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Kultúra jazyka a reči v audiovizuálnych médiách 

Culture of language and speech in audiovisual media 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

 

Abstrakt 

Štúdia sa zaoberá kultivovanosťou jazykového a rečového prejavu v audiovizuálnych mé-

diách. Poukazuje na vyskytujúce sa chyby. Je dôležité sa im v rozhlasovom a televíznom  

vysielaní vyhýbať, pretože  médiá popri iných funkciách pôsobia aj na jazykovú kultúru 

širokej verejnosti.   

 

Kľúčové slová  

rozhlas,  televízia, jazyk, reč,  prejav, chyba  

 

 

Abstract 

The study speaks about the level of refinement of language and speech in audio-visual 

media. It points to the occurring errors. It is important to avoid them in radio and television 

broadcasting, as the media, among other functions, also have an effect on linguistic culture 

for the general public. 

 

Key words 

radio, television, language, speech, errors 

 

 

Úvod 

Jazyková kultúra verejnosti je veľmi dôležitá a stále aktuálna problematika. 

Platformou, ktorá ju na jednej strane prezentuje a na druhej strane ovplyvňuje sú  

audiovizuálne médiá. Audiovizuálne médiá majú dvojjedinú úlohu – dbať na  náležitú  

úroveň jazykovej kultúry vo svojom vysielaní a tým zároveň pôsobiť na jazykovú kultúru 

svojich adresátov. Predurčuje ich k tomu  predovšetkým masovosť  ich pôsobenia a ľahká 

dostupnosť pre  veľkú časť populácie.   
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Verejnoprávna televízia a rozhlas venujú  tejto oblasti náležitú pozornosť. Interpreti  

absolvujú serióznu jazykovú prípravu a ich rečový prejav je priebežne hodnotený.  Trochu 

iná situácia býva v súkromných médiách. Viaceré súkromné,  najmä rozhlasové  stanice sú  

„mladé“. Mladí  moderátori a redaktori vysielajú pre mladých adresátov.  Vysielanie je 

tomu prispôsobené  obsahom aj formou. Takýto ideový zámer je správny a prirodzený, 

samozrejme pri dodržaní istého štandardu.  Ani zo súkromného rádia by nemali zaznievať 

nezmysly  a nespisovná  slovenčina by nemala byť sprievodným znakom interpretácie. 

Funkčné využitie slangu, nárečia  či používanie  rôznych novotvarov je prípustné v istej 

miere, ktorú by si malo určiť samé médium.  

Predmetom nášho skúmania  v tejto štúdii boli  náhodne vybrané časti televízneho 

a rozhlasového vysielania. Vzhľadom na charakter štúdie sme sa samozrejme nevenovali  

umeleckým prejavom, pretože tie majú vlastné špecifiká aj v oblasti používania 

jazykových prostriedkov a mnohé jazykové normy sa v nich nemusia dodržiavať.  Zame-

rali sme sa na vecné prejavy prevažne spravodajského a publicistického charakteru, ale 

nevynechali sme ani reklamné prejavy.  

Rečový prejav  nie je  vôbec jednoduchý,  hoci sa to na prvý pohľad možno tak 

javí. Naopak, je to veľmi zložitá problematika. Veď je všeobecne známy vplyv veľkého 

množstva prostriedkov, ktoré náš prejav výrazne, v rôznej miere a rôznym spôsobom 

ovplyvňujú.  Ich pôsobenie navzájom veľmi úzko súvisí, je spletité a v praxi sa často 

prelína, takže identifikovať ich jednotlivo sa dá niekedy len v teoretickej rovine. Aj to 

naznačuje jeho zložitosť.   

Jednou z oblastí, kde dochádza k znižovaniu efektívnosti komunikácie je výber 

lingvistických prostriedkov. V tejto štúdii sa prirodzene vzhľadom na jej charakter a rozsah 

nebudeme venovať všetkým jazykovým prostriedkom. Pozornosť venujeme najmä javom, 

ktoré sa viažu na špecifiká rozhlasovej a televíznej reči a v praxi sa najvypuklejšie 

prejavujú ako problémové. 

Jazykové prostriedky určujú charakter reči, preto je veľmi dôležité, ako s nimi 

v rozhlasových  a televíznych prejavoch  zaobchádzame. 

Z hľadiska výberu médií sme najviac pozornosti venovali vysielaniu RTVS,  vzhľa-

dom na  verejnoprávnosť tejto inštitúcie a z nej vyplývajúcu povinnosť  používať štandard-

nú  jazykovú normu, spisovnú slovenčinu vo všetkých jej súčastiach (ortoepia, ortofónia, 

lexika, morfológia, syntax). V menšej miere sme hodnotili vysielanie TV Markíza a TV 

JOJ. Zaznamenané nedostatky sme rozdelili do viacerých kategórií, aby boli pre čitateľa 

prehľadnejšie.  
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Jazyk alebo reč 

Podľa Mistríka „jazyk je ľudský výtvor  a človek je tvor jazyka. Jazyk je najstarší, 

najvšestrannejší a najpotrebnejší nástroj, ktorý človek vytvoril a ktorý sa zúčastňoval na 

jeho vzniku, ovplyvňoval vývin abstraktného myslenia a intelektu, napomáhal telesnú 

i duševnú činnosť a účinkoval v nej, umožnil tvorenie, udržiavanie a odovzdávanie 

myšlienok a ideí v priestore i čase, bol a je tvorcom ľudských spoločenstiev a ich kolek-

tívnej múdrosti. Jazyk umožnil tvoriť a udržiavať duchovný svet ako najvyšší vývinový 

stupeň, ktorý je nám dostupný a známy.“
1
 

   Jozef Horecký k tomu dodáva: „Jazyk je zázračný prostriedok, dokonalý nástroj, 

ktorý nám umožňuje vyjadrovať svoje myšlienky, svoje pocity, želania, ktorý nám umož-

ňuje čerpať nové vedomosti nielen priamym pozorovaním a zaznamenávaním, ale aj štú-

diom doteraz nazhromaždených skúseností, ktorý nám umožňuje rozmýšľať aj o budúcich 

veciach a situáciách, ktoré ešte len nastanú a ktoré často nevieme ani predvídať. Jazyk 

v takomto zmysle naozaj nebol ľudstvu darovaný, ale človek si ho vybudoval stáročia 

trvajúcim úsilím, ustavičným dotváraním, vybrusovaním, zdokonaľovaním, cibrením."
2
 

 Tieto dva citáty z pera popredných slovenských jazykovedcov, hoci vyznievajú ako  

„ódy“ na jazyk,  nám len pripomínajú to, na čo už nikto z nás pri komunikácii nemyslí. Ak 

má však tento naozaj pozoruhodný nástroj správne fungovať, je dôležité, aby sme ho 

dôkladne poznali a využívali ho v súlade s jeho pravidlami.  

 Vo všeobecnosti sa jazyk pokladá za systém znakov, ktorý v procese ľudskej čin-

nosti plní poznávaciu a komunikatívnu (dorozumievaciu) funkciu. Vieme, že jazyk môže 

byť prirodzený a umelý. Pod prirodzeným jazykom chápeme jazyk každodenného života, 

formu vyjadrenia myšlienok a prostriedok styku medzi ľuďmi. Umelý jazyk je vytvorený 

s určitým účelovým akcentom (jazyk matematickej symboliky, systémy signalizácie 

a pod.) Zjavná je spoločenská determinácia jazyka ako javu, ktorý vzniká v priebehu 

spoločenského vývoja ako prostriedok koordinácie činnosti ľudí. Jazyk má podstatnú úlohu 

pri formovaní vedomia, pretože vedomie nejestvuje a nemôže jestvovať mimo jazykového 

obalu. Práve jazyk je tým prostriedkom, ktorý umožňuje upevňovať a zachovať získané 

poznatky a odovzdávať ich z pokolenia na pokolenie. Bez jazyka by nemohlo jestvovať 

abstraktné myslenie, pretože práve existencia jazyka je nevyhnutnou podmienkou 

                                                 
1
 KRÁĽ, A., RÝZKOVÁ, A. Základy jazykovej kultúry. Bratislava : SPN 1990, s. 5. 

2
 HORECKÝ, J. Slovenčina v našom živote. Bratislava : SPN 1988. s. 6. 
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zovšeobecňujúcej činnosti myslenia. Treba si uvedomiť, že jazyk a myslenie nie sú 

totožné, aj keď sú veľmi úzko späté. 

  Jazyk je pri svojom vzniku relatívne samostatný, pretože má špecifické zákony, 

ktoré sú odlišné od zákonov myslenia.
3
  

 Ak teda jazyk chápeme ako systém znakov, ako určitý kód, usporiadanie týchto 

znakov podľa určitých pravidiel slúži na dorozumenie a komunikáciu medzi ľuďmi. 

„Používaním jazykových znakov na prenášanie istej informácie, ich zoradením do istých 

lineárnych útvarov vznikajú jazykové komunikáty. Súbor týchto komunikátov tvorí reč. 

Reč je teda využívanie jazykových znakov na komunikovanie konkrétnych oznámení."
4
 

Každý človek má vo svojom vedomí určitý odraz sveta. A práve rečová komunikácia 

medzi ľuďmi ho umožňuje dopĺňať a obohacovať. Ide v nej vlastne o nepretržitú výmenu 

myšlienok. Na jednej strane jednotlivec chápe a prijíma cudzie myšlienky, na druhej strane 

formuluje vlastné abstraktné myšlienky do konkrétnych výpovedí. 

 "...pri vzniku reči ako schopnosti hovoriť, ale najmä pri postupnom formovaní jazyka 

ako sústavy istých výrazových prostriedkov nemožno od seba oddeliť myšlienkovú a rečo-

vú činnosť, myslenie od jazyka. Každodenná skúsenosť nám ukazuje, že o skutočnom 

využívaní jazyka pri rečovej činnosti možno hovoriť až vtedy, keď sa uskutočňujú isté 

myšlienkové procesy, keď  si človek uvedomuje okolitý svet, konkrétnu situáciu a keď  

musí na túto situáciu reagovať uvedomene, nie inštiktívne, ako to robia nižšie tvory."
5
 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva úzky vzťah jazyka, reči a myslenia.  

“Reč je schopnosť vyjadrovať myšlienky, názory, city a pod."
6
 Je to  absolútne autonómny 

a prvotný spôsob ľudskej komunikácie, ktorou sa človek odlišuje od ríše zvierat. Rovnako 

myslenie je činnosť, ktorú je schopný vyvíjať jedine mozog človeka. Obidve tieto činnosti 

sú veľmi úzko späté a ich rozvoj je nemysliteľný bez vzájomnej koordinácie.  

Naše chápanie pojmov jazyk a reč je v súlade s ponímaním švajčiarskeho jazy-

kovedca F. de Saussura, ktorý jazyk – langue – definuje ako systém znakov, ktorý slúži 

ako základný prostriedok na prenášanie informácií v spoločnosti, ako štruktúru nadčasovú 

a nadpriestorovú. A reč – parole – je potom použitie jazyka ako systému v písomnej alebo 

                                                 
3
 O jazyku všeobecne: pozri Horálek, K. Filosofie jazyka. Praha 1967. Morávek, M. Lidská řeč. Praha : 

Orbis 1969. Jacobson, R. Hľadanie podstaty jazyka. In: Lingvistická poetika. Bratislava : Tatran 1991. 
4
 HORECKÝ, J. c.d., s. 30 - 31. 

5
 HORECKÝ, J. c.d., s. 9. 

6
 Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava, SAV 1987, s. 369. 
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zvukovej podobe v konkrétnej situácii. Alebo, ako to formuloval Ronald Barthes: „Reč je 

zákonodarstvo a jazyk je zákonník“.
7
  

Ak hovoríme o jazykovej kultúre v elektronických, resp. audiovizuálnych médiách, 

máme na mysli predovšetkým  jazykové prejavy realizované vo zvukovej podobe, teda 

hovorenú reč.  

  Prejavy šírené médiami sú považované za reprezentatívne prejavy slovenčiny, 

a preto majú spĺňať určité kritériá. V audiovizuálnych  médiách navyše  vystupuje do 

popredia práve kultivovanosť zvukovej podoby. “Zvukovo kultivované prejavy sú tie, 

ktoré v súlade so základnými pravidlami jestvujúcej kodifikácie cieľavedome, funkčne 

a citlivo využívajú zvukové prostriedky slovenčiny“.
8
           

 

Používanie slov 

 „Slovo je základným a najvýraznejším štylistickým prostriedkom. Jeho štylistická 

sila je taká veľká, že neraz strhuje na seba celý text, zatláčajúc do pozadia vplyv grama-

tických a iných prostriedkov. Jeho výber pri výstavbe jazykového prejavu je jedným 

z najdôležitejších momentov.“
9
 Pritom však štylistická hodnota slova je premenlivá a zá-

visí od celého radu faktorov, napr. frekvencia používania, situácia, celkový kontext, jazy-

ková norma atď. Pri skúmaní frekvencie slov sa zistilo, že prvých l0 najčastejších slov 

v slovenčine vyčerpáva vo všetkých textoch 27 %, prvých 20 slov vyčerpáva 35 %, prvých 

30 slov 41 % a 1000 najfrekventovanejších slov slovenčiny vyčerpáva 80 %. Vo všetkých 

známejších jazykoch prvých 1000 slov vyčerpáva asi 50 % textov.
10

  Základný slovný fond 

– jadro slovnej zásoby tvorí asi 2 600 slov. Pri celkovej slovnej zásobe (nad 100 tisíc slov), 

existujú teda v jazykovej praxi značné rezervy. 

Výber slov ako základných jazykových jednotiek je  determinovaný individuálnou 

slovnou zásobou. To je súhrn  všetkých slov, ktoré poznáme.  Rozlišujeme slovnú  zásobu  

aktívnu a pasívnu. Aktívna slovná zásoba zahŕňa slová, ktoré používame v našom rečovom 

prejave. Pasívna slovná zásoba pridáva ešte slová, ktoré síce nepoužívame, ale rozumieme 

im, vieme, čo znamenajú. Pasívna zásoba je asi 4 až 5-krát väčšia ako aktívna. Treba sa 

snažiť, aby pasívna slovná zásoba bola čo najbližšie k aktívnej, pretože v takom prípade sa 

vyjadrujeme presnejšie, pestrejšie a naša reč je pre adresáta nielen zrozumiteľná, ale aj 

zaujímavá.   

                                                 
7
 BARTHES, R. Rozkoš z textu. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1994. 

8
 KRÁĽ, A.  Príručný slovník slovenskej výslovnosti, Bratislava : SPN, 1979, s. 5. 

9
 MISTRÍK, J.  Štylistika slovenského jazyka. Bratislava : SPN, 1977, s. 211. 

10
 MISTRÍK, J. Štylistika slovenského jazyka. Bratislava : SPN, 1977, s. 213. 
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Ukazuje sa, že používatelia slovenčiny nevyužívajú dostatočne slovnú zásobu 

jazyka. V bežnom živote sa často stretávame s názorom, že slovenčina je výrazovo chu-

dobná, napr. oproti češtine. Domnievam sa však, že vyššie uvedené údaje poukazujú na 

dostatočnosť bohatstva slovnej zásoby slovenčiny, ktoré sa však nedostatočne využíva. 

V tomto smere majú otvorené možnosti pôsobenia aj masovokomunikačné prostriedky. 

Preto by reč v audiovizuálnych médiách mala byť pestrá a mala by mať bohatý slovník. 

Vysoká frekvencia slov môže viesť k devalvácii ich obsahu a k frázovitosti vo vyjadrovaní. 

Prejav v rozhlase i televízii je považovaný za oficiálny, pretože je to prejav verejný. Táto 

miera oficiálnosti však nie je vždy rovnaká. Závisí od druhu prejavu, témy a jeho cieľa.  

Z masového pôsobenia audiovizuálnych médií a z jazykovej reprezentatívnosti 

vysielania vyplýva požiadavka spisovnosti lexikálnych prostriedkov. Spisovnosť slova 

v podstate zaručuje istú štylistickú neutralitu, resp. bezpríznakovosť a vlastne vo vysielaní 

rozhlasu a televízie si ju neuvedomujeme, pretože je imanentnou vlastnosťou slov 

patriacich do slovnej zásoby slovenského jazyka. Výrazne však vyčnieva z týchto prejavov 

jej protipól - nespisovnosť. Tá sa stáva silne príznakovou a v televíznych či rozhlasových  

prejavoch  môže mať nežiaduce negatívne účinky. Do skupiny nespisovných slov patria 

nárečové slová, familiárne slová, slang a argot. V podstate, v televíznych aj v rozhlasových 

prejavoch  by sme sa s nimi stretávať nemali, len v niektorých prípadoch môžu byť funkč-

ne využívané, napr. na charakteristiku postáv alebo prostredia. Okrem faktu, že používanie 

nespisovných slov znižuje celkovú kultúru prejavu, môže spôsobiť nedorozumenie medzi 

interpretom a adresátom, pretože nespisovné slová (nárečové, argot) môžu byť  pre diváka  

či poslucháča  neznáme. 

Dôležité je akceptovať aj vzťah existujúci medzi nocionálnymi a expresívnymi 

slovami. „Za nocionálne slovo pokladáme také, ktoré vyjadruje len toľko (ani menej ani 

viac), koľko treba na objektívne komunikovanie vecného logického obsahu. Expresívnosť 

má oproti  nocionálnosti o jednu zložku viacej, o takú zložku komunikujúceho prostriedku, 

prostredníctvom ktorej podávateľ prejavuje svoju osobnosť“.
11

 To znamená, že v expresív-

nych slovách je vložený subjektívny vzťah hovoriaceho. Keďže nocionálnosť slov 

podobne ako spisovnosť zabezpečuje istú štylistickú neutralitu, je vhodné v jazykovom 

prejave v rozhlase a televízii, ale aj vo všetkých verejných prejavoch, uprednostňovať tieto 

nocionálne slová. Expresívne slová môžu byť  použité v niektorých špecifických 

situáciách, ale tu je dôležitá  miera, obsah  a adekvátnosť situácie, v ktorej sa prejav 

                                                 
11

 MISTRÍK, J. c.d. 1977, s. 222. 
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realizuje. Nevyhnutným predpokladom je cit interpreta pre výber slov zo synonymického 

radu s rôznym stupňom expresivity. 

Slová rozdeľujeme aj na abstraktné a konkrétne. Abstraktné výrazy, najmä ak 

nasledujú po sebe, sú náročnejšie na porozumenie. Vyplýva to v podstate z nejednotnosti 

predstáv jednotlivých adresátov, keď pri abstraktných výrazoch môže mať denotácia 

u adresáta podstatne širšiu škálu ako pri výrazoch konkrétnych. V televíznom a rozhlaso-

vom vysielaní sa k odvysielanému a neporozumenému textu nemožno bezprostredne vrátiť 

a preto sa treba vyhýbať nadmernému používaniu abstraktných slov, resp. príliš hutnému 

textu obsahujúcemu veľa myšlienok vyjadrených vo forme abstraktných zásad. 

 

Zle použité slová – konkrétne prípady  

V sledovaných hovorených prejavoch sme registrovali zlé slová z viacerých po-

hľadov. Boli to slová správne vytvorené, ale nesprávne použité, t.j. v zlom význame alebo 

kontexte, slová nesprávne vytvorené, teda také, ktoré nepatria do slovnej zásoby 

slovenského jazyka a samostatnú skupinu tvorili slová vytvorené  použitím nevhodnej 

predpony.     

Na ostatných letných olympijských hrách v Riu de Janeiro sa v komentovaní   

športovej streľby pri výkonoch reprezentanta Vietnamu opakovane používalo pomeno-

vanie Vietnamčan.  Zriedkavá podoba toho obyvateľského podstatného mena vzbudila náš 

záujem. Ako sme zistili, v 6. diele Slovníka slovenského jazyka, ktorý vyšiel v Bratislave 

v roku 1968 sú v kapitole Zemepisné názvy   uvedené názvy štátov a území,  hlavných 

miest, ostrovov a polostrovov a k nim sú pripojené obyvateľské mená mužského a žen-

ského rodu a príslušné odvodené prídavné mená. V tomto zozname sa uvádza aj názov 

Vietnam  a k nemu mužské obyvateľské meno (resp. meno príslušníka národa) Vietnamec, 

prechýlená ženská podoba Vietnamka a príslušné prídavné meno vietnamský. Takto je to 

zaznamená aj v  najnovších Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2013. Aj v publikácii 

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny
12

 v kapitole Pomenovanie príslušníkov 

etnických skupín a obyvateľské mená sa hovorí, že v menšom rozsahu sa na tvorenie 

pomenovaní príslušníkov národov používa slovotvorná prípona -ec, napr. Iránec, Japonec, 

Vietnamec, Gruzínec, Portugalec, Bretónec, Laponec atď. Ďalšie dve  prípony, ktoré sa 

požívajú na tvorenie obyvateľského podstatného mena sú prípona -an, napr. Číňan, 

Indonézan a prípona -čan, napr. Etiópčan, Brazílčan. Podľa jazykovedcov je dôležitá  kon-

                                                 
12

 HORECKÝ, J., BUZÁSSYOVÁ, K., BOSÁK, J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny.  

Bratislava : Veda, 1989. s. 59 
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štatácia, že podoby na -čan sa niekedy používajú popri podobách na -ec alebo -an a neraz 

ich postupne aj nahrádzajú, napr. Kórejec/Kórejčan, Iránec/Iránčan, Macedónec/Mace-

dónčan, Portugalec/Portugalčan,  Brazílec/Brazílčan. Prípona -čan sa čoraz viac stáva 

akousi univerzálnou príponou na tvorenie obyvateľských mien a pomenovaní príslušníkov 

etnických skupín. Zrejme práve preto sa pri názve Vietnamec/Vietnamka v súčasnosti  

začína situácia meniť. Svoj podiel na tom môže mať aj slovenská televízia, ktorá začiat-

kom januára roku 1999 uviedla film o osudoch vietnamskej ženy pod názvom Vietnam-

čanka. V tejto podobe sa pomenovanie začalo rýchlo šíriť médiami.  Tisíckam televíznych 

divákov, ale aj   čitateľom periodík  sa takto predstavila podoba, ktorá  nebola uvedená 

v žiadnej normatívnej príručke. Jazykovedci zhodnotili situáciu nasledovne: prípona -čan  

je najproduktívnejšou slovotvornou príponou, ktorá čoraz viac vytláča deriváty so 

slovotvornou príponou -ec, napr. Argentínec – Argentínčan, Austrálec – Austrálčan, 

Kórejec – Kórejčan, alebo aj deriváty so slovotvornou príponou -an, napr. Popraďan – 

Popradčan.
13

 

Aký je  teda v súčasnosti vzťah podôb Vietnamec a Vietnamčan? Podoba Vietna-

mec sa zatiaľ používa, ale popri nej sa začína uplatňovať aj podoba Vietnamčan. Jazyko-

vedci odporučili zaniesť túto zmenu  už  do najbližšieho vydania Pravidiel slovenského 

pravopisu. Domnievam sa, že v tomto prípade bol prístup  odborníkov dosť benevolentný. 

Treba však konštatovať, že  zatiaľ v poslednom  vydaní Pravidiel slovenského pravopisu, 

ktoré vyšli v roku 2013 sa táto zmena neobjavila.
14

  

V Televíznych novinách RTVS zaznelo ako reakcia v súvislosti s prijímaním pred-

pisov na dovoz a predaj modifikovaných  potravín:  „...urobilo to veľký gulamatiáš...“  

V slovníku slovenského jazyka je slovo „galimatiáš”  hodnotené ako hovorové 

slovo,  dokonca pejoratívne a znamená niečo popletené, zamotané, je to motanica, zláta-

nina, zmätok, chaos.
15

 V hlavnej spravodajskej relácii nemá jeho použitie opodstatnenie, 

keďže máme k dispozícii štylisticky neutrálne slová chaos alebo zmätok. Navyše – ešte 

v skomolenej podobe  môže negatívne ovplyvniť serióznosť informácie, ale aj interpreta.  

Síce pobavilo, ale to nie je cieľom hlavnej spravodajskej relácie.  

V  zábavnej relácii Nikto nie je dokonalý  použil  ostrieľaný redaktor  Ján Tribula 

pri výbere najvtipnejších odpovedí spojenie  „mne sa popačovala...“ vo význame – mne sa 

celkom páčila... Slovo popačovať sa  v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny  nevyskytuje. 

                                                 
13

 https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2742/#ixzz5T3Qf9NcVpozn. 
14

 DVONČ, L. Rozličnosti. In: Slovenská reč 64 – 1999. Č. 2, s. 60 – 77. 
15

 http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=galimatias 

https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2742/#ixzz5T3Qf9NcVpozn
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=galimatias
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Aj keď zábavná relácia umožňuje isté uvoľnenie jazykovej disciplíny, použitie nárečového 

(?) alebo úplne vymysleného slova nie je adekvátne.  

Alena Taranová  pracuje pre RTVS ako externá reportérka z USA. Keď vo februári  

zomrel vo veku 79 rokov vplyvný sudca amerického Najvyššieho súdu Antonin Scalia, 

ktorý  pôsobil na najvyššej súdnej ustanovizni USA 29 rokov a bol známy svojimi striktne 

konzervatívnymi názormi
16

, v jej reportáži v TN RTVS sme počuli: „denne chodil do práce 

ostatných 30 rokov...“  

V používaní, resp. zamieňaní slov ostatný a posledný vidia jazykovedci tiež dosť 

závažný problém. Verejnosť prijala také vysvetlenie, že  prídavné meno posledný znamená 

niečo, čo je naozaj už úplne posledné a viac to nebude – posledný kus koláča, posledný deň 

života (pred smrťou). Ak išlo napríklad o minulú schôdzu a ďalšie mali v budúcnosti 

nasledovať, mal sa použiť výraz ostatný. V praxi často dochádzalo k zamieňaniu týchto 

slov, čo niekedy rušilo kontext. Aj v prípade sudcu išlo  naozaj  o posledné roky jeho živo-

ta,  a tak bolo použitie slova ostatný – neadekvátne.  

Problematikou používania týchto synoným  sa zaoberal A. Habovštiak. Vo svojom 

jazykovom okienku, odvysielanom v rámci Jazykovej poradne Slovenského rozhlasu 

v roku 1998 povedal:  „V ostatných rokoch sa ustavične odohráva akoby súboj medzi 

prídavnými menami posledný a ostatný. Mnohí z nás preferujú slovo ostatný, iní zasa 

slovo posledný. Niektorí tvrdia, že korektnejšie je povedať Ostatný raz sme sa videli pred 

rokom, ako pripomenúť, že Posledný raz sme sa videli pred rokom. Dnes po podrobnejších 

výskumoch slovenčiny vieme, že pri vzniku tohto stavu podstatnú úlohu zohrali nárečia. 

Na základe výskumu jazykového stavu na území Slovenska sa ukázalo, že medzi 

slovami posledný a ostatný – konkrétne v slovnom spojení ostatný dom v dedine – je 

hranica, ktorá výrazne oddeľuje západoslovenské nárečia od stredoslovenských a východo-

slovenských nárečí. Pre slovenčinu, používanú na východnom a strednom Slovensku, je 

charakteristické spojenie ostatný dom v dedine, kým na západnom Slovensku spoje-

nie posledný dom v dedine”.
17

 

Vo významoch „jediný zvyšujúci, zostávajúci” i „nedávno minulý, predchádzajúci, 

najnovší” sú správne obidva synonymné výrazy – posledný i ostatný. Všetky významy 

prídavných mien posledný a ostatný si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského 

jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke jazykovedného ústa-

                                                 
16

 http://www.teraz.sk/zahranicie/vplyvny-americky-sudca-zomrel-pocas-d/181739-clanok.html 
17

 https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1408/#ixzz5T4Fqh3c0  
 

https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1408/#ixzz5T4Fqh3c0


13 

 

vu.
18

   Prídavné meno ostatný má  však aj jeden  význam navyše:  „všetci (všetky, všetko), 

ktorí (ktoré, čo) ostali (ostalo) z nejakého celku“, napr. vždy bol lepší ako ostatní, ostatný 

nábytok sme predali. Podľa jazykovedcov sú teda napríklad vo vyjadreniach  posled-

ný/ostatný zápas, na poslednej/ostatnej schôdzi obidve prídavné mená použité správne, 

pričom uprednostnenie jedného z nich nezávisí od toho, či budú, alebo nebudú nasledovať 

ďalšie udalosti (schôdze alebo zápasy), ale od toho, ktoré z nich si používateľ vyberie 

(ktoré má vo svojom úze ustálené). Z toho vyplýva,  že akceptovateľné  v pertraktovanom 

prípade je aj použitie slova ostatné, hoci kontextovo by sa žiadalo posledné.  

V športovom prenose z futbalového zápasu  SSC  Neapol – CF Villarreal  povedal 

komentátor: „...Hamšík urobil gól...“V tomto prípade je nesprávne použité slovo urobiť.   

V slovníku slovenského jazyka má slovo urobiť niekoľko významov. 

V prvom význame  je  to vykonať, spraviť, v druhom  vyrobiť, zhotoviť, uskutoč-

niť, zrealizovať, v treťom  urobiť koho čo, čím, akým, zmeniť niekoho/niečo, dať, dodať 

niekomu niečomu isté vlastnosti, vytvoriť  z niekoho, z niečoho niečo, vo štvrtom   urobiť 

čo komu, čomu, spôsobiť, zapríčiniť, spraviť a v piatom  urobiť čo s kým, čím, naložiť 

nejako, zachovať sa k niekomu. Ani jeden z týchto významov nie je spájaný s umiestnením 

lopty do bránky.
19

  

Synonymický slovník ponúka  v tejto spojitosti výrazy ako  streliť, vstreliť, vsietiť,  

kopnúť, dať gól, ale určite nie  urobiť. Ani  keď ide o takého významného hráča, akým je 

Marek Hamšík, jeden z najlepších futbalistov Slovenska. 

