Clemente, 2003.) radí 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. V každom prípade politické public 

relations je súčasťou politickej marketingovej komunikácie, zaoberá sa najmä politickými 
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kampaňami, ich plánovaním aj realizáciou. Činnosti, ktoré sa skrývajú v oblasti public 

relations, zahŕňajú proaktívne akcie, ako napríklad stranícke konferencie, ktoré sú v 

kontemporálnej politike (súčasnej) určené predovšetkým na prilákanie pozitívneho 

mediálneho pokrytia organizácie, či tlačové konferencie, ktoré stranám často umožňujú  

určovať politické agendy, najmä počas predvolebných kampaní. Aktéri tiež používajú 

reaktívne politické postupy v oblasti vzťahov s verejnosťou, v ktorých sa strany usilujú o 

obmedzenie škôd, vrátane lobovania novinárov, spriadania potenciálne škodlivých príbehov, 

ale aj potláčania potenciálne škodlivých informácií (McNair, B , 2007, s. 7). 

Ak sme uviedli, že v súčasnosti sme svedkami príklonu k personalizácii politiky, 

public relations aktívne pomáhajú vytvárať osobnostné PR politikov. Napríklad PR manažéri, 

hovorcovia sa snažia ukázať politikov v inom svetle, než v politickom živote, často sa 

opierajú o informácie zo súkromia politikov - predstavujú ich ako autorov knihy, ako 

zručných kuchárov, či ako predstaviteľov módnych trendov pod. Takýmto spôsobom 

dostávajú politikov do povedomia verejnosti, aby túto poznateľnosť neskôr zúročili vo 

volených kampaniach. Nezanedbateľným momentom je aj skutočnosť, že v predvolebnej 

kampani si public relations  robia vládni politici aj opoziční, prípadne politici 

mimoparlamentných strán. 

Schémy personalizácie politiky podľa Pčolinského a Štensovej (2005): 

• Prenasledovateľ – obeť – záchranca 

• Motivačná schéma 

• Metafora 

• Odvolanie sa na autoritu 

• Účelové očiernenie súpera 

Prenasledovateľ – obeť – záchranca.  

Táto schéma je zameraná na to, aby politik musel odpovedať v zásade na tri otázky: Kto je 

zlý? Kto je dobrý? Kto je obeť? Vysvetlenie je také, že Zlý je náš politický nepriateľ, súper, 

rival. Dobrý je samozrejme náš politik. Avšak najpodstatnejšie, kto je Obeť -  to je 

jednoznačne cieľová skupina.   

Motivačná schéma – pozostáva z 5 krokov. 

Najskôr je potrebné vzbudiť pozornosť, záujem o tému, potom pomenovať problém, navrhnúť 

riešenie, vizualizovať cieľový stav a napokon zapojiť adresáta do riešenia problému.  

Metafora 

Pod týmto pojmom rozumieme vopred pripravené obrazné pomenovanie – bonmot, ktoré 

musí zaujať, byť vtipné, zjednodušene opisuje posolstvo. Metafora je jednoduchá 
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a najvýstižnejšia, pričom poskytne jednoduchú interpretáciu javu. Slúži na vysvetlenie aj pre 

ľudí, ktorí sa o politiku nezaujímajú, pretože je zrozumiteľná (vylejem s vodou z vaničky aj 

dieťa, nosiť vodu v prútenom koši a pod.). 

Odvolanie sa na autoritu  

Slúži na posilnene argumentov, môže to byť všeobecná autorita, niekedy aj nekonkrétna 

autorita  (ľudia v Poprade mi včera povedali..). Sporadicky aj vymyslená inštitúcia alebo napr.  

Ústav verejnej mienky, ktorý bol stvorený samotnou politickou stranou. Medializovaná 

skutočnosť je často pravdivejšia ako realita! 

Účelové očiernenie súpera 

Vyplýva zo zásady – očierniš niekoho a potom mu povieš: Pozri sa, ako vyzeráš! Čiže politik 

zaútočí a potom sa pýta, či je možné s takýmito ľuďmi spolupracovať.  

 

Komunikácia v politickom PR ako významný činiteľ porozumenia s verejnosťou 

 Komunikácia je proces šírenia, prijímania a výmeny informácií, myšlienok, posolstiev, 

výpovedí, zahŕňa verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Komunikácia znamená komplexnú 

sieť symbolických procesov v spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje produkcia 

a výmena významov. Ľudská skúsenosť je medializovaná pomocou symbolických systémov, 

pričom najdôležitejším systémom je jazyk, okrem neho aj gestá a vzorce alebo modely 

správania, ktoré sú základom ľudskej činnosti. Tieto systémy sú vzájomne prepojené a sú 

základnými stavebnými kameňmi ľudskej komunikácie (Brečka, 2007, s 105). Vhodná 

a správna komunikácia politika s verejnosťou je predpokladom úspešnosti. Vhodnou cestou je 

hovoriť zrozumiteľne a jednoducho „Vzhľadom na to, že politici sa spravidla snažia zaujať čo 

najširšie publikum, mali by svoj jazyk prispôsobiť širokej verejnosti a snažiť sa veci 

komunikovať tak, aby mu rozumeli ľudia každej sociálnej vrstvy i cieľovej skupiny. 

Konzistentnosť je tiež veľmi vhodná, ak chceme aby ľudia politikovi rozumeli, neboli z jeho 

prejavu zmätení a jasne odčítali, čo chce povedať. Na to sa viaže ďalšie z odporúčaní – mať 

hodnotný, jednoduchý a ľahko zapamätateľný odkaz“ (Mihalkovičová, 2021, s. 20).  Podľa 

Hejlovej (2015, s. 191) politickí konzultanti Clem Whitaker a Leone Baxter zmenili politickú 

komunikáciu v USA, pričom zdôraznili rolu public relations v politike. Od toho času začali 

politickí konzultanti akcentovať rolu imidžu v politickej komunikácii, aby ovplyvnili 

sympatie voličov. Súčasťou je aj vytvárania obrazu osobného života politikov, ktorý je 

neoddeliteľný od politického PR. Každá politická strana sa usiluje profesionalizovať 

komunikáciu a zjednocovať ju. Politik na čele verejnej inštitúcie spravidla nie je 

profesionálnym komunikátorom. Objavuje sa v médiách na základe stanovenej stratégie, často 
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pozitívne posolstvá hovorí politik, negatívne posolstvá hovorca. Platí však zásada, že len 

dôveryhodný hovorca môže komunikovať dôveryhodné posolstvá.  

 Ak sme spomenuli, že politik spravidla nie je profesionálny komunikátor, je 

nevyhnutné, aby absolvoval mediálny tréning. Niektorí politici tvrdia, že mediálne tréningy 

nepotrebujú, pretože im nechýba inštrukcia o tom kam a kedy majú položiť ruku a urobiť 

gesto. Ide o hlboké nepochopenie významu mediálnych tréningov, ktoré smerujú k úspešnosti 

politika. Mediálny tréning dokáže politika pripraviť ako správne povedať posolstvo, aby sa 

adekvátne dostalo k adresátovi a dokáže pripraviť politika na možné otázky novinárov, na 

správne využívanie vlastných predností a potlačenie tých nežiadúcich vlastností. Mediálny 

tréning pomáha skvalitniť používanie správneho jazyka, bez defektov napr. parazitických slov 

a pod.  

Stiahol sa Matovič do úzadia? Naozaj to tak pôsobí. Tlačové konferencie, kde Matovič 

„vyplakával“ sú minulosťou. Aj kvantita expremiérových príspevkov na sociálnej sieti 

Facebook klesla. Ako minister financií má hovorkyňu a komunikačné oddelenie. V rozhovore 

pre Aktuality.sk Matovič dokonca povedal, že spravil chyby a padlo aj slovo sebareflexia. 

„Bol som jak samorast v kresle premiéra a tak to trochu dopadlo,“ priznal Matovič v 

rozhovore. Zaujímavé priznanie, ešte v nie tak dávnej minulosti sa totiž líder OĽaNO chválil 

tým, že neabsolvoval žiaden mediálny tréning. Šéf OĽaNO mal, samozrejme, problém aj s 

obsahom svojej komunikácie. Tam k žiadnej sebareflexii nedošlo. Podľa politológa Radoslava 

Štefančíka by bolo potrebné zmeniť rétoriku z infantilnej a kritickej na pozitívnu a 

konštruktívnu, po vzore iných politikov vo svete. „Igor Matovič zrejme prešiel sebareflexiou, 

otázne ale bude, dokedy mu tento spôsobom (ne)komunikácie vydrží. Osobne by som bol skôr 

skeptický,“ napísal Štefančík pre .týždeň. 9 

  

Ak chce politik byť úspešný v komunikácii s médiami, musí najskôr pochopiť, ako 

médiá fungujú a čo novinári potrebujú. Mediálny tréning umožňuje naučiť sa komunikovať 

s médiami, na čo sa musí klient pripraviť, trénuje sa prostredníctvom fiktívnych situácií 

a scenárov, ktoré však odrážajú reálne prostredie a reálne fakty. Mediálny tréning pripraví 

klienta na komunikáciu s rôznymi typmi médií, tlač, rozhlas, televízia, digitálne médiá a pod. 

 
9 týždeň, 21.6. 2021 - https://www.tyzden.sk/politika/74404/matovic-komunikuje-skromnejsie-no-stale-

amatersky-i-to-je-vsak-posun-k-lepsiemu/. 
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Podľa agentúry Adoni Media 10 keď zavolá novinár, je potrebné, aby klinet zostal pokojný 

a premýšľal ako novinár. Mihalkovičová (2007) zhrnula 5W podľa spomenutej agentúry: 

1. Päť W (The five W’s) –  Ide o klasickú techniku pýtania sa protiotázkami pomocou 

použitia piatich opytovacích zámen: Who, What, When, Where, Why (Kto, Čo, Kedy, Kde, 

Prečo). Zistíme tak potrebné informácie o tom, kto nás kontaktuje a vieme následne na 

základe nich adekvátne reagovať.  

a) Kto je tento novinár? Má požadovaný level expertízy? Kto je jeho publikum?  

b) Čo by si prosil, o aký typ interview má záujem a pre aké médium?  

c) Kedy je deadline? Kedy by chcel tento rozhovor urobiť? Kedy rozhovor vydá?  

d) Kde sa má rozhovor konať – v pracovni, doma, atď.? 

 e) Prečo má dané médium a novinár záujem o tento rozhovor? Prečo sa rozhodol novinár 

kontaktovať práve mňa?  