V  diskusnej politickej  relácii V politike položila televízna redaktorka Ľuba Oravo-

vá v rozhovore s premiérom  Robertom  Ficom  jednoduchú otázku:  Čo sa stálo za týmto 

poklesom?  Malá chyba – nadbytočné "sa" narušilo význam otázky. 

Kým v predchádzajúcom prípade to bolo len prerieknutie, vážnejším nedostatkom 

bolo konštatovanie hovorkyne nemocnice v Prešove, keď sa vyjadrila k nejakému 

problému v podobe : “... ide iba o blbú zhodu náhod...“!!!  

Slovo blbý má podľa Slovníka slovenského jazyka  dva významy. V prvom označu-

je duševne menejcenného človeka. V druhom význame, ktorý je expresívny  a vzťahuje sa 

k veciam, znamená hlúpy, nezmyselný.
20

  Práve v tomto význame  použila hovorkyňa toto 

slovo. Treba konštatovať, že použitie takého výrazu vo  verejnom prejave hovorcu je 

                                                 
18

 www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk). 
19

 https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=dať 
20

 http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/blbý 
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absolútne neprijateľné. Hovorca je profesionál, ktorý používa hovorenú reč ako svoj pra-

covný nástroj. Jeho úlohou je tlmočiť názory, postoje a stanoviská organizácie alebo 

inštitúcie, ktorú zastupuje – k vzniknutým udalostiam alebo problémom. 

V mediálnej komunikácii firiem a spoločností je  jeho úloha nezastupiteľná.  Podľa 

výkonného riaditeľa PR agentúry Dynamic Relations 2000 Karola Wolfa by mal byť dobrý 

hovorca chladnokrvný, pokojný, nemal by podliehať momentálnym emóciám, ktoré vy-

plývajú z rôznych situácií. Tiež by mal byť empatický, slušný, priateľský. Mal by mať 

dostatok informácií o firme aj o odbore, v ktorom podniká. Nemal by sa dostať do situácie, 

keď vie o danej veci menej ako tí, ktorým odpovedá na otázky. V zásade platí, že hovorca 

musí udržiavať dobré vzťahy s médiami v každej situácii.
21

 Dobrému hovorcovi nesmie 

chýbať časová flexibilita vo vzťahu k vedeniu firmy, ale aj vo vzťahu k médiám. Nesmie 

zabudnúť, že nereprezentuje sám seba, ale svoju  organizáciu, firmu, inštitúciu. Súčasťou 

jeho profesionality musí byť aj kultivovaný rečový prejav. V  tomto prípade má hovorkyňa 

prešovskej nemocnice značné rezervy. 

Rovnako by sme mohli hodnotiť výrok  hovorkyne  Ministerstva školstva,  keď 

použila nesprávne slovo v spojení - „tieto dokumenty pojednávajú ...“ Internetový slovník 

pripúšťa slovo pojednávať, resp.  hovorí, že  bežnejšie  je  rokovať  a tiež ako právnický 

termín znamená viesť, konať súdne  pojednávanie.  Až v druhom  význame je to rozoberať, 

skúmať niečo, písať o niečom,  ale v tomto prípade ho hodnotí ako zastarané. Krátky 

slovník slovenského jazyka z roku 2003  určuje ako prvý význam slova právnicky:  konať, 

viesť pojednávanie. Pripúšťa druhý význam, ale upozorňuje, že správne je namiesto toho 

použiť výrazy hovoriť, písať, zaoberať sa, rozoberať.
22

 

Z úst skúseného moderátora TN RTVS Ľubomíra Bajaníka sme počuli: „minister-

stvo to urobí narýchlo a zámienku hodí na sestry... “Úplne zlá formulácia, ktorú vzhľadom 

na torzovitosť zaznamenaného textu môžeme opraviť len približne. Zrejme malo byť 

správne: ako zámienku použije sestry, resp. požiadavky sestier... Je to dôkaz, že ani 22 

ročná pracovná skúsenosť a spoločenské a profesionálne ocenenie  napr. aj v podobe ceny 

OTO neochráni človeka pred jazykovými prehreškami. Reč je ako živý organizmus, hýbe 

sa a mení. Každý rečový prejav je originál s novými úskaliami. Preto treba byť pri 

interpretácii maximálne sústredený a  „vložený“  v texte.  

Dekanka fakulty ekonomických a  a sociálnych vied  sa vyjadrila v rozhovore  pre 

Televízne noviny RTVS: „Z hľadiska diplomacie by bolo fajn, keby sme mali zastú-

                                                 
21

 https://hnporadna.hnonline.sk/moja-kariera/201560-hovorca-musi-byt-lepsi-ako-novinar 
22

 Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2003 s., 483.  
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penie...“. Dekan je akademický funkcionár, najvyšší predstaviteľ vedecko-pedagogického 

pracoviska a tak by mal aj jeho verejný prejav zodpovedať tejto váženej funkcii. Slovo fajn 

je síce zaznamenané v slovníku slovenského jazyka s významom dobrý, príjemný, pria-

teľský alebo ako príslovka dobre, príjemne, priateľsky.
23

 Je však hodnotené ako slovo 

hovorové, takže v oficiálnom prejave by sa vyskytnúť nemalo. Pôsobí neformálne, 

bezprostredne  a keďže vyjadruje istú žoviálnosť, patrí skôr do oblasti súkromného styku. 

Preto jeho použitie v tomto prípade bolo nenáležité.  

Redaktorka Ivana Ratkovská oznámila divákom Televíznych novín RTVS, že:  

„úsek mosta odovzdali  verejnosti len pred zopár dňami“. 

Podľa Slovníka slovenského jazyka sa  slovo zopár používa ako neurčitá číslovka,  

navyše hovorová,  s významom  neurčitý počet, malé množstvo, niekoľko, pár.
24

 V tomto 

prípade, hoci slovo zopár   je správne vytvorené a patrí do slovnej zásoby slovenčiny, bolo 

nesprávne použité. Správne malo byť pred pár (niekoľkými) dňami. Slovo pár má podľa 

slovníka slovenského jazyka dva významy. Prvý označuje dve k sebe patriace veci (po-

nožky),  ale aj člena dvojice (to je môj pár), tiež  záprah dvoch kusov dobytka (pár koní) 

a aj  dvojicu žena a muž (manželský pár).  

V druhom význame je to neurčitá číslovka hovorová a znamená malé množstvo, 

niekoľko. 
25

  Práve v tejto podobe mala byť použitá. Môžeme povedať oprava mosta trvala 

zopár  týždňov, ale verejnosti bol odovzdaný pred pár dňami.  

V súvislosti s protestným sviečkovým pochodom sme pri opise situácie (opäť TN 

RTVS) zachytili spojenie: „...svieti množstvo svietelnych sviečok“. Samozrejme, slovo 

svietelný v slovenčine neexistuje. Redaktor, zrejme pod vplyvom emócii v snahe vyjadriť 

pôsobivú atmosféru prebiehajúcej akcie zbytočne vsunul do textu neexistujúce slovo. 

Správne a dostačujúce vyjadrenie by bolo svieti množstvo sviečok, je tu množstvo 

zapálených sviečok, rozsvietených sviečok...  

V Slovenskom rozhlase  sa vyskytlo: „...sme radi, že sme to doviedli do finálneho 

konca...“ Slovo koniec znamená úplný definitívny záver. Slovo finálny je podľa synony-

mického slovníka konečný, záverečný, posledný. To znamená, že spojenie finálny koniec 

je nefunkčná nadbytočná redundancia, pretože je to akoby sme povedali konečný koniec, 

čiže nezmysel. 

                                                 
23

 http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=fajn 
24

 http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/q=zopar 
25

 http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/q=par 
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Nezmyselné je aj vyjadrenie z vysielania RTVS: „bol hospitalizovaný doma...“ 

Slovo hospitalizácia znamená prijatie pacienta do nemocnice, umiestnenie v nemocnici, 

čiže hospitalizovaný  je umiestnený v nemocnici.
26

 Keďže  je pacient v nemocnici, logicky 

nemôže byť doma. Takéto totálne nezmysly by sa naozaj vo verejných prejavoch 

vyskytovať nemali. Redaktor mal zrejme na mysli domáce liečenie, domáce ošetrenie 

a pod.  

Ďalšie dva príklady sa týkajú nespisovných slov. Je naozaj prekvapujúce, keď 

profesionálny hovorca (aj keď len Asociácie  správcovských dôchodcovských spoločností) 

povie v televíznom vysielaní: ... čož hodnotíme....Slovo čož neexistuje v slovnej zásobe 

slovenčiny. Rovnako  nesprávnu podobu slova použil moderátor Dobrých správ, keď po 

zostrihu spotov z osláv Nového roku vo svete povedal: pome už domov....Takéto niečo by 

mohlo zaznieť v zábavnej relácii, ale určite nie správach (aj keď Dobrých).  

Mnoho nesprávnych slov vzniká použitím nesprávnej predpony. Asi najčastejšou 

chybou z tejto skupiny je používanie slova  predať/predávať namiesto slov dať/dávať, 

odovzdať/odovzdávať. Predať znamená dať niekomu niečo za peniaze. Počas osláv výročia 

vzniku Slovenskej republiky 1. Januára podľa komentára RTVS „prezident predával 

vyznamenia...“ Určite ich nepredával ale odovzdával, udeľoval. Taktiež, keď sa Nitra stala 

mestom športu, určite jej Banská Bystrica nepredala štafetu aj organizáciu športových 

podujatí, ako to tvrdili v RTVS, ale jej to všetko odovzdala.    

Aj takej skúsenej moderátorke, ako je Adela Banášová sa podarilo vyjadriť ne-

správne: 

„ trošku nám to nadlžuje čas ...“ Slovo nadĺžiť v slovenčine nemáme, na tento účel máme 

slovo predĺžiť. Navyše – čas vo všeobecnosti sa nedá ani predĺžiť ani skrátiť, dá sa to len 

s konkrétne určeným časom – čas vysielania, čas učenia, varenia a pod.  

Takisto nesprávnou predponou bolo utvorené slovo vybudiť v spojení: „sme v nich  

vybudili záujem...“ Správne malo byť vzbudili záujem. Slovo budiť môžeme spájať  napr. 

s predponou zo-  alebo pre-, ale určite nie vy-. 
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Záver  

Cieľom štúdie bolo poukázať na nedostatky, ktoré sa vyskytujú v rečovom prejave 

interpretov v rozhlase a v televízii. Prirodzene hodnotíme tieto prejavy odstupňovane,  

vzhľadom na mieru profesionality interpreta. Redaktori, komentátori, moderátori patria do 

skupiny ľudí, ktorá používa rečový prejav ako svoj pracovný nástroj. Tam je samozrejme 

hodnotenie najprísnejšie a požiadavka na jazykovú zdatnosť úplne prirodzená. Do tejto 

skupiny určite patria aj hovorcovia, politici, predstavitelia významných kultúrnych 

spoločenských inštitúcii, predstavitelia firiem a rôznych organizácií. Hodnotenie prejavov  

ľudí z praxe je ovplyvnené viacerými kritériami, napr. sociálnym statusom konkrétneho 

človeka,  obsahom prejavu, ale aj jeho cieľom, situáciou, v ktorej sa realizuje, ale aj 

faktom, koho  interpret reprezentuje. Čím vyššie je postavenie, o to viac kultúry by malo 

byť vo verbálnom prejave.  

Samozrejme, brept, nesprávne použitie slova, či chybné skloňovanie neznamená 

hneď odsúdenie rečníka. Veď pomýliť sa je ľudské. Dôležitá je celková úroveň reči a to, 

nakoľko sa zhoduje s predpísanou spisovnou normou. 

Ľudia, ktorí pravidelne alebo často vystupujú na verejnosti so svojím rečovým 

prejavom by mali venovať náležitú pozornosť cibreniu svojej reči. Závažné nedostatky 

v prejave totižto odputávajú pozornosť od obsahu, takže potenciálne ohrozujú splnenie 

autorského zámeru a naplnenie cieľu komunikácie. Tiež však môžu viesť k zosmiešneniu 

interpreta, ale aj organizácie, ktorú reprezentuje.   

Vzhľadom na komplikovanosť a multidimenziálnosť komunikácie nestačia pre 

úspešné vystupovanie na verejnosti len teoretické poznatky. Treba si budovať vlastnú 

komunikačnú zdatnosť. Uviesť viac konkrétnych príkladov priestupkov proti spisovnej 

slovenčine nám  rozsah štúdie neumožnil.  Preto ich uverejníme v ďalšej štúdii.   
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Posun pozície hovorca na Slovensku 

Moving spokesperson position in Slovakia 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

 

Abstrakt 

Pozícia hovorca sa na Slovensku objavuje už krátko po roku 1989, keďže do toho obdobia 

sme používali spravidla termín tlačový tajomník. Hoci náplň práce hovorcu sa oproti 

tlačovému tajomníkovi príliš nezmenila, ak odhliadneme od spoločensko-politických 

pomerov, premenovanie označenia je výrazné. Ak dovtedy mal tlačový tajomník v prvom 

rade tajiť a menej hovoriť, naopak, hovorca musí v súčasnosti viac hovoriť a menej tajiť. 

Medzi hovorcami už nenachádzame ľudí, ktorí by boli tlačovými tajomníkmi pred rokom 

1989 a hovorcami v súčasnosti. Na prelome spoločensko-politických zmien to však bolo 

inak. Historická retrospektíva tvorí len odrazovú bázu štúdie, ktorej cieľom je vnímať 

posun tejto pozície v súčasnosti. 

 

Kľúčové slová 

hovorca, vzťahy s verejnosťou, marketingová komunikácia, sociálne siete, tlačová správa 

 

Abstract 

The word spokesperson in Slovakia appears shortly after 1989, until then  was used the 

therm press secretary. Although the content of the spokesman's work has not changed 

much over, if we ignore the socio-political conditions, the renaming of the label is 

significant. If, in the past, the press secretary had to conceal and speak less in the first 

place, on the contrary, the spokesperson must now speak more and less conceal. Between 

spokespersons do not really find people who would be press secretaries before 1989 and 

spokesmanś at the present time. However, against the backdrop of social changes it was 

different. The objective of our study is not a historical retrospective, it is only a reflection 

base of the study, on the contrary, the aim is to perceive the shift of this position to the 

present. 

 

Key words 

spokesperson, public relations, marketing communications, social networks, press release 
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Úvod 

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

začalo používať. Pisárčiková (1990) na stránkach Kultúry slova – vedecko-popularizač-

ného 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. autora),  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, hovor-

covský“ (Blanár, 1977). 

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 

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 verej-
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nosťou. 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 má niekoľko kompetencií, ktoré možno rozdeliť do viacerých skupín. Jeden 

pohľad sú pracovné kompetencie, teda zodpovednosti za konkrétny okruh činností. 

„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 zahra-

ničných rokovaniach inštitúcie, reaguje na kritiku alebo nepravdivé informácie o činnosti 

inštitúcie a pripravuje reakcie predstaviteľov rezortu, spolupracuje systematicky so zástup-

cami masmédií, koordinuje tvorbu internetovej stránky a v spolupráci s príslušnými orga-

nizačnými útvarmi ju aktualizuje, zabezpečuje organizáciu tlačových konferencií, podieľa 

sa na marketingových aktivitách inštitúcie, odsúhlasuje poskytovanie informácií pre mas-

médiá 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).  

Hovorcovia označili za najdôležitejšie činnosti vo svojej práci: 

„1. Budovať vzťahy 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). 

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, ale 

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 spoločným atribútom ich 
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práce 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, organizácie zastupujúce záujmy 

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

pracujúcich v tejto oblasti, či už ide o interných zamestnancov, 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 pozitívny poteciál 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 najdôve-

ryhodnejších foriem marketingu – predovšetkým potvrdenie tretej strany; vedie k efek-

tívnej 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; kreuje prítomnosť, zvyšuje lojalitu k značke a rozširuje 

rezonanciu značky; vyvoláva reakciu a kroky (Solis, Breakenridge, 2009, s. 8). 

„Fragmentácia je označenie všeobecného úbytku masového publika novín a dominantných 

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

a objaveniu nových médií. V súčasnosti existuje mnoho menších a skôr dočasných skupín 

publika. Platí, že fragmentácia všeobecne znížila silu/moc masových médií, aj keď mnoho 

malých skupín publika 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 
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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 evidencia 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. Preto 

v našom výskume považujeme vzorku 90 hovorcov za relevantnú a vysoko dôveryhodnú. 

 

Metodika  

Na získanie výsledkov štúdie sme uskutočnili kvantitatívny výskum, názory 

hovorcov sme zisťovali prostredníctvom dotazníka, ktorý bol distribuovaný elektronicky aj 

osobne.  Vo výsledkoch sme túto skutočnosť nezohľadňovali, pretože nebola rozhodujúca. 

Položením otázok sme zisťovali názory hovorcov, overovali sme stanovenú hypotézu. 

Využili sme analýzu, syntézu, čiastočne komparatívnu analýzu. Dotazníky boli distribuo-

vané a výsledky zbierané v prvom polroku 2018, od 15. 2. do 30. 4. Získali sme 90 

relevantných odpovedí, z ktorých sme analyzovali názory na položené otázky. Počas 

prieskumu bolo oslovených 107 hovorcov z verejnej sféry, teda zo štátnych a samospráv-

nych inštitúcií, ale aj z privátnych inštitúcií a neziskových organizácií.  

Vo výskume sme preto kládli otázky, ktoré nadväzovali na výskum z roku 2011 

(Chudinová, Tušer, 2013), ktorý bol zameraný na kompetencie hovorcu vo verejnej správe. 

Využili sme preto aj komparatívnu analýzu, zameranú na niektoré demografické údaje, čím 

sme chceli zistiť zmeny, ktoré nastali v pozícii hovorca. Výskum z roku 2011 sa uskutočnil 

na vzorke 43 hovorcov, oslovených bolo 90 hovorcov. 

Pri niektorých parametroch sme porovnávali aj výskum z roku 2014 (Chudinová, 

Kučera, 2014).  

V analýze sme porovnávali predovšetkým vybrané demografické údaje, vek, 

vzdelanie, región a oblasť pôsobenia.  

 

http://www.hovorcovia.sk/


24 

 

Hypotéza H1  

Hovorcovia využívajú moderné komunikačné nástroje v rámci public relations. 

Overovanie hypotéz sme realizovali prostredníctvom piatich výskumných otázok. 

1. Od čoho závisí, či médiá publikujú vaše tlačové správy? 

2. Sú médiá na Slovensku dostatočne profesionálne? 

3. Publikujete vaše tlačové informácie prostredníctvom sociálnych sietí? 

4. Publikujete na webovej stránke alebo na sociálnych sieťach aj audio a video 

nahrávky? 

5. Je dôležité, aby hovorca mal pracovnú skúsenosť ako novinár? 

 

Výsledky 

Výskum bol realizovaný na vzorke, ktorú tvorili hovorcovia, z ktorých takmer 

polovicu tvoria tí, ktorí patria do vekovej kategórie 31 – 40-roční, tvoria najväčšiu skupinu 

hovorcov. 

 

Tab. č. 1 – Veková štruktúra skúmanej vzorky 

 

21 – 30 roční  20 

31 - 40 roční  42 

41 – 50 roční  22 

51 – 60 roční  5 

60 a viac  1 

 

Z celej tejto vzorky je 46 mužov a 44 žien, či mierne viac mužov. Ak toto zloženie 

porovnáme s výskumom z roku 2011, tak v tom čase v najsilnejšej vekovej skupine 31 – 

40-ročných hovorcov bola viac ako tretina, v roku 2018 to bola takmer polovica všetkých 

hovorcov. Porovnateľná je veková skupina 41 – 50-ročných, naopak, skupina 51 – 60-

ročných sa výrazne zmenila. Jedným z vysvetlení môže byť skutočnosť, že dynamika 

pozície hovorca neumožňuje vyššej vekovej kategórii plnohodnotný výkon profesie najmä 

z pohľadu digitálnych technológií, narábania so sociálnymi sieťami, či vysokých nárokov 

na multifunkčnosť hovorcu. Táto skutočnosť by si však vyžadovala osobitný výskum, 

zameraný na spomenuté dôvody.  

V ďalšej časti  zisťovania demografických údajov sme chceli vedieť, aké vzdelanie 

majú hovorcovia zo skúmanej vzorky. Údaje sú v nasledujúcom grafe. 
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Graf č. 1 – Vzdelanie hovorcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvyšší počet hovorcov – 38 má vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru, 

nasleduje 32 hovorcov s vysokoškolským odborným žurnalistickým alebo masmediálnym 

vzdelaním, potom 12 hovorcov s iným vysokoškolským vzdelaním, rovnako 4 hovorcovia 

mali vysokoškolské vzdelanie technického smeru a 4 hovorcovia mali stredoškolské 

vzdelanie. Ak by sme porovnali tento parameter s predchádzajúcim prieskumom spred 

siedmich rokov, v tom čase tvorili najväčšiu skupinu, až 52 % hovorcovia 

s vysokoškolským odborným, teda masmediálnym alebo žurnalistickým vzdelaním. 

Z výsledkov oboch výskumov vplýva, že na výkon tejto pozície nie je nutné mať odborné 

vysokoškolské vzdelanie žurnalistického alebo masmediálneho smeru, ale túto pozíciu 

spravidla zastávajú ľudia, ktorí majú vzdelanie humanitného smeru, medzi ktoré môžeme 

zaradiť aj žurnalistiku, či masmediálnu komunikáciu. V prieskume sme zisťovali, v akom 

type inštitúcie pracujú hovorcovia. Mali možnosť označiť svoju inštitúciu ako štátu správu, 

samosprávu, privátnu inštitúciu, inú verejnú inštitúciu alebo iný typ inštitúcie.  

0

90

SŠ VŠ

odbor.

VŠ

human.

VŠ tech. Iné



26 

 

Graf č. 2 – Typ inštitúcie  

Najväčšiu vzorku tvorili hovorcovia z dvoch rovnakých skupín, zo štátnej správy a pri-

vátnej, súkromnej inštitúcie, po 30 v oboch skupinách. 16 hovorcov bolo zo samosprávy, 

10 z inej inštitúcie verejnej správy, 1 z cirkevnej organizácie, 1 zo športovej organizácie, 2 

z občianskeho združenia.  

 

Graf č. 3 – Región 

 

Najvyšší počet v skúmanej vzorke boli hovorcovia z hlavného mesta Slovenskej republiky 

z Bratislavy, až 55 hovorcov, zo stredného Slovenska bolo 20 hovorcov, zo západného 

Slovenska 7 a z východného Slovenska 8 hovorcov. 
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Graf č. 4 – Závislosť publikovaných správ 

V tejto otázke sme zisťovali, 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: 

 

Téma 

Dobré vzťahy s novinármi 

Dobré vzťahy s redakciou 

Bartrové dohody redakcií s médiom 

Platba za publikovanie tlačovej správy. 

 

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 

sa objavila až 80-krát. 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 je 

v tomto zmysle podmienkou chápania dobrých vzťahov. Čo však je potrebné rozumieť pod 

dobrými vzťahmi. Vzťah vzniká na základe obojstrannej súvislosti, teda – ak novinárovi 

vychádza v ústrety hovorca, potom aj novinár vychádza v ústrety hovorcovi. Novinári si na 
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hovorcovi najviac cenia (zostupne) „schopnosť tvoriť kvalifikované odpovede, operatív-

nosť, ich ústretovosť, snahu poskytnúť informácie, aj keď ich nemôže získať z interných 

zdrojov, ochotu dvíhať telefóny aj v neštandardných časoch, pravdovravnosť a poskytnutie 

stručných odpovedí“ (Chudinová, Tušer, 2013, s. 120). 

 

Graf č. 5 – Publikovanie tlačových správ na sociálnych sieťach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

sieťach, 22 hovorcov odpovedalo, že nie. Ako dôvod uviedli, že to nepovažujú za potrebné 

– alebo, že ich cieľová skupina nevyhľadáva sociálne siete, a preto tam tlačové správy 

nepublikujú. 

 

Graf č. 6 – Publikovanie audio a video nahrávok na webovej stránke 
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U hovorcov sme zisťovali, či na webovej stránke publikujú audio alebo videonahrávky, 

ktoré uľahčujú prácu najmä nízko nákladovým médiám. Z odpovedí vyplynulo, že 61 ho-

vorcov publikuje na webovej stránke aj audio a videonahrávky a 29 hovorcov nepublikuje 

audio a videonahrávky, pretože to nepovažuje za potrebné. 

 

Graf č. 7 – Je dôležité, aby mal hovorca skúsenosť ako novinár? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 8 – Profesionalita médií na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nosti profesionálne. Hovorcovia nedali na túto otázku jednoznačnú odpoveď, najviac 

hovorcov – 71 označilo odpoveď, že niektoré áno a niektoré nie, 15 hovorcov odpovedalo, 
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že nie, slovenské médiá nie sú profesionálne, 4 respondenti uviedli, že áno, slovenské 

médiá sú profesionálne.  

 

Interpretácia 

Z odpovedí hovorcov vyplynulo, že to, či médiá budú publikovať ich tlačové 

správy, závisí predovšetkým od témy, ktorú publikujú, ale v nemalej miere 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 nie je podstatná jej odozva. Novinár sleduje svoj 

cieľ, aby sa jeho novinársky produkt čítal, sledoval, počúval. Preto je pre hovorcu výzvou 

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 

informácie zaujímavé a z kompozičného hľadiska by mala mať tvar obrátenej pyramídy 

s emfatickou skladbou. Z výsledkov výskumu vyplýva, že hovorcovia si uvedomujú 

dôležitosť ponúkanej témy, čo možno označiť pri dosiahnutom výsledku za pozitívne. Ak 

vieme, že hovorca je súčasťou public relations, a dlhodobo sa opierame o skutočnosť, že 

PR sú na rozdiel od reklamy menej účinným nástrojom, výskum čiastočne poukázal na 

skutočnosť, že to už celkom neplatí. Hovorcovia potvrdili, hoci len v minimálnej miere, že 

za publikovanie tlačových správ sa v niektorých prípadoch platí, prípadne sa uzavrie tzv. 

barter. V rámci novinárskej etiky je potrebné, aby sa tento typ tlačových správ označoval 

ako PR, prípadne, aby sa používalo iné označenie na publikovanie tlačovej správy. Treba 

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

žurnalistickú tvorbu, vtedy je korektné uviesť aj 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 
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predpokladáme, že hovorcovia majú dobrú znalosť svojej cieľovej skupiny. V prípade, že 

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

dynamika vývoja komunikácie cez sociálne siete zasahuje neraz prekvapivo nové cieľové 

skupiny. Za každých okolností treba 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 samozrej-

mosťou takmer pre všetky médiá. Prieskum ukázal, že viac ako dve tretiny hovorcov vo 

výskumnej vzorke publikuje audio a video nahrávky na webovej stránke svojej inštitúcie. 

Nejednoznačná zostáva skutočnosť, či podcasty, ktoré ponúkajú hovorcovia, nachádzajú 

dostatočnú odozvu v médiách, čo však nebolo predmetom nášho výskumu. Toto konšta-

tovanie však umožňuje ďalšie vedecké bádania v tejto oblasti. Z prezentovaných odpovedí 

hovorcov je zrejmé, že publikovanie podcastov má zmysel a je súčasťou práce hovorcu 

v rámci vzťahov s verejnosťou. 

Väčšia časť hovorcov v prieskume konštatovala, že hovorca by mal mať predchá-

dzajúcu skúsenosť ako novinár. Je to zároveň predpoklad na kvalifikovanú prácu hovorcu, 

pretože dokáže v oveľa väčšej miere zohľadňovať potreby novinára pri výkone jeho profe-

sie. 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 témou 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 
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vieme, že hovorcovia poznajú aj profesionálne médiá aj tie, ktoré nemožno označiť za 

profesionálne. 

 

Záver 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť, či hovorcovia reflektujú stav mediálnej komuni-

kácie a či svoju vlastnú komunikáciu prispôsobujú potrebám médií a prostredníctvom nich 

svojej cieľovej skupine. V úvode sme vyslovili H1, ktorú sme v prieskume overovali 

prostredníctvom piatich výskumných otázok.  

1. 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. 

2. Sú médiá na Slovensku dostatočne profesionálne? 

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

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

názor na profesionalitu médií. 

3. Publikujete vaše tlačové informácie prostredníctvom sociálnych sietí? 

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. 

4. 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. 

5. Je dôležité, aby hovorca mal 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. 

 

H1 Hovorcovia využívajú moderné komunikačné nástroje v rámci public relations. 
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Celkovo možno na vyslovený predpoklad odpovedať, že väčšina hovorcov okrem 

tradičných foriem public relations, využíva na komunikáciu aj moderné formy komu-

nikácie prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa dostali priamo k cieľovým skupinám, 

pričom, samozrejme, nezanedbávajú ani klasickú komunikáciu prostredníctvom médií. 

Zároveň využívajú aj možnosť publikovať audio a video nahrávky na webových stránkach 

svojich inštitúcií, ktoré sú k dispozícii nielen novinárom, ale aj širšiemu publiku. 

Vyslovená hypotéza sa potvrdila. 
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Komunikačná situácia a jej využitie v oblasti marketingovej komunikácie 

Communication situation and its use in marketing communication  

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

 

Abstrakt 

 Autorka v príspevku aplikovala teoretické poznatky o komunikačných situáciách 

v prostredí marketingovej komunikácie. K jednotlivým typom komunikačných situácií 

priraďuje nástroje, ktoré sa v marketingovej komunikácii využívajú a charakterizuje ich vo 

vzťahu k účastníkom komunikácie pri odovzdávaní správy v tomto prostredí. Štúdia je 

sondou do praktického procesu využívania už definovaných podôb komunikačných situácií 

v tomto rýchlo sa meniacom prostredí. Autorka v texte uvádza konkrétne príklady 

komunikačných situácií v marketingovej praxi, pričom svoju pozornosť sústreďuje na 

špecifiká, ktoré sú pre toto prostredie platné. 

 

Kľúčové slová  

komunikačná situácia, účastníci komunikácie, zákazník, príjemca, marketingová 

komunikácia 

 

 

Abstract 

In the presented paper, the author applies theoretical knowledge of the communication 

situations onto the area of marketing communication. Specific types of communication 

situations are paired with tools used in marketing communication and characterised in 

relation to the communication participants in the process of sending a message in this area. 

The study uncovers the practical use of the already defined types of communication 

situations in the fast-changing area of marketing communication. The author proposes 

concrete examples of the use of communication situation in the marketing practice while 

focusing on the specifics of this area.  
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Úvod 

 Marketingovú komunikáciu už v r. 2007 v publikácii Základy marketingu V. Cibá-

ková a G. Bartáková označili za jeden z najviditeľnejších a najdiskutovanejších nástrojov 

marketingového mixu s rastúcim vplyvom na spoločnosť a podnikanie (2007, s. 198). Ph. 

Kotler (2001) i P. Horňák (2007) upozorňujú na dôležitosť využívania integrovanej marke-

tingovej komunikácie, pričom P. Horňák pod ňou rozumie "dokonalé spojenie v oblasti 

dorozumievania za optimálneho nasadenia všetkých komunikačných nástrojov"  a zároveň 

konštatuje, že na budovanie značky a vzťahu so zákazníkmi reklama už dávno nestačí 

(Horňák, P., 2007, s. 10). Nástroje marketingovej komunikácie využívajú na jednej strane 

svoje klasické formy, ktoré sa prispôsobujú požiadavkám neustále sa meniaceho prostre-

dia, cieľovým skupinám, požiadavkám trhu, konkurencii, médiám, ich možnostiam a pod., 

a na strane druhej hľadajú nové spôsoby/nástroje ako naplniť marketingové i komunikačné 

ciele. 

Komunikácia sa aj v marketingovom prostredí (tak ako v bežnom živote) realizuje 

vždy za konkrétnych okolností a podmienok, teda v komunikačnej situácii. Poznatky o ko-

munikačnej situácii, v rámci ktorej by sa mala reklamná komunikácia uskutočniť, pomôžu 

autorom reklamného posolstva a zadávateľom šíriť informáciu v súlade s cieľmi reklamy. 

J. Vaňko (1999) k podmienkam a okolnostiam zaraďuje napr. počet účastníkov, ich sociál-

ne a komunikačné charakteristiky, časovo-priestorové okolnosti atď. Pri stanovení základ-

ných typov komunikačných situácií, ktoré sa stali v štúdii predmetom nášho záujmu, autor 

vychádza z „korelácie medzi komunikačnou situáciou a typom komunikačnej udalosti“ 

(1999, s. 90). Pozri schému Základné typy komunikačných situácií podľa J. Vaňka na 

nasledujúcej strane. 

Cieľom nášho príspevku je aplikovať teoretické poznatky o komunikačných situá-

ciách na prostredie marketingovej komunikácie. K jednotlivým typom komunikačných 

situácií priradíme nástroje z oblasti marketingovej komunikácie a charakterizujeme ich vo 

vzťahu k účastníkom komunikácie pri odovzdávaní správy, popíšeme ich a na konkrétnych 

príkladoch sa pokúsime poukázať na ich vybrané vlastnosti a špecifiká. 
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Schéma: Základné typy komunikačných situácií podľa J. Vaňka 

 

Zdroj: VAŇKO, J.: Komunikácia a jazyk. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. s. 9.  

(H = hovoriaci, P = počúvajúci) 
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- ústne: najmä osobný predaj, rozhovor na mieste predaja, podomový obchod, výstavy, 

predstavovanie produktov, 

- písomné: nástroje direct marketingu, napr. directmail, poskytovanie písomných informá-

cií na mieste predaja (prospekty, katalógy), uzatváranie zmlúv, vypisovanie faktúr, záruč-

ných listov atď. 

Pre tento spôsob komunikácie je charakteristický zvýšený výskyt kontaktných 

výrazov a zdvorilostných fráz. Preferuje sa vykanie a komunikácia má osobný charakter, 

ktorého podoba sa prispôsobuje skutočnosti, či firma komunikuje s už známym klientom, 

ktorý je v jej databáze – podnikateľ pozná jeho spôsoby nakupovania, preferované produk-

ty, frekvenciu realizácie nákupov a pod., resp. s klientom, ktorého firma nepozná a získala 

iba jeho kontakt, napr. prostredníctvom účasti na výstave/veľtrhu, v show room-e, z iných 

databáz atď. 

 Za špecifické môžeme považovať predstavovanie produktov, ktoré sa môže reali-

zovať samostatne, alebo môže byť súčasťou ostatných uvedených typov ústnych výpovedí. 

Účastníci komunikácie sa musia nachádzať v rovnakom čase na rovnakom mieste. Predsta-

vovanie produktov je vo väčšine prípadov spojené s ukážkami fungovania vybraného 

produktu a dôraz sa kladie na komunikačné aj manuálne zručnosti predvádzajúceho. 

Z jazykového hľadiska do popredia vystupuje viacero javov:  

 Prozodický systém  

Pri prezentácii produktov sa pracuje so všetkými jeho zložkami. Do popredia 

vystupuje najmä tempo reči, ktoré je rýchlejšie ako pri bežnej komunikácii, 

umožňuje predajcovi sprostredkovať za krátky čas väčšie množstvo informácií 

o produkte a zároveň sa do istej miery podieľa aj na redundantnom uvádzaní 

vybraných argumentov. Ich úlohou je presvedčiť príjemcu o kvalite a prednostiach 

ponúkaného produktu a doviesť ho ku kúpe. Zvýšené tempo potláča správne využí-

vanie pauzy v reči a z hľadiska percepcie a dekódovania informácií príjemcom 

môže spôsobiť zníženie porozumenia. Okrem toho sa narúša aj prirodzená melódia 

vety. Záujemca o kúpu produktu si však má možnosť celú prezentáciu, ktorá sa 

môže počas dňa neustále opakovať, pozrieť a vypočuť ešte raz a odstrániť možný 

komunikačný šum, resp. predajcu v prípade individuálnej prezentácie požiadať 

o zopakovanie informácií prostredníctvom doplňujúcich otázok. Zo suprasegmen-

tálnych javov do popredia vystupuje aj dôraz, ktorý autor výpovede môže aktuali-

zovať a klásť na názov produktu a argumenty podporujúce predaj. (Napr. predsta-
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vovanie V krájača – „má ochranný kryt na prsty, ktoré si vďaka špeciálnemu tvaru 

nikdy neporaníte; nože sú ostré a netreba ich brúsiť; otočením klobúčika 

dosiahnete ozdobný rez; všetko máte nastrúhané za chvíľu; ponúkame niekoľko 

nadstavcov, ktoré vám umožnia...; súčasťou balenia je i miska na nastrúhanú 

zeleninu, ktorá je uchytená o krájač, takže sa vám nič nevysype; V krájač môžete 

rýchlo a bez námahy umyť pod tečúcou vodou; svojimi najemno nakrájanými 

šalátmi prekvapíte svoju rodinu i hostí...“) [Vybrané časti textu z prezentácie 

V krájača zaznamenanej na Výstave nábytku, Agrokomplex Nitra]. Dôraz predavač 

kladie na slová, ktoré upozorňujú na pozitívne vlastnosti produktu (najemno 

nastrúhanú..., má niekoľko nadstavcov, ozdobný rez atď.), výhody pre používateľa 

(bez námahy, prekvapíte svoju..., neporaníte sa), osobnú skúsenosť s produktom 

(iné krájače a strúhadlá už nepoužívam a V krájač som kúpil aj svojej dcére) 

a výhodnú cenu (za iné výrobky podobného druhu zaplatíte..., ale V krájač dnes na 

tejto výstave predávame iba za...). 

 Opakovanie 

Zvyšuje zapamätateľnosť informácií a do istej miery upozorňuje príjemcu na 

podstatné časti výpovede. Najčastejšie sa stretávame s opakovaním názvu produktu 

a nástrojov podpory predaja a ceny.  

 Kontaktné výrazy 

Kontaktné výrazy predvádzajúci využíva najmä v úvode prezentácie produktu, keď 

vyvíja snahu osloviť a zastaviť návštevníkov výstavy. Pre začiatok prezentácie je 

typické oslovovanie s orientáciou na pohlavie a vek (napr. „pani, pane, gazdinky, 

slečna, mladá pani“ a pod.) a kontaktovanie návštevníkov výrazmi, ktorých obsah 

sa viaže na popis vlastností produktu, otázky súvisiace s terajším stavom 

kuchynského vybavenia potenciálnych zákazníkov a s vyjadrením potreby vlastniť 

výrobok (napr. „V krájač Vám uľahčí prípravu jedla pre rodinu i hostí; pozrite sa 

ako jednoducho a rýchlo môžete...; Ako krájate doma zeleninu? S naším V-

krájačom...; Bez V krájača sa nezaobíde ani jedna dobrá gazdinka.“). 

V prípade osobného kontaktu na mieste predaja oslovuje predajca zákazníka 

najčastejšie pozdravom a otázkou s ponukou o pomoc (Napr. "Hľadáte niečo 

konkrétne? Môžem Vám nejako pomôcť?). Je dôležité, aby predajca správne 

odhadol klienta a nepôsobil vtieravo, resp., naopak, bez záujmu o klienta a jeho 

potreby. 

 Neverbálna komunikácia 
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Slovo je pri predvádzaní produktu, v našom prípade V-krájača často sprevádzané 

neverbálnymi prvkami, ktorých rýchlosť a techniku majú predajcovia vybraných 

produktov výborne zvládnutú. Na potenciálneho zákazníka používanie produktu 

pôsobí ako jednoduché a rýchle. Neverbálna komunikácia v plnom rozsahu 

podporuje verbálnu časť výpovede. Významnú úlohu zohráva mimika, gestika, 

posturika a chronemika, ktoré úzko súvisí s prozodickým systémom. Spôsoby 

využívania neverbálnej komunikácie sú neoddeliteľnou súčasťou komunikácie aj 

v prípade predvádzania produktov v predajniach. Predajca preukazuje svoje 

schopnosti a zručnosti v manipulácii s ponúkaným produktom, pričom neverbálne 

prejavy môžu klientovi prezradiť jeho erudovanosť a zároveň podporiť, resp. 

vyvrátiť napr. jeho tvrdenia o osobnej skúsenosti s produktom.  

 

1. 2. podľa druhu kanála 

Odosielateľ i príjemca si informáciu môžu odovzdávať len priamo, resp. priamo aj 

nepriamo, teda kombináciou možností, pretože časť informácie môže príjemca v rámci 

osobného kontaktu dostať aj písomnou formou (napr. rozhovor + vizitka, prospekt, katalóg 

a pod.). 

Pre tieto typy komunikácie platí, že ide o komunikáciu face to face (tvárou v tvár). 

Kanálom je vzduch. Účastníci komunikácie si môžu navzájom odovzdávať verbálnu, 

neverbálnu a paralingválnu informáciu. Informácia teda má aj nadstavbové zložky kódo-

vané v neverbálnych prejavoch a suprasegmentálnych javoch, ktoré môžu pomôcť 

odosielateľovi i príjemcovi ľahšie percipovať i dekódovať správu (porov. J. Vaňko). 

V rámci takého druhu komunikácie sa znižuje riziko výskytu komunikačného šumu, ktorý 

môžu komunikanti odstrániť priamo počas prebiehajúceho rozhovoru.  

 

→ účastníci sa nenachádzajú na tom istom mieste v tom istom čase 

 

1. 3. podľa spôsobu jazykového vyjadrenia 

- ústne: telemarketing 

- písomne: internetový obchod, directmail, zasielanie sms a mms správ, roznos 

letákov,    inzercia, vonkajšia printová reklama a pod. 

 

1. 4. podľa druhu kanála 
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V rámci tohto typu prebieha komunikácia nepriamo. Kanál je technický prostrie-

dok, ktorý zabraňuje príjemcovi percipovať neverbálnu a v písomnej forme i paralingválnu 

informáciu (tá môže byť sčasti kódovaná pomocou interpunkcie a diakritiky). Mieru ne-

správneho dekódovania správy pod vplyvom šumu na jednej strane znižuje fakt, že prí-

jemca sa môže k správe vrátiť opakovane a číta ju sebe vlastným tempom, na druhej strane 

nemá možnosť klásť doplňujúce otázky. Tento handicap môže odstrániť využitím iných 

nástrojov komunikácie: buď cez face to face komunikáciu (miesto osobného predaja), resp. 

infolinky, telemarketing, písomnú komunikáciu prostredníctvom sms, e-mailu, klasickej 

pošty, chatu, resp. sociálnych sietí. Vybrané formy komunikácie môže firma využiť aj 

v rámci hromadnej komunikácie (napr. hromadné zasielanie sms, správ, directmail a pod.). 

Jedným zo znakov odovzdávania reklamnej správy v rámci tohto typu komunikácie 

je, že v textoch sa nachádza údaj o ďalšom zdroji informácií, napr. s odkazom na webovú 

stránku, resp. sociálne siete. 

 

2) Podľa štruktúry partnerských vzťahov 

 Na realizácii komunikačného aktu sa môžu podieľať dvaja komunikanti – dyadický 

typ (napr. osobný rozhovor klienta s pracovníkom firmy na predajnom mieste), resp. viac 

komunikantov, ktorých komunikačné úlohy sú väčšinou nevyrovnané – polyadický typ 

(napr. predstavovanie produktov na výstavách pred skupinami potenciálnych záujemcov, 

obchodné rokovania zástupcov firiem). „V obidvoch prípadoch treba vychádzať z toho, či 

komunikácia smeruje iba od odosielateľa k prijímateľovi, alebo aj opačným smerom od 

prijímateľa k (pôvodnému) odosielateľovi. V prvom prípade ide o jednostrannú alebo 

asymetrickú komunikáciu, v druhom prípade o dvojstrannú alebo symetrickú komuniká-

ciu.“ (J. Vaňko, 1999, s. 92). V marketingovej komunikácii sa stretávame s oboma prípad-

mi komunikácie a môžeme hovoriť o symetrických i asymetrických typoch v závislosti od 

individuálnej podoby komunikačnej situácie, ktorá vyplýva z cieľov, kvôli ktorým sa 

komunikácia zo strany osloveného segmentu trhu i firmy v pozícii odosielateľa realizuje. 

Účastníci komunikácie vstupujú do komunikačného procesu na základe vlastných potrieb 

a partnerovi v komunikácii vo väčšine prípadov ponechávajú na realizáciu procesu taký 

priestor, aký je potrebný na naplnenie ich individuálneho komunikačného cieľa. Využívať 

sa môžu i videohovory, ktoré umožňujú dosiahnuť efekt rozhovoru face to face, ale cez 

umelý kanál. 

 

3) Podľa sociálnych vzťahov 
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 Sociálne vzťahy výrazne ovplyvňujú typ použitej komunikácie a zároveň aj jej 

obsah a formu. J. Vaňko (1999) vyčleňuje tri základné podtypy v rámci sociálnych vzťa-

hov, a to rovnosť, nerovnosť a komplementárnosť. Vzťah komplementárnosti hodnotí ako 

vzťah „charakteristický napr. pre prípady typu kupujúci : predávajúci“ (J. Vaňko, 1999, s. 

92). V marketingovej komunikácii sa stretávame aj s inými druhmi sociálnych vzťahov, ku 

ktorým môžeme zaradiť napr. komunikáciu medzi pracovníkmi firmy (vzťahy rovnosti 

i nadradenosti a podradenosti), komunikáciu s partnerskými firmami, dlhodobé udržiavanie 

komunikácie s „VIP“ klientmi aj v čase, keď neprebiehajú obchodné rokovania
27

 a pod.  

 Sociálne vzťahy výrazne ovplyvňujú aj charakter zasielanej správy po obsahovej 

i formálnej stránke: výber jazykových a lexikálnych prostriedkov (vo vzťahu k cieľovej 

skupine: opozícia mladí – starí, laici – odborníci, muži - ženy), rozsah textu, výber reklam-

ných argumentov, farebnosť, výber obrazovej časti, veľkosť písma, celkové usporiadanie 

posolstva, výber kontaktných údajov atď. 

 V rámci marketingovej komunikácie a integrovanej marketingovej komunikácie, 

keď do popredia vystupuje potreba udržať si už získaných klientov, pred hľadaním nových 

zákazníkov, sa firmy snažia v rámci komunikácie budovať vzťahy medzi firmou a jej 

klientmi najmä formou: directmail-ových správ (organizácia podujatí pre klientov, 

zasielanie pozvánok na výstavy, vianočné a novoročné pozdravy, blahoželania k sviatkom 

atď.), telemarketingu (zisťovanie spokojnosti zákazníka so službami, resp. výrobkami 

firmy, predstavovanie nových produktov, aktualizácia databáz a pod.), podporou predaja 

(poskytovanie zliav, resp. iných výhod, darčeky v rámci vernostných programov) a pod. 

Firmy sa v pozícii odosielateľov správ snažia prekročiť hranicu vzťahu partnerov, ktorí sú 

si cudzí a orientujú sa na vzťahy, ktoré pôsobia na príjemcu ako partnerské, priateľské, 

v špecifických prípadoch i dôverné (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súkromných 

zariadeniach, právnické a finančné služby atď.). V reklamných správach sa zámerne pred-

stavujú reálni pracovníci firmy (audiovizuálna reklama na AAA Slovensko), poukazuje sa 

na dôvernú znalosť individuálnych potrieb zákazníka a kvalitné poskytovanie služieb zo 

strany firmy
28

 (audiovizuálna reklama Provident financial) a v mnohých prípadoch sa pou-

kazuje na skúsenosti súčasných klientov so službami a výrobkami firmy (reklama v rámci 

teleshoppingu napr. na Dormeo, Kurkuma, Delimano Stone Legend, Kosmodisk). 

V reklamných správach v týchto prípadoch dominuje téma pomoci a podpory v „ťažkých 

                                                 
27

 Na tomto mieste môžeme upozorniť na Austinovu teóriu. Komunikácia s „VIP“ klientmi sa udržuje napr. 

posielaním directmail-u (pozvánky, poďakovania za účasť na výstavách a pod.). 
28

 Napriek skutočnosti, že "kvalita" má byť na strane firmy pri poskytovaní výrobku alebo služby pre klienta 

samozrejmosťou. 
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až neriešiteľných situáciách“, ktoré akoby zázrakom a jednoducho dokáže potenciálny 

zákazník vyriešiť používaním propagovaného produktu. Do popredia vystupuje výrazne 

obrazová, verbálna aj neverbálna zložka audiovizuálneho spracovania teleshoppingu, v 

ktorej sa zvýrazňujú negatívne stránky situácie napr. čierno-bielym zobrazením, 

negatívnym výrazom tváre, únavou a problémami prezentovanými slovne, naopak, po 

ponuke sú zobrazovaní používatelia produktu v plnofarebnom prevedení reklamy, s úsme-

vom, spokojnosťou a pohodou na tvári, verbálne je ponuka sprevádzaná pozitívnymi 

argumentmi. 

 Osobná pošta, ktorú firmy zasielajú svojim klientom, má tieto základné podoby: 

a) Reklamné texty bez oslovenia príjemcu. Reklamné materiály klientom spoločnosti 

zasielajú súčasne s osobnými listami. V reklamných materiáloch absentuje oslovenie 

klienta i jazykové prostriedky vyjadrujúce vzťah firmy ku klientovi. Recipientovi sa môže, 

ale nemusí v liste prejavovať úcta vykaním. Napr. "Mobilná aplikácia VšZP. Mobilná 

aplikácia je elektronickou službou VšZP, ktorá vám uľahčí prístup k dôležitým informá-

ciám o vašom zdraví. Získate s ňou celý rad výhod. Stiahnite si aplikáciu. Nainštalujte si 

aplikáciu naskenovaním QR kódu alebo vyhľadajte "VšZP" v Obchode Google Play alebo 

v Apple App Store." [Ukážka z reklamného prospektu spoločnosti VšZP zaslaný klientovi 

spolu s osobným listom, 2018]. Príjemcov odosielateľ oslovuje ako skupinu, využíva 

slovesá v tvare 2. osoby plurálu bez písania veľkého písmena na znak úcty. Pozornosť sa 

sústreďuje na službu a jej výhody. Uvádza sa primárne názvov produktu, jeho vlastnosti 

a kontakt s podrobnejšími informáciami. V texte sa vety uzatvárajú bodkou, resp. zostávajú 

otvorené, na rozdiel od častého využívania výkričníka signalizujúceho zvolanie a zdôraz-

nenie obsahu výpovede. Okrem toho sa v texte pracuje aj s formálnym zvýraznením častí 

textu veľkými písmenami. V texte prevládajú menné slovné druhy, ktoré pomenúvajú 

produkty, ich vlastnosti, resp. nástroje podpory predaja. 

b) Meno zákazníka sa uvádza na obálke a v záhlaví listu a v ďalšom texte sa už 

s oslovením klienta jeho vlastným menom nestretávame. Napr. „Vážený zákazník, na 

bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie o produktoch a službách 

T-Mobilu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8.00 do 21.00 hod. Vaše faktúry 

môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123456 alebo na 

stránkach www.t-mobile.sk. Ďakujeme.“ [Úryvok z osobného listu spoločnosti T-mobile 

klientovi, 2016]. V texte firma prejavuje zákazníkovi úctu vykaním a typom oslovenia 

„vážený zákazník“, ktoré však uplatňuje bezrodovo, teda mužský rod používa aj v listoch 

určených klientkám. Okrem toho je v liste prítomná ochota, ústretovosť a zdvorilosť vy-

http://www.t-mobile.sk/
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jadrená ponukou poskytovania informácií aj mimo pracovného času, bezplatnou infolin-

kou, ponukou zjednodušenej fakturácie služieb a tiež použitím výrazov „prosím“ v prípade 

poruchy na telefóne a „ďakujeme“ na konci osobného listu.  

c) Osobný list, v ktorom sa opakovane uvádza oslovenie klienta (obálka, oslovenie v liste), 

firma najčastejšie využíva na propagáciu individuálnych ponúk. V snahe udržať si svojho 

klienta vyberá také ponuky nových produktov, ktoré korešpondujú s preferenciami klienta.  

Napr. „Individuálna ponuka produktu – Vážená pani XY, ďakujeme, že aktívne používate 

Váš osobný účet, preto sa neustále snažíme hľadať možnosti ako Vám zjednodušiť prístup 

k našim produktom. Pripravili sme pre Vás individuálnu ponuku produktu dostupnápô-

žička. Dostupnúpôžičku do výšky 10 000 € získať kedykoľvek v priebehu mesiaca apríl 

2018. Navyše Vy, ako náš dobrý klient, nepotrebujete vôbec nič dokladovať.  

Je to veľmi jednoduché: 

1. Navštívte ktorúkoľvek pobočku alebo poštu [prineste si so sebou občiansky preukaz 

a tento výpis]. 

2. Požiadajte o dostupnúpôžičku až do výšky, ktorú Vám ponúkame. 

3. Uveďte do zmluvy o úvere číslo Vášho osobného účtu v Poštovej banke, na ktorý 

Vám vyplatíme pôžičku. Ušetríte tak manipulačný poplatok za poskytnutie úveru. 

4. Priložte k zmluve o úvere tento výpis [stačí táto strana]. 

5. Dostupnúpôžičku Vám vyplatíme na Váš osobný účet č. XXXXXXX/XXXX 

Ak plánujete rekonštrukciu domu či bytu, využite našu jedinečnú pôžičkunabývanie až do 

výšky 17 000 €, s dobou splatnosti od 3 do 10 rokov a s mesačnou splátkou  od 53 €. 

Ak potrebujete poradiť, volajte 0850 211 211. Všetky informácie k dostupnejpôžičke 

a k pôžičkenabývanie nájdete aj na www.pabk.sk.  

[Osobný list klientovi, Poštová banka, máj 2017]  

V liste sa klientovi prejavuje úcta vykaním, firma ho oslovuje menom aj priezvis-

kom. Neoddeliteľnou súčasťou textu sú zdvorilostné výrazy („ďakujeme, Vy ako náš dobrý 

klient“) a výrazy s prepojením na ochotu a ústretovosť firmy vo vzťahu k zákazníkovi 

(„neustále sa snažíme hľadať možnosti ako Vám zjednodušiť prístup, nepotrebujete nič 

dokladovať, ak potrebujete poradiť“). Firma v texte zaujímavým spôsobom rieši názvy 

služieb, ktoré píše s malým začiatočným písmenom a bez použitia medzery. Z hľadiska 

využívania tvarov slovies sa prejavuje väzba na os MY (firma) – VY (klient). Všetky 

slovesá orientované na klienta majú tvar 2. osoby plurálu a slovesá orientované na 

finančnú inštitúciu tvar 1 osoby plurálu. V texte majú opäť prevahu menné slovné druhy. 

Špecifickejší význam nadobúdajú číslovky. V reklamnom texte číslovka najčastejšie 
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vyjadruje dátum realizácie podujatia, cenu produktu/služby a zvýhodnený počet kusov za 

pôvodnú cenu (v prípade využitia podpory predaja). V tomto prípade je číslovka nositeľom 

argumentu a vyjadruje výšku sumy poskytovanej pôžičky v prípade oboch produktov.  

Okrem tohto typu listov firmy (najmä finančné spoločnosti) zasielajú svojim 

klientom osobné blahoprajné pohľadnice pri príležitosti ich sviatkov (meniny, narodeniny), 

resp. pri príležitosti kalendárnych sviatkov (Vianoce, Nový rok). Text a obraz majú štan-

dardnú podobu, veľmi často s významovým prepojením na firmu a oblasť jej podnika-

teľskej činnosti. Blahoželanie pôsobí veľmi osobne, listy tohto typu sú podpísané pred-

staviteľmi firmy (napr. riaditeľ pobočky banky, resp. komunikačného oddelenia).  

 

4) Podľa sociálnej sféry 

 Podľa sociálnej sféry autor vyčleňuje osobné a oficiálne vzťahy medzi komunikant-

mi. V marketingovej komunikácii môžeme hovoriť o dvoch základných rovinách, v rámci 

ktorých sa vzťahy realizujú: 

a) vo vnútri firmy 

Komunikácia prebieha neoficiálne (osobne). Firme záleží na čo najbližších kontak-

toch medzi pracovníkmi firmy a jej vedením. V mnohých prípadoch si vo firmách zamest-

nanci medzi sebou i vo vzťahu k majiteľom, resp. riadiacim pracovníkom tykajú. Táto 

forma komunikácie sa preferuje najmä vo vzťahu k zachovaniu dobrej pracovnej atmosféry 

a rýchlej výmeny informácií, ktoré môžu podporiť kvalitu pracovných výkonov. Takéto 

firmy v mnohých prípadoch organizujú pre svojich zamestnancov víkendové pobyty 

s vopred plánovaným pracovno-zábavným programom, brainstrormingy, v rámci ktorých 

sa pracovníci lepšie spoznávajú a učia sa efektívnejšie zvládať vzájomnú spoluprácu 

napríklad pri rôznych tímových projektoch, ale aj akcie zamerané na rodiny svojich 

zamestnancov (spoločný program na Mikuláša, MDD a pod.). 

Vnútrofiremná komunikácia však môže mať aj oficiálny charakter a preferuje sa 

vykanie medzi pracovníkmi, ktorí navzájom nie sú v blízkom kontakte i vo vzťahu 

k nadriadeným. Takýto spôsob komunikácie sa môže uprednostňovať v zahraničných 

firmách so špeciálnymi kultúrnymi zvyklosťami vlastníkov. 

b)  vo vzťahu firma – klient 

Tento vzťah je vo väčšine prípadov oficiálny. V reklamných i ďalších komuni-

kátoch, ktoré odosiela firma svojim klientom i potenciálnym klientom (osobné listy), sa 

prijímateľ oslovuje vykaním a prejavuje sa mu úcta. Tento typ komunikácie sa porušuje 

v prípade, že firma oslovuje skupinu klientov, ktorú už dôverne pozná, resp. cieľová 
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skupina je v rámci segmentácie presne špecifikovaná a uprednostňuje tykanie a neoficiálne 

vzťahy (napr. mladí ľudia). 

V masovej komunikácii sa tento vzťah prezentuje používaním tvarov zámen (Vy – 

vy, Vám – vám, Vás – vás), ktoré sú znakom prejavu úcty v komunikácii a signalizujú 

oslovovanie vykaním vo vzťahu k jednej osobe, resp. oslovovanie skupiny (masy) prijí-

mateľov.  