2. Získajte čas (Buy time) – Odborníci radia nikdy nesúhlasiť s rozhovorom hneď, ale snažiť 

sa získať čo najviac času na potrebnú prípravu. Následne je potrebné vypýtať si kontaktné 

údaje na novinára, aby sme sa mu vedeli neskôr ozvať. V snahe budovať si dobré vzťahy s 

novinármi, je dobré poskytnúť im konkrétny čas, kedy budeme k dispozícii.  

3. Príprava a tréning (Prepare and practise) – Vždy sa na rozhovor treba pripraviť. Treba 

si premyslieť, čo ideme povedať a akým spôsobom to chceme povedať. Odporúčaním 

odborníkov je spísať si hlavné myšlienky, ktoré chceme odovzdať publiku. Tých by nemalo 

byť veľa, odporúčajú sa 3 - 4 maximálne, aby bol rozhovor pre diváka zaujímavý.  

4. Príhovor a rozhovor (Present and Interview) – Pri prezentovaní alebo odpovedaní na 

otázky, je dobré riadiť sa podľa troch C – calm, concise, confident. V preklade – byť pokojný, 

stručný a sebavedomý. Neodporúča sa používať žargón, ktorý by mohol odviesť pozornosť od 

myšlienok, ktoré chce dopytovaný komunikovať. Je vhodné používať najmä relevantné fakty 

 
10 Spoločnosť Adoni bola založená v roku 2012 a poskytuje služby klientom v celej Austrálii od nadnárodných 

korporácií po verejné a súkromné spoločnosti, nové podniky a charitatívne organizácie 
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a štatistické údaje, ktoré sú ľahko pochopiteľné a napomáhajú pôsobiť dôveryhodnejšie. 

Avšak, nie je možné byť vždy pripravený na všetky novinárske otázky.  

5. Krištáľová guľa (Crystal ball) – Často sa stáva, že sa novinári pýtajú na rôzne predikcie 

budúcnosti a hypotézy. Tomu sa treba vyhnúť. V prípade, že odpovedá respondent na takýto 

typ otázky, je dôležité zdôrazniť, že ide len o osobnú domnienku a súkromný názor.  

6. Vkladanie slov do úst/negatívne otázky (Words in your mouth/negatives) – Novinári sa 

z času na čas snažia získať odpoveď, ktorá sa im hodí. Položia otázku s informáciou, ktorá je 

nesprávna v nádeji, že na ňu respondent pritaká. Treba byť v strehu a vždy reagovať pozorne.  

7. Rýchly sled otázok (Rapid fire) – Ide o sériu otázok položenú v rýchlom slede, zvyčajne v 

čase kedy sa respondent snaží nájsť odpoveď na položenú otázku. Tieto rýchle otázky sú 

navrhnuté tak, aby nemal čas premýšľať. Zvyčajne ide o formálny rozhovor, nie úplne 

priateľský. V takomto prípade je treba ostať pokojný, neponáhľať sa a venovať energiu svojej 

odpovedi. V žiadnom prípade nezvyšovať hlas, nehádať sa ani nerozčuľovať. S rozvahou 

počkať, kým novinár skončí s kladením otázok a potom odpovedať na otázku.  

8. Konfrontácia (Confrontation) – V situácii, kedy sa novinár snaží dostať z respondenta 

komentár na jeho (politického) oponenta, treba odolať. Treba opäť pôsobiť pokojne, 

nekonfliktne a vyrovnane.11 

V každom prípade mediálne tréningy sú nevyhnutné pre tých, ktorí chcú byť úspešní a platí to 

nielen pre politikov, ale pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s novinármi a chcú 

komunikovať kompetentne. Podceňovanie prípravy na kontakt s médiami je v niektorých 

prípadoch dokonca nebezpečné, pretože môže spôsobiť trvalú nesympatiu publika 

k prezentátorovi témy.  

Tlačové konferencie ako významný nástroj politickej komunikácie 

V súčasnosti sme svedkami príklonu k personalizácii politiky, public relations aktívne 

napomáhajú vytvárať osobnostné PR politikov. Parlamentné voľby 2020 boli iné, ako 

predchádzajúce v roku 2016 a odlišovali sa najmä využívaním kontroverzných videí, ktoré 

priamo útočili na konkrétneho politického súpera. V politickej marketingovej komunikácii to 

 
11 Adoni Media: Media Training: What Is It And Why Is It Important?. 2020. Dostupné na: 

https://www.adonimedia.com.au/media-training-what-is-it-and-why-is-it-important/ 
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však nie je nič nové. Tóth (2019) v časopise Trend konštatuje, že Voľby vo Veľkej Británii boli 

veľmi dobrou ukážkou trendov v predvolebných kampaniach, hlavne v oblasti online marketingu a 

sociálnych sietí. Výnimočnosť kampane podľa jeho názoru bola v tom, že: „ fake news sú nový 

štandard. V podstate všetky strany využili v kampani dezinformačné techniky ako vytváranie 

falošných webových stránok alebo lokálnych novín. Konzervatívci napríklad vytvorili stránku 

nazvanú “labourmanifesto.co.uk”, ktorá sa tvárila ako oficiálna stránka labouristov a obsahovala 

viaceré, už vyvrátené klamstvá o ich programe. Následne labouristi spravili to isté na 

“thetorymanifesto.com”. Výsledkom je pokračujúca erózia dôvery v akékoľvek informácie“. Ďalej 

konštatuje, že online priestor bol zamorený trolovacími stránkami, ale aj fakt, že bola masívne  

nasadená reklama na facebook (Tóth, G., online, 2019)12. 

  

Tlačové konferencie politických strán na Slovensku  

V relevantnom období - (od 7.1.2020 do 27.2.2020), keď sa oficiálne skončila predvolebná 

kampaň, ktorá sa začala 5. novembra 2019, boli sledované tlačové konferencie politických strán na 

Slovensku. Zdrojom realizovaných tlačových konferencií bola internetová stránka spravodajskej 

televízie TA3, na ktorej sú umiestnené tlačové konferencie zo sledovaného obdobia) eviduje 

spravodajská televízia na svojej webovej stránke celkom 72 tlačových konferencií, ktoré 

organizovala politická strana alebo jej predstavitelia, bez ohľadu na skutočnosť, či boli súčasťou 

vládnej koalície, opozície a bez ohľadu na skutočnosť, či politická strana mala alebo nemala 

zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky v predchádzajúcom volebnom období 2016 - 

2020. Najviac tlačových konferencií usporiadala strana SMER-SD, ktorá bola víťazom 

predchádzajúcich volieb, ktorá v roku 2018 politicky prežila celospoločenské zmeny po smrti 

novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a ktorá čelila nezvyčajnej výzve – 

výmene premiéra a viacerých ministrov počas plynúceho vládneho obdobia, hoci v koalícii 

s ďalšími dvoma stranami – Slovenskou národnou stranou a stranou Most-Híd.  

 

12 https://www.trend.sk/blogy/5-lekcii-predvolebnej-kampane-uk - stiahnuté 28.4.2020 

 

https://www.trend.sk/blogy/5-lekcii-predvolebnej-kampane-uk
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Graf č. 6 Počet tlačových konferencií 

Zdroj: Chudinová, 2020 

Ak berieme do úvahy, že od 7. januára do 27. februára uplynulo 51 dní, vrátane 

víkendových dní, možno konštatovať, že politické strany zorganizovali relevantný počet tlačových 

konferencií, na 1 deň pripadalo 1,4 tlačových besied. Do úvahy je potrebné vziať, že spravodajská 

televízia vysielala v sledovanom období aj iné tlačové konferencie, okrem tlačových konferencií 

politických strán. Z hľadiska objektívneho pohľadu je potrebné uviesť, že pri organizovaní 

tlačových konferencií je vo výhodnej pozícii vždy koalícia nielen z toho dôvodu, že okrem budovy 

NR SR, má k dispozícii aj iné vládne, či ministerské priestory, ale najmä poskytuje médiám a ich 

prostredníctvom publiku, teda verejnosti informácie, ktoré priamo ovplyvňujú ich život.  

Najviac si tento priestor osvojili vládnuce politické strany. Podľa výsledkov sa javí, že priestor 

vládnuce politické strany akoby obsadzovali podľa vlastnej sily v koalícii, hoci tlačové podujatia 

neboli nijako limitované. Konali sa spravidla v priestoroch Národnej rady SR, ktoré sú k dispozícii 

koaličným aj opozičným stranám. Kým politická strana SMER-SD ako vládnuca strana 

zorganizovala 28 tlačových konferencií, vládnuca strana SNS 17 tlačových konferencií, tretí 

vládnuci subjekt MST-HÍD zorganizoval 6 tlačových konferencií. Z týchto faktov sa dá odvodiť 

konštatovanie, že ktorá strana má najviac ministerstiev, tá má aj najviac tém, ktoré môže 

pertraktovať na verejnosti. Ak samozrejme neberieme do úvahy tie tlačové konferencie, na ktorých 

sa riešili osobné veci ako bola napr. tlačová konferencia ministra Lászlóa Solymosa, keď osobne 

zlyhal a odstúpil z ministerského postu. Témy, ktorým sa vládnuce strany venovali boli spravidla 
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orientované na to, čo strany dosiahli a čo urobili pre obyvateľov Slovenska v im zverených 

rezortoch. Častou témou bola aj doprava, čo však súviselo so štrajkom dopravcov, ktorí sa snažili 

v politicky pertraktovanom období, dosiahnuť čo najviac výhod pre svoje odvetvie.  

Opozičné strany zorganizovali podstatne menej tlačových konferencií, najviac strana OĽANO, 

ktorá ich zorganizovala 5, ale je potrené povedať, že sa orientovala na témy, ktoré zrejme najviac 

trápili spoločnosť – politika najmä opozícia, spravodlivosť, boj proti korupcii (Chudinová, 2020, 

s.23). 

 Je zrejmé, že politické strany na Slovensku v predvolebnej kampani značne využívali 

tlačové konferencie ako užitočný nástroj public relations komunikácie s verejnosťou. 
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AKTÍVNE A PASÍVNE PUBLIC RELATIONS  

Každý PR manažér musí byť vo svojej práci aktívny, to znamená aktívne vykonávať 

takú činnosť, ktorá ho dovedie k naplneniu PR cieľov. Ak však hovoríme o aktívnych 

a pasívnych (reaktívnych) vzťahoch s verejnosťou, máme na mysli delenie PR povinností na 

tie, ktoré vychádzajú z našich potrieb a tie, na ktoré musíme reagovať. V prvom rade je 

potrebné mať na mysli, že masové médiá majú silný vplyv na verejnú mienku, často sú 

označované za najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje verejnú mienku. Viaceré výskumu 

však preukázali, že vplyv médií na verejnú mienku nie je priamy, ale sprostredkovaný cez  

rôzne skupiny – rodina, kolektív priateľov, a pod.  – tzv. dvojstupňová komunikácia (Katz, 

Lazarsfeld, 1955 IN: Brečka, 1988 ). Napriek tomu médiá zohrávajú v procese tvorby verejnej 

mienky významnú úlohu, poskytujú priestor hovorcom rôznych kolektívov, nátlakových 

skupín, výrazným osobnostiam – prezentátorom názorov, postojov a pod. Preto je 

komunikácia a spôsob komunikácie médií významným faktorom aj v procese utvárania 

a ovplyvňovania verejnej mienky. Majú silný vplyv na formovanie spoločenského 

povedomia, masové médiá sprostredkúvajú identický zážitok, konkrétny príbeh miliónom 

ľudí. Preto publicita, teda zverejňovanie, je významný aspekt PR. Pre PR pracovníkov je 

žiadúca kladná publicita, prípadne neutrálna, ktorá nás nepoškodí. Negatívna publicita je 

nežiadúca. Mohli by sme povedať, že žiaduca publicita je synonymum PR.  

Aktívna komunikácia s médiami 

Aktívna komunikácia s médiami vychádza z potrieb inštitúcie, komunikuje konkrétne 

zámery    a témy a tým môže aj predchádzať negatívnym udalostiam. Aktívne PR znamená, 

vlastnú réžiu udalostí, to znamená, že PR pracovník organizuje celé podujatie (napr. vydanie 

tlačovej správy, komuniké, vyjadrenie, tlačová konferencia, event pod.). Ako to zorganizuje, 

taký bude výsledok samotného podujatia. Túto časť má PR pracovník vo svojich rukách. Na 

čo dosah nemá, je vyznenie udalosti v médiách, teda, ako budú média reflektovať pripravenú 

udalosť, podujatie, činnosť. Nemá v rukách to, čo budú médiá publikovať. Dobrý  PR 

manažér vychádza vždy zo znalosti mediálneho prostredia, preto sa napr. odporúča, aby 

hovorca mal predchádzajúcu skúsenosť ako novinár, aby vedel presne, čo novinári potrebujú.  

Pasívna komunikácia s médiami 

Pasívna komunikácia je protipólom k aktívnej komunikácii, čo znamená, že PR 

manažér, hovorca reaguje na publikované informácie, mediálne prejavy. Vychádza 
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z monitoringu publicity a jej analýzy, ale predovšetkým reaguje na otázky a požiadavky 

médií. Je si vedomý skutočnosti, že pasívna komunikácia spravidla zahŕňa nepríjemnú tému, 

problematický obsah. Tento typ komunikácie sa môže pretaviť do krízovej komunikácie, keď 

je ohrozená povesť, dobré meno, reputácia organizácie, spoločnosti, firmy, ktorú PR manažér 

zastupuje. Preto je potrebné byť obozretný pri príprave reakcií, dodržiavať zásady etiky, 

pravdivosti, otvorenosti v komunikácii a za žiadnu cenu sa nevyhýbať odpovediam na otázky, 

kladené novinármi, médiami kladené otázky. 

Plánovanie udalostí  

Pre PR je kľúčové plánovanie atraktívnych udalostí, pretože masové médiá môžu 

posolstvo, ktoré je obsahom plánovaných udalostí, sprostredkovať verejnosti, teda  vybraným 

cieľovým skupinám. Zároveň však môžu uspokojiť aj požiadavku médií po mediálnom 

obsahu, to znamená, že sú obojstranne užitočné. V tejto súvislosti sa vyskytuje aj pojem 

„pseudoudalosť“. Tie vznikajú preto, aby o nich médiá informovali verejnosť. Keď však 

vezmeme do úvahy, že PR produkty tvoria 40 - 70% (niekedy až 80%) mediálnej produkcie, 

môžu byť pre subjekt PR užitočné. Medzi takéto „pseudoudalosti“ patrí napríklad vysúkanie 

rukávov – chytenie lopaty, prihováranie sa k deťom, neformálne rozprávanie s robotníkmi 

a pod. 

Profesionálny PR manažér, či hovorca musí reflektovať potreby novinárov a to 

z viacerých hľadísk. Nielen tematicky, ale aj z iných aspektov: technických, organizačných, 

realizačných a pod. Napríklad čas spracovania, uzávierka redakcií, potreby agentúr, ale aj 

fakt, že redakcie potrebujú publikovať online informácie na internete. Musí prejaviť 

ústretovosť voči novinárom poskytovaním dostatočného predstihu pri poskytovaní informácií. 

Publikované obsahy musia byť aktuálne, naliehavé, také, ktoré nestrácajú význam. Môžu to 

byť aj udalosti, ktoré nie sú nové, ale sú obohatené o novú skutočnosť, nový fakt, poskytujú 

nový pohľad na udalosť, fakt, či skutočnosť. Významným aspektom je „blízkosť“, či už je to 

blízkosť v širšom slova zmysle, teda kultúrna psychologická, sociálna a pod. Výnimočne 

významné udalosti sú žiadané, aj keď sú vzdialené, napr. ekologický, prípadne majú globálny 

dopad, napr. ekonomická kríza. Pre médiá sú zaujímavé udalosti, ktoré majú spoločenský 

význam, reálny vplyv na život, napr. povodne, zemetrasenie a pod., ale aj tie, ktoré spadajú 

pod preferencie vydavateľa, zaujímavú formu interpretácie, vplyv na verejnú mienku a 

celospoločenské procesy. Pre médiá sú zaujímavé sú aj príbehy, škandály, či konflikty. 
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o Nosný príbeh  

o Osud (príbeh konkrétneho človeka) 

o Pre publikum je atraktívny a vďačný 

o Ľudský príbeh – ilustruje problém 

o Spojenie príbehu s navrhovaným zákonom 

o Príbeh oslovuje, pôsobí na emócie 

o Škandál a konflikt 

o Žurnalista – ochranca verejných záujmov 

o Napĺňa túžbu verejnosti po spravodlivosti, odplate 

o Ide o sociálny ventil –na každého raz príde 

o Spestrenie všedných dní 

Pracovníci v oblasti public relations musia brať do úvahy technické možnosti média, teda 

neorganizovať podujatia, ktoré médiá technicky nemôžu zvládnuť, napr. zvolať tlačovú 

konferenciu na miestach, kde nie je dobrý internet. Je vhodné pripraviť materiály ako sú 

fotografie, audio nahrávky, video nahrávky, avšak musia spĺňať kritériá potrebnej kvality. 

Pripraviť napr. tzv. press kit, inak povedané súbor  podkladov, ktorý obsahuje napr. príbeh a 

poslanie firmy, spoločnosti, fakty, značkové marketingové aktíva, informácie o členoch tímu, 

zmienky v médiách, tlačové správy a ukážky hlavných článkov. 

Zdroje informácií pre PR 

PR pracovník, ktorý potrebuje získavať informácie z vnútorných zdrojov, musí mať 

k nim dostatočný prístup. Neraz sa stáva, že vedenie inštitúcie nepozve na dôležité často 

rozhodujúce rokovania PR manažéra, či hovorcu s dôvetkom, že „po rokovaní mu poskytnú 

všetky potrebné informácie“. Tento prístup je neadekvátny, pretože práve pri prijímaní 

rozhodnutí môže PR pracovník upozorniť na mediáne riziká, ktoré hrozia pri prijatí 

konkrétnych rozhodnutí.  

 

Čo je dôležité:  
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o účasť na významných interných zasadnutiach, rokovaniach 

o zabezpečenie systematického prísunu interných informácií 

o rozhodovanie o publikovaní potrebných informácií 

o odporúčanie prezentátorov na mediálne vystúpenia 

o zadávanie vypracovania potrebných podkladov na mediálne vystúpenia 

o informovanie dotknutých úsekov o nakladaní s ich informáciami (spätná väzba) 

o Proaktívny prístup – základ práce s médiami – public relations 

o Využitie každej novej informácie na vydanie tlačovej správy, vyhlásenia, zvolanie 

tlačovej konferencie 

S akými zdrojmi môžu pracovať médiá  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
Zdroj: Spracované autorkou podľa Hejlovej (Hejlová, 2015 s. 105.) 

 

Redakčný obsah 
vlastné správy, ktoré napísal/vytvoril novinár 

 pôvodné reportáže, rozhovory, komentáre,    

články 

Prevzatý obsah   

obsah zo spravodajských agentúr (TASR, ČTK, 

AP, AFP, Reuters, Bloomberg, Dow Jones…) • 

správy z iných médií 

PR obsah   
informácie, ktorých iniciátorom/ pôvodcom je 

PR oddelenie/agentúra, udalosti vytvorené 

preto, aby zaujali médiá – tlačové konferencie, 

event a pod.  

Komerčný obsah   
reklama, inzercia, advertorialy, spotrebiteľské 

súťaže a pod. 
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TLAČOVÉ PODUJATIA AKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ VZŤAHOV 

S MÉDIAMI 

Tlačové podujatia sú mimoriadne významný a zaujímavý nástroj public relations. 

Medzi základné tlačové podujatia patria tlačové konferencie a tlačové brífingy. Tlačová 

konferencia je spravidla vopred pripravované plánované podujatie, ktoré má vopred 

stanovený program, vyhradený čas a ráta sa na nej s otázkami novinárov. Účelom tlačovej 

konferencie je oznámiť nové informácie, skutočnosti, fakty a pod. Tlačová konferencia má aj 

vyhradený priestor, novinári dostanú potrebné informácie v písomnej podobe tzv. press kit, 

teda balík potrebných informácií, vrátane písomnej tlačovej správy.  

Ďalším dôležitým podujatím je tlačový brífing. Jeho účelom je na krátkej ploche oboznámiť 

zúčastnených s novými informáciami, prípadne so stanoviskom ku konkrétnemu problému. 

Na brífingu novinári spravidla nedostávajú písomné materiály, pretože tlačový brífing sa 

zvoláva ad hoc, teda podľa potreby. Túto formu využívajú inštitúcie a jej predstavitelia na 

oboznámenie verejnosti so závažnými alebo menej závažnými skutočnosťami ako rýchlu 

reakciu na nové skutočnosti, ale aj na odovzdávanie naliehavých odkazov. Mnohí organizátori 

tlačových podujatí, aj novinári nerozoznávajú rozdiel medzi týmito dvoma tlačovými 

podujatiami. Rozdiel je v operatívnosti, dĺžke konania, aj v obsahu.  