 

Záver 

Na záver môžeme konštatovať, že v prostredí marketingovej komunikácie, a teda aj 

reklamy, sa využívajú všetky teoreticky vymedzené typy komunikačných situácií, pričom 

integrovaná marketingová komunikácia kladie dôraz na aktívny kontakt s klientom a aj na 

zvýšenie miery komunikácie s ním. Tento fakt však nemôže viesť k nekritickému zahlteniu 

potenciálneho klienta rôznymi formami komunikačných nástrojov, ktoré už nie je schopný 

percipovať.   

Výber vhodného druhu komunikácie v marketingovom prostredí aj pri odovzdávaní 

reklamného posolstva je veľmi dôležitý. Komunikáty, ktoré sme v našom príspevku 

využili, potvrdzujú, že v rámci komunikácie sa preferuje blízky kontakt s potenciálnym 

klientom, prejavovanie úcty, ktoré má svoj rámec nielen v interpersonálnej, ale aj v ma-

sovej komunikácii, využívanie základných nástrojov (reklamný argument, značka, názov 

produktu, využívanie adekvátneho textu, obrazu, grafickej podoby, logického uspo-

riadania, suprasegmentálnych javov, neverbálnej komunikácie a pod.), ale aj využívanie 

textov s preferenciou menných slovných druhov a špecificky aj čísloviek.  

Snaha o naplnenie potrieb viazaných na marketingovú komunikáciu do istej miery 

mení štandardné modely interpersonálnej i masovej komunikácie. Jasne poukazuje na 

aplikáciu všetkých identifikovaných komunikačných situácií v marketingovej praxi, ktoré 

obohacuje o špecifické prvky, ktoré môžu z hľadiska pôsobenia správ na zvolený segment 

trhu zohrávať významnú úlohu.  
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Apely sociálnej reklamy proti fajčeniu 

Typy apelov využívaných v sociálnej reklame proti fajčeniu a ich efektivita 

Appeals of social advertising against smoking 

Types of appeals used in social advertising against smoking and their effectiveness  

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

 

Abstrakt 

Cieľom nasledujúceho textu je poskytnúť podklad k vytvoreniu efektívnych kampaní proti 

fajčeniu. Štúdia preto rozoberá jednotlivé aspekty vnímania reklamy ako takej. 

Podrobnejšie rozoberá jednotlivé typy apelov využívané sociálnou reklamou proti fajčeniu, 

ktoré na základe príkladov z praxe podrobne kategorizuje. Štúdia ďalej ponúka rôzne 

názory na efektivitu sociálnej reklamy proti fajčeniu a hľadá odpovede na otázky či môže 

byť sociálna reklama proti fajčeniu vôbec efektívna a ak áno, aký typ takejto reklamy môže 

byť efektívny. 

 

Kľúčové slová  

sociálna reklama, fajčenie, apel, strach, humor, sex 

 

Abstract 

In our study we aim to provide the basis for creating effective campaigns against smoking. 

The study discusses the individual aspects of advertising perception as such. The study 

discusses in more detail the different types of appeals used in social advertising against 

smoking. Different types of appeals are then categorized on the basis of practice examples. 

Further the study presents different views on the effectiveness of social advertising against 

smoking and also looks for answers to the question whether social advertising against 

smoking can be effective and, if so, what kind of advertising can be effective. 

 

Keywords  

social advertising, smoking, appeal, fear, humour, sex 
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Úvod 

V úvode textu vysvetľujeme, čo je úlohou sociálnej kampane proti fajčeniu a aké 

formy reklamy využíva. 

Priblížime si psychologické faktory, ktoré vplývajú na úspešnosť reklamy ako 

napríklad vnímanie, pozornosť, motivácia, pamäť a zabúdanie. 

Následne si zadefinujeme apely a argumenty ako nevyhnutnú súčasť každého 

reklamného pôsobenia. Bližšie sa budeme venovať najmä apelom. Jednotlivé typy apelov – 

racionálne, emocionálne a morálne si bližšie špecifikujeme priamo vo vzťahu k sociálnej 

reklame proti fajčeniu. Pokúsime sa najmä o vytvorenie zatiaľ chýbajúcej podrobnej 

špecifikácie apelov emocionálnych, ktoré majú najmä v sociálnej reklame proti fajčeniu 

najširšie zastúpenie. 

V záverečnej kapitole sa pozrieme na efektivitu sociálnych kampaní proti fajčeniu. 

Porovnaním názorov popredných odborníkov v tejto oblasti sa snažíme prísť na to, či je 

možné sociálnu reklamu proti fajčeniu vnímať ako efektívnu a potrebnú a aká by mala, 

respektíve nemala byť takáto reklama, aby mohla byť úspešná. 

 

Sociálna reklama proti fajčeniu 

Kampane proti fajčeniu najčastejšie využívajú formu klasickej reklamy v rozhlase, 

televízii, printovej a vonkajšej reklamy či reklamy na internete, práve pre možnosť zasiah-

nutia veľkého počtu ľudí naraz. V našej republike sú okrem formy klasickej reklamy časté 

aj PR články, reportáže a rubriky venované tejto problematike. A hoci na Slovensku to 

zatiaľ bežné nie je, v zahraničí proti fajčeniu bojujú aj využitím ambientných médií, 

guerillovými či virálnymi kampaňami. 

Úlohou týchto kampaní je vzdelávanie o škodlivosti fajčenia, prevencia, ale aj 

snaha motivovať súčasných fajčiarov k tomu, aby prestali fajčiť. Vytvoriť sociálnu 

reklamu, ktorá dokáže ovplyvniť postoje recipientov je veľmi náročné, no aj tu možno 

vychádzať zo znalostí komerčnej reklamy. Predpokladom pre úspešnú reklamu je model 

AIDA, ktorý hovorí, že reklama musí upútať pozornosť (Attention), vzbudiť záujem 

(Interest), vytvoriť u recipienta túžbu (Desire) a viesť k akcii (Action).
29

 Rovnaké pravidlá 

sa vzťahujú aj na sociálnu reklamu. Ak má byť účinná, musí upútať pozornosť a to 

dostatočne zaujímavým posolstvom, aby vytvorila záujem o posolstvo reklamy, ktoré 

                                                 
29

 KOTLER, P. et al. Principles of marketing (Fourth European Edition). Spain : Mateu-Cromo Artes 

Graficas, 2005. s. 732. ISBN 978-0-273-68456-5. 
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pretrvá a ideálne vytvorila túžbu prestať fajčiť, ktorej zrealizovanie, snaha prestať, je 

v tomto prípade želanou akciou, ktorú chceme prostredníctvom reklamy dosiahnuť. 

 

Psychologické aspekty sociálnej reklamy 

Z psychologického hľadiska musí každá reklama, teda aj sociálna reklama proti 

fajčeniu – vzbudiť pozornosť, mali by ju fajčiari vnímať, zapamätať si ju a musí mať 

motivačnú kvalitu.
30

 Podobne ako komerčná reklama na to využíva apely a argumenty. Pre 

vytvorenie úspešnej sociálnej reklamy je preto dôležité poznať a pochopiť všetky tieto 

pojmy. 

 

Vnímanie 

„Reklama môže ovplyvniť správanie sa človeka len vtedy, keď prejde procesom 

prijímania (je vnímaná) a spracovania (je pochopená, zaradená a utriedená).“
31

 

Vnímanie je možné rozdeliť na zmyslové a kognitívne. Zmyslové sa uskutočňuje 

prostredníctvom zmyslov (čuchu, zraku, hmatu, chuti a sluchu), ktoré zaznamenávajú 

okolité podnety. Tie stoja za procesom prijímania reklamy. Následné spracovanie je 

výsledkom kognitívneho vnímania, ktoré sa uskutočňuje pomocou pozornosti, pamäti, 

myslenia, rozhodovania, obrazotvornosti a reči. Zovšeobecňuje prijaté informácie, čím 

umožňuje poznanie rôznych súvislostí. 

Dôležitým faktorom, ktorý treba brať do úvahy, je selektivita vnímania. „Človek 

vníma a spracováva podnety zo svojho prostredia podľa toho, čo je pre neho situačne 

dôležité, aké sú jeho hodnotové orientácie, potreby, záujmy, ciele a aké skúsenosti sú 

zaznamenané v jeho pamäti a v celkovom poznávacom systéme.“
32

 

 

Pozornosť 

Selektivita vnímania je základnou črtou pozornosti. „Vplyvom pozornosti 

zameriavame a sústreďujeme svoje vedomie na vnímaný objekt, situáciu alebo na určitú 

činnosť.“
33

 

                                                 
30

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 108-188. ISBN 978-80-247-4005-8. 
31

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 88. ISBN 978-80-247-4005-8. 
32

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 88. ISBN 978-80-247-4005-8. 
33

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 108. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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Môže byť mimovoľná alebo zámerná. Zámerná pozornosť je vedomé a zámerné 

sústredenie sa napríklad na predmet práce, učenie a podobne. Mimovoľná pozornosť je 

u človeka prvou získanou (a reklama sa snaží práve ju vyvolať). Je to vnímanie okolitých 

podnetov, ktoré človek vníma inštinktívne, podobne ako zvieratá, najmä z dôvodu ochrany 

života. Podnety, ktoré na človeka pôsobia je možné rozčleniť na bezvýznamné – také ktoré 

neprinášajú riziká ani výhody, šance, ktoré prinášajú určitú výhodu a podnety súvisiace 

s nebezpečenstvom.  

Reklama proti fajčeniu z nich využíva opodstatnene najmä nebezpečenstvo, no jej 

tvorcovia by nemali zabúdať, že ak je hrozba priveľká, môže človeka prinútiť k úteku pred 

posolstvom skôr, než sa dozvie, ako tejto hrozbe zabrániť. 

 

Motivácia 

Reklama môže želateľne ovplyvniť správanie sa recipientov len ak má motivujúcu 

kvalitu. Motivácia predstavuje „vnútorné energetizujúce sily, ktoré stoja za každým naším 

konaním. Dáva podnet k naštartovaniu ľudskej činnosti, určuje smer a intenzitu 

motivovanej činnosti a je tiež zodpovedná za dĺžku jej trvania.“
34

 Preto, ak je cieľom 

reklamy presvedčiť recipientov, aby prestali fajčiť, musí ich k tomu dostatočne motivovať. 

Zdrojov motivácie je niekoľko. Sú to: 

● potreby, ktoré má človek vo svojom živote a sú preňho rôzne dôležité. Význam 

jednotlivých potrieb zobrazuje Maslowova pyramída potrieb (pozri obrázok č. 1), 

na ktorej môžeme vidieť prioritu rôznych potrieb od základných, ktoré sú dôležité 

pre samotné prežitie (spodok pyramídy) až po tie najdôležitejšie pre spokojný život 

človeka (vrch pyramídy);  

● emócie; 

● návyky (zautomatizované činnosti, ktoré vznikli opakovaním); 

● hodnoty; 

● ideály; 

● záujmy. 

 

                                                 
34

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 117. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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Obr. č. 1 – Maslowova pyramída potrieb 

 

Väčšina zdrojov motivácie je veľmi subjektívna – líši sa pri každom recipientovi 

a hoci je možné zovšeobecniť určité spoločné charakteristiky pre vybrané cieľové skupiny, 

od recipienta k recipientovi sa navzájom líšia. Keďže potreby a emócie sú veľmi 

významné, pretože tie majú všetci ľudia rovnaké, líši sa ich intenzita, citlivosť pri ich 

vnímaní, ale samotné druhy potrieb (bezpečia, sebarealizácie...) či emócií (smútok, 

šťastie...) sú vlastné všetkým ľuďom. 

 

Pamäť a zabúdanie 

Pamäť je zložená z troch procesov. Prvým je elementárna senzorická pamäť, ktorá 

predstavuje zachytenie podnetu zmyslami a trvá iba 1 – 4 sekundy. Tie podnety, na ktoré 

bola zameraná pozornosť alebo boli mimovoľne vo vnímaní významné, preniknú do 

krátkodobej pamäte, ktorá trvá 18 – 20 sekúnd. Následne, ale s omnoho väčšou selektivi-

tou, podnety na ktoré bola zameraná pozornosť a ktoré boli považované za kvalitné 

informácie, či už svojou novosťou, kontrastom, užitočnosťou a podobne, preniknú do 

dlhodobej pamäte, kam sa snaží preniknúť aj reklama. Z nej sa potom môžu informácie 

znovu vybavovať v procese opätovného poznania, ktoré nastáva pri stretnutí sa s novou 
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alebo podobnou informáciou. Pre opätovné poznanie sú veľmi dôležité asociácie, teda 

určité spojenia, ktoré si človek pri vnímaní informácie vytvoril v mysli a ktoré sa mu 

s touto informáciou spájajú. Najčastejšie sú utvárané na základe podobnosti, ale naopak aj 

kontrastu informácií. 

Významný vplyv má aj zabúdanie, ktorého krivka je charakterizovaná prvotným 

rýchlym zabúdaním, no následne sa táto krivka ustáli a uchované informácie sa stávajú 

trvalé (pozri obrázok č. 2). Preto je dôležité, aby sa aj posolstvá sociálnej reklamy proti 

fajčeniu recipientom pripomínali, najlepšie však v rôznych variáciách, keďže opakovanie 

tej istej informácie, v tej istej podobe je rýchlo vnímané ako vtieravé a posolstvo igno-

rované. Preto by sa kampane proti fajčeniu mali vyskytovať často, v určitých intervaloch, 

podľa zohľadnenia krivky zabúdania, pretože – ak aj kampaň upúta pozornosť, je vnímaná 

a má dostatočnú motivačnú kvalitu – je na nič, pokiaľ na ňu recipient po čase zabudne. 

 

 

Obr. č. 2 – Ebbinghausova krivka zabúdania 

 

Apely a argumenty 

„Reklamný argument je základným stavebným kameňom reklamného textu. Ide tu 

o fakty, ktoré textár pretvára do podoby argumentov, ktoré majú potenciál presvedčiť silou 

svojej logickej väzby – niektoré argumenty možno využiť, respektíve pretvoriť na apely.“
35

 

                                                 
35

 HORŇÁK, P. Kreativita v reklamě. Zlín : VeRBuM, 2014. s. 119. ISBN 978-80-87500-49-1. 
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Argumenty sa na rozdiel od apelov viažu skôr na racionálnu stránku ľudskej 

psychiky a apely skôr na emocionálnu, hoci poznáme aj apely racionálne. V praxi je ich 

často ťažké rozlíšiť. 

Apel možno chápať ako „odvolanie sa na niečo, ako výzvu, oslovenie, stimul, 

podnet. Jeho funkciou je zasiahnuť cieľové publikum v súlade s jeho potrebami.“
36

 Úlohou 

apelov je tak „ovplyvňovanie názorov, postojov a hodnôt tak, aby značka, produkt, služba 

alebo konanie sa stalo i objektom pozornosti záujmu, túžby a činnosti recipienta a aby 

výsledok tohto pôsobenia sa fixoval v jeho pamäti“.
37

 

Apely sa najčastejšie delia na racionálne a emocionálne, no Kotler, Roberto a Lee 

okrem toho hovoria aj o apeloch morálnych. 

 

Racionálne apely 

„Racionálne apely zdôrazňujú nejakú informáciu, vzťahujúcu sa k produktu. 

Najčastejšie sa týka jeho vlastností (technických alebo marketingových, ako je napríklad 

cena) alebo spôsobu použitia (čo je možné jeho použitím dosiahnuť).“
38

  

Na vzbudenie racionálnych apelov sa využívajú viaceré prostriedky. Najčastejšie sú 

to rôzne štatistiky z testovania, referencie odborníkov, vyjadrenia známych osobností či, 

naopak, obyčajných ľudí. 

V sociálnej reklame proti fajčeniu sa tento druh apelov veľmi nevyužíva, ale 

niekoľko príkladov je možné predsa len nájsť. Zvyknú sa využívať štatistiky či iné exaktné 

informácie ako je napríklad počet úmrtí v dôsledku fajčenia, množstvo škodlivých látok 

v cigaretách a podobne (pozri obrázok č. 3). Vyjadrenia odborníkov o škodlivosti fajčenia 

sa využívajú najmä v televíznych vystúpeniach a PR článkoch. Môžu využiť aj známe 

osobnosti (pozri obrázok č. 4). Hoci sa tak nedeje často, najmä mladých by mohlo pre-

svedčiť, že ich idol je odporcom fajčenia. Táto reklama využíva najčastejšie najmä 

jednoduchých ľudí, ktorí trpia alebo trpeli nejakou chorobou v dôsledku fajčenia či, 

naopak, bývalých fajčiarov, ktorí motivujú súčasných, aby tiež prestali fajčiť (pozri 

obrázok č. 5). Tieto prostriedky sa však v reklame proti fajčeniu využívajú ako primárne – 

väčšinou sú len doplnením emocionálnych apelov. 

                                                 
36

 VOPÁLENSKÁ, E. Reklamný text. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra 

marketingovej komunikácie, 2009. s. 36. ISBN 978-80-970247-2-7. 
37

 VOPÁLENSKÁ, E. Reklamný text. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra 

marketingovej komunikácie, 2009. s. 36. ISBN 978-80-970247-2-7. 
38

 BAČUVČÍK, R., HARANTOVÁ, L. Sociální marketing. Zlín : VeRBuM, 2016. s. 109. ISBN 978-80-

87500-80-4. 
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Obr. č. 3 – Racionálny apel, využívajúci k presviedčaniu exaktnú informáciu 

 

 

Obr. č. 4 – Racionálny apel, využívajúci k presviedčaniu známu osobnosť 
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Obr. č. 5 – Racionálny apel, využívajúci k presviedčaniu zástupcu cieľovej skupiny 

 

Emocionálne apely 

Emócie sú prejavom „spontánnej reakcie na vnútorné a vonkajšie podnety“
39

, ktoré 

sú ľahšie zapamätateľné a intenzívnejšie vnímané než argumenty. Pre sociálnu reklamu sú 

kľúčové, pretože vedú k zmene správania skôr než logika.
40

 Sú dôležité na pritiahnutie 

pozornosti, ale aj na uchovanie informácií v pamäti. Vzťah medzi emocionálnymi 

a racionálnymi apelmi je taký, že vďaka emóciám si človek uchová v mysli racionálnu 

informáciu.  

Reklama využíva mnohé emócie, no za najčastejšie využívané v komerčnej aj v so-

ciálnej reklame sa považujú humor, strach a sex, respektíve erotika.  

Sociálna reklama vo všeobecnosti, a teda aj reklama zameraná proti fajčeniu, bojuje 

s hlavným problémom a tým je miera intenzity využitia rôznych emócií. Príliš slabé emo-

cionálne podnety nie sú dostatočné na upútanie pozornosti a príliš silné, odtŕhajú pozor-

nosť od samotného posolstva. Krivka miery pôsobenia emócií v reklame má preto tvar 

prevráteného „U“. Najúčinnejšie sú kampane so strednou intenzitou emócií.
41

 Odhadnúť 

ideálnu mieru v praxi nie je ľahké a treba brať do úvahy aj fakt, že každý človek má inú 

citlivosť vnímania pre rôzne druhy emócií. 

                                                 
39

 BAČUVČÍK, R., HARANTOVÁ, L. Sociální marketing. Zlín : VeRBuM, 2016. s. 111. ISBN 978-80-

87500-80-4. 
40

 VOPÁLENSKÁ, E. Reklamný text. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra 

marketingovej komunikácie, 2009. s. 39. ISBN 978-80-970247-2-7. 
41

 VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy (4. rozšírené a aktualizované vydanie). Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 184. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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Humor v sociálnej reklame proti fajčeniu 

Humor je často definovaný ako najúčinnejší a najobľúbenejší apel v reklame, hoci 

v sociálnej reklame, a špeciálne v reklame proti fajčeniu to, zrejme, neplatí. Humor 

vzbudzuje pozitívne emócie, môže zjemniť pôsobenie apelu strachu a sexu, ak sa využíva 

v kombinácii s nimi. Je účinný pre dosiahnutie pozornosti, zvýšenie záujmu a udržanie 

informácie v pamäti. No na druhej strane, pri citlivých témach môže uškodiť, často môže 

stlmiť samotné posolstvo kampane a nepodporuje proces presviedčania. Najmä posledný 

bod je zjavným obmedzením pre jeho využitie v reklame proti fajčeniu. Sociálna reklama 

vo všeobecnosti upozorňuje na problémy, takže humor s jeho schopnosťou zaujať, by 

mohol byť vhodným prostriedkom. Avšak cieľom reklamy proti fajčeniu nie je informovať 

ľudí o tom, že fajčenie škodí, ale primárne sa ich snaží priviesť k správnym návykom 

a teda k tomu, aby prestali fajčiť, respektíve ani nezačali. Na to je potrebné ich presvedčiť, 

čo v silách humoru nie je. 

Napriek tomu sa humor v reklame proti fajčeniu využíva, väčšinou však iba 

v kombinácii s apelom strachu, práve pre jeho schopnosť zjemniť ho. Do pozornosti treba 

dať aj špecifické formy humoru, ktoré sú pre boj proti fajčeniu omnoho lákavejšie. „Patrí 

sem predovšetkým jemný výsmech – irónia, ostrý výsmech – satira, či bezohľadný 

výsmech – sarkazmus.“
42

 Reklama proti fajčeniu ich občas využíva, keď sa napríklad 

vysmieva hlúpemu správaniu fajčiarov, teda fajčeniu. Príkladom môže byť reklama 

zobrazujúca psa s cigaretou spolu s vetou „Hej, ja som pes a aké je tvoje ospravedlnenie?“ 

(pozri obrázok č. 6), čím kampaň poukazuje na to, aké hlúpe je fajčenie. Pes sa môže 

ospravedlniť tým, že je pes, a teda nie je schopný uvažovať tak ako človek, ale ako si 

potom hlúpe správanie obháji človek? Tento humorný apel možno pochopiť aj ako apel 

strachu zo straty sociálneho statusu, ktorý je spomínaný ďalej, pretože ukazuje, že fajčenie 

je hlúpe a fajčiari sú potom vnímaní ako hlupáci. A nikto nechce vyzerať ako hlupák.  

 

                                                 
42

 HORŇÁK, P. Kreativita v reklamě. Zlín : VeRBuM, 2014. s. 123. ISBN 978-80-87500-49-1. 
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Obr. č. 6 – Humor s použitím irónie v kombinácii s apelom strachu zo straty sociálneho 

statusu 

 

Humor sa dá vzbudiť aj absurdnými zobrazeniami (akým je aj spomínaný fajčiaci 

pes) a použitím rôznych paradoxov. Môže to byť napríklad reklama, pri ktorej recipient 

vďaka určitým poznatkom a asociáciám predpokladá záver posolstva, no ten je zmenený 

celkom neočakávane, mimo zaužívaného a predpokladaného. Príkladom môže byť zmena 

známeho vizuálu „Marlboro mana“ propagujúceho cigarety, na sociálnu reklamu zdôrazňu-

júcu nebezpečenstvo pasívneho fajčenia. V nej kovboj nesedí hrdo na svojom koni, pretože 

kôň leží vedľa neho mŕtvy, keďže „Marlboro man“ na ňom celý život jazdil a pri tom fajčil 

a kôň dýchal jeho dym (pozri obrázok č. 7). Keďže takmer všetci ľudia niekedy videli 

vizuály s „Marlboro manom“, takáto zmena je neočakávaná a v dôsledku toho komická. 
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Obr. č. 7 – Humor s využitím prekvapivého zvratu v zdanlivo očakávanom posolstve 

 

Vhodným pre kampane proti fajčeniu sa zdá byť aj čierny humor, ktorý svojím 

vtipom zjemňuje typicky hrôzostrašné tvrdenia o tom, že fajčenie zabíja či spôsobuje 

rakovinu. Pôsobí dobre hlavne na upútanie pozornosti a zvyšuje zapamätateľnosť reklamy 

(pozri obrázok č. 8). 

 

 

Obr. č. 8 – Čierny humor v kombinácii s apelom strachu zo smrti 
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Sex a erotika v sociálnej reklame proti fajčeniu 

Podobne, ako v prípade humoru, aj sex a erotika nebývajú v reklame proti fajčeniu 

dominantnýé, ale sú to len sprievodné apely. Erotika sa zobrazuje najčastejšie v kontexte 

straty príťažlivosti (pozri obrázok č. 9). 

 

 

Obr. č. 9 – Erotický apel v kombinácii s apelom strachu zo straty príťažlivosti 

 

Celkom originálnym prípadom využitia apelu sexu je francúzska kampaň „Tabacco 

slaves“ so sloganom „Fajčiť znamená byť otrokom tabaku“, ktorá fajčenie prirovnáva 

k sexuálnemu otroctvu (pozri obrázok č. 10). Táto reklama bola považovaná za veľmi 

kontroverznú a pre námietky verejnosti musela byť nakoniec zrušená. 
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Obr. č. 10 – Kampaň „Tabacco slaves“ 

 

V reklame proti fajčeniu sa často využíva nahota, no väčšinou nie ako prostriedok 

na vzbudenie sexuálnej túžby, ale skôr na zdôraznenie zraniteľnosti zobrazovanej osoby. 

Tá môže byť prezentovaná ako obeť nejakej choroby v dôsledku fajčenia, napríklad 

impotencie (pozri obrázok č. 11).  
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Obr. č. 11 – Využitie nahoty pre zvýraznenie zraniteľnosti zobrazovanej postavy 

 

V iných prípadoch je nahota využitá jednoducho z dôvodu grafickej čistoty vizuálu. 

Napríklad pri zobrazení náhľadu do vnútra organizmu na zničené pľúca, pri ktorom by 

oblečenie na postave pôsobilo rušivo (pozri obrázok č. 12). 
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Obr. č. 12 – Využitie nahoty z dôvodu grafickej čistoty vizuálu 

 

Strach v sociálnej reklame proti fajčeniu 

Najčastejším apelom sociálnej reklamy je strach a často až brutalita. Naháňanie 

strachu recipientom nie je samoúčelné, ale ide o to „..ukázať ľuďom, a to väčšinou 

drastickým spôsobom, aké nechcené následky môže mať zanedbanie určitého správania sa. 

Týmto spôsobom majú byť ľudia motivovaní k zodpovednému správaniu sa...“
43

 

Sociálna reklama je ako jediná oprávnená využívať takéto intenzívne negatívne 

emócie práve pre ušľachtilosť jej zámerov. Avšak najmä pri skutočne brutálnych zobraze-

niach sa naskytá otázka či je tomu naozaj tak, či je to skutočne nutné a efektívne. 

Je dôležité zohľadniť intenzitu strachu, ktorú reklama vyvoláva. Veľmi slabá 

intenzita nebude účinná, pretože ju recipient nebude vnímať ako hrozbu a naopak pri veľmi 

veľkej hrozbe recipient môže nadobudnúť pocit, že jej nemá ako predísť. Preto je dôležité 

využiť primeranú dávku strachu, ktorá si získa pozornosť, ktorá presvedčí recipienta, že 
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hrozba je preňho aktuálna, ale zároveň mu spolu s hrozbou ponúkne aj riešenie, ako jej 

predísť alebo ako ju odstrániť. 

Reklama, ktorá oznamuje, že fajčenie zabíja, škodí zdraviu a podobne nemá silu 

motivovať fajčiarov k tomu, aby prestali fajčiť, lebo môžu nadobudnúť pocit, že keď 

fajčenie spôsobuje rakovinu, toto ochorenie môže vzniknúť aj v čase, keď už fajčiar 

nefajčí. Preto mu už nepomôže, že prestane fajčiť. Ak je zobrazenie zdravotného rizika 

navyše priveľmi drastické, recipienti sa od neho buď odvrátia, alebo sa naň budú snažiť 

rýchlo zabudnúť (pozri obrázok č. 13). 