Jeden z najdôležitejších zdrojov informácií pre médiá sú tlačové konferencie. Tlačová 

konferencia (angl. press conference, briefing; nem. e Pressekonferenz) je pracovné stretnutie, 

na ktorom zodpovední štátni, politickí, stranícki, ekonomickí, kultúrni a iní činitelia 

odovzdávajú novinárom dôležité žurnalistické informácie. Usporadúva sa pravidelne (v 

presne určený čas), alebo podľa potreby (napr. pri príležitosti významnej návštevy). Jej 

priebeh môže byť rozdielny:  

1. zvolávajúci prečíta vyhlásenie,  

2. odpovedá na otázky žurnalistov (niekedy sa vyžaduje, aby boli vopred doručené),  

3. vyhlásenie sa dopĺňa otázkami novinárov a odpoveďami zvolávajúceho,  

4. zvolávajúci odovzdá zástupcom periodickej tlače písomné vyhlásenie13. 

Tlačová konferencia, ak má byť úspešná, musí byť dobre pripravená. V zásade je potrebné 

vnímať tlačovú konferenciu v troch najdôležitejších bodoch: 

 1. Obsahová príprava 

 2. Organizačná príprava 

 
13 https://medialnavychova.sk/?s=tla%C4%8Dov%C3%A1+konferencia 
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 3. Realizácia tlačovej konferencie 

1. V prvom rade je potrebné pripraviť obsah tlačovej konferencie. To znamená najskôr 

určiť tému tlačovej konferencie. Téma sa určuje na základe potreby komunikovať konkrétny 

obsah verejnosti prostredníctvom médií. Vybrať to, čo inštitúcia, firmy, organizácia sama 

potrebuje komunikovať. Neraz je potrebné pripraviť tlačovú konferenciu aj ako reakciu na 

uverejnené informácie. Ak je pripravená téma, je potrebné určiť panelových hostí“, teda tých, 

ktorí budú za inštitúciu prezentovať potrebné informácie. Zároveň je nevyhnutné pripraviť 

scenár tlačovej konferencie, aby každý z panelových hostí vedel presne, aký obsah bude 

prezentovať, najmä preto, aby sa neopakoval poskytované informácie. Pred tlačovou 

konferenciou je nevyhnutné stretnúť sa so všetkými panelovými hosťami tak, aby sa mohol 

prerokovať celý scenár, aby si paneloví hostia stihli pripraviť ďalšie podrobnosti, ktoré 

vyplynuli z diskusie. Scenár spravidla obsahuje aj možné tzv. krízové otázky, teda tie, ktoré 

by mohli zaznieť na tlačovej konferencii a preto je potrebné pripraviť si odpovede aj na 

predpokladané otázky. Tlačová konferencia je miesto, na ktorom môže vzniknúť podnet na 

krízovú komunikáciu, preto je potrebné pripraviť všetky možné komplikované otázky aj 

s odpoveďami. V rámci krízového scenára by mali PR pracovníci pravidelne viesť zoznam 

možných krízových tém aj s odpoveďami. Na základe pravidelného a permanentného 

sledovania médií, PR pracovníci  musia mať schopnosť predpokladať, na ktoré témy by sa 

mohli novinári pýtať, hoci sa nemusia vždy dotýkať priamo témy konkrétnej tlačovej 

konferencie. Zároveň je potrebné pripraviť tlačovú správu, prípadne aj „press kit“, teda súbor, 

balík potrebných podkladov pre novinárov. Neraz tam môže byť priložený celý program 

konkrétneho podujatia, alebo informácie o našej firme, inštitúcii a iné potrebné materiály. Na 

prípravnom stretnutí by sa mal zúčastniť aj moderátor tlačovej konferencie, čo býva zvyčajne 

hovorca inštitúcie, prípadne PR manažér. Vo výnimočných prípadoch je možné na 

moderovanie tlačovej konferencie zavolať aj externého moderátora, napr. ak firma má externé 

PR služby, prípadne, ak robí výnimočnú tlačovú konferenciu napr. o konaní plesu a pod.  

2. Paralelne s prípravou obsahovej stránky TK pripravujú PR pracovníci pozvánky na 

TK. Pozvánka musí obsahovať tému, mená a funkcie panelových hostí a je dobré, ak je na 

pozvánke uvedený aj 3 - 4 riadkový obsah TK. Tieto informácie sú užitočné najmä pre tie 

redakcie, ktoré neposielajú svojich redaktorov na TK z rôznych dôvodov, napr. príliš malá 

redakcia a pod. Je možnosť, že napriek tomu sa stručná informácia dostane do médií ešte pred 

tlačovou konferenciou tak, ako sme ju pripravili v dielni PR. Je to výhoda, ak médiá 
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informujú o inštitúcií, firme, spoločnosti tak, ako by sama chcela. Na pozvánke nesmie 

chýbať ani kontakt na PR manažéra, či hovorcu, aby novinári mohli kontaktovať oddelenie 

a získavať potrebné informácie. Je to v záujme public relations. Pozvánka by mala 

samozrejme obsahovať dátum, čas, miesto TK, prípadne iné inštrukcie, napr. o možnosti 

parkovania, prehliadky a pod. Súčasťou organizačnej prípravy je aj zabezpečenie miestnosti, 

občerstvenia, potrebnej techniky, prezentácie a pod. Nemali by chýbať ani vytlačené vizitky 

panelových hostí a hovorcu, ktoré v deň konania TK umiestnime na panelovom stole. Na PR 

oddelení je nevyhnutné pripraviť aj všetky podrobnosti o personále, ktorý bude pri samej 

realizácii TK. Kto tvorí miestnosť, kto privíta novinárov pred začatím TK, kto „vyzdobí“ 

miestnosť. Pod výzdobou rozumieme napríklad umiestnenie vlajok na panelovom stole, 

umiestnenie plagátov, rollupov, kto rozdá novinárov tlačové podklady, kto bude mať na 

starosti prezenčnú istinu a pod. Medzitým si PR pracovníci môžu začať overovať, kto príde na 

tlačovú konferenciu, a koľkými médiami by mali rátať a pod., urobiť tzv. recalling 

telefonicky, prípadne prostredníctvom internetu. 

3. Najdôležitejšou fázou je samozrejme realizácia tlačovej konferencie. Ak je všetko 

pripravené, nič by nás nemalo prekvapiť. Pri realizácii už len poverený pracovník, či už 

hovorca alebo vedúci oddelenia PR a pod. sleduje, či sa napĺňajú pripravené činnosti. 

Miestnosť je potrebné otvoriť aspoň pol hodinu pred začatím TK, novinári zvyčajne chodia 

skôr aby si mohli pohodlne umiestniť kamery, pripnúť mikrofóny, prečítať podklady, ktoré sú 

pripravené na TK. Musí byť pripravená prezenčná listina, na ktorú sa novinári podpisujú 

a uvádzajú svoje kontakty, aby sme vedeli identifikovať, kto bol na TK, pripadne v ďalšej 

komunikácii oslovovať novinárov v záujme firmy, inštitúcie a pod. Paneloví hostia 

prichádzajú spravidla v sprievode povereného pracovníka a podľa možnosti naraz aspoň 5 

minút pred začiatkom TK. Môžu sa neformálne zvítať s novinármi, prípadne si novinári už 

dohodnú rozhovor, o ktorý majú záujem po skončení tlačovej konferencie. Rozhovory môžu 

dohodnúť aj s hovorcom, č PR manažérom. Tlačová konferencia a sa začne úvodným slovom 

hovorcu, ktorý uvedie tému tlačovej konferencie, predstaví panelových hostí a odovzdá slovo 

tomu hosťovi, ktorý informuje ako prvý. Pokračuje sa potom podľa pripraveného scenára, 

súčasťou je často aj prezentácia pre lepšiu zapamätateľnosť informácií pomocou vizuálnych 

vnemov.  Po skončení úvodnej časti, nasleduje diskusná časť, teda otázky a odpovede na 

novinárske otázky. Po skončení tlačovej konferencie je potrebné všetky pripravené 

informácie, tlačové správy, press kity a pod. poslať novinárov aj v elektronickej podobe, 
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prípadne im poslať informáciu, kde na internete umiestnia potrebné informácie, prípadne 

prezentáciu alebo video.  

Ukážka pozvánky na tlačovú konferenciu a ukážka scenára TK (Príloha 2). 

Scenár Tlačovej konferencie (Príloha 3) 

 

➢ Tlačová konferencia v kocke 

➢ Vytypovať a pripraviť obsah 

➢ Zabezpečiť panelových hostí 

➢ Stretnutie pred TK, prebratie scenára, tlačových správ a krízových otázok 

➢ Miestnosť, servis, technika, prevádzka 

➢ Pozvánka pre hostí a médiá 

➢ Príprava tlačových správ 

➢ Elektronická prezentácia 

➢ Scenár s krízovými otázkami – poslať panelovým hosťom 

➢ Zabezpečiť vizitky panelovým hosťom 

➢ Prezenčná listina 

➢ Výzdoba miestnosti – vlajky, plagáty a pod. 

Korona kríza, ktorá sa u nás začala v roku 2020 priniesla aj do organizácie viacerých 

podujatí pre novinárov nové prvky, ktoré nie je možné ignorovať. Viacerí organizátori 

tlačových konferencií boli nútení pripraviť TK v online priestore. Prípravná fáza bola takmer 

identická, ale organizačná fáza a priebeh TK bol rozdielny. Online priestor ušetril veľa práce, 

ale položil zvýšené nároky na technickú podporu, preto je potrebné pri online TK posilniť 

práve túto časť TK. Nie je vylúčené, že aj po skončení korona krízy niektoré firmy, inštitúcie 

budú organizovať tlačové konferencie online, najmä v prípade väčších vzdialeností, rýchleho 

zvolania tlačovej konferencie alebo brífingu  pod. V tejto súvislosti česká APRA (asociácia 

PR agentúr) urobila v júni 2021 prieskum medzi novinármi.  

Obrázok č. 2  Forma tlačových konferencií 
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Zdroj: Lesenský P.14  

Obrázok č. 3  Výsledky výskumu 

 

Zdroj: Lesenský P. 15 

 

 
14 APRA https://apra.cz/webinar-konference/- 21.2:2022 
15 APRA https://apra.cz/webinar-konference/- 21.2:2022 

https://apra.cz/webinar-konference/-
https://apra.cz/webinar-konference/-
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CELEBRITY PR  

Slovo celebrita pochádza z latinského jazyka a podľa slovníka cudzích slov znamená 

spoločensky alebo vo svojom odbore veľmi známu, významnú osobnosť, napr. z oblasti 

filmového, divadelného umenia a pod. Naopak slovo „celebritka“, ktoré znie trocha 

pejoratívne, znamená mediálne vyrobenú celebritku Teda nie niekoho, kto sa stal významným 

vo svojom odbore, ale naopak, ktorého médiá prezentovali tak, že sa stal celebritkou16. 

Celebrity PR vo všeobecnosti sa zaoberá budovaním, udržiavaním a posilňovaním imidžu 

konkrétnej celebrity. Je potrebné rozlišovať aj medzi pojmami „celebrity placement“ 

a „celebrity branding“. Celebrity placement je forma product placementu, ktorému sa tiež 

hovorí aj celebrity endorsement. Celebrity placement je špecifická forma product placementu, 

ktorá používa na propagáciu produktov, služieb alebo značiek, populárne osoby, verejne 

známe napr. herci, speváci, športovci, moderátori a pod., pretože majú potenciál ovplyvniť 

nielen mladú generáciu spotrebiteľov, ale dokonca celé masy (Jurášková, O.  Horňák, P. 

2012, s.42). „Celebrity branding“ zasa používa tieto známe osoby na budovanie svojej 

značky.  

Významné celebrity (nie celebritky) zvyčajne majú svojich PR manažérov, ktorí dbajú o ich 

imidž, o jeho budovanie, či udržiavanie. Celebrity, teda umelci, hudobníci herci, športovci, sa 

neraz dostávajú do komplikovaných situácií a preto je nevyhnutné, aby niekto túto situáciu 

zvládol. Niekedy je to sama celebrita, ak má to potrebné schopnosti a zručnosti, inokedy jej 

PR manažér. Pre PR manažéra celebrít je dôležité, aby dobre poznal ciele jednotlivca, ktorého 

zastupuje, prípadne mu niektoré ciele nastavil, pričom musí s ním byť v neustálom kontakte. 

K tomu patrí aj imidž making, teda vonkajšia prezentácia osobnosti, napr. oblečenie, účes, 

celková úprava. Tieto atribúty majú podčiarknuť osobnosť konkrétnej celebrity. Významnou 

súčasťou sú vzťahy s médiami. Pre PR manažéra celebrít je dôležité mať dobré vzťahy 

s novinármi, aby bol schopný zabezpečovať medializáciu pre svojho klienta. PR manažér  

monitoruje obraz celebrity v médiách a snaží sa posunúť jej obraz žiaducim smerom. Ponúka 

správy do médií, dohovára rozhovory, usiluje sa o elimináciu negatívnych správ. Snaží sa tiež 

celebritu posunúť na neformálnom rebríčku bulvárnych novinárov ktorý je vyjadrením ch 

dôležitosti, tzv, „áčkové“, „béčkové“, či „céčkové“ celebrity (Hejlová, D. 2015, s.167). Každá 

celebrita, ktorá má byť úspešná, musí vedieť používať sociálne siete. Ak nie ona, tak jej PR 

manažér, dnes to bez tohto segmentu nejde. Celebrity sa musia udržiavať na očiach verejnosti 

 
16 Slovník súčasného slovenského jazyka ag, Bratislava: Veda, 2006. ISBN80-224-0932-4, s. 402.  
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minimálne raz za týždeň. Mali by zdieľať svoj životopis, pracovnú históriu, rôzne videá, 

program, či vzhľad.  

Dôležitou súčasťou celebrity PR je reputácia celebrity. Reputatio - reputácia, úvaha, povesť. 

Povesť je súhrn názorov o niekom, verejná mienka, meno: mať dobrú, zlú povesť, či získať 

svetovú povesť (JULSAVBA)17.  Reputácia – povesť spravidla dobrá, úcta, vážnosť, meno vo 

verejnosti. S reputáciu je úzko spätý aj reputačný manažment, čo znamená riadenie povesti 

organizácie, v tomto prípade celebrity. Prostredníctvom reputácie verejnosť získa prehľad 

o organizácii a zároveň je to podnet na získanie ďalších informácií o nej. Posilnenie odolnosti 

voči manipulatívnym správam z médií je podpora iných osôb, ktoré ju dobre poznajú. 

Reputácia sa často, (najmä v USA), chápe ako dokonalejšie synonymum k pojmu imidž 

celebrity. Reputačný manažment má štyri základné atribúty: 

Vierohodnosť (credibility) 

      Spoľahlivosť (reliability) 

           Dôveryhodnosť (trustworthiness) 

     Zodpovednosť (responsiblity) 

 

PR manažér, ktorý je zodpovedný za celebritu, nemôže čakať na moment keď 

prepukne kríza. Napríklad, v médiách sa objavia negatívne správy o celebrite. Je potrebné byť 

pripravený na takúto situáciu, preto by celebrita mala vedieť, ako má reagovať na krízovú 

situáciu. Na to je nevyhnutný mediálny tréning. PR manažér počas tréningu nasimuluje 

krízovú situáciu a trénuje celebritu, ako má odpovedať novinárom na ich otázky. PR manažér 

totiž bude vždy zodpovedný na komunikáciu celebrity na verejnosti. Je nevyhnutné 

spolupracovať so sponzormi, agentmi, novinármi, manažérmi, štylistami, či  podporovateľmi, 

publikom a to najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Vzhľadom na vizuálnu povahu 

celebrít, PR manažér musí vedieť pripravovať fotografie „na počkanie“, videá, dobre písať 

a pod. Niektorí PR manažéri fungujú aj ako asistenti, to znamená, že majú na starosti aj 

organizáciu verejných vystúpení, objednávanie hotelov, dopravy, či iných služieb (Steve 

Milano, 2021 online).  

 

 

 
17 Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. https://slovnik.juls.savba.sk/ 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BAhrn&c=6571&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mienka&c=6571&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=meno&c=6571&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
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PR A SOCIÁLNE SIETE 

Slovensko má, podobne ako ostatné krajiny Európskej únie, z roka na rok väčší 

záujem o sociálne siete.  V roku 2018 využívalo sociálne siete  60 % Slovákov. Vo vekovej 

kategórii 16 až 24 rokov je to až 93 %. Takýmto spôsobom sa za rok 2018 socializovalo 

približne 12 % seniorov (www.ekonomika.sme.sk) (Bachratá, 2020). Nárast využívania 

sociálnych sietí sa začal v ére internetu, ktorú technológovia nazývajú web 2.0. okolo roku 

2004. Pre tento web je charakteristický dynamický a interaktívny obsah. Dovtedy využívaný 

web 1.0 bol statický a neponúkal interaktívne možnosti. Prechod zo statického na dynamický 

webový obsah zásadne zmenil spôsob, akým v online priestore mimovládne organizácie 

komunikujú, a to nielen so svojimi sledovateľmi, ale aj malými podporovateľmi a veľkými 

finančnými donormi. Ako sa uvádza v Technology Report (2018) neziskové organizácie 

začali experimentovať so sociálnymi sieťami okolo roku 2003. Zo začiatku využívali najmä 

možnosť blogovania. V tom čase blogovanie znamenalo radikálny posun v obsahovej stratégii 

a za riskantné sa považovalo umožniť verejnosti obsah blogu komentovať. Iróniou je, že dnes, 

o 16 rokov neskôr, mimovládne organizácie túžia po čo najväčšom počte komentárov a 

nemusí ísť nutne o pozitívne komentáre. V súčasnosti až 38 % svetových mimovládnych 

organizácií pravidelne uverejňuje na webových stránkach, alebo zdieľa na sociálnych 

stránkach, svoj blog. Mimovládne organizácie boli jednými z prvých, ktoré sociálne siete vo 

veľkom využívali a to najmä preto, že ich využívanie nebolo spoplatnené (Sladkayová, 

Semerádová, 2019). „Sociálne médiá umožňujú ľuďom vymieňať si myšlienky a názory, 

spoločne preberať obsah stránok a nadväzovať kontakty online. Sociálne médiá sa líšia od 

klasických mainstreamových v tom, že ich obsah môže vytvárať každý, rovnako doň prispievať 

či komentovať ho. Sociálne médiá môžu mať textovú formu, môže ísť o audio, video alebo 

fotografie a iné obrazové formy, ktoré spájajú komunity, vychádzajú v ústrety ľuďom, ktorí sa 

chcú združovať“(Scott,D. 2010, s. 38). 

V rámci marketingovej komunikácie sa môžeme stretnúť s dvomi termínmi, ktoré 

znejú podobne: sociálne médiá a sociálne siete. Podľa Scotta (Scott, D. 2010, s. 38) sociálne 

médiá sú nadradené sociálnym sieťam, pretože zahŕňajú médiá, ktoré sa používajú na online 

komunikáciu, združovanie a rozvíjanie spoločenských kontaktov. Patria tam blogy, wiki 

stránky, webové stránky. Vytváranie sociálnych sietí patrí pod sociálne médiá a tento termín 

je používaný, ak ide o istý spôsob vzájomnej interakcie ľudí, napr. Facebook, Twitter, 

LinkedIn a iné.  

http://www.ekonomika.sme.sk/
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Komunikáciu na sociálnych sieťach môžeme zaradiť v rámci promotion mixu do public 

relations. Ciele public relations a komunikácie na sociálnych sieťach sú v mnohých aspektoch 

rovnaké. Public relations podľa Kotlera (Kotler, P. 2004, s. 630) označuje snahu o budovanie 

vzťahov k verejnosti k danej firme, vytváranie dobrého imidžu a snahu o minimalizáciu 

následkov nepriaznivých udalostí, poprípade ohováraní, ktoré sa o firme šíria (Bachratá, 2020,  

s.57). 