 

 

Obr. č. 13 – Apel strachu zo zdravotných dôsledkov fajčenia s využitím drastickosti 

a brutality 

 

Sociálna reklama proti fajčeniu využíva rôznu intenzitu a rôzne formy strachu, 

ktoré vyplývajú najmä z ľudských potrieb a strach vzniká tým, že sa tieto potreby 

nenaplnia. Najčastejšie apeluje na potrebu bezpečia vlastného a to, buď vyvolaním strachu 

z hroziacej choroby a zdravotných problémov (pozri obrázok č. 14), či priamo zo smrti 

(pozri obrázok č. 15), alebo vyvolaním strachu o blízkych ľudí, najčastejšie detí, ktoré sú 

ohrozené pasívnym fajčením (pozri obrázok č. 16) alebo fajčením v tehotenstve (pozri 

obrázok č. 17). Sú to teda kampane, ktoré varujú pred zdraviu škodlivými účinkami fajče-

nia a pasívneho fajčenia.  
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Obr. č. 14 – Apel strachu zo zdravotných dôsledkov fajčenia využívajúci originálne 

zobrazenie 
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Obr. č. 15 – Apel strachu zo smrti využívajúci originálne zobrazenie 
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Obr. č. 16 – Apel strachu o bezpečnosť detí, ktoré sú ohrozené pasívnym fajčením 

 

 

Obr. č. 17 – Apel strachu o bezpečnosť detí, ktoré sú ohrozené fajčením v tehotenstve 
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Je to paradox, no potreba bezpečia je u človeka na druhom najnižšom stupni, zatiaľ 

čo potreba uznania je na druhom najvyššom, ako je možné vidieť na Maslowovej pyramíde 

potrieb (pozri obrázok č. 1). To si zrejme uvedomili aj reklamní tvorcovia, pretože v po-

sledných rokoch bolo možné vidieť aj kampane proti fajčeniu, ktoré apelovali na potrebu 

uznania. Sem možno zaradiť kampane apelujúce strachom zo straty príťažlivosti, pretože 

byť uznaný za príťažlivého je pre človeka nepochybne dôležité (pozri obrázok č. 18). Iným 

spôsobom môže byť prezentovanie fajčenia ako hlúpeho správania sa, vďaka čomu fajčiari 

pôsobia ako hlupáci, čo tiež ohrozuje ľudskú potrebu po uznaní. Príkladom je už spomí-

naný vizuál fajčiaceho psa (pozri obrázok č. 6). Podobným prostriedkom je zobrazenie 

fajčenia ako nevkusného správania sa v spoločnosti. Sem možno zaradiť kampaň zobra-

zujúcu napríklad ženu, ktorá sa v spoločnosti špára v nose alebo si v nej prdne a toto 

správanie je tu ironicky zobrazené ako príťažlivé. Nový význam dodáva až slovné 

vyjadrenie, v ktorom sa jasne hovorí, že spoločenské špáranie sa v uchu či prdenie je 

rovnako absurdné, ako spoločenské fajčenie (pozri obrázky č. 19 a č. 20). Práve vďaka 

absurdnému spojeniu protichodných prvkov s využitím irónie je táto kampaň rovnako 

dobrým príkladom pre využite humoru. Je to jasný dôkaz, že apely strachu, sexu a humoru 

sa aj v sociálnej reklame proti fajčeniu veľmi často prelínajú a s výnimkou drastických 

zobrazení zdravotných rizík, väčšinou nemožno vyčleniť reklamu iba s jedným konkrét-

nym apelom. 
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Obr. č. 18 – Apel strachu zo straty príťažlivosti 
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Obr. č. 19 – Apel strachu zo straty sociálneho statusu, respektíve príťažlivosti v kombinácii 

s humorom 

 

 

 

Obr. č. 20 – Apel strachu zo straty sociálneho statusu, respektíve príťažlivosti v kombinácii 

s humorom 

 

Morálne apely 

Sú kombináciou apelov racionálnych a emocionálnych. Snažia sa recipientovi ho-

voriť, čo je správne a ako by sa mal správať. Sú časté najmä pri fundraisingových kampa-

niach (kampane, ktoré zbierajú finančné a iné prostriedky pre nejakú prospešnú činnosť), 

kampaniach týkajúcich sa zraniteľných osôb, v oblasti kultúry a podobne.
44

 

Sociálna reklama proti fajčeniu využíva tento druh apelu najčastejšie v kampaniach 

zameraných na ochranu zraniteľných osôb, najmä detí, pomocou ktorých sa snaží rodičov 

fajčiarov presvedčiť, že nie je správne, aby fajčili. A to aj za predpokladu, že to nerobia 

v prítomnosti detí a neohrozujú ich pasívnym fajčením. Napriek tomu by však nemali 

fajčiť, pretože deti od nich ľahko odpozorujú nesprávne návyky. Výborným príkladom je 
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kampaň s heslom „Just like mommy“ (Ako mamička), ktorá veľmi sofistikovaným spô-

sobom varuje pred detským napodobňovaním správania sa rodičov. Na vizuále je 

zobrazená krabička cigariet, v ktorej sú však cigarety namiesto bežného cigaretového 

papierika obalené v papieriku, aký býva na pastelkách (pozri obrázok č. 21). Pastelky 

celkom jednoznačne symbolizujú dieťa a navyše jasne evokujú situácie z bežného života, 

keď sa deti práve s ceruzkami či pastelkami hrajú na to, že fajčia rovnako ako dospelí v ich 

okolí. 

 

 

Obr. č. 21 – Morálny apel upozorňujúci na to, že fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti 
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Podobne, ako pri emocionálnych apeloch, aj tu je veľmi dôležitá ich intenzita, 

pretože ľudia nemajú radi, keď im niekto diktuje, čo majú robiť. Preto ich treba v tomto 

smere vychovávať apelmi rozumnej miery. 

 

Efektivita sociálnej reklamy proti fajčeniu 

Na účinnosť sociálnej reklamy proti fajčeniu existuje viacero názorov. Mnohé 

z nich vyzdvihujú jej nevyhnutnosť, dôležitosť informovať verejnosť o rizikách fajčenia 

a obhajujú tým využitie často drastických motívov, ako nevyhnutných pre zasiahnutie 

recipientov. Tomu však odporuje výskum dánskeho vedca M. Lindstroma z roku 2009 

„Why The Death Makes You Smoke“ (Prečo vás smrť núti fajčiť), ktorý prebiehal pomo-

cou magnetickej rezonancie mozgu recipientov počas premietania viacerých typov reklamy 

proti fajčeniu. V ňom odhalil, že príliš drastické, šokujúce a brutálne zobrazenia nielenže 

nemajú želaný efekt, ale majú efekt presne opačný a u recipientov zvyšujú chuť na 

cigaretu. Takéto výjavy stimulujú tú istú časť mozgu, ktorá sa spája s odmeňovaním, 

chúťkami a závislosťou, a teda aj s túžbou na cigaretu. Účastníkom výskumu tento vedec 

okrem protifajčiarskych vizuálov premietol aj kampane tabakových spoločností – teda 

reklamu priamo propagujúcu cigarety. Podľa jeho slov „Otvorená, priama a vizuálne 

jednoznačná antireklama viac podporovala fajčenie, než akákoľvek reklama tabakových 

koncernov.“
45

 

Podobné techniky výskumu uplatnila aj G. Calvertová, ktorá ňou skúmala slovné aj 

obrazové varovania na cigaretách a pri nich zistila rovnako vysokú aktivitu tej istej časti 

mozgu ako Lindstrom. Odôvodňuje to tým, že na mozog omnoho viac než slová a obrazy 

pôsobia asociácie a reklamu proti fajčeniu si recipienti pochopiteľne asociujú s fajčením. 

Podľa nej „Výstraha pred agóniou, ktorú fajčenie môže spôsobiť, skĺzne po povrchu 

vedomia a rýchlo doznie. Naopak, pripomienka fajčenia vyvoláva chuť na cigaretu.“
46

 

Hoci sú tieto zistenia šokujúce, nedá sa povedať, že by bolo možné sociálnu 

reklamu proti fajčeniu zavrhnúť ako celkom neefektívnu. Tieto výskumy síce ukázali 

okamžitú zvýšenú chuť na cigaretu pri vnímaní reklamy, no podstatná je najmä ich 
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dlhodobá motivačná sila, ktorou sa v spomínaných výskumoch nezaoberali a ktorá sa, 

naopak, v iných výskumoch preukázala. 

Z americkej štúdie z apríla 2012 je zjavné, že o čo väčšmi sú ľudia vystavení 

sociálnej reklame proti fajčeniu, o to menej fajčia a o to väčšia je ich motivácia prestať.  

Podľa tohto výskumu nezáleží na tom, čo ľuďom reklama hovorí, ale ide hlavne o to, aby 

im to hovorila vo veľkom objeme.
47

 

H.-J. Peak (odborná asistentka na Fakulte žurnalistiky a masmediálnej komunikácie 

na UGA Grady, univerzite v Georgii) zistila, že sociálna reklama je najúčinnejšia, ak si 

najmä mladí ľudia myslia, že ich rovesníci takúto reklamu vnímajú. Je to podľa nej 

dôležitejšie ako skutočné aktuálne správanie. Pre jedincov nie je dôležité, ako ich rovesníci 

reagujú na protifajčiarske kampane, ale ako si myslia, že na ne reagujú. Výsledkom pre 

reklamu proti fajčeniu je tak podľa nej nekoncentrovať sa na ovplyvňovanie postojov 

k fajčeniu u jednotlivcov, ale pomáhať meniť sociálne normy súvisiace s fajčením. 

Kampane by sa mali realizovať s dôrazom na neprerušovanú, dlhoročnú snahu.
48

 

Napriek výskumu Lindstroma sa ukazuje, že sociálna reklama môže byť efektívna, 

dôležité je však čo a akým spôsobom zobrazuje. Štúdie dokazujú, že najúčinnejšie sú tie 

sociálne kampane, ktoré vzbudzujú emócie a to najmä ich grafickým prevedením, pretože 

sa tým dostanú do centra pozornosti cez množstvo iných posolstiev, ktorým sú ľudia denne 

vystavení.
49

 Tu však nastáva veľký rozpor medzi tým, aké emócie a v akej miere by mali 

kampane vzbudzovať. Príliš šokujúce a drastické zobrazenia sa ukázali byť neefektívne, no 

napriek tomu viacerí tvrdia, že reklama proti fajčeniu by mala využívať práve silné 

negatívne emócie, ako strach a hnev
50

. Iní naopak tvrdia, že účinnejšie sú skôr pozitívne 

emócie v zmysle ukazovania výhod, ktoré človek získa, ak fajčiť nebude
51

. 

                                                 
47

 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO.  Anti-tobacco TV ads help adults stop smoking, study finds. 

[online]. ScienceDaily. 2012. [citované 2016-01-31]. Dostupné na: < 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120419132503.htm>. 
48

 UNIVERSITY OF GEORGIA.  Why Some Anti-smoking Ads Succeed And Others Backfire. [online]. 

ScienceDaily. 2007. [citované 2016-01-31]. Dostupné 

na:<https://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070719170315.htm>. 
49

 HEALTH BEHAVIOR NEWS SERVICE, PART OF THE CENTER FOR ADVANCING HEALTH. 

Graphic anti-smoking ads increase attempts to quit. [online]. ScienceDaily. 2012. [citované 2016-01-31]. 

Dostupné na:< https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121009092422.htm>. 
50

 DARTMOUTH COLLEGE.  Anti-smoking TV ads should use anger, study suggests. [online]. 

ScienceDaily. 2014. [citované 2016-01-31]. Dostupné na:< 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140429133813.htm>. 
51

 VALENT, D.  Prečo kampane proti fajčeniu a drogám zlyhávajú: Bumerangový efekt. [online]. Magazín 

Zázračný svet. 2016. [citované 2016-01-31]. Dostupné na:< http://invivomagazin.sk/preco-kampane-proti-

fajceniu-a-drogam-zlyhavaju-bumerangovy-efekt_460.html>. 



73 

 

Samotný strach má však viacero podôb a aj v sociálnej reklame ho možno využiť 

inak, než len drastickým zobrazením zdravotných dôsledkov fajčenia. Veľmi silnú 

motivačnú kvalitu môže mať strata sociálneho statusu. Strach z takejto straty je dokonca 

silnejší, než strach o zdravie, čo súvisí so spomínanou Maslowovou pyramídou potrieb 

(pozri obrázok č. 1). 

Dôležitým faktorom účinnosti je aj motivácia. Preto sa ako efektívnejšie ukazujú 

posolstvá o tom, prečo prestať fajčiť, než posolstvá, ktoré radia ako prestať.  

Dôležitá je aj voľba slov. Slová ako „skončiť“, „prestať“, „vzdať sa“ – reklama 

proti fajčeniu často využíva, no tie majú veľmi negatívne konotácie. Človek od malička 

počúva, aby sa nikdy nevzdával a preto môže takéto slová podvedome odmietať. Vhod-

nejšie by bolo nahradiť ich slovami ako „očistiť sa“, „zbaviť sa zlozvyku“ a podobne.
52 

 

Záver 

V texte sme s ohľadom na cieľ dostatočne objasnili základné psychologické faktory 

ako vnímanie, pozornosť, motivácia, pamäť a zabúdanie, ktorých pochopenie je nevy-

hnutné pre úspech akejkoľvek reklamy, teda pochopiteľne aj pre úspech sociálnej reklamy 

proti fajčeniu. Následne sme definovali a odlíšili od seba často zamieňané pojmy apely 

a argumenty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou reklamného pôsobenia. Apely sme rozdelili 

a bližšie špecifikovali podľa všeobecne uznávaného delenia na racionálne a emocionálne, 

a na menej známe, morálne. Emocionálne apely sme ďalej rozdelili na apely humoru, 

strachu alebo sexu. Všetky tieto apely sme charakterizovali s ohľadom na prax sociálnej 

reklamy proti fajčeniu s priloženými vizuálmi rôznych kampaní využívajúcimi daný apel.  

Pri bližšom skúmaní kampaní proti fajčeniu sme však zistili, že súčasné delenie 

apelov nie je pre sociálnu reklamu proti fajčeniu postačujúce. Preto sme analyzovali, trie-

dili a kategorizovali množstvo príkladov z praxe, až sme na základe ich spoločných čŕt 

vytvorili základy pre podrobnejšie delenie racionálnych, emocionálnych a morálnych 

apelov.  Zamerali sme sa najmä na apely emocionálne, pretože tie majú v sociálnej reklame 

proti fajčeniu najširšie zastúpenie. V praxi sa využívajú v rôznej miere intenzity a v rôz-

nych škálach danej emócie, preto deliť ich iba na apel humoru, strachu a sexu je určite 

obmedzujúce. Pri skúmaní rôznych vizuálov z praxe sme sa zamerali najmä na to, aký druh 

humoru či strachu, respektíve, akú formu zobrazenia sexu a erotiky reklamné pôsobenie 

využíva a našli sme nespočetné množstvo rôznych  emócií, ktoré sa v reklame využívajú. 

                                                 
52

 BROOKS, J.  Why Anti Smoking Ads Make You Smoke More, Waste Money and Gain Weight. [online]. 

Comfort Pit. 2014. [citované 2016-01-31]. Dostupné na: < http://comfortpit.com/anti-smoking-ads/>. 



74 

 

V texte sme uviedli a klasifikovali do skupín tie najfrekventovanejšie, no určite je možné 

ich nájsť aj viac. Uvedená klasifikácia by však mala ponúknuť dostatočné poznatky na 

vytvorenie podrobnejšieho delenia apelov, ktoré sa v sociálnej reklame proti fajčeniu 

využívajú.  

Celkovo považujeme sociálnu reklamu proti fajčeniu za veľmi aktuálnu tému, ktorá 

by si zaslúžila väčšiu pozornosť z hľadiska teórie, ale najmä praxe. Často je však možné sa 

stretnúť s názormi, ktoré spochybňujú jej význam a efektivitu. Preto sme preštudovali 

literatúru, hľadajúcu odpoveď na otázku, či je sociálna reklama proti fajčeniu efektívna, 

a ak áno, ako by mala, respektíve nemala vyzerať efektívna sociálna reklama proti 

fajčeniu. A rovnako, ako autori týchto viacerých výskumov, aj ja na záver dodávam, že 

sociálna reklama proti fajčeniu môže byť efektívna, ale len za predpokladu, že sa ňou 

nesnažíme ľudí iba zastrašiť či znechutiť odstrašujúcimi obrázkami, ale vtedy, ak k nej 

pristupujeme nápadito, rešpektujeme poznatky psychológie ľudského myslenia a správania 

a najmä, ak ide o dlhodobé a sústavné úsilie. 
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Public relations v praxi – nástroje PR, nekalé praktiky a etika 

Public relatons in praxis – PR tools, unfair practises and ethics 

Mgr. Filip Púchovský, PhD. 

 

Abstrakt 

Public relations sú súborom komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré svojou 

kombináciou ovplyvňujú verejnú mienku, a tak vytvárajú celkový obraz spoločnosti alebo 

značky a pomáhajú cieľovej skupine recipientov budovať si k nej pozitívny vzťah. Dá sa to 

dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ktoré sú, v závislosti od konkrétneho cieľa a cieľovej 

skupiny, viac či menej efektívne. Sú však nástroje public relations, ktoré sú s menšími 

odchýlkami použiteľné všeobecne takmer na každý druh komunikácie, či už ide 

o korporátne, produktové public relations, alebo internú komunikáciu. Táto štúdia stručne 

približuje najčastejšie používané nástroje public relations, ale aj nekalé praktiky, s ktorými 

sa, žiaľ, v praxi stretávame dodnes. S tým súvisí aj problematika etiky public relations, 

ktorej sa venujeme v záverečnej časti. 

 

Kľúčové slová  

public relations, media relations, verejnosť, médiá, etika 

 

Abstract  

Public relations are a set of communication activities and tools that in the right 

combination can influence public opinion and create an overall image of a company or 

brand and help the target group to build a positive relationship to it. This can be achieved 

in a variety of ways, which are more or less effective, depending on the specific target and 

the target group. However, there are public relations tools that are less widely applicable to 

almost every type of communication, whether corporate or product public relations, or 

internal communication. This study briefly approaches the most commonly used public 

relations tools, as well as the unfair practices that we unfortunately encounter in practice 

today. This is also related to the issue of public relations ethics, which we are dealing with 

in the final part. 

 

Keywords 

public relations, media relations, public, media, ethics 
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Úvod 

 

Public relations sú často veľmi úzko vnímané – laickou verejnosťou, aj časťou 

odbornej verejnosti, len na základe doslovného prekladu pojmu – vzťahy s verejnosťou. 

Šírka oblasti pôsobenia a najmä aktivít, ktoré v sebe odbor public relations zahŕňa je však 

oveľa komplexnejšia. Ide o súbor komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré svojou 

kombináciou ovplyvňujú verejnú mienku, a tak vytvárajú celkový obraz spoločnosti alebo 

značky a pomáhajú cieľovej skupine recipientov budovať si k nej pozitívny vzťah. Dá sa to 

dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ktoré sú, v závislosti od konkrétneho cieľa a cieľovej 

skupiny, viac či menej efektívne. Sú však nástroje public relations, ktoré sú overené časom 

a s menšími odchýlkami sú použiteľné všeobecne takmer na každý druh komunikácie, či 

už ide o korporátne, produktové public relations, alebo internú komunikáciu.  

Ešte stále sa však môžeme v praxi stretnúť aj s praktikami, ktoré sú klamlivé, 

zavádzajúce a pre konečného spotrebiteľa môžu byť dokonca nebezpečné. Snaha o ich 

elimináciu zosumarizovaním a dodržiavaním základných etických noriem je však 

celosvetovou iniciatívou, pričom Slovensko nie je výnimkou. 

 

Komunikačné prostriedky public relations 

 

Public relations sú často veľmi úzko vnímané laickou aj časťou odbornej verejnosti, 

len na základe doslovného prekladu pojmu – ako vzťahy s verejnosťou. Šírka oblasti 

pôsobenia a najmä aktivít, ktoré v sebe odbor public relations zahŕňa je však oveľa 

komplexnejšia. Ide o súbor komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré svojou kombináciou 

ovplyvňujú verejnú mienku, a tak vytvárajú celkový obraz spoločnosti alebo značky 

a pomáhajú cieľovej skupine recipientov budovať si k nej pozitívny vzťah. Dá sa to 

dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ktoré sú, v závislosti od konkrétneho cieľa a cieľovej 

skupiny, viac či menej efektívne. Nástroje public relations sú overené časom a s menšími 

odchýlkami sú použiteľné všeobecne takmer na každý druh komunikácie, či už ide 

o korporátne, produktové public relations, alebo internú komunikáciu.  

 

Media relations 

 

Najznámejším a najvyužívanejším nástrojom public relations sú media relations. Ide 

o relatívne mladý pojem, keďže donedávna sa pre rovnakú agendu využíval termín „press 
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relations“ (vzťahy s tlačou). „Vzhľadom k tomu, že dnešné médiá už nie je možné 

redukovať len na tlač, vznikol výstižnejší a korektnejší termín media relations – vzťahy 

s médiami“ (Tomandl, 2011). Public relations bývajú odbornou verejnosťou považované 

za synonymum media relations. Keďže media relations môžeme považovať za najvýznam-

nejšiu zložku public relations, nemôžeme hovoriť o jednom a tom istom význame. Kým 

public relations majú ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať vzťahy, media relations sú 

prostriedkom, ako to dosiahnuť.  Pojmu media relations a nástrojom využívaným na 

budovanie vzťahu s médiami sa bližšie venujeme v inej štúdii. 

 

Nástroje na oslovenie verejnosti 

 

Ako sme už upozornili, public relations sa nesústreďuje len na prácu a komunikáciu 

s médiami, ale zastrešuje aj množstvo iných aktivít, ktoré slúžia na budovanie vzťahov 

a ovplyvnenie mienky rôznych skupín verejnosti. Medzi tradične využívané PR nástroje 

patria: 

 

1. Lobbing 

Pojem „lobbing“ je často vnímaný veľmi negatívne, za čo môže predovšetkým 

jeho, verejnosťou preferovaný výklad, v ktorom je chápaný ako aktivita s cieľom ovplyv-

niť poslancov, zákonodárnu a výkonnú moc. (Co znamená to sprosté slovo lobbing?, 

2013). Podobne ho definuje aj Ftorek (2012), ktorý uvádza, že „lobbing je špecifický 

spôsob ovplyvňovania mienky, rozhodnutí a činov predstaviteľov, najčastejšie samo-

správnych orgánov a štátnych inštitúcií, za účelom presadenia záujmov určitej skupiny 

(väčšinou podnikateľskej alebo politickej).“ 

Medzi týmito definíciami však nájdeme jeden podstatný rozdiel, ktorý sa týka práve 

cieľovej skupiny, ktorú má lobbing ovplyvniť. Ftorek sa totiž neupína výhradne na 

spomínanú cieľovú skupinu s politickým pozadím, ale uvádza ju ako najčastejšie 

zasiahnutú týmto nástrojom public relations. Ide síce o aktivitu, ktorá vo všeobecnosti 

nepotrebuje a nevyhľadáva pozornosť médií, čo môže vyvolávať určité pochybnosti 

verejnosti, lobbing v rámci PR aktivít nepredstavuje nekalú alebo neetickú praktiku 

ovplyvňovania verejnej mienky. „Jej využívanie nezasahuje zďaleka len do sféry verejných 

záležitostí, ale býva stále viac prostriedkom uplatňovaným aj v hospodárskom živote“ 

(Svoboda, 2009). 
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Práve tu vidíme priestor, keď sa lobbing využíva nielen v rámci politickej sféry, ale 

aj v rámci B2B komunikácie (business-to-business, v preklade komunikácia medzi 

spoločnosťami). Rovnako možno lobbing využiť v rámci komunikácie s tretím sektorom. 

Čoraz viac sa používa aj pojem media lobbing, ktorý v rámci individuálneho 

ovplyvňovania redaktorov zväčša supluje pojem media relation. 

 

2. Sponzoring a CSR aktivity 

Pre potreby budovania imidžu organizácie alebo značky sa často využíva práve 

sponzoring. Pojem sponzoring definujeme v marketingovom ponímaní ako „akt posky-

tovania peňazí na televízny alebo rozhlasový program, webovú stránku, športovú udalosť 

alebo inú aktivitu výmenou za reklamu“ (sponsorship in Cambridge Business English 

Dictionary, online). V rámci public relations nehovoríme len o výmene za reklamu, ale 

skôr o aktivite vyjadrujúcej spoločenskú zodpovednosť firmy. Samozrejme, cieľom 

sponzoringu je v prvom rade byť videný, ale pre budovanie dobrého mena organizácie 

alebo značky je rovnako dôležité upozorniť aj na fakt, že sa rozhodla podporiť osobu alebo 

osoby (či už ide o športovca, znevýhodnené osoby, a pod.), organizáciu (neziskovú 

organizáciu, zdravotnícku organizáciu, a pod.), podujatie (športové podujatie, kultúrne 

podujatie, konferenciu, a pod.) alebo inú aktivitu celospoločenského významu. Príkladom 

je aktivita značky pánskej kozmetiky Dove Men+Care, ktorá v roku 2015 podporila 

celosvetovú kampaň na prevenciu rakoviny semenníkov „Movember“. Okrem finančnej 

podpory organizátora lokálnej zbierky v Českej republike a na Slovensku, podporila 

projekt v rámci PR aktivít aj medializáciu tejto zbierky a aktivít spojených s edukáciou 

verejnosti. Rovnako spoluprácu s hnutím Movember pretavila aj do internej PR 

komunikácie, keď vyzvala zamestnancov, aby sa zapojili do Movember výzvy a nechali si 

počas novembra narásť bradu. Následne s vybranými  dvanástimi z nich nafotila kalendár, 

ktorý získali ako odmenu. 

Tu sa dostávame do prieniku s aktivitami organizácie alebo značky, ktoré spadajú 

pod CSR
53

. Práve zapájanie sa spoločností do aktivít podporujúcich ich imidž a verejné 

vnímanie ako „spoločensky zodpovedných firiem“, prospieva získavaniu sympatií verej-

nosti. Nemusí ísť pritom zákonite o finančnú podporu. V rámci CSR aktivít možno využiť 

                                                 
53

 CSR (Corporate social responsibility) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec 

dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do 

každodenných aktivít firiem a inštitúcií (Spoločenská zodpovednosť, online). 
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široký arzenál podpory vybranej organizácie alebo aktivity v oblasti pôsobenia spoločnosti 

alebo zapojením jej zamestnancov. Ako príklad uvedieme aktivity značky Starbucks na 

českom trhu. V rámci podpory neziskovej organizácie Dejme dětem šanci, organizuje 

Starbucks "mentoringový program" pre mladých dospelých, ktorých čaká odchod 

z detského domova a budú odkázaní sami na seba. Zamestnanci tejto siete kaviarní sa 

pravidelne zúčastňujú aj na aktivitách, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v okolí ich 

pôsobenia, ako napr. zber odpadkov v parku, revitalizácia verejných priestranstiev, a pod. 

 

3. Krízová komunikácia 

Špecifickou aktivitou, patriacou do public relations, je krízová komunikácia. 

V tomto prípade totiž nejde o budovanie dobrého mena organizácie, ale o jeho udržanie. 

V každej sfére verejného pôsobenia hrozí riziko krízových situácií, ktoré môže zasiahnuť 

verejnosť a ovplyvniť jej mienku. 

Z pohľadu public relations môžeme rozdeliť krízové situácie na predvídateľné 

a nepredvídateľné. V prvom prípade má organizácia komunikačnú výhodu, lebo sa dokáže 

na prípadný krízový moment vopred pripraviť a v momente jeho vypuknutia možno 

okamžite vydať reaktívne stanovisko. Zložitejšia situácia nastáva, ak sa objaví neočaká-

vaná krízová situácia. „Každá problematická situácia si vyžaduje individuálne posúdenie; 

šablónovité riešenia podľa krízových manuálov totiž nie sú vždy najšťastnejšou voľbou“ 

(Ftorek, 2012). Svoboda (2009) definuje štyri alternatívy stratégie krízovej komunikácie:  

Prvou z nich je prispôsobenie sa. To znamená, že organizácia krízu nechce riešiť 

a ustúpi požiadavkám protistrany. Tento postup môže byť výhodný v špecifických 

prípadoch, keď ide napríklad o konflikt s úradmi alebo odbormi. 

Druhou možnosťou je uzatvorenie sa, čo vo finále nevedie k vyriešeniu krízovej 

situácie a navyše – hrozí riziko poškodenia vzťahov organizácie s jej partnermi 

a verejnosťou. Je možné túto alternatívu zvoliť, ak firma potrebuje čas na prípravu 

stanoviska. Následne je však potrebné prejsť k stratégii spolupráce. 

Práve spolupráca je ďalším možným prístupom ku krízovej komunikácii. Tento 

postup je zameraný na riešenie vzniknutého konfliktu alebo krízového momentu. 

Z pohľadu verejnosti môže ísť, v prípade správnej komunikácie, o najprijateľnejší postup. 

Poslednou strategickou možnosťou je odpor. Tento postup je najvhodnejšie zvoliť 

v prípade, že možno uzavrieť alianciu so zainteresovanými skupinami konfliktu. 
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Roman Pařík (2002), skúsený PR manažér, radí držať sa počas krízovej komuniká-

cie deviatich základných bodov: 

1. Stanoviť si jednu osobu, ktorá je oprávnená komunikovať s médiami. 

2. Získať čas pre zistenie faktov. 

3. Komunikovať fakty, nepúšťať sa do špekulácií. 

4. Priznať nedostatok informácií. 

5. Zaistiť vyjadrenia tretích strán k problému. 

6. V zálohe mať zoznam mien, vrátane telefonických kontaktov a adries na manaž-

ment, odborníkov, políciu a záujmové skupiny. 

7. Nenechať sa vyprovokovať k rýchlym vyjadreniam. 

8. Neklamať. 

 

Časť spomínaných bodov dokážeme pokryť spracovaním krízového manuálu, ktorý 

by mala mať pripravený každá organizácia. Predíde sa tak problému, keď spoločnosť nie je 

schopná okamžite reagovať a v prípade nepredvídanej udalosti sa vďaka spracovanému 

krízovému manuálu významne skracuje čas potrebný na prípravu stanoviska. Reakcia 

dotknutej organizácie by totiž nemala trvať niekoľko dní, ale maximálne niekoľko hodín.  

Reakcia na krízu by mala byť rýchla, konzistentná, transparentná, ústretová, a citlivá 

pre prípad poškodenia alebo obetí (Tomandl, 2011). 

Krízová komunikácia nekončí vyriešením problému. „Akonáhle doznie vrcholné 

štádium krízy či konfliktu s verejnosťou, je potrebné uskutočniť analýzu situácie, vyhod-

notiť rozsah, v akom sa škody a straty podpísali na imidži organizácie a prijať stratégiu, 

ktorá smeruje k náprave reputácie“ (Kopecký, 2013). Dôležité je odmietnuť obvinenie, ak 

sa nás netýka; vyhnúť sa zodpovednosti, ak nebolo k dispozícii iné riešenie, ktoré by bolo 

vhodnejšie, alebo situácia vznikla nehodou; redukovať negatívne správy a snažiť sa 

poukázať na pozitívny kontext situácie (napr. kompenzácia škôd); zaistiť nápravu situácie 

a deklarovať opatrenia, aby sa neopakovala. Okrem obnovenia pozitívneho vnímania 

organizácie verejnosťou je v rámci ozdravnej fázy potrebné vytvoriť základné predpoklady 

na to, aby podobná krízová situácia už v budúcnosti nevznikla. 

Podrobne rozobrať proces, postupy, praktiky a zásady krízovej komunikácie je pre 

nás, s ohľadom na zameranie práce a jej rozsah nemožné. Sústredili sme sa preto len na 

stručné zhrnutie poznatkov pre zoznámenie čitateľa s problematikou. 
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4. „Nebrandová“ komunikácia 

Nástrojom, o ktorom sa málokedy hovorí, ale sa často využíva a balansuje na hrane 

etiky je tzv. „nebrandová komunikácia“ alebo „nebrandové public relations“. Ide o propa-

gáciu istého produktu alebo služby, ktorá nie je priamo naviazaná na konkrétnu značku 

alebo organizáciu. Cieľom tejto aktivity je budovať vo všeobecnosti pozitívny obraz 

o danom produkte alebo službe u verejnosti. Príkladom je napríklad „nebrandová 

komunikácia“ margarínov, ktorú robí spoločnosť Unilever. Firma má vo svojom portfóliu 

niekoľko značiek z  produktovej kategórie Rama, Flóra, Hera. Je všeobecne známe, že 

margaríny sú priamou konkurenciou tradičného masla. V minulosti sa v médiách objavili 

informácie, že margaríny sú zdraviu škodlivé, vyrábajú sa z ropy, a pod. Prepokladá sa, že 

tieto informácie pochádzali od mliekarenských spoločností, ktoré sa snažili zachovať si 

predaj svojich produktov, ale môže to byť aj inak. Ani vedecký prístup nie je v tejto otázke 

jednotný. V reakcii na tieto vyjadrenia začala spoločnosť Unilever umiestňovať do médií 

informácie, ktoré podporovali zdravotné benefity margarínov a vyvracali publikované nie 

vždy overené správy. Na argumentáciu využila odborníkov z radov zdravotníckych pra-

covníkov, či priamo technikov výroby, aby podporila svoje tvrdenia. 

„Nebrandová“ komunikácia má svoje opodstatnenie a svoje základy aj v histo-

rickom kontexte, ako sme spomínali pri historickom exkurze do praxe Edwarda Bernaysa 

pri uvedení divadelnej hry Damaged Goods. 

V súčasnosti public relations na naplnenie svojich cieľov využívajú množstvo 

moderných komunikačných nástrojov.  

 

Nečestné praktiky public relations 

 

Ako pri každej zložke komunikačného mixu, tak aj v rámci public relations sa 

v priebehu času vyprofilovalo niekoľko komunikačných prostriedkov, ktoré môžeme 

považovať za nečestné, neetické. Už z historického kontextu vieme, že prvotné formy 

public relations boli praktizované na báze zavádzania a umelého vyvolávania senzácie, 

podplácania a poloprávd. Tento štýl PR komunikácie viedol k vzniku nástrojov, ktoré by sa 

v súčasnosti už nemali praktizovať a ich odhalenie môže viesť k značnému poškodeniu 

povesti subjektu, agentúry alebo manažéra, ktorí sa ich rozhodli využiť. Patria medzi ne: 

a) Riadený informačný únik 

Riadený informačný únik nie je veľmi sporná praktika v rámci etiky komunikácie, 

ale je potrebné ju spomenúť. Využíva túžbu médií po exkluzivite a atraktívnych, bulvár-
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nych témach. Organizácie občas tento fenomén využívajú vo svoj prospech tak, že 

"vypustia" do vybranej redakcie informáciu, ktorá je označená ako interná a rozhodne nie 

je určená na zverejnenie. Redakcii ju nedoručia oficiálnou cestou, ale prostredníctvom 

sprostredkovateľa, ktorý je zvyčajne označovaný ako „zdroj blízky“ subjektu komunikácie 

(Ftorek, 2012). Médiá vo svojej podstate uvítajú senzáciu, a tak je možné týmto spôsobom 

komunikovať prostredníctvom médií správu, ktorá by pri hromadnej distribúcii nerezo-

novala.  

Tento nástroj public relations sa často využíva aj dnes, keďže je sporné, či ide 

o nečestnú a neetickú formu komunikácie, alebo je takýto spôsob manipulácie médií 

prípustný. Riadený informačný únik sa najčastejšie využíva v televíznom vysielaní na 

propagáciu ich programov a projektov alebo prostredníctvom známych osobností v rámci 

sebaprezentácie. 

b) Astroturfing 

„Astroturfing je pokus vytvoriť dojem širokej podpory obyvateľstva pre politiku, 

jednotlivca alebo produkt, kde existuje len malá podpora. Viaceré online identity a falošné 

tlakové skupiny sa používajú na zavádzanie verejnosti do domnienky, že pozícia astrotur-

fera je bežným pohľadom“ (Bienkov, 2012). Pojem „astroturfing“ je odvodený od názvu 

americkej spoločnosti vyrábajúcej umelé trávniky, čo nadväzuje na definíciu tejto aktivity. 

Pre jednoduchšie vysvetlenie tejto praktiky uvedieme príklad, keď nemenovaná značka 

pracieho prostriedku umelo zasahovala do diskusií na ženských diskusných portáloch 

s cieľom propagovať účinky tohto produktu. Pod rôznymi falošnými profilmi uvádzala 

skúsenosti „používateliek“ s týmto prostriedkom v diskusiách o praní bielizne s cieľom 

ovplyvniť pozitívne imidž produktu a presvedčiť ostatných diskutujúcich o jeho kvalitách.  

Metóda manipulovania verejnej mienky s využitím astroturfingu je, vzhľadom na 

vysvetlenie a uvedené názorné využitie v praxi, právom považovaná neetickú. Následkom 

odhalenia astroturfera verejnosťou je okamžitá strata dôvery, ktorú si organizácia či značka 

len veľmi ťažko získa späť. Využitie astroturfingu v komunikácii tak môžeme považovať 

nielen za nečestné, ale aj riskantné. 

c) Spin doctoring 

Pojmom spin doctor sa označuje „niekto, koho úlohou je prezentovať myšlienky, 

udalosti, a pod., v lepšom svetle, ako v skutočnosti sú, pričom sa využíva najmä v politike.“ 

(spin doctor in Cambridge Business English Dictionary, online) Z danej definície vyplýva, 

že spin doctoring, ako technika, sa snaží o manipuláciu pomocou prekrúcania správ, bez 

ohľadu na situačný kontext, v prospech organizácie, značky alebo iného subjektu komuni-
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kácie. „Patrí sem aj rétorické a terminologické zľahčovanie zlých správ, alebo, naopak, 

využitie termínov charakterizujúcich identickú skutočnosť prostredníctvom slov, ktoré majú 

rozdielny význam a emotívny náboj a tým zásadný vplyv na vyznenie konkrétnej informácie 

a situácie“ (Ftorek, 2012). Hovoríme teda o úmyselnom zavádzaní recipienta, v rámci 

public relations verejnosti. 

 

Etika public relations 

 

O etickom prístupe v rámci public relations sme hovorili už v rámci historického 

kontextu v spojitosti s „otcom moderných public relations“ Ivym Lee. Je známe, že public 

relations často balansujú na hrane etiky. Pravidlá pravdivosti a transparentnosti si 

pracovníci public relations vysvetľujú rôzne, a teda aj ich dodržiavanie je v mnohých 

prípadoch diskutabilné. 

„Spoločnosti si počas svojho vývoja vytvorili rôzne druhy pravidiel. Mnohé sú 

kodifikované legislatívne, iné majú povahu etikety či morálneho rámca slušného správania. 

Medzi morálnymi a legálnymi pravidlami existujú pomerne úzke väzby, ale nie sú vždy 

totožné. Väčšina ľudí tých najrôznejších spoločností akceptuje fundamentálne morálne 

pravidlá a berie na vedomie, že ich porušenie sa môže stretnúť s rôznymi sankciami – od 

nesúhlasu či ostrakizmu až k legálnym trestom. Morálne pravidlá pomáhajú vytvoriť 

štruktúru spoločenských vzťahov a jednotlivci i organizácie ich pri svojom rozhodovaní 

väčšinou berú do úvahy. Otázka morálky totiž úzko súvisí s pomerne vzácnou komoditou, 

ktorou je dôvera“ (Kopecký, 2013). Práve dôvera je základom pre úspech v rámci 

budovania vzťahov a  ovplyvňovania verejnej mienky. Ak verejnosť nedôveruje informá-

ciám, ktoré dostáva, len ťažko ju môžu motivovať k vytvoreniu si pozitívneho vzťahu 

k organizácii, produktu či službe. Šírenie pochybných, čiastkových alebo nadnesených 

informácií je však len jedným z viacerých problematických etických aspektov PR 

komunikácie. 

Povesť PR agentúr je u laickej, a z časti aj odbornej verejnosti poškvrnená spojením 

s eticky neprijateľnými praktikami aj v rámci media relations. Verejne sa hovorí 

o podplácaní médií a ich manipulácii. Využitie nekalých praktík je oficiálne zakázané 

profesnými normami samoregulačných odborových inštitúcií alebo orgánov. 

Snaha o medzinárodnú spoluprácu, výmenu skúseností a nastavenie medzinárodne 

prijateľných pravidiel a profesionálnych štandardov viedla k založeniu medzinárodných 

organizácií public relations. Jednou z najväčších je The International Association of 
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Business Communicators
54

. Jej cieľom je identifikovať, zdieľať a aplikovať svetovo 

najefektívnejšie komunikačné praktiky a sprostredkovávať informácie o pracovných 

príležitostiach (IABC, online). Ďalšou významnou nadnárodnou organizáciou je The 

International Public Relations Association
55

, ktorá podľa informácií na svojej webovej 

stránke ponúka vrcholnú intelektuálnu kvalitu v medzinárodnej PR praxi tým, že umožňuje 

všetkým svojim členom prístup k takým službám a informáciám, ktoré im pomôžu úspešne 

plniť ich profesionálne povinnosti (IPRA, online). Významnú úlohu v oblasti etiky zohrala 

aj Confederation européenne des relations publiques
56

, na ktorej pôde vznikol v roku 1978 

Európsky kódex profesionálneho správania sa, tzv. lisabonský kódex (Kopecký, 2013). 

Na Slovensku patria medzi samoregulačné orgány z oblasti reklamy a public 

relations napr. Rada pre reklamu alebo APR SR
57

. Etický kódex APR SR je zhodný 

s platným etickým kódexom v rámci ICCO (International Communications Consultancy 

Organisation), a to tzv. Štokholmským ICCO kódexom. PR agentúry a PR konzultanti, 

podnikajúci v oblasti public relations, sa zaväzujú dodržiavať tento Etický kódex aj všetky 

                                                 
54

 The International Association of Business Communicators bola založená v roku 1970 a združuje viac 

ako 15 000 členov z oblastí public relations, media relations, korporátnej komunikácie, public affairs, 

vládnych organizácií, miestnej správy, reklamy, ale tiež z oblasti vzdelania a tvorivej činnosti, a to až 

v osemdesiatich krajinách (Kopecký, 2013). 
55

 The International Public Relations Association bola založená v roku 1955 a združuje približne 1 000 

členov v 96 krajinách sveta. Tento počet variuje rovnako ako miera ich zapojenia v rámci organizácie 

(Kopecký, 2013). 
56

 Confederation européenne des relations publiques bola založená v roku 1956 ako odraz aktivity 

európskych krajín s rozvinutým PR priemyslom. Jej cieľom je prepojiť odborníkov z európskych krajín, 

nastaviť jednotné štandardy, posilniť profesionalitu a zvýšiť úroveň výučby a vzdelania v oblasti public 

relations. (Kopecký, 2013). 
57

 APRSR (Asociácia public relations Slovenskej republiky) je občianske združenie, ktoré združuje 

právnické osoby pôsobiace v oblasti public relations na území Slovenskej republiky. Cieľom APRSR je 

prispievať k rozvoju public relations v Slovenskej republike a zastupovať záujmy jej členov s ohľadom na 

prospech celej spoločnosti. Do činnosti asociácie patrí budovanie dobrej reputácie oblasti public relations; 

reprezentácia a zastupovanie záujmov svojich členov v Slovenskej republike, v zahraničí a v medzinárodných 

organizáciách v oblasti public relations; dbanie o to, aby členovia dodržiavali stanovy APRSR, platný etický 

kódex APRSR a Štokholmskú chartu ICCO (International Communication Consultancy Organization) 

a Chartu IPRA (International Public Relations Association) o transparentnosti spolupráce s médiami; 

zabezpečovanie tvorivej výmeny myšlienok a praktických skúseností členov, zvyšovanie profesionálnej 

kvalifikácie členov; zhromažďovanie odborných poznatkov a podnecovanie vedeckého výskumu v oblasti 

public relations; organizovanie stretnutí, konferencií a podujatí za účelom zdokonaľovania znalostí 

a zručností v oblasti public relations; vytváranie priestoru na diskusiu a riešenie spoločných odborných 

problémov z oblasti public relations; prehlbovanie profesionálnych kontaktov v oblasti public relations; 

určovanie profesionálnych štandardov služieb v oblasti public relations, kultivovanie trhu v oblasti public 

relations; tvorba a zastrešovanie a dohľad nad etickým správaním sa PR agentúr a profesionálov; prispievanie 

k sprehľadneniu trhu public relations v Slovenskej republike, nadväzovanie kontaktov so  zahraničnými 

a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti public relations, ako i ďalšími partnerskými 

organizáciami, inštitúciami a subjektmi na území Slovenskej republiky a v zahraničí; prispievanie 

k porozumeniu medzi subjektmi, skupinami subjektov a inštitúciami v oblasti public relations a usilovanie sa 

o harmonizáciu ich rôznorodých názorov (Stanovy APRSR, 2016). 
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etické a profesné štandardy, ktoré sú v ňom zahrnuté. Zároveň sa zaväzujú poskytovať 

objektívne a profesionálne poradenstvo a služby a rovnako zabezpečiť pravdivosť a dôver-

nosť informácií (Etický kódex APR SR, online). 

Spomínaný Štokholmský ICCO kódex bol prijatý v roku 2003 a nahradil Rímsky 

kódex, ktorý pôvodne prijala ICCO v roku 1986. Štokholmský kódex formuluje profesio-

nálne normy, ktorých cieľom je definovať toto odvetvie. Kódex označuje PR agentúry ako 

poradenské spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom ovplyvňovať názory, postoje a správanie 

cieľových skupín. Robia tak so všetkou zodpovednosťou voči klientom, spolupracovníkom 

voči svojej profesii a celej spoločnosti (ICCO Proffesional Charter, online). Z toho 

môžeme porozumieť, aký podstatný je celkový vplyv public relations na spoločnosť a aké 

dôležité je k tejto práci pristupovať zodpovedne. Štokholmský kódex ďalej rozoberá 

podrobne tieto pojmy (Etický kódex APR SR, online): 

a) Poradenstvo a reprezentovanie záujmov 

PR agentúra poskytuje služby ako nezávislý poradca a nesmie konať v konflikte 

záujmov. Klientovi poskytuje objektívnu radu, ako stanoviť a realizovať optimálnu 

komunikačnú stratégiu a správanie sa v spoločnosti. 

Z toho vyplýva, že agentúra by mala svoje služby poskytovať na profesionálnej 

úrovni a usilovať sa hájiť záujmy klienta. Mnohokrát sa v agentúre stane, že klientovi je, 

v dôsledku nedostatku skúsených pracovníkov, pridelený manažér na juniorskej pozícii, 

ktorý nie je dostatočne kvalifikovaný samostatne vytvárať a viesť komunikačnú PR 

stratégiu klienta. Rovnaká situácia však môže nastať aj na strane klienta, keď zodpovedný 

brand manager nemá dostatočné skúsenosti s vedením marketingových aktivít a agentúru 

doslova tlačí k neprofesionálnemu prístupu. 

b) Spoločnosť 

Sloboda slova, sloboda médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie pre vyko-

návanie PR profesie. PR agentúry pracujú v rámci tejto otvorenej spoločnosti, rešpektujú 

jej pravidlá pri všetkých činnostiach, aj pri práci pre klientov. 

Ako sme už spomínali, v rámci zásad media relations je potrebné akceptovať a ctiť 

si autonómnosť a suverenitu médií. Rovnako však netreba zabúdať ani na názor verejnosti, 

ktorá vďaka online prostrediu, a predovšetkým diskusiám a sociálnym sieťam – dostala 

priestor vyjadriť svoj názor a postoj k organizácii, značke či službe. 

c) Dôvernosť informácií 
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Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou. Infor-

mácie, ktoré agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, nesmú preniknúť k tretej 

strane bez súhlasu klienta. 

V tomto prípade je potrebné rešpektovať obchodné tajomstvo a to najmä – ak ide 

o zadanie klienta a informácie k produktom, službám alebo dôležitým zmenám v rámci 

organizácie, ktoré sú predmetom budúcnosti. Ochrana takýchto informácií býva zväčša 

súčasťou zmluvy medzi klientom a PR agentúrou v podobe NDA
58

, kde sú určené aj 

sankcie v prípade porušenia tejto dôvernosti informácií, ktoré bývajú pre agentúru často 

doslova likvidačné. 

d) Integrita informácií 

PR agentúry nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny vo veci faktických informácií, 

ani vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť 

informácie, s ktorou pracujú. 

Ako sme už spomínali v úvode tejto podkapitoly – presnosť, pravdivosť a overiteľnosť 

poskytovaných informácií je základom pre budovanie dôvery s médiami a verejnosťou, 

ktorá vedie k vytvoreniu pozitívneho vzťahu. Zatajovanie čiastkových informácií, uvádza-

nie poloprávd či dokonca klamstiev vo vyhláseniach vedie k strate dôvery a zásadne 

poškodzuje celkový obraz agentúr aj zastupovanej organizácie, značky, produktu alebo 

služby.    

e) Dodržanie prísľubov 

PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele a očakávania – čo má byť 

výsledkom ich práce. Mali by definovať presné ciele komunikačných aktivít a pracovať na 

ich naplnení. PR agentúry sa nesmú zaviazať k takým garanciám, ktoré by mohli narušiť 

integritu a etickosť ich samotných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú. 

V tomto bode sa vraciame k cieľom PR komunikácie, ktoré, ako sme už uviedli, 

majú byť reálne, dobre definované a aktuálne. Potvrdzuje nám to aj tento bod etického 

kódexu. Dohoda s klientom zaväzuje nielen jeho, k úhrade dohodnutej odmeny, ale aj 

agentúru k naplneniu dohodnutých očakávaných cieľov, či už ide o počet mediálnych 

                                                 
58

 NDA (Non-disclosure agreement), prekladá sa ako Dohoda o mlčanlivosti alebo Dohoda o dôvernosti, v 

praxi sa bežne používa skratka NDA. Je to zmluva, ktorá sa uzatvára medzi dvoma stranami, ktoré si chcú za 

nejakým účelom vzájomne sprístupniť alebo oznámiť know-how, vedomosti, informácie alebo dáta a chcú 

obmedziť ich využitie druhou stranou mimo dohodnutý účel spolupráce a odovzdanie sprístupnených vecí 

tretej strane (NDA, online). 
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výstupov, ich hodnotu, kvalitu a iné atribúty vyhodnocovania úspešnosti, známe aj ako 

KPI
59

. 

f) Konflikt záujmov 

PR agentúry môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. Pri 

prijímaní novej zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta na rozhodnutie 

v rámci zmluvy, resp. dohody medzi klientom a agentúrou. 

Niektoré agentúry v honbe za ziskami porušujú toto pravidlo, prípadne si založia 

dcérsku agentúru s iným názvom, ktorá má v portfóliu konkurenčného klienta, pričom 

v praxi môžu zodpovední pracovníci PR agentúry sedieť v jednej kancelárii alebo dokonca 

pri susediacich stoloch (Ftorek, 2012). 

g) Rozhodnutie o prijatí zákazky 

PR agentúra môže prijať alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho rozhod-

nutia manažmentu alebo firemnej politiky. 

Agentúra nie je povinná prijať každú zákazku, pričom dôvody nemusí klientovi 

uviesť. Môže ísť o konflikt s presvedčením (napr. public relations politickej strany, anti-

koncepcie a pod.), nedostatočnú personálnu kapacitu na zabezpečenie služieb, nedostatoč-

né ponúkané finančné ohodnotenie, a pod. 

h) Riadenie a štandardy práce 

PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť etickými zásadami 

a štandardami riadenia (best business practices).  

Nie všetky agentúry sú ochotné dodržiavať všetky body tohto kódexu. Ich postih je 

však ťažko vymožiteľný. V rámci APR SR neexistuje dozorujúci orgán, ktorý by kontro-

loval dodržiavanie etického kódexu, prešetroval podnety, prípadne vyvodzoval sankcie za 

jeho porušenie. Navyše, v aktuálnej situácii nie je, vzhľadom na množstvo agentúr a PR 

manažérov na voľnej nohe, fyzicky možné kontrolovať činnosť subjektov public relations 

v celoštátnom rozsahu. 

  

Záver 

Public relations v sebe ukrývajú množstvo aktivít, ktoré by sme mohli zaradiť aj do 

iných oblastí promotion mixu. Mohli by sme ich nazvať prepojením jednotlivých zložiek 

                                                 
59

 KPI (Key Performance Indicators) - kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ide o indikátory / ukazovatele / 

metriky výkonnosti priradené procesu, službe, organizačnému útvaru, celej organizácii, ktoré vyjadrujú 

požadovanú výkonnosť – kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť (KPI, online). 
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marketingovej komunikácie. V tejto štúdii sme sa venovali len tradičným nástrojom 

využívaným v tejto oblasti počas desaťročí. V súčasnosti sa však aktivity public relations, 

rovnako ako väčšina marketingového trhu, presúvajú v čoraz väčšej miere do online 

prostredia. Ponúka to nielen možnosť lepšieho cielenia a širšieho zásahu verejnosti, ale tiež 

možnosť vývoja nových, modernejších a predovšetkým efektívnejších nástrojov public 

relations. 

Stále však nemôžeme povedať, že tradičné nástroje sú zastarané alebo neefektívne. 

Práve kombináciou tradičných a nových komunikačných nástrojov public relations vieme 

vytvoriť funkčný mix, ktorý nám pomôže efektívne osloviť cieľovú skupinu a pomôcť 

v budovaní jej pozitívneho vzťahu k spoločnosti alebo značke. 
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Marketingová komunikácia  a súčasné trendy v cestovnom ruchu 

Marketing communication and current trends in tourism 

Mgr. Simona Jurigová 

 

 

Abstrakt 

Cieľom štúdie je poskytnúť pohľad do marketingovej komunikácie aplikovanej na 

cestovný ruch. Štúdia sa okrem tradičných nástrojov venuje aj definíciám tých novších. 

V prvej časti analyzujeme reklamu, osobný predaj, podporu predaja a vzťahy s verejnosťou 

v cestovnom ruchu. V druhej časti štúdie sa usilujeme poukázať na novšie nástroje, ako je 

napríklad priamy marketing, event marketing, či virálny marketing. Svoju pozornosť 

sústredíme najmä na sociálne siete, ktoré sa stávajú vo svete cestovného ruchu čoraz 

silnejším nástrojom.  

 

Kľúčové slová 

marketing, propagácia, cestovný ruch, destinácia, hotelierstvo, služby 

 

 

Abstract   

The aim of the study is to give insight into marketing communications applied to tourism. 

In addition to traditional tools, the study also deals with the definitions of the new ones. In 

the first part of the study, we analyse advertising, personal sales, sales promotion, and 

public relations in tourism. In the second part of the study, we analyse newer tools such as 

direct marketing, event marketing, or viral marketing. We focus our attention primarily on 

social networks that are becoming increasingly powerful tools in the tourism world. 
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Úvod 

 Cestovanie patrí medzi trendy dnešnej spoločnosti. Ľudia ho využívajú na spoz-

návanie nových krajín, načerpanie fyzických a psychických síl, ale aj na stretávanie sa ľudí 

z rozličných kultúr. Vďaka početným možnostiam dopravy cestujúci navštevujú tie 

najzaujímavejšie miesta, prípadne doposiaľ neobjavené a záhadné kraje sveta, len aby si 

priniesli nezabudnuteľné spomienky a nové zážitky. Vďaka nízko nákladovým spoloč-

nostiam a portálom s ubytovaním sa cestovanie stáva dostupným pre všetkých. 

 Predmetom štúdie je analýza jednotlivých nástrojov komunikačného mixu s apliká-

ciou na cestovný ruch. Štúdia sa venuje propagácií cestovných kancelárií a hotelových 

služieb. 

Z dôvodu zrozumiteľnosti pojmov sú v prvej časti definované pojmy cestovný ruch 

a marketingová komunikácia. Nasledujúca časť sa venuje tradičným nástrojom komunikač-

ného mixu a aplikácie do praxe. V štúdii sú prezentovan tradičné nástroje, ktorými sa 

propagujú cestovné kancelárie či hotelové služby. Posledná časť sa venuje novším nástro-

jom a využitiu v praxi. Využívanie novšej marketingovej komunikácie sa v cestovnom 

ruchu líši v závislosti od cieľovej skupiny. Pri marketingovej komunikácii cielenej na 

obchodných partnerov sa cestovné kancelárie zameriavajú najmä na event marketing 

a internetovú komunikáciu. Pri marketingovej komunikácii vstupujú pre zákazníkov do 

popredia sociálne siete, virálny marketing a priamy marketing.  

Medzi výskumné metódy použité v štúdii patrí komparatívna analýza, ktorá 

porovnáva jednotlivé nástroje komunikačného mixu. Štúdia analyzuje sekundárne knižné 

zdroje, ktoré sa týkajú marketingovej komunikácie a cestovného ruchu.  

 

Cestovný ruch a marketingová komunikácia  

Cestovný ruch je pohyb ľudí mimo ich vlastného prostredia do miest, ktoré sú 

vzdialené od miesta ich bydliska za rôznymi účelmi, vrátane migrácie a vykonávania 

normálnej dennej práce.
60

 V prípade správneho rozvoja cestovného ruchu je cestovný ruch 

zdrojom financií pre obec alebo mesto, zdrojom nových pracovných príležitostí a zároveň 

príležitosťou revitalizácie a zvelebovania obcí a miest. 
61
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 Marketingová komunikácia je jedným z najviditeľnejších a najdiskutovanejších 

nástrojov marketingového mixu.
62

 Môžeme ju chápať ako komunikáciu prevažne 

komerčného charakteru (commercial communications). Jej cieľom je ovplyvňovať 

rozhodujúce, motivačné a poznávacie procesy, na ktoré chceme pôsobiť.
63

 Využívanie 

vhodných komunikačných nástrojov pomáha rýchlo, zrozumiteľne a účelne komunikovať, 

a tým dosiahnuť stanovené ciele. Neexistuje jeden najvhodnejší nástroj pre všetky 

organizácie, ideálne je komunikovať pomocou viacerých.
64

 V roku 1986 Coulson Thomas 

definoval, že hlavnou úlohou propagácie je komunikácia s jednotlivcami, skupinami alebo 

organizáciami za cieľom priameho aj nepriameho zjednodušenia obchodných výmen 

informovaním a presviedčaním jedného alebo viacerých poslucháčov, aby prijali produkty 

organizácie. 
65

 

 

Tradičné nástroje komunikačného mixu 

Nástroje, ktoré využíva marketingový mix môžeme v širšom chápaní vnímať ako 

súbor foriem komunikácie, ktoré pomáhajú dosiahnuť určitý cieľ. Medzi tradičné nástroje 

komunikačného mixu patria: 

 

a) Reklama (advertising) 

Slovo reklama pochádza z latinčiny. „Reklamare“ (znovu kričať) bolo vhodné pre 

dobovú obchodnú komunikáciu. V súčasnosti sú známe iné formy prezentácie. Americká 

marketingová asociácia AMA hovorí, že reklama je každá platená forma neosobnej 

prezentácie a ponuka idey, tovaru alebo služieb prostredníctvom identifikovateľného 

sponzora. Na jednu stranu dokážeme ňou osloviť obrovské publikum, na druhú stranu je 

neosobná a využíva sa pri nej len jednosmerná komunikácia.
66

 Spoločnosti používajú na 

reklamu obrovské množstvo prostriedkov. Žiadny iný nástroj nevyvolá toľko výrazných 

diskusií a rozporov.
67

 

                                                 
62

 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Efektíivně a moderně. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. s. 

126. ISBN 80-247-272-18.  
63

 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy, 4., rozšírené a aktualizované vyd. Praha : Grada 

Publishing, a. s. 2012. s. 20. ISBN 978-80-247-4005-8.  
64

 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Efektíivně a moderně. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. s. 