Roman Ivantyšyn (Ivantyšyn, R. 2010, s.152) definuje prvoradé ciele public relations 

ako starosť o postavenie a záujmy organizácie, získavanie podpory ostatných skupín a 

predchádzanie útokom. Ak sa tieto útoky objavia  je potrebné sa s nimi vyrovnať. V PR sa 

stretávame aj s pojmom „PR pyramída“. Ide o plánovité a systematické public relations, ktoré 

sa snaží o postupnú komunikáciu s verejnosťou, o vysvetľovanie a získanie pochopenia na 

strane verejnosti, porozumenie a napokon dôveru. So sociálnymi sieťami sa spája aj platená 

reklama. Okrem obsahu, ktorý si subjekt  vytvára sám, má možnosť prostredníctvom reklamy 

na sociálnych sieťach zasiahnuť publikum, ktoré si vybral. Práve platená reklama umožňuje 

klientovi, aby jeho príspevok bol zobrazený čo najväčšiemu počtu ľudí. Aj v prípade 

sociálnych sietí platí, že reklama a PR majú svoje vlastné špecifiká, napriek tomu sú v tesnom 

prepojení. „Dobrá reklama vytvára aj pozitívny imidž, či goodvill a kvalitné public relations 

robia dobrú reklamu“ (Horňák, P. 2010b, s. 11-12). Prostredníctvom sociálnych sietí tak 

dokážu napr. politické strany budovať pozitívne vzťahy s verejnosťou, ale zároveň platenou 

reklamou podporiť  vytvorený obsah a zasiahnuť čo najväčší počet ľudí. Vďaka širokým 

možnostiam nastavenia zdieľaného obsahu umožňujú sociálne siete rozširovať svoju 

zákaznícku základňu a zasiahnuť s minimálnymi nákladmi presne definovanú cieľovú 

skupinu. Marketingový obsah sa môže s požívateľmi zdieľať na základe demografických 

kritérií, napr. vek, pohlavie, rodinný status alebo na základe geografickej polohy osloviť 

používateľov vo vybraných lokalitách. Spoločnosti môžu využiť aj pokročilé definovanie 

prostredníctvom doplnkových charakteristík, to znamená, napríklad cielenie na okruh 

priateľov existujúcich fanúšikov stránky alebo voľbu okruhu používateľov na základe 

doterajšej komunikácie s propagovanou značkou, alebo segmentáciu podľa záujmových 

skupín (Bachratá, 2020, s. 57). Ku každému zdieľanému obsahu alebo platenej reklame je 

k dispozícii výkonový prehľad. Môžu tak zistiť, koľko používateľov príspevok videlo/kliklo, 

koľko z nich navštívilo webovú stránku a iné. V súčasnosti neplatený dosah príspevkov stále 

klesá. Podľa posledných štatistík sa príspevky bez propagácie zobrazia len 2,6 % fanúšikom. 

Pravidelnosť komunikácie na sociálnych sieťach by sa nemala podceňovať. Stránkam, ktoré 

komunikujú len sporadicky, ubúdajú fanúšikovia (Semerádová, T., Weinlich, P. 2019, s.7.). 
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Digitálna marketingová agentúra PS Digital so špecializáciou na sociálne médiá 

zverejnila prezentáciu (www.marketeris.sk), ktorá hovorí o tom, na akých sociálnych sieťach 

sú Slováci najčastejšie. V 1. kvartáli 2018 mal mesačne najviac  používateľov  Facebook - až 

2,5 milióna používateľov, Instagram mal 970 tisíc používateľov, Instagram stories 760 tisíc 

používateľov, Linkedin 510 tisíc používateľov, Twitter 350 tisíc používateľov, Shaza 300 

tisíc používateľov, Waze 175 tisíc používateľov, Spotify 120 000 aktívnych free 

používateľov, Snapchat 100 tisíc a  Youtube 3 milióny používateľovi. Spomínané sociálne 

siete sa odlišujú od seba nielen počtom používateľov, ale aj zameraním a účelom. Rozdiely sú 

definované aj v jednotlivých charakteristikách sociálnych sietí: 

Youtube patrí nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle medzi najobľúbenejšie 

sociálne siete. Umožňuje prezeranie, ale aj zdieľanie vytvorených videí. 

LinkedIn je profesijná sieť, ktorá spája ľudí hľadajúcich prácu, zamestnancov a 

zamestnávateľov po celom svete. Hlavnou výhodou tejto platformy je jej sociálny rozmer. 

Možnosť budovania vzťahov s ľuďmi z odvetvia, v ktorom používateľ pracuje, mu môže 

ovplyvniť celý budúci profesijný život (www.grafton.sk). 

Sociálna navigácia Waze je na Slovensku veľmi populárna. Ako jedna z prvých priniesla 

možnosť zdieľať informácie o situácii na cestách. S rastúcim počtom používateľov rástla aj 

presnosť aplikácie, ktorá dnes patrí medzi najobľúbenejšie navigačné aplikácie vôbec. 

(www.mojandroid.sk). 

Twitter je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom zdieľať textové 

správy, a zároveň sledovať aktuálnu situáciu v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. Dá sa využívať 

na šírenie myšlienky a na zisťovanie názorov ľudí (Scott, D. 2010, s. 175). 

TikTok je čínska platforma, ktorá vznikla v roku 2018. Slúži na zdieľanie krátkych 15 

sekundových videoklipov, ktoré môžu byť doplnené o rôzne efekty, hudbu alebo filtre 

(Butow, 2020). Doteraz si ju stiahlo až 2 miliardy ľudí po celom svete a aktívne ju využíva 

približne 800 miliónov užívateľov (Mediakix, 2020). Táto sieť je obľúbená najmä medzi 

mladými ľuďmi vo veku 10 až 29 rokov. Z celkových užívateľov TikToku tvorí spomínaná 

skupina až 63% (Mediakix, 2020). Napriek obrovskej popularite, táto platforma sa stala veľmi 

kontroverznou a momentálne čelí podozreniam zo zneužívania osobných údajov čínskou 

vládou (Butow, 2020, In: Polóniová, A. 20121). 

Shazam pomáha používateľom identifikovať skladbu, ktorú počujú v rádiu, v obchode alebo 

na akomkoľvek inom mieste.  

U mladšej cieľovej skupiny je populárny Snapchat. Ide o sociálnu sieť založenú na posielaní 

fotografií a videí. Je určená  najmä na zábavu a pobavenie s priateľmi.  

http://www.grafton.sk/
http://www.mojandroid.sk/
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V rebríčku obľúbených sociálnych sietí je zaradený aj Spotify. Ide o hudobnú službu, pre 

všetkých milovníkov hudby. Ponúka niekoľko desiatok miliónov skladieb. 

Prieskum najväčšej domácej nezávislej prieskumnej agentúry 2muse zisťoval 

(https://strategie.hnonline.sk), koľko Slovákov používa tri populárne sociálne siete. Vo 

februári 2019 ich bolo na Facebooku 56 %, na Instagrame 20 % a na Linkedine iba 4 % 

(Bachratá, 2020, s. 59)  

Sociálne médiá významne zmenili spôsob komunikácie subjektov v oblasti public 

relations, napriek tomu, viaceré PR agentúry, či viacerí PR manažéri ešte naplno nevyužívajú 

sociálne siete ako alternatívny prístup v public relations komunikácii. Konštatovali sme to aj 

v časti o hovorcoch, ktorí sú súčasťou PR. Agentúra Go4insight urobila v marci 2022 

reprezentatívny prieskum o využívané sociálnych sietí na Slovensku. V jednom zo záverov sa 

konštatuje: „Až 85 percent z nás používa nejakú sociálnu sieť, pričom až 63 percent navštívi 

sociálnu sieť aspoň raz za deň. Využívanie sociálnych sietí je jednou z najčastejších aktivít 

vôbec, ktorej sa Slováci na internete venujú.“18 Ďalej sa vo výsledkoch prieskumu konštatuje, 

že: „starší ľudia používajú sociálne siete menej často ako mladí. Je však badateľný nárast 

frekvencie využívania sociálnych sietí práve medzi ľuďmi vo veku nad 60 rokov. Viac ako 

polovica z nich deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne. Hoci sa celkový počet 

užívateľov medzi ľuďmi nad 60 rokov využívajúcich sociálne siete zvýšil iba mierne, narástol 

počet denných užívateľov. Každodenná interakcia na sociálnej sieti sa tak výrazne zvýšila 

práve v tejto vekovej kategórii. Podiel užívateľov na dennej báze sa už blíži k úrovni 40 .%. Je 

preto namieste, aby aj PR agentúry a PR manažéri zvážili, či intenzívnejšia komunikácii na 

sociálnych sieťach by mohla pomôcť zintenzívniť PR komunikáciu subjektu, ktorý zastupujú.  

 
i Najnavštevovanejšie sociálne siete v roku 2021 

 

1. TikTok.com 

2. Facebook.com 

3. YouTube.com 

4. Twitter.com 

5. Instagram.com 

6. Snapchat.com 

7. Reddit.com 

8. Pinterest.com 

9. LinkedIn.com 

10. Quora.com 

 

Najnavštevovanejšie sociálne siete v roku 2020 

 

 
18 https://www.go4insight.com/post/ko%C4%BEko-slov%C3%A1kov-je-na-soci%C3%A1lnych-

sie%C5%A5ach-v-roku-2022 
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1. Facebook.com 

2. TikTok.com 

3. YouTube.com 

4. Instagram.com 

5. Twitter.com 

6. Snapchat.com 

7. Reddit.com 

8. Pinterest.com 

9. LinkedIn.com 

10. Quora.com 

Zdroj: https://tvnoviny.sk/zahranicne/clanok/142847-rebricek-socialnych-sieti-v-roku-2021-facebook-stratil-

prvenstvo?campaignsrc=tn_clipboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvnoviny.sk/zahranicne/clanok/142847-rebricek-socialnych-sieti-v-roku-2021-facebook-stratil-prvenstvo?campaignsrc=tn_clipboard
https://tvnoviny.sk/zahranicne/clanok/142847-rebricek-socialnych-sieti-v-roku-2021-facebook-stratil-prvenstvo?campaignsrc=tn_clipboard
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Príloha  1  

Monitoring elektronických médií, tlače a internetu 

   

OBSAH 

Minister kultúry 

1. BRATISLAVA: L. Walesa sa stretne s osobnosťami Nežnej revolúcie 

(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

2. NRSR: O. Dostál presadil vo výbore vysielanie rozprávok pre deti aj v češtine 

(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

3. ROZPRÁVKY PRE DETI V TELEVÍZII MOŽNO BUDÚ AJ V ČEŠTINE, V PARLAMENTNOM 
VÝBORE TO PRESADIL POSLANEC DOSTÁL 

(16.11.2010; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 17.00; 1,5 min.; DOVALOVÁ 
Alexandra) 

4. S Valkom sa lúčia stovky ľudí. Prišla aj premiérka Radičová 

(16.11.2010; www.aktualne.sk; Domov, 10:01, s. -; Filo Jakub) 

5. Krajcerovi chýba v zozname svetových pamiatok Kremnica 

(16.11.2010; Noviny Žiarskej kotliny; č. 45, s. 5; Zigová Iva) 

6. Kultúrna pamiatka roka 

(16.11.2010; Banskobystrické noviny; č. 45, s. 5; Jakušová Anna) 

7. Rekonštrukciu hradu chce dotovať ministerstvo 

(16.11.2010; Noviny Stredného Považia; č. 45, s. 5; Valachová Dana) 

8. Z Vlkolínca chcú urobiť bránu do zeleného okolia 

(16.11.2010; Liptovské noviny; č. 45, s. 4; Kubišová Ľubica) 

Ministerstvo kultúry SR 

9. Walesa ďakoval VPN 

(18.11.2010; Sme; s. 2; tasr, sita) 

10. PREMIÉRKA HOSTILA HRUŠKOVICOU 

(18.11.2010; Plus jeden deň; s. 4; mf) 

11. L. WALESA: Ďakujem Slovákom za pomoc v boji s komunizmom 

(17.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

12. Walesa poďakoval členom VPN za účasť v boji o demokraciu 

(17.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

13. PROTAGONISTI NEŽNEJ REVOLÚCIE HODNOTIA 21 ROKOV 

(17.11.2010; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; 3 min.; VALENT Jaroslav) 

14. NOVEMBER 89: SLÁVNOSŤ V NÁRODNOM DIVADLE 

(17.11.2010; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.40; 2 min.; KIRINOVIČ Pavol) 

15. KONCERT K NOVEMBRU ´89 

(17.11.2010; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; 3,5 min.; ELIÁŠOVÁ Zuzana) 

16. Budaj: Walesova Solidarnosc búrala ľady totality 

(17.11.2010; www.aktualne.sk; 22.30, s. -; BARIAK Ladislav ml.) 

17. Historická radnica v centre mesta majiteľa zatiaľ nemení 

(16.11.2010; Banskobystrické noviny; č. 45, s. 3; ČUNDERLÍKOVÁ Jana) 

Literatúra, divadlo, film a umenie 
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18. Výročie sa oslavovalo inak 

(18.11.2010; Sme; s. 1; Vagovič Marek) 

19. Najstarší a nielen klasický 

(18.11.2010; Sme; s. 21; her) 

20. KDH má k jazyku výhrady 

(18.11.2010; Pravda; s. 4; Stupňan Igor) 

21. Chmel: Verím, že partnerov presvedčíme 

(18.11.2010; Pravda; s. 4; SU) 

22. Andrej Šeban sa vracia na pódium 

(18.11.2010; Pravda; s. 38; TASR) 

23. Prichádza tanečná udalosť roka - Nu-Dance Fest 

(18.11.2010; Pravda; s. 39; Javůreková Lucia) 

24. Medvedia story 

(18.11.2010; Plus 7 dní; č. 47, s. 84-87; Čavojská Jana) 

25. Jakubiskovu kinosálu pokrstila Deana 

(18.11.2010; Plus jeden deň; s. 8; ekč) 

26. ŽILINA: Nový územný plán je podľa kandidátov na primátora potrebný - 2 

(17.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

27. Biele Vrany si odniesli Božík, Melicherčíková a Mičovský 

(17.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

28. Frešo slávnostne ocenil osobnosti kraja 

(17.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

29. SNS K NOVELE ZÁKONA O JAZYKOCH MENŠÍN 

(17.11.2010; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17.30; 1 min.; R) 

30. TURNÉ DESMOD A NAZARETH 

(17.11.2010; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; 2 min.; BRNOVÁ Nora) 

31. SLOVENSKÝ DEŇ V PRAHE 

(17.11.2010; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 2 min.; RÉVAIOVÁ Daniela) 

32. DO BRATISLAVY ZAVÍTALA INDIA 

(17.11.2010; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 2 min.; LENÁRDOVÁ Natália) 

33. Animovaný hudobný film Kamene získal strieborné ocenenie 

(16.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

34. ROZPRÁVKY AJ V ČEŠTINE 

(16.11.2010; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.40; 0,2 min.; R) 

35. "BEŽÍ" FESTIVAL ASTORKA 2010 

(16.11.2010; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 2 min.; PRUŽINSKÁ Patrícia) 

36. Divadlo Východná Európa prichádza s premiérou 

(16.11.2010; Podtatranské noviny; č. 47, s. -; Marek a Loci) 

37. Chystá sa pomaďarčovanie? 

(16.11.2010; Slovenský rozhľad; č. 30, s. 3; Dobrovič Vladimír) 

38. V piatok premiéra komédie - 5 za jednu! 

(16.11.2010; Turčianske noviny; č. 45, s. 10; VL) 

39. Synagóga potrebuje komplexnú opravu 

(16.11.2010; Liptovské noviny; č. 45, s. 4; TASR) 

40. VEREJNÁ DISKUSIA TRVÁ DO ZAČIATKU DECEMBRA 

(16.11.2010; Új Szó; s. 2; LAJOS P. János) 
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41. ZMENY V ZÁKONE O POUŽÍVANÍ JAZYKOV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

(15.11.2010; Televízna stanica STV 1; Správy a komentáre; 22.00; 15 min.; PREDAJŇOVÁ Andrea) 

42. Gabika Dolná má za sebou debut vo filme Obhliadka 

(15.11.2010; Nitrianske noviny; č. 45, s. 10; Černáková Jana) 

43. Na festival Jeden svet príde i barmský aktivista 

(15.11.2010; Nitrianske noviny; č. 45, s. 10; RE) 

44. Knihu obrazov Slavky Laurovej pokrstili vodou a zemou 

(15.11.2010; Nitrianske noviny; č. 45, s. 11; Černáková Jana) 

45. Slávik je ako Raskoľnikov, no svoju vinu si nepriznáva 

(15.11.2010; Nitrianske noviny; č. 45, s. 13; Černáková Jana) 

46. S. Štepka: Počas minulého režimu ma každý týždeň niekto vyšetroval 

(15.11.2010; Trenčianske noviny; č. 45, s. 18; Šimovec Martin) 

47. Gymnazista natočil film o zločinoch komunizmu 

(15.11.2010; Hornonitrianske noviny; č. 45, s. 9; Kucman Marián) 

Médiá 

48. Dozoru nad STV sa vzdávajú 

(18.11.2010; Pravda; s. 4; SITA) 

49. STV nemá peniaze na kvalitnejšie spravodajstvo 

(16.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

50. ROKOVANIE RADY STV 

(16.11.2010; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 0,5 min.; r) 

51. Hovorcom roka 2010 v súkromnom sektore je Dušan Dvořák z Kia Motors Slovakia 

(16.11.2010; Žilinský večerník; č. 46, s. 2; vc) 

52. Na univerzite vznikne tlačová agentúra 

(16.11.2010; Liptovské noviny; č. 45, s. 4; SITA) 

Folklór a regionálna kultúra 

53. Minister Galko je pripravený zrušiť súbor Jánošík, ak sa ukáže jeho neefektívnosť 

(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

54. Palárikovci zažiarili v Svätej rodinke 

(16.11.2010; Kysucké noviny; č. 45, s. 9; IH, KIC) 

Kultúrne dedičstvo 

55. BMG v malom 

(18.11.2010; Plus 7 dní; č. 47, s. 34-36; Mihočková Eva) 

56. ZEMPLÍN DNES OKUPOVALI ARCHEOLÓGOVIA 

(16.11.2010; Televízna stanica STV 1; Slovensko Dnes; 19.15; 1 min.; BERTIČOVÁ Kristína) 

57. Žili medzi Turancami 

(16.11.2010; Turčianske noviny; č. 45, s. 15; Liskaj Ľubomír) 

58. Na zvonici v Demänovej je kríž aj židovská hviezda 

(16.11.2010; Liptovské noviny; č. 45, s. 3; BEA) 

59. PLÁNY S VOJENSKÝMI KASÁRŇAMI ZAČÍNA PLNIŤ ZATIAĽ LEN ARCHEOLOGICKÝ 
ÚSTAV SAV 

(15.11.2010; www.nitricka.tv.sk; s. -; GALLOVÁ Monika) 

Vzťah štátu a cirkvi 
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60. Emigrant 

(18.11.2010; Plus 7 dní; č. 47, s. 26-28; Kyška Roland) 

61. Gréckokatolíci začali tento týždeň predvianočný pôst 

(17.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

62. Baláž odkázal vrahom a zlodejom: Boh vás vidí 

(16.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

63. Slovenská katolícka charita pozýva verejnosť do 16 zariadení 

(16.11.2010; www.webnoviny.sk; s. -; SITA) 

Štrukturálne fondy 

64. J. RUDOLF - ČERPANIE EUROFONDOV 

(16.11.2010; Televízna stanica TA 3; Poludňajší žurnál; 12.00; 6,5 min.; WENZLOVÁ Zuzana) 

65. KOŠICE: Návštevníkov budú od budúceho týždňa informovať panely a audio-guides 

(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

66. Konferencia o cestovnom ruchu 

(16.11.2010; Žilinský večerník; č. 46, s. 4; r) 

TEXTY 

Minister kultúry 

1. BRATISLAVA: L. Walesa sa stretne s osobnosťami Nežnej revolúcie 
(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

Bratislava 16. novembra (TASR) - Nositeľ Nobelovej ceny mieru, bývalý prezident Poľska a vodca 
odborového hnutia Solidarita Lech Walesa pricestuje do Bratislavy na oslavy Nežnej revolúcie v stredu 
(17.11.) v ranných hodinách.  

Jeho návšteva sa koná pod záštitou premiérky Ivety Radičovej, s ktorou sa stretne pri slávnostnom 
obede. Popoludní bude pokračovať v diskusii s viacerými osobnosťami novembra spred 21 rokov vo 
výstavnej sieni ministerstva kultúry.  

Okrem Radičovej účasť potvrdili aj predseda Národnej rady SR Richard Sulík či minister kultúry 
Daniel Krajcer. Stretnutie 20+ sa uskutoční z iniciatívy bývalého disidenta a predsedu Verejnosti proti 
násiliu (VPN) Jána Budaja.  

Walesa by sa mal spolu s osobnosťami Nežnej revolúcie vo večerných hodinách presunúť na 
Hviezdoslavove námestie na míting s občanmi. Späť do Poľska by mal odletieť vo štvrtok 18. 
novembra, informoval dnes TASR o programe jeho návštevy Budaj.  