126. ISBN 80-247-272-18. 
65

 HORNER, S., SWANBROOKE, J., Cestovní ruch, ubytovaní a stravovaní, využití volného času- 

Aplikovaný marketing služeb, Praha : Grada Publishing, 2003. s. 204. ISBN 80-247-0202-9. 
66

 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy, 4., rozšírené a aktualizované vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2012. s. 20. ISBN 978-80-247-4005-8. 
67

 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 



96 

 

Základné ciele reklamy:  

 Informačná – informuje o novom produkte a jeho vlastnostiach. Cieľom tejto 

reklamy je vyvolať dopyt a záujem o produkt, napríklad novootvorený hotel 

v destinácii.  

 Presvedčovacia – používa sa v období silnej konkurencie, aby zapôsobila na zákaz-

níka spôsobom, že si kúpi práve ich produkt. Niekedy priamo porovnáva dva 

produkty alebo v cestovnom ruchu dve destinácie.  

 Pripomínajúca – má udržať produkt v mysli zákazníka napríklad pred sezónou, keď 

sa začne využívať, napríklad upozorniť pred letnou sezónou, že čas na kúpu last 

minute sa blíži.
68

 

 

Horňák definoval základné funkcie reklamy:  

 Informatívna – pracuje s danou informáciou, ktorá pomáha nájsť recipientovi 

riešenie v podobe nášho produktu. Hydrotour – first minute zľavy. Informuje 

o výhodných ponukách.  

 Formatívna – realizuje sa spolu s prienikom informácií do vedomia. Je spojená 

s mimoekonomickou kategóriou, resp. funkciou propagácie.  Patrí sem vzdelávacia, 

výchovná, estetická a etická funkcia. Táto reklama si formuje svoju cieľovú 

skupinu a prispôsobuje ju svojmu produktu. Satur – Teleráno na cestách – 

propaguje hotely spolu s destináciami, dáva do popredia poznatky o krajine.  

 Aktivizačná – vyjadruje schopnosť reklamy spôsobiť zmenu vo vedomí recipienta 

– jej úlohou je vyvolať u neho žiadúcu spoločenskú aktivitu, ktorej cieľom je 

vyvolať konkrétnu aktivitu, alebo by mala viesť k obnoveniu. Cestovná kancelária 

Bubo – Cestujte a množte sa! Vyzýva páry, aby na dovolenke splodili dieťa. Tým, 

ktorým sa to podarí, preplatí cestovná kancelária dovolenku pre ženu.  

 Zábavná – pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k samotnej reklame i k médiu. Je 

dôležitá najmä v období, keď je verejnosť presýtená reklamou najmä v súkromných 

televíziách.
69

 Čedok – Čedokonalé léto. 

Medzi hlavné nástroje reklamy patria:  
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 Inzercia v tlači – Cestovné kancelárie a hotelové siete pravidelne prezentujú 

v novinách a časopisoch svoje produkty. Vybrané periodiká, ktoré sú určené najmä 

pre ženy často obsahujú články s tipom na najlepšiu dovolenku a aj s reklamou na 

konkrétny hotel. Zájazdy a hotely sú často prezentované aj v časopisoch leteckých 

spoločností. Klient, ktorý letí za prácou či za rekreáciou si tak počas letu môže 

prečítať zaujímavosti zo sveta cestovného ruchu a naladiť sa na kúpu zájazdu.  

 Rozhlasové spoty – rozhlasovú reklamu využívajú najmä cestovné kancelárie, ktoré 

majú menej rozšírené produkty, napríklad lyžovačky vo Švajčiarsku či Taliansku. 

Je finančne úspornejšia v porovnaní s televíznou, a preto si ju môžu dovoliť aj 

menšie firmy. Väčšie cestovné kancelárie využívajú rozhlasovú reklamu najmä na 

propagáciu first minute zliav.  

 OOH reklama (out of home) – Hotely využívajú OOH najmä priamo v destinácii. 

Príkladom častého využívania OOH reklamy je Turecko. Turci využívajú 

billboardy vo veľkej frekvencii na hlavnom ťahu z letiska v Antalyii smerom do 

letoviska Alanya. Na Slovensku využívajú OOH väčšie cestovné kancelárie, ktoré 

do svojho billboardu použijú reklamu na najluxusnejší hotel zo svojej ponuky.  

 Reklama v kinách – reklama sa odvíja od cieľovej skupiny divákov a môže propa-

govať destináciu v ktorej sa film odohráva.   

 Audiovizuálne snímky – cestovateľské kino. Prezentujú sa tu navštívené krajiny 

z pohľadu cestovateľa a sprievodcov. Cestovné kancelárie môžu byť sponzormi 

a samotné kino je vlastne nástrojom reklamy.  

 Televízne spoty – televíznu reklamu využívajú mnohé slovenské cestovné kan-

celárie. V reklame často využívajú najmä hotely s kvalitnými službami a poukazujú 

na šťastné rodiny, pričom do popredia dávajú slogan firmy. Tento typ reklamy sa 

prezentuje v televízii najmä v období pred Vianocami. Jej cieľom je poukázať na 

zľavy a bonusy a možnosť kúpiť dovolenku ako darček.
70

 

b) Osobný predaj 

Osobný predaj je forma osobnej komunikácie. Tým, že sa dokážu obsah a forma 

prispôsobiť konkrétnemu zákazníkovi, patrí osobný predaj medzi najefektívnejšie spôsoby 

komunikácie. Ide o jedinú obojsmernú komunikáciu, pretože predávajúci aj kupujúci 

reagujú na správanie toho druhého. Cieľom osobného predaja je aj vytvorenie dlhodobého 
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pozitívneho vzťahu s klientom. Mnohé firmy si potrpia na trvalé a úzke vzťahy, v takých 

prípadoch má osobný predaj vedúce miesto pred ostatnými prvkami komunikačného mixu. 

Výhody osobného predaja sú: 

 osobný kontakt – plní tri dôležité funkcie: predaj, službu zákazníkovi a monitoro-

vanie;  

 posilňovanie vzťahov – častý a intenzívny kontakt pomáha posilňovať vzťahy 

medzi predávajúcim a kupujúcim;  

 stimulácia nákupu ďalších služieb.
71

 

Aj napriek silnému vplyvu internetu a online predaju, stále vyhľadáva mnoho 

zákazníkov možnosť prísť do kamennej predajne a poradiť sa ohľadom výberu dovolenky. 

V prípade, že potenciálny klient pošle vopred online formulár s požiadavkami, je vhodné 

pripraviť si vopred ponuku. Ak ju spracováva v predajni, je dôležité zistiť detailne požia-

davky.  Ak sa klient nerozhodne na mieste, predajca by mal ponuku vytlačiť alebo poslať 

do mailu a zostať so zákazníkom v kontakte. Správny predajca by sa nemal snažiť oklamať 

klienta a predať mu zájazd za každú cenu. Spokojný klient sa rád vráti a predajcu bude 

odporúčať aj ďalším potenciálnym zákazníkom.  

 

c) Podpora predaja (sales promotion) 

Podpora predaja je kombináciou reklamy a cenového dopytu. Slúži ako stimul, 

ktorým sa pokúša presvedčiť zákazníka o kúpe. Z rôznej palety nástrojov podpory predaja 

sa najčastejšie uplatňujú cenové zľavy (množstevné i sezónne).  

Podpora predaja sa zameriava na jednotlivé články distribučných ciest alebo na 

konečných spotrebiteľov. Predaj sa stáva zaujímavejší prostredníctvom rôznych prémií, 

kupónov, súťaží, ponuky bezplatne predvedenej služby alebo napríklad pomocou darče-

kových predmetov. Medzi nevýhody podpory predaja patrí jeho krátkodobé pôsobenie, 

ktoré končí uplatnením konkrétneho opatrenia. Reklamné a darčekové predmety pomáhajú 

podporiť predaj iného produktu a zvýšiť jeho hodnotu pre spotrebiteľa. Tieto predmety by 

mali mať väzbu na produkt (k ubytovaniu v hoteli je vhodným darčekom plážová taška).  

Do podpory predaja môžeme zaradiť aj výstavy a veľtrhy. Kvôli povahe služieb je 

ich organizácia niekedy veľmi náročná a preto existuje veľa rôznych zameraní veľtrhov. 

Príkladom veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku je ITF Slovakiatour. Počas víkendu 
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prezentujú cestovné kancelárie a agentúry svoje produkty na Incheba Expo Aréna 

v Bratislave. 

V rámci podpory predaja sa snažia zamestnanci cestovných kancelárií regulovať 

dopyt mimo sezóny v produktoch služieb. Cestovné kancelárie ponúkajú svojim klientom 

najvýhodnejšie zľavy a bonusy pri nákupe dovolenky vopred formou first minute. Môžu 

využiť aj cestovanie s deťmi zadarmo, či palivový príplatok.  Mnohé cestovné kancelárie 

poskytujú klientom možnosť zapojenia sa do vernostného systému.  

 

d) Vzťahy s verejnosťou (public relations) 

Public relations predstavujú neosobnú formu stimulácie dopytu po službách či 

aktivitách organizácie prostredníctvom publikovania pozitívnych informácií. Jej cieľom je 

vybudovanie kladného postoja verejnosti k firme. PR má dlhodobé pôsobenie. Vzťahy 

s verejnosťou musia rešpektovať záujmy verejnosti, ale aj organizácie. PR má veľmi dobre 

merateľné výsledky pôsobnosti a pôsobí v dlhších časových horizontoch. Medzi ďalšie 

úlohy patrí: 

 vytváranie podnikovej identity – ide o komplexný obraz firmy ktorý tvorí filozofia, 

história, zásady vedenia a činnosť firmy; 

 účelové kampane a krízová komunikácia – jej základom sú vzťahy s novinármi. 

Najčastejším obsahom krízovej komunikácie sú havárie, prírodné katastrofy 

a politická situácia v destinácii; 

 sponzoring – väčšina kultúrnych, humanitných a športových akcií; 

 lobbying – zastupovanie organizácie v legislatívnych a zákonodarných jednaniach, 

alebo predávanie informácií.  

 V PR sa používa mnoho komunikačných prostriedkov. Ide o platené inzeráty 

a články, informačné bulletiny, podnikové časopisy pre zamestnancov ale aj širšiu 

verejnosť. Ďalej sa často využívajú vývesky, informačné tabule, výročné správy a jubilejné 

publikácie. Pre odbornú verejnosť sú určené odborné články a príspevky alebo organizácia 

odborných konferencií. 
72

 

 Cestovný ruch v krajine je ovplyvňovaný politickou, náboženskou situáciou, ale aj 

ďalšími faktormi, ktoré sa rýchlo menia. V prípade problémov alebo zmien pomáha PR 

informovať cestujúcich alebo majiteľov hotelov o aktuálnej situácii a o probléme. Počas 
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neúspešného vojenského prevratu v Turecku v roku 2016 museli cestovné kancelárie 

a agentúry využívať krízovú komunikáciu a pružne reagovať na klientov, ktorí mali v deň 

prevratu odletieť do Turecka. Najväčším problémom zo strany cestovného ruchu bolo, že 

sa to stalo počas hlavnej  letnej sezóny. Cestovné kancelárie posilnili v tomto období svoje 

call centrá a ponúkli klientom možnosť bezplatne prebookovať zájazd do inej destinácie. 

 Na budovanie pozitívnych vzťahov s médiami slúžia aj infocesty. Novinári majú 

počas pobytu v zahraničí iný program, zameraný na spoznávanie destinácie a fakultatív-

nych výletov. Reportéri, ktorí zažijú pracovné cesty tohto typu následne spracujú 

reportáže, ktoré sú publikované v médiách a na blogoch.  

V rámci PR využívajú cestovné kancelárie aj sponzoring podujatí ako Miss 

Slovensko či muzikál Mamma Mia. V reklame na podujatia sa potom prezentujú ako 

partneri podujatia.  

 

Novšie formy marketingu 

 V súčasnosti sa trhy fragmentujú a vytvárajú menšie skupiny so špecifickými 

potrebami, čo si vyžaduje stále bližšie vzťahy poskytovateľa služieb so zákazníkmi. 

V súčasnosti je v popredí veľmi rýchly rozvoj technológií – núti to marketingových 

pracovníkov vytvárať nové marketingové nástroje: 

 

a) Priamy marketing (direct marketing)  

Medzi nástroje priameho marketingu patrí: 

 Direct mail – oslovenie zákazníkov prostredníctvom pošty. Môže ísť o priamy 

predaj služieb alebo získavanie kontaktov na zákazníka, budovanie lojality 

a vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi, a ponúkanie produktov. 

 Tele marketing – televízny a rozhlasový, prípadne tlačový marketing s priamou 

odozvou- napríklad teleshopping. 

 Katalógový predaj 

 Elektronická pošta – môže obsahovať farebné prílohy, videoklipy alebo hudbu. 

Vďaka nej si môžu zákazníci vytlačiť vstupenku či kupón na určitú službu. 

Katalógy sú jednou z  najdôležitejších častí prezentácie cestovných kancelárií. 

V katalógoch si klient prečíta podrobný popis hotelov, služieb, ktoré cestovná kancelária 

ponúka, ale aj informácie o destinácii či fakultatívnych výletoch. Všetky katalógy obsahujú 

informácie o cenách, o tom, čo je v cene zájazdu, čo si, naopak, treba priplatiť a pod. 
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Keďže každá agentúra ponúka zájazdy viacerých cestovných kancelárií, neoplatí sa im 

tlačiť svoje vlastné katalógy, pretože ich ponuka je príliš široká a nový katalóg si 

kancelária musí premietnuť do ceny. Preto cestovné agentúry preferujú webové stránky, 

kde nájdete ich kompletnú ponuku a aktuálne zľavy. 

Väčšina hotelov využíva priamy marketing formou brožúr a letákov s fotkami 

hotelov. Niektoré letáky obsahujú aj DVD so zábermi. Na recepcii hotelov sa zvyčajne 

nachádzajú aj brožúry a letáky o službách, ktoré hotel ponúka. Často ide napríklad 

o masáže alebo netradičné športy ako jazda na koni.  

Pomocou systémov Profitour a Cesys dokážu posielať pravidelne Newslettre 

s aktuálnymi ponukami a zľavami. Najviac sa využívajú v období first minute zliav a last 

minute zliav – mimo hlavnej sezóny slúžia najmä na udržanie v mysli zákazníka. Pomocou 

mailu posielajú aj blahoželania k narodeninám, Vianociam či k Novému roku. 

 

b) Internetová komunikácia 

Internet je v súčasnosti najviac sledovaný fenomén, ktorý patrí medzi najmladšie 

informačné médiá. Prvá internetová komunikácia sa objavila začiatkom 90-tych rokov 

minulého storočia a od jej vzniku došlo v tejto oblasti k výrazným zmenám. K jeho 

základným vlastnostiam patrí jeho globálny dosah. Je to jediný nástroj, ktorý komunikuje 

obojsmerne bez toho, aby boli náklady na komunikáciu priamo závislé od vzdialenosti. 

Komunikácia cez internet môže byť sledovaná interaktívne.
73

 Súčasné formy internetového 

marketingu sú: 

 analýza webu – príprava koncepcie a riešenia, web assessment štúdia; 

 internetová prezentácia, webdizajn – kreativita, tvorba, koncepcia, správa; 

 e-mail marketing – jednorázová, ale aj pravidelná komunikácia prostredníctvom 

e-mailu, väzba, pomocou ktorej sa budujú nové komunity; 

 microsite – kreatívne riešenie webu pre kampane a súťaže;  

 spotrebiteľské hry a súťaže – dotazníky, súťaže a hry na zábavu; 

 tvorba aplikácie a programovanie pre internet-intranet, špeciálne aplikácie, 

extranet, CMS; 

 reklamná kampaň – bannery, email, media planning, textová reklama; 
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 virálny marketing, užívateľská prístupnosť aplikácií, blogy – čoraz častejšie 

začínajú využívať cestovné kancelárie na propagáciu svojich hotelov práve blogy a 

na svoje webové stránky napíšu recenziu z hotela s aktuálnymi fotkami a videami;  

 užívateľské testovanie, výskum, prieskum – data mining, ankety; 

 reklama vo vyhľadávačoch – SEM, SEO, PPC služby – analýza návštevnosti, 

prevádzkovanie a správa aplikácie a serverov.
74

 

Každá cestovná kancelária v súčasnosti využíva webové stránky, na ktorých majú 

klienti možnosť dozvedieť sa podstatné informácie o dovolenkách, ako je napríklad čas 

odletu. Webová stránka cestovnej kancelárie by mala obsahovať aj základné informácie 

o krajine (napríklad časový posun či dĺžka letu), ale aj informácie o fakultatívnych 

výletoch. Kvôli urýchleniu komunikácie využívajú cestovné kancelárie možnosť online 

chatov, vďaka ktorým sa záujemcovia dozvedia potrebné informácie o zájazde obratom. 

Pri webe je dôležité myslieť aj na skutočnosť, že návštevníci si prezerajú webové stránky 

na telefóne, preto treba vždy aktualizovať web na responzívnu verziu.  

Rozloženie stránky je tiež dôležité. Návštevníci stránky by mali mať možnosť 

vyhľadať si informácie podľa krajiny, do ktorej by chceli cestovať, ale aj podľa typu 

zájazdu. Správne nastavený web by mal ponúkať klientom možnosť vytvoriť online 

objednávku alebo priamo zaplatiť zájazd. Na kvalitnej webovej stránke by mal byť aj 

odkaz na stránku s recenziami hotelov. Webová stránka by mala obsahovať aj kontakt na 

cestovnú stránku a možnosť prekliknúť na Facebook.  

 

c) Komunikácia na sociálnych sieťach 

Sociálne siete  poskytujú mnohé možnosti: zisk nových zákazníkov, public 

relations, zlepšenie imidžu, či viral marketing. Podmienkou je dostatočné množstvo 

zaujímavého materiálu a pravidelná aktualizácia a komunikácia.  

Nástroje, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na sociálnych sieťach a sú zároveň najefektív-

nejšie: 

 Vyhlasovanie súťaží – v tomto prípade nesmie chýbať produkt (značka), ale aj 

kreatívna idea. Základom súťaže by mala byť vtipná pointa. Cestovné kancelárie 

využívajú súťaže na zapojenie sa klientov, ktorí v minulosti alebo v aktuálnej 

sezóne využili nákup zájazdu cez agentúru. Niektoré vyhlásia napríklad súťaž 
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o najromantickejšiu fotografiu z dovolenky. Zvyčajne vyhráva tá, ktorá má najvyšší 

počet lajkov, prípadne prebieha online žrebovanie výhercu.  

 Vytvorenie zábavných aplikácií v podobe hry – veľa používateľov hrá na Face-

booku nejakú hru. Najväčšou motiváciou pre hráčov je predvádzanie sa pred 

priateľmi. Konkrétny produkt alebo značka by mali byť zakomponované do deja. 

 Vytvorenie kvízu – najväčšou motiváciou je vedomostná súťaž, v súlade s produkt-

mi, ktoré sú „trendy“ v životnom štýle. Vytvorenie kvízu v cestovnom ruchu sa 

využíva najmä na sociálnej sieti Instagram. Cestovné kancelárie kladú otázky 

s dvomi možnosťami vo svojich príbehoch. Používatelia navštevujú stránku kvôli 

správnym odpovediam a zároveň sa dozvedia aj informácie o produktoch.  

 Vytvorenie aplikácie „pošli darček“- ide o vytvorenie jednoduchej aplikácie, vďaka 

ktorej si môžu používatelia medzi sebou posielať darčeky. Motívom je spojenie 

určitého životného štýlu s konkrétnym produktom. 

 Uverejnenie exkluzívnej informácie, ktorá vo fanúšikoch vyvolá pocit jedinečnosti. 

Dôležité je, aby táto informácia bola najskôr dostupná na sociálnych sieťach.  

 Využitie aplikácie „udalosť“ – všetky dôležité udalosti, akcie a zľavy by sa mali 

zjaviť na profilovej stránke používateľa, ktorému je pozvánka adresovaná.  

 Využitie publikovania obsahu iných stránok – dobrá znalosť cieľovej skupiny 

pomáha majiteľom firiem  odhadnúť, o aké ďalšie stránky bude mať skupina 

záujem. YouTube a Facebook pomáhajú veľmi jednoducho zdieľať akékoľvek 

odkazy.  

Medzi najsilnejšie nástroje komunikácie sociálnych sietí v cestovnom ruchu patria 

Facebook a Instagram. Zároveň slúžia aj ako priestor na recenzie hotelov, či komunikáciu 

s klientom. Majitelia cestovných kancelárií by mali uverejňovať na svojich sociálnych 

sieťach obsah, ktorým sa odlišujú od ostatných cestovných kancelárií. Dôležitá je aktuál-

nosť obsahu, napríklad v prípade zahraničnej infocesty je dôležité uverejňovať aktuálne 

príspevky priamo z destinácie a nie až po návrate. Potenciálny klient tak sleduje celý 

príbeh a priebeh infocesty. Zároveň to vyvoláva pocit dôvery voči zamestnancovi 

cestovnej kancelárie a voči jeho úsudku pri odporúčaní dovolenky.  

Dôležitým faktorom úspešnosti sociálnej siete je aj vhodne stanovený jazyk. Pri 

Instagrame je dôležité vytvoriť stránku hotela či cestovnej kancelárie tak, aby návštevníci 

mohli označiť, že navštívili miesto.  
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Dôležité je ľahko zapamätateľné meno stránky. V prípade úspešného Instagramu sa 

odporúča aj vytvoriť si hashtag so svojim sloganom a názvom cestovnej kancelárie. Medzi 

najčastejšie používané patrí no filter, a cestovateľské hashtagy travel či dnescestujem. 

Odporúča sa pridať maximálne osem hashtagov, viac ako desať sa považuje za spam. 

V takom prípade sa odporúča dať hasthagy do komentárov pod fotografiu. V závislosti od 

obsahu príspevku je vhodné prispôsobenie farebnej úpravy fotografie.  

Dôležitá je aj pravidelnosť pridávania príspevkov. Nástroje ako Buffer či 

Zoomsphere ponúkajú možnosť naplánovať príspevky vopred. Na Instagrame je možnosť 

sledovať čas, keď ho sleduje najviac followerov. V tom čase sa odporúča publikovať prí-

spevky. Dôležitá je aj frekvencia. Spoločnosti, ktoré denne pridávajú väčší počet 

príspevkov často strácajú followerov. Návštevníci sociálnych sietí ich považujú za spam.  

V súčasnosti je v cestovnom ruchu novým trendom vytváranie kolekcií z príbehov 

podľa jednotlivých destinácií alebo hotelov. Záujemca o daný zájazd si tak ľahko dokáže 

pozrieť príspevky, ktoré spolu súvisia. Príbehy sa zobrazujú na 24 hodín a ponúkajú široké 

možnosti ako komunikovať s followermi. Insta stories ponúkajú možnosť dávať 

followerom otázky a následne na ne verejne odpovedajú. Môžu ich využiť aj na prieskum 

a opýtať sa napríklad, ktorá destinácia by ich v budúcej sezóne viac potešila ako novinka. 

Po uplynutí akcie vidia percentuálne výsledky. 

 

d) Emocionálna komunikácia 

Každý človek je schopný vnímať len určité množstvo informácií. Cieľom účinnej 

emocionálnej marketingovej komunikácie je ovplyvnenie zákazníka prostredníctvom 

silného emocionálneho zážitku. Letecká spoločnosť KLM vyhlásila v roku 1935 súťaž, 

ktorej hlavnou cenou bol let nad Amsterdamom. Súťaž vyhral Arnold Neuhaus, ktorý sa 

kvôli chorobe svojej sestry nemohol letu zúčastniť. Jeho vnučka sa ozvala leteckej 

spoločnosti a tí mu jeho detský sen splnili. Na cestu zobrali aj jeho pravnuka, ktorý je 

v rovnakom veku, ako bol Arnold v čase súťaže. KLM ich dopravilo na letisko 

historickým Fordom A Tudor 1930. Let prebehol historickým lietadlom Dakota DC-3. 

Letecká spoločnosť vytvorila z tohto dňa video, ktoré je v súčasnosti na internete.
75
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e) Inovatívna komunikácia 

Inovatívna komunikácia sa bezprostredne viaže na rozvoj techniky. Ide najmä 

o informačné a telekomunikačné technológie. Výrobcovia sa snažia pôsobiť na bližšie 

špecifikované skupiny podľa ich individuálnych potrieb. Uprednostňuje sa obojsmerná 

komunikácia pred jednosmernou. 

 

f) Integrovaná komunikácia 

Patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie formy komunikácie. Správnou a vhodnou 

kombináciou komunikačných prostriedkov dokáže firma dať najavo dokonalosť svojich 

výrobkov a služieb, ukazuje vyspelosť svojej firemnej kultúry a v najlepšom prípade sa 

výrazne dostáva do povedomia zákazníka. Väčšina cestovných kancelárií využíva 

integrovanú komunikáciu voči obchodným partnerom, ale aj voči zákazníkom. V prípade 

partnerov sa využíva najmä PR a podpora predaja. V prípade zákazníkov ide do popredia 

reklama a osobný predaj. 

 

g) Kreatívna publicita 

Táto forma komunikácie dokáže rýchlo ovplyvniť verejnú mienku. Financie sú 

určené na samotné vydanie reklamy,  vývoj príbehu a riadenie určitých udalostí. Firma 

neplatí za spoločnosť a ani čas získaný v médiách.
76

 

 

h) Event marketing – zážitkový marketing 

Events (udalosti a zážitky) sú programy a činnosti financované spoločnosťou, 

ktorých hlavným cieľom je vytvárať každodenné alebo zvláštne interakcie so značkou. 
77

 

Dôvody zapojenia event marketingu do komunikačného mixu sú:  

 zvyšovanie synergického efektu v komunikácii; 

 event marketing nemôže existovať a fungovať samostatne; 

 integrovaná komunikácia znižuje celkové náklady; 

 emocionálna komunikácia je vlastná pre celý rad komunikačných nástrojov.  

V cestovnom ruchu sa využíva event marketing najmä v komunikácii s obchodnými 

partnermi. V jesennom období organizujú cestovné kancelárie workshopy zamerané na 
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prezentáciu produktov. Ich cieľom je oboznámenie cestovných agentúr s produktom. 

„Infocesty sú finančne neporovnateľne menej náročné ako cielená platená inzercia 

v jednotlivých médiách pohybujúca sa v desiatkach tisíc euro alebo USD a z pohľadu 

svetového cestovného ruchu sú veľmi silným a efektívnym nástrojom komunikácie“. 
78

  

Po prílete do destinácie sa predajcovia idú ubytovať do hotela alebo idú priamo na 

prehliadku vybraných hotelov. Denne predajca navštívi 7 – 10 rôznych hotelov. Okrem 

obeda sa takmer v každom hoteli predajcom ponúka káva, voda a iné nealkoholické 

nápoje. Najmä v zimných mesiacoch sú niektoré hotely zatvorené. Predajcovia majú 

v programe infocesty aj priestor na osobné voľno, napríklad kúpanie sa a nákupy. 

Súčasťou programu je aj návšteva kultúrnych a historických pamiatok. Niektoré cestovné 

kancelárie spájajú viac ostrovov alebo krajín. Napríklad, za päť dní navštívia v Španielsku 

celé Baleárske ostrovy. Zvyčajne sa jedenkrát počas infocesty uskutoční aj slávnostný 

galavečer s  miestnou kuchyňou a programom. Sezóna infociest sa začína koncom septem-

bra a končí približne v polovici mája. Organizátori sa snažia uskutočniť cestu v období 

tesne po letnej sezóne alebo pred ňou, aby videli, ako vyzerajú hotely počas leta.  Infocesta 

zvyčajne trvá 4 – 8 dní.  

Workshopy takisto organizujú tour operátori pre svojich províznych predajcov. Ide 

o prezentáciu produktov a katalógov na nasledujúcu sezónu. Tieto prezentácie sa 

uskutočňujú prevažne v zimnom období, aby predajcovia boli vopred pripravení na aktívnu 

letnú sezónu. Niektoré väčšie cestovné kancelárie zvyknú tieto workshopy deliť. Napríklad 

pred zimou usporiadajú workshop o ponuke exotických dovoleniek, naopak, na jar usporia-

dajú školenie o letnej sezóne. Každá cestovná kancelária sa snaží urobiť svoj workshop 

najzaujímavejší, ako to len dokáže. Okrem tradičných workshopov sa usporadúvajú aj 

tematické, napríklad turecké. To znamená, že cestovná kancelária pozve na Slovensko 

majiteľov, alebo marketingových zástupcov najväčších a najpredávanejších hotelov. Tí 

prezentujú svoje hotely, rozprávajú o nich zaujímavosti a informujú o ponukách, ktoré nie 

sú prezentované v katalógoch, alebo sú prezentované len málo. Niektoré cestovné kance-

lárie sa snažia svoje workshopy ozvláštniť a zorganizujú ich na nejakom zaujímavom 

mieste, napríklad v kúpeľoch. Následne už workshop dostáva nový význam, a stane sa 

z neho teambuiliding, pretože okrem prezentácie katalógov sa tam konajú súťaže o zau-
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jímavé ceny. Jednotliví provízni predajcovia sa medzi sebou zoznamujú a získavajú dôleži-

té kontakty pre ďalšiu spoluprácu. 