[Na začiatok informácie] [Späť na obsah] 

2. NRSR: O. Dostál presadil vo výbore vysielanie rozprávok pre deti aj v 
češtine 
(16.11.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR) 

Bratislava 16. novembra (TASR) - Inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov 
zrejme viac nebude potrebné dabovať do slovenčiny, ale bude možné ich odvysielať aj v českom 
jazyku. S takouto zmenou dnes prišiel Ondrej Dostál (Most-Híd), ktorý na pôde Ústavnoprávneho 
výboru Národnej rady SR presadil pozmeňovací návrh k zákonu o štátnom jazyku. Jeho iniciatívu 
podporila časť koaličných aj opozičných poslancov.  

"Na Slovensku aj malé deti rozumejú češtine a aj malé deti majú prístup k rozprávkam či už priamo 
českým alebo dabovaným do tohto jazyka. Napriek tomu zákon o štátnom jazyku používanie 
českého jazyka reguluje," vysvetlil pre TASR Dostál. Či sa v súčasnosti platný zákon bude skutočne 
takýmto spôsobom meniť, rozhodnú poslanci v pléne na decembrovej schôdzi.  

Dostál na rokovaní výboru argumentoval, že deti majú tak či tak prístup k českým staniciam, 
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satelitu či DVD filmom. "Je preto nedosiahnuteľné, aby sa deti do 12 rokov nedostali k vysielaniu v 
českom jazyku. Zdá sa mi ako nezmysel to obmedzovať," povedal.  

Minister kultúry Daniel Krajcer (SaS), ktorý prišiel poslancom predstaviť svoju novelu zákona o 
štátnom jazyku, Dostálovi uznal, že maloletí majú veľké možnosti vnímať audiovizuálne diela aj v 
iných jazykoch. "Ale práve preto má zmysel, aby niektoré klasické rozprávky do istej vekovej hranice 
mohli vnímať v slovenčine. V rannom štádiu vývoja dieťaťa by mohlo byť garantované, že klasické 
rozprávky by boli v takomto režime," povedal. Člen exekutívy zároveň pripustil, že má zmysel diskusia 
o znížení vekovej hranice, no vekové obmedzenie ako celok by nevypúšťal.  

Na Dostálovu stranu sa postavil Mojmír Mamojka (Smer-SD). "Keď už pomaly v škôlke chceme 
učiť deti anglicky, neviem, prečo by im poškodil český jazyk. Ja osobne češtinu považujem za jeden z 
najkrajších, najpoetickejších a najmilších jazykov na svete. Keď už sa budeme pomaly učiť nárečie 
Swahili, prečo by malé deti nemohli počúvať a osvojovať si krásnu češtinu?" pýtal sa.  

Za jazyk našich západných susedov sa postavil aj poslanec SaS a bývalý učiteľ Martin Poliačik. 
"Práve možnosť mať vplyvy z inojazyčného prostredia je blahodarná pre budúce osvojenie si cudzieho 
jazyka. Ak chceme, aby naše deti čítali aj literatúru po česky, tak by som asi ustúpil z tej pôvodnej 
dikcie zákona," avizoval. Pri hlasovaní o Dostálovom návrhu sa však Poliačik napokon zdržal.  

Dostál okrem toho žiadal aj úplne vypustenie pokút za porušenie zákona o štátnom jazyku. Proti 
bol Krajcer aj väčšina členov výboru. Dostál získal len podporu Edity Pfundtner (Most-Híd).  

V súčasnosti platí, že inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené 
vysielaním musí byť dabované do štátneho jazyka. Výnimkou je vysielanie pre maloletých v 
jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych relácií.  

Krajcerova novela zákona, ktorá dnes na ústavnoprávnom výbore prešla ako celok vďaka hlasom 
koalície, okrem iného znižuje hornú a dolnú hranicu výšky pokuty. Kým v súčasnosti sa pohybujú od 
100 do 5000 eur, od januára by sa táto hranica mala upraviť na 50 až 2500 eur. Zamestnanci dopravy, 
pôšt a telekomunikácií, ako aj príslušníci neštátnych hasičských jednotiek nebudú musieť používať a 
ovládať štátny jazyk.  

V obciach, kde tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20 percent obyvateľstva, má byť 
množné používať pri zasadnutiach zastupiteľstiev menšinový jazyk, čo terajšia právna úprava 
neumožňuje.  

[Na začiatok informácie] [Späť na obsah] 

3. ROZPRÁVKY PRE DETI V TELEVÍZII MOŽNO BUDÚ AJ V ČEŠTINE, V 
PARLAMENTNOM VÝBORE TO PRESADIL POSLANEC DOSTÁL 
(16.11.2010; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 17.00; 1,5 min.; DOVALOVÁ 
Alexandra) 

M. TEKELYOVÁ, moderátorka:  

"České rozprávky sa už u nás možno nebudú musieť dabovať. V novele jazykového zákona to 
odobril Ústavnoprávny výbor. Definitívne ale o tom rozhodne až parlament."  

A. DOVALOVÁ, redaktorka:  

"S návrhom, aby deti mohli v televízii pozerať cudzojazyčné programy nielen v slovenčine, ale aj 
v češtine, prišiel poslanec za Most-Híd Ondrej DOSTÁL. Podľa neho je predabovávanie nezmysel, 
keďže deti aj tak majú prístup k českým staniciam či DVD filmom."  

P. DOSTÁL:  

"Na Slovensku aj malé deti rozumejú češtine, majú prístup k rozprávkam, či už priamo českým, 
alebo dabovaným do českého jazyka. Napriek tomu zákon o štátnom jazyku reguluje používanie 
českého jazyka."  

A. DOVALOVÁ:  

"Jeho návrh podporili dokonca aj niektorí poslanci opozície. Napríklad MAMOJKA zo Smeru, podľa 
ktorého je čeština jeden z najkrajších a najmilších jazykov na svete. V pléne sa pritom opozícia stavia 
proti novele jazykového zákona, ktorá má zmierniť pokuty za prehrešky voči slovenčine zavedené 
bývalým kabinetom. Poslanci Mostu vrátane DOSTÁLA sú zasa za ich úplné zrušenie. To ale minister 
kultúry KRAJCER odmieta."  

D. KRAJCER:  

"Som povinný v plnom rozsahu rešpektovať Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa jednoducho 
uvádza, že budeme chrániť štátny jazyk."  
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A. DOVALOVÁ:  

"O definitívnej podobe zákona by mali poslanci rozhodnúť na decembrovej schôdzi."  
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Príloha  2 

Pozvánka na tlačovú konferenciu 

 

 

HLAVIČKA, LOGO.. 
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  A  V E D Ú C A  R E F E R Á T U   

M I N I S T E R S T V O  X X X ,  A D R E S A ,  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  

 
 

 
 

 
P o z v á n k a  

 

 

 

Tlačová konferencia Ministerstva xxxx Slovenskej republiky sa uskutoční vo štvrtok 23. 

júna 2022  o 14.00 h v budove ministerstva na xxxx (adresa) v zasadačke ministra, I. 

poschodie. 

 

 
 
 

DIGITALZÁCIA ARCHÍVOV MINISTERSTVA XXX SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

 

 

 

 

Stručný obsah: 3-4 riadky  

Ministerstvo xxxx po revízii OPIS-u (operačný program informatizácia spoločnosti) - 

prioritná os 2 (Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry), mohlo v júni pristúpiť k vyhláseniu prvých výziev. V rámci tohto 

národného projektu v období od roku 2007 – 2013 plánuje SR zdigitalizovať cca 3,5 

milióna objektov rôznej povahy. Predmetom digitalizácie budú vybrané textové 

dokumenty, archívne materiály a pod. 

 

 

 

Informovať budú 

 

XXX – minister xxx Slovenskej republiky 

XXX – generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia 

XXX – generálny riaditeľ sekcie xxx 

XXX – generálna riaditeľka sprostredkovateľského orgánu rezortu pre OPIS 
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Príloha  3 

Scenár Tlačovej konferencie 

 
 
 

Kultúrne leto  
 
Moderátor (2 min.) 
 
XXX – primátor hl. mesta SR Bratislavy (5 min.) 
 

- Bratislava sa na celé 3 mesiace opäť stane aj veľkým kultúrnym pódiom 
- ulice mesta znova ožijú umom ducha 
- festival sa koná už po XX raz – je to tradícia, ktorú mesto vníma ako neoddeliteľnú súčasť 

celého spektra kultúrneho diania v hlavnom meste  
- Bratislavský hrad – opäť súčasť bratislavského letného festivalu  
- pokračovanie Shakespearovských slávností  
- práca umelcov,  dramaturgov, organizátorov – 200 podujatí  
- poďakovanie sponzorom 
- pozvánka na všetky podujatia KL  

XXX  – námestníčka primátora Bratislavy (4 min.) 
 

- Bratislava sa stáva atraktívnou na organizovanie kultúrnych podujatí aj ostatnými 
subjektmi – v minulosti  napr. Cow parade a pod. 

- ocenenie nových prvkov  
- ďalšie nové projekty – Červený rak – využitie priestorov v spolupráci s MK 
- spolupráca s ostatnými subjektmi je vítaná 
- porovnávanie s inými metropolami – hľadanie vlastnej tváre 

 
XXX  – riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (4 min.) 
 

- charakteristika KL  
- charakteristika nových prvkov – festivalov a cyklov 
- pripravených je takmer 21 scén 
- otvárací týždeň – ponuka, výber a zámer,  
- komunikácia s návštevníkom – materiály, informácie 
- web stránky 

 
XXX – vedúca programového oddelenia BKIS (3 min.) 
 

- štruktúra KL na lepšiu orientácia 
- rozčlenenie podujatí na cykly,  koncerty, slávnosti – rozdiely medzi nimi 
- početné členenie – ktorých je najviac 
- zhodnotenie prístupu umelcov 
- dostupnosť, bezplatné vstupenky, predaj lístkov na špecifické podujatia 

 
XXX – riaditeľka marketingu a reklamy SPONZORA. – generálny partner podujatia (2 min.) 
 

- podpora Kultúrneho leta a Hradných slávností 
- dôvody takejto podpory 

 
 
Krízové otázky: 
 

- koľko finančných prostriedkov bude stáť podujatie? 
- koľko zaplatí naša inštitúcia? 
- aké pravidlá budú platiť pri konaní podujatí v centre mesta, koho obmedzia? 
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- ako sa bude využívať Hlavné a Hviezdoslavovo námestie- je nejaký rozdiel, keď Staré 

Mesto deklarovalo, že chce vrátiť korzujúcu tvár námestiu? 

- prečo nie je pripravený bulletin na celé Kultúrne leto? 
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