 

i) Guerilla marketing  

Je založený najmä na spolupráci podnikateľských subjektov, ponuke a prezentácii 

kvalitných produktov. Guerilla marketing má 12 taktík: 

 za najdôležitejšiu investíciu považuje čas, energiu a predstavivosť; 

 uplatňuje sa najmä v malých podnikoch a firmách, 

 najdôležitejší je zisk; 

 nemôže si dovoliť len odhady a využíva psychológiu, pomocou ktorej sa zaoberá 

zákonitosťami ľudského správania; 

 zameriava sa na to, na čo zákazník zameriava svoju pozornosť; 

 usiluje sa o geometrický rast firmy, to znamená, že zameriava sa na väčší počet 

transakcií medzi firmou a jej budúcimi zákazníkmi; 

 pripúšťa možnosť spolupráce s konkurenciou; 

 je to kombinácia všetkých spôsobov promotion; 

 domnieva sa, že každý nový kontakt môže priniesť viac objednávok a následného 

predaja;  

 prijíma nové a moderné technológie; 

 stotožňuje sa najmenej so 100 rôznymi spoločnosťami ako zvýšiť zisk, pričom 

polovica z nich je zdarma; 

 stavia marketing presne do takej pozície, do akej patrí.
79

 

Príkladom na jednoduchú guerillu v cestovnom ruchu sú teplé destinácie aj s ce-

nami napísané do snehu na autách. Guerilla pracuje s pocitmi ľudí a využíva studené 

obdobie na propagáciu teplých destinácií. Zvýrazní tak kontrast, že v zime hľadajú ľudia 

miesto, kde sa zohrejú.  

 

j) Mobilný marketing 

Je to novodobý fenomén, ktorý vznikol v období rozvoja mobilných telefónov 

a priniesol interaktívnu komunikáciu so zákazníkmi. Výhodami tohto spôsobu marketingu 
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sú napríklad jeho efektívnosť, rýchlosť prípravy akcie, aj schopnosť pružnejšie reagovať 

na požiadavky trhu.  

Cestovné kancelárie oslovujú potenciálnych zákazníkov formou sms správ. 

Informujú o aktuálnych súťažiach či prebiehajúcich akciách a ponukách. Zamestnanci 

(najmä malých cestovných agentúr) využívajú mobilný marketing na komunikáciu 

s klientom a posielanie ponúk.  

 

k) Virálny marketing  

Za virálne správy sa považujú tie, ktorých obsah pripadá používateľom internetu 

natoľko zaujímavý, že sám šíri správy ďalej. Je to možnosť ako získať zákazníkov, aby si 

medzi sebou povedali o produkte alebo webovej stránke určitého produktu. Rohrbacher 

rozlišuje 5 druhov virálneho marketingu: 

 Hodnotový (value viral) – všetky druhy takzvaného „priateľského marketingu“. 

Spokojní zákazníci sami s nadšením informujú ostatných potenciálnych zákazníkov 

a informujú ich o svojich pozitívnych skúsenostiach.  

 Ľstivý (guile viral) – využívajú aj určité prvky z multilevel marketingu. Samotný 

príjemca je motivovaný tým, že keď presvedčí ďalšiu osobu na nákup produktu, 

získa odmenu.  

 Vitálny (vital viral) – vychádza z túžby podeliť sa o svoje zážitky s ostatnými 

ľuďmi, ktorí hľadajú rovnaké alebo podobné produkty.  

 Špirálovitý (spiral viral) – najrozšírenejším druhom virálneho marketingu. Ľudia 

si medzi sebou podávajú vtipné informácie. 

 Nepoctivý (vile viral) – je založený na šírení varovania, ľudia podávajú negatívne 

skúsenosti. Nepoctivý marketing sa využíva vo forme recenzií. Nespokojní klienti 

píšu negatívne recenzie hotelov či cestovných kancelárií na webové stránky či na 

sociálne siete.  

 

l) Product placement  

Product placement je zámerné a platené umiestnenie značkového produktu alebo 

služby do audiovizuálneho diela. Jeho cieľom je propagácia. Je to veľmi účinný nástroj, 

ktorý sa využíva stále častejšie.
80

 Product placement využívajú najmä hotelové siete, ktoré 

                                                 
80

 JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu, Praha : Grada Publishing, 2009. s. 256. ISBN 

978-80-247-3247-3. 



109 

 

poskytujú vo filmoch ubytovanie vo svojich hoteloch. Cieľom je zvýraznenie kvalitných 

služieb a spokojnosti zákazníkov.  

 

m) Scent marketing
81 

  

 Je založený z pohľadu marketingovej komunikácie na najmenej doceňovanom 

zmysle, ktorým je čuch. Môžeme ho zaradiť do zmyslového marketingu. Pôsobí na 

zákazníka pomocou rozprašovačov s vôňou, ktoré sú prispôsobené profilu kupujúceho. 

Čuchový marketing pomáha predĺžiť návštevu zákazníka v predajni až o 30 %, pretože 

špecifická atmosféra a vôňa sú základom komfortu, pri ktorom sa klient cíti v predajni 

spokojne.
82

  

Scent marketing sa využíva najmä v hotelových službách. Vybrané hotelové siete 

používajú rovnakú vôňu vo všetkých svojich hoteloch. 

 

Záver 

 Cestovné kancelárie, cestovné agentúry využívajú na propagovanie svojich služieb 

všetky tradičné nástroje komunikačného mixu. Majitelia cestovných kancelárií, ale aj 

hotelových sietí ich využívajú na oslovenie potenciálnych klientov, na udržanie si starých 

klientov, ale aj komunikáciu s obchodnými partnermi. Aj vďaka kvalitnej marketingovej 

komunikácii si dokážu cestovatelia vybrať dovolenku podľa svojich predstáv.  

 V prvej časti štúdie sme sa venovali pojmom cestovný ruch a marketingová 

komunikácia. V druhej časti sme definovali tradičné nástroje marketingovej komunikácie 

a prepojili sme ich s cestovným ruchom. Reklama patrí medzi pravidelne využívané 

nástroje, najmä v rozhlasových spotoch, ale aj v novinách. Rovnako dôležitým nástrojom 

je aj osobný predaj. Vďaka obojstrannej komunikácii dokáže predajca zájazdov pochopiť 

požiadavky zákazníka a odporučiť mu vhodný produkt. PR je v cestovnom ruchu dôležitý 

najmä pri komunikácii s obchodnými partnermi a novinármi. Pre obidve skupiny sa 

uskutočňujú takzvané infocesty, ktoré slúžia na spoznávanie a na následnú propagáciu 

destinácie. Mnohé cestovné kancelárie, ale aj hotely využívajú aj podporu predaja vo 

forme zliav a darčekov.  

 V posledných rokoch zasiahol do marketingovej komunikácie cestovného ruchu 

internet. Cestovné kancelárie ho využívajú vo forme webových stránok, na ktorých 

                                                 
81

 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Efektíivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 

126. ISBN 80-247-272-18. 
82

 KROFIÁNOVÁ, D. Usnadnit interakcii se zákazníkem. Moderní obec, 2009. s. 63. 
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uverejňujú svoj ponuky. Na webových stránkach majú zákazníci zároveň možnosť online 

objednať zájazd a dozvedieť sa podstatné informácie. Ďalším silným nástrojom sú sociálne 

siete Facebook a Instagram či cestovateľské kiná, ktoré slúžia nielen na propagáciu, ale aj 

na komunikáciu s klientom.  

Cestovné kancelárie využívajú priamy marketing vo forme zasielania newslettrov, 

ktorými kontaktujú nových a stálych zákazníkov, alebo v tlačenej forme – katalógy. 

V letákoch a brožúrach sa okrem destinácií propagujú aj služby a konkrétne dovolenkové 

hotely.  
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Marketingová komunikácia a pád značky Nokia 

Communication and the Fall of Nokia Brand 

Mgr. Daniela Vunhu 

 

 

Abstrakt 

Nokia bola dlho lídrom a synonymom mobilného telefónu. Pod claimom „connecting 

people“ skutočne spájala ľudí s potrebou vymieňať si informácie. Z lídra na trhu sa však 

v priebehu krátkeho času stal outsider a značka Nokia ostala len učebnicovým príkladom 

pádu spoločnosti, ktorá žila (no zároveň bola obmedzená) svojím minulým úspechom.  

  

Kľúčové slová  

Nokia, marketing, PR, konkurencia, mobilné telefóny, smartfóny 

 

Abstract 

Nokia was a leader and synonym for mobile phones for very long time. Under the claim 

“connecting people” Nokia really connected folks with the need to change the information. 

In the short time, Nokia became an outsider and Nokia brand is already perfect case of a 

company being enthralled (and, in a way, imprisoned) by its past success. 

 

Keywords 

Nokia, marketing, PR, competition, mobile devices, smartphones  

 

 

Úvod 

Spoločnosť Nokia bola lídrom na európskom trhu s mobilnými telefónmi. Jej 

poslaním bolo zlepšenie života ľudí a zvýšenie ich produktivity tým, že ponúkala ľahko 

ovládateľné a bezpečné produkty, napríklad mobilné telefóny a riešenia pre podniky 

a poskytovateľov obrazového obsahu, hier, médií a mobilných sietí. 

Nokia si svoje postavenie lídra udržiavala niekoľko rokov, no s pribúdajúcou 

konkurenciou na trhu svoju pozíciu stratila veľmi rýchlo. Hoci do marketingových aktivít  

investovala obrovské objemy peňazí, jej osud bol po niekoľkých chybných rozhodnutiach 

nezvratný. V médiách môžeme vidieť názory, podľa ktorých Nokia zaspala a nechala sa 
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dobehnúť konkurenciou, avšak vnútorná roztrieštenosť má na páde značky rovnako veľký 

podiel.  

Značka Nokia sa stala jednou z najhodnotnejších na svete. V roku 2001 bola 

vyhodnotená, podľa  prieskumu top analytickej spoločnosti Interbrand, ako najoceňova-

nejšia v Európe, celosvetovo ako piata. V štúdii spoločnosti Research International z roku 

2000 malo viac ako 50 % populácie vo veku medzi 16 až 75 rokov na troch kontinentoch 

spontánne znalosti o Nokii. Dnes by sme Nokiu v týchto rebríčkoch hľadali márne, no 

nájdeme tam Apple, Google či Facebook. Čaká tieto spoločnosti rovnaký príbeh?  

 

História spoločnosti Nokia 

Jedným zo snov mnohých začínajúcich podnikateľov je, že sa z ich malej firmy 

jedného dňa stane obrovská globálna korporácia s kanceláriami po celom svete a akciami 

na všetkých významných burzách. Pre niektoré malé spoločnosti môžu silné korene polo-

žené na začiatku viesť k sľubnej budúcnosti.  

Spočiatku sa spoločnosť zaoberala spracovaním dreva či výrobou papiera, takisto aj 

výrobou gumených čižiem, či káblových zväzkov. Vďaka fúziám s viacerými spoločnos-

ťami v dvadsiatom storočí zmenila predmet podnikania najprv na výrobu elektroniky 

a v osemdesiatych rokoch výhradne na výrobu telekomunikačných zariadení. V súčasnosti 

hodnota spoločnosti presahuje 100 miliárd eur. 

Nokia je jednou zo spoločností, ktorej sa podarilo z malej papierničky vybudovať 

veľkú globálnu firmu so zvučným menom známym po celom svete.  

 

História spoločnosti Nokia mala skutočne netradičný štart. V roku 1871 chcel Knut 

Frederik Idestam založiť továreň na výrobu papiera, ktorá mala názov Nokia Aktiebolag. 

Pre neho samotného to bol krok dopredu, keďže dovtedy vlastnil pílu na spracovanie dreva 

a založenie papierne bolo vrcholom jeho niekoľkoročného úsilia. On sám nepredpokladal 

veľké rozširovanie firmy, a keby sa spoločnosť držala jeho pôvodnej vízie, ostala by asi pri 

výrobe papiera. Avšak v roku 1898 vznikla v Helsinkách továreň na výrobu gumy, ktorej 

hlavným produktom boli gumené čižmy a v roku 1912 vznikla firma na výrobu káblov, 

Finnish Cable Works. Vďaka tomu, že fínsky trh je pre nízky počet obyvateľov relatívne 

malý, sa akcie týchto troch spoločností dostali do rúk istej skupiny vlastníkov a v roku 

1967 ich fúziou vznikla spoločnosť Nokia Corporation. Bola to korporácia so širokým 

zameraním, keďže okrem portfólia pôvodných firiem ako sú gumené čižmy, papier, elek-

trické káble, pneumatiky či hliník, vyrábala Nokia Corporation aj televízory a počítače. Už 
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v tom čase mali pracovníci vedenia vizionárske schopnosti, ktoré umožnili neskorší neu-

veriteľný úspech firmy. V roku 1960 založil prezident vtedy ešte káblovej spoločnosti od-

delenie elektroniky. Riaditeľom tohto oddelenia sa stal Kurt Wilksted, ktorý bol známy 

svojím zápalom pre digitálny svet. Oddelenie elektroniky v tom čase tvorilo iba tri percen-

tá produkcie celej korporácie. Avšak Wilksted prijal do svojho tímu špičkových vedcov, 

vynálezcov, technikov, ale aj nádejných študentov. V roku 1963 tento tím vynašiel profe-

sionálne mobilné rádio, ktoré sa využívalo najmä na vojenské účely.  

V roku 1965 vynašli zariadenie na prenos dát, ktoré bolo predchodcom dnešného 

modemu.  Napriek týmto vynálezom nebola Nokia v šesťdesiatych rokoch považovaná za 

progresívnu, inovatívnu firmu, keďže jej hlavným zdrojom príjmov bol naďalej predaj 

gumených čižiem a pneumatík. Do dnešného dňa sa dá nájsť málo fínskych rodín, ktoré by 

nemali doma gumené čižmy od spoločnosti Nokia. Spoločnosť vyrábala "gumáky" ako 

prvá na svete v pastelových farbách, typická bola žltá farba.  

Fínska vláda presadila v tom čase aj vytváranie mobilných sietí pre automobilové 

telefóny. Keďže vznikla nutnosť štandardizovania jednotlivých nekompatibilných systé-

mov, Nokia vyvinula sieť Nordic Mobile Telephone service, teda prvú mobilnú telefónnu 

sieť na svete.  

V roku 1975 sa elektronické oddelenie rozdelilo na tri vetvy, pričom jedna z nich sa 

zamerala na telekomunikácie. V tomto období telekomunikačná vetva prinášala spoloč-

nosti len 5 % z jej čistých tržieb. Všetky tri divízie sa vyvíjali do nezávislých obchodných 

jednotiek. V roku 1979 vznikla divízia Nokia Mobile Phones, po zlúčení oddelenia rádio-

telefónov so spoločnosťou Mobira, ktorú spoločne vlastnila Nokia a Salora. O desať rokov 

neskôr bola Mobira premenovaná na Nokia Mobile Phones. Zatiaľ čo telekomunikačné 

oddelenie spoločnosti Nokia rástlo, rýchle expandovali aj ostatné časti Nokia Group. 

Napríklad v roku 1988 bola Nokia jedným z najväčších európskych výrobcov televízie. 

Vďaka veľmi úspešnému oddeleniu dátových prenosov si Nokia našla po celom svete 

bohaté trhy pre svoje modemy. Udržala si kontakt s vývojom telekomunikačných techno-

lógií. Ako prvá uviedla prenosné telefóny. V osemdesiatych rokoch, keď sa na európskych 

trhoch začalo diskutovať o GSM (Global System for Mobile Communications), začala 

Nokia na tejto novej technológií pracovať. Od začiatku bola spoločnosť jedným z hlavných 

vývojárov GSM (Záhorec, 2001).  

Prvý skutočný hovor cez GSM na svete uskutočnil v roku 1991 fínsky premiér 

s mobilným telefónom značky Nokia.  
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Rok 1998 priniesol telefón Nokia 5110. Dnes už legendu, ale občas ju ešte u nie-

ktorých používateľov môžeme zahliadnuť. 

V roku 1999 Nokia históriu zopakovala, keď uskutočnila prvý hovor cez 

WCDMA
83

. Po prvých NMT
84

 telefónoch začala uvádzať prvé skutočné prenosové telefó-

ny pre GSM, dvojpásmové telefóny pre GSM/DCS a pre AMPS/TDMA, uviedla prvý all-

in-one nástroj mobilnej komunikácie, Nokia 9000 Communicator.  

S rastúcim úspechom v oblasti GSM sa Nokia stala významným dodávateľom 

GSM systémov, v júni 2001 mala 105 operátorov v 48 krajinách. Nokia oznámila tiež do-

dávky dátových sietí s prepínaním paketov
85

 (GPRS) pre takmer 50 operátorov.  

Tradičným prvkom mobilných telefónov Nokia bola donedávna legendárna hra 

Snake. Dnes ju nájdeme v prepracovanejšej 3D podobe. Ten klasický „had“ prišiel spolu 

s modelom 6110 v roku 1997. Bol to zároveň prvý telefón, ktorý okrem telefonovania 

ponúkal aj zábavu. 

Model Nokia 7110 s vystreľovacím krytom klávesnice priniesol ďalšiu novinku 

v rámci GSM telefónov. Bol to prvý mobil na svete, ktorý podporoval pripojenie pomocou 

WAP
86

. 

Nokia sa stala svetovým lídrom v mobilnej komunikácií. Vďaka svojim skúsenos-

tiam, inováciám, používateľsky príjemným a bezpečným riešeniam sa stala popredným 

dodávateľom mobilných telefónov a vedúcim dodávateľom mobilných, pevných širokopás-

mových a IP sietí. Stala sa aj popredným vývojárom spoľahlivých riešení pre zabezpeče-

nie, rozšírenie a zrýchlenie siete pre podniky a poskytovateľov služieb.  

Podporou mobilného internetu otvárala Nokia nové príležitosti pre firmy a oboha-

covala každodenný život ľudí. Po úspechu s GSM sa usilovala o pozíciu lídra v 3G. K júnu 

2001 sa 23 operátorov po celom svete rozhodlo pre spoločnosť Nokia ako dodávateľa 

systému 3G a počet zákazníkov spoločnosti Nokia dlhodobo rástol (Záhorec, 2001). 

 

Analýza konkurencie 

Spoločnosť Nokia v roku 2005 informovala, že sa jej podarilo prekročiť hranicu 

jednej miliardy predaných mobilných telefónov. Miliardtý telefón bol predaný v Nigérii, 

                                                 
83

 Wideband Code Division Multiple Access - je širokopásmový mnohonásobný prístup s kódovým 

delením a rozprestieraním pomocou priamej sekvencie. 
84

 Nordic Mobile Telephone skrátene NMT je analógový štandard pre mobilné telefóny. 
85

 Paket je blok používateľských dát spolu s potrebnými informáciami o adresách a administrácii, 

aby mohla sieť doručiť dáta do správneho cieľa. 
86

 Aplikačný protokol pre bezdrôtové zariadenia. 
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pričom išlo o model Nokia 1100. V roku 1998 mala Nokia vyrobených už 100 miliónov 

mobilných telefónov, čím sa stala najväčším výrobcom týchto zariadení na svete. Najviac 

predávaným telefónom sa stala dnes už legenda Nokia 3310 / 3330, ktorá bola na trh uve-

dená v roku 2000. Predalo sa neuveriteľných 128 miliónov kusov tohto telefónu (Czeh-

mester, 2005). 

 

Nokia 3310 sa stala terčom zábavy pre jej odolnosť a nezničiteľnosť. Prežila pády, 

nárazy, a preto je právom spájaná s osobnosťami ako napr. Chuck Norris.  

 

 

Nokia si držala prvú priečku na globálnom trhu s mobilnými telefónmi, no na zme-

nu trhu a potreby mladých ľudí nereagovala softvérom, ale rôznymi zmenami v dizajne. 

Zisk fínskeho koncernu Nokia v štvrtom štvrťroku 2010 klesol o 21 %, čo bol 

výrazný signál, že firma stráca svoju pôdu pod nohami. Spoločnosť predala 123,7 mil. 

telefónov, z čoho bolo smartfónov iba 28,3 mil. Nokia odhaduje, že jej podiel na svetovom 

trhu s inteligentnými mobilnými telefónmi sa za štvrtý kvartál 2010 znížil z 38 % na 31 %.  

Nokia túto situáciu pripisovala čínskym výrobcom, ktorí ju údajne vytláčali z trhu 

lacnejšími mobilmi. Práve v tomto období sa začali šíriť informácie o plánovanej reorga-

nizácii, v rámci ktorej mala odísť až polovica predstavenstva.  

Odvrátenie hrozby z pozície lídra videla Nokia v spojení s Microsoftom, od ktorého 

si požičala operačný systém Windows Phone 7. V tom čase netušili, že práve tento krok sa 

stane pre giganta osudným.  
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Konkurencia v období pred pádom 

Jedným z konkurentov pre spoločnosť Nokia bol LG Electronics, ktorému za po-

sledný štvrťrok 2010 vzrástol predaj mobilných telefónov o 12 % a počet predaných tele-

fónov dosiahol viac ako 30 miliónov kusov. Napriek výborným číslam vykázala spoloč-

nosť v spomínanom štvrťroku prvú stratu takmer po dvoch rokoch.  

Svoje postavenie si vo svete mobilných telefónov v tom čase polepšila spoločnosť 

Motorola, ktorej sa oplatilo vsadiť na smartfóny s operačným systémom Android. Z vý-

sledkov za posledné tri mesiace roku 2010 vyplynulo, že dosiahla oproti predchádza-

júcemu štvrťroku, keď mala stratu 132 miliónov dolárov, čistý zisk 72 miliónov. V po-

slednom štvrťroku distribuovala celkom 11,3 mil. mobilných zariadení, z toho smartfóny 

tvorili 4,9 mil. kusov. V roku 2011 Motorola plánovala pokračovať vo výrobe nových mo-

delov s OS Android, od čoho očakáva posilnenie svojej pozície na poli výrobcov 

mobilných zariadení.  

Ďalším silnejúcim hráčom na trhu bol Samsug Electronics, ktorý zaznamenal 

v sledovanom štvrtom štvrťroku nárast čistého zisku až o 13 % vďaka zvýšenému dopytu 

inteligentných telefónov a odbytu polovodičov. Tržby vzrástli o 7 % a za rok 2010 sa 

zvýšil čistý zisk o 65 %. Samsung predal za posledný kvartál 2010 okolo 80,7 miliónov 

telefónov. Práve Samsung spôsobil, že Nokia pochovala svoje operačné systémy a zvolila 

Windows Phone ako svoju zbraň v boji s týmto konkurentom. 

Čistý zisk Sony Ericsson v štvrtom kvartáli dosiahol 8 miliónov eur, pričom v rov-

nakom období predchádzajúceho roku 2009 spoločnosť vykázala stratu 167 miliónov eur. 

Podarilo sa to vďaka rozsiahlym reštrukturalizačným opatreniam. Tržby Sony Ericsson 

v sledovanom období klesli o 13 % na 1,53 miliardy eur z 1,75 miliardy eur, pričom predaj 

telefónov v rovnakom období klesol z 14,6 miliónov kusov na 11,2 mil.  

Poslednou analyzovanou značkou je HTC, ktorá dosiahla rekordné predaje mobil-

ných telefónov v mesiacoch október až december 2010. Zisk medziročne vzrástol o 160 % 

a spoločnosť vygenerovala zisk 500 mil. dolárov. Za posledný štvrťrok predala 24,6 

miliónov kusov telefónov, čím zdvojnásobila predaj oproti rovnakému obdobiu v predchá-

dzajúcom roku. Šéf spoločnosti Peter Chou očakával podobné tempo predaja aj v prvom 

štvrťroku 2011 (Ivančíková, 2011). Predaj však nebol jedinou stúpajúcou hodnotou. Aj 

podiel v médiách sa rapídne zvýšil rovnako, ako povedomie o značke.   

Telefóny HTC sa stali veľmi žiadanými medzi zákazníkmi, ktorí mali záujem 

o smartfóny. Aj v ankete Mobil roka 2010 vyhral v kategóriách pracovný telefón, high-end 
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a mid-end práve HTC. Vytlačil Nokiu, večného výhercu v oboch týchto kategóriách. Nokia 

získala prvenstvo iba v kategórii ľudový telefón.  

V tom čase iPhone získaval prvých zákazníkov v USA, no v Európe bol predmetom 

diskusií iba v uzavretých kruhoch programátorov.  

 

Hodnoty a stratégia spoločnosti 

Dá sa povedať, že úspech spoločnosti Nokia bol založený na jej štyroch hlavných 

hodnotách: spokojnosť zákazníkov, úcta k jednotlivcom, technologický pokrok a na trva-

lom učení sa. Vďaka tomu, že sa Nokia držala týchto princípov, vypestovala si Way - 

prístup, vďaka ktorému boli zamestnanci k svojej spoločnosti skutočne lojálni. Pre akýkoľ-

vek rastúci koncern – aj keď má za sebou pestrú históriu – sú to práve kvalitní zamest-

nanci, ktorí vytvárajú skutočnú hodnotu pre spoločnosť a tým aj sami pre seba.  Nokia 

mala víziu a odvahu chopiť sa nových príležitostí, ktoré sa objavovali na rýchlo sa menia-

com trhu. Vďaka zameraniu na správne ciele si Nokia postupom času udržala rast, vstúpila 

do nových oblastí podnikania a odolala aj niekoľkým nárazom (Záhorec, 2001). 

Claimom Nokie bola dlho známa anglická fráza ,, connecting people“. Toto slovné 

spojenie celkom jasne charakterizuje smerovanie spoločnosti od polovice sedemdesiatych 

rokov, motivované pokrokom v inováciách oddelenia elektroniky. Spájanie ľudí sa stalo 

hlavnou doménou spoločnosti, keď práve v tomto období začala orientácia Nokie na 

telekomunikačné zariadenia. Prvým objavom odvetvia bola digitálna ústredňa s názvom 

DX200, ktorá sa s rôznymi modifikáciami používa dodnes. Úspech Nokie spočíva aj 

v tom, že aj keď má Fínsko malý počet obyvateľov, od roku 1880, keď v tejto krajine 

vznikli prvé telekomunikačné siete, existovala na trhu veľká konkurencia. Nokia ako 

súkromná firma musela obstáť, keďže bola členom silného konkurenčného prostredia. Čiže 

musela vyvíjať svoje produkty. Teda môžeme povedať, že za úspechom Nokie v inová-

ciách bolo silne konkurenčné prostredie a nie štátne výskumné programy. No práve 

inovácie boli paradoxne jedným z dôvodom, ktoré jej uškodili.  

 

Logo, ktoré poznal celý svet 

História loga spoločnosti Nokia siaha až do roku 1865. Nokia používala tri základ-

né logá. Najznámejšie bolo však s claimom „Nokia Connecting People“.  
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Obr. č. 1 – Logo Nokia 

 

 

 

 

Logo s rybou v znaku začala Nokia používať v roku 1865. V roku 1898 sa rozhodla 

pre zjednodušenie loga. 

 

Obr. č. 2 – Pvé formy loga Nokia 

 

 

V roku 1905 začala využívať plagáty, na ktorých zobrazovala galoše, ktoré v tomto 

čase vo veľkom vyrábala. Zmenou výrobného produktu na pneumatiky sa zmenil aj vizuál 

plagátov, ako možno vidieť na ukážke plagátu z roku 1936.  

Obr. č. 3 – Prvé letáky Nokia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokia využíva logo aj pre Nokia fórum, kde získavajú informácie profesionáli a Nokia 

Club. 
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Obr. č. 4 – Club Nokia a Forum Nokia 

  

 

 

 

Nokia ako Corporate Colour využívala modrú (Pantone 293) a zelenú (Pantone 

368) farbu. Logo spoločnosti Nokia navrhol v roku 1987 dizajnér Lars Hedman a upravené 

bolo v roku 2005. Logo má v kombinácii biely podklad a modré písmo.  Nokia využívala 

svoj vlastný font písma – Nokia Sans a Nokia Serif, obe navrhnuté Erikom Spiekerman-

nom z United Designers Network. V marci 2011 bolo vyvinuté nové písmo Nokia Pure, 

ktoré nahradilo predchádzajúce typy fontov. Dôvodom zmeny bola potreba tenšieho fontu, 

ako boli predchádzajúce, aby bolo čitateľné aj na malých displejoch telefónov.  

 

Obr. č. 5 – Corporate colour 

 

 

 

Obr. č. 6 – Fonty Nokia 

 

 

 

Dizajn bol základným stavebným kameňom značky Nokia. V čase príchodu 

mobilných telefónov sa zdalo, že všetky zariadenia budú čierne. Potom Nokia pridala do 

svojich výrobkov farbu a všetko sa zmenilo. Mobilný telefón sa zrazu stal vyjadrením 

osobného štýlu.  

Nokia bola prvou spoločnosťou, ktorá zaviedla vymeniteľné kryty umožňujúce 

individuálny vzhľad vlastného telefónu. V roku 2004 posunula vnímanie mobilu, ako 

vyjadrenia štýlu, ešte o krok ďalej uvedením svojej prvej módnej kolekcie, série mobilných 

telefónov navrhnutých ako doplnok najnovších trendov z kolekcií módnych prehliadok.  
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V roku 2007 pokračovala v tejto myšlienke vynovenou kolekciou Nokia L’Amour. 

Svoje renomé ikony dizajnu potvrdila i novou elegantnou Nokiou 8800 Arte a tenkou 6500 

classic. Stredobodom dizajnu Nokie je použiteľnosť: rozhranie produktu je ľahko 

ovládateľné, klávesnice sú príjemné na dotyk a veľkosť i tvar telefónov sú pohodlné a 

primerané. 

Spoločnosť v plnej miere využíva služobnú grafiku, konkrétne vizitky, hlavičkový 

papier, obálky a pečiatky.  

 

Odhliadnuc od mena a značky, Nokia mala niekoľko registrovaných obchodných 

značiek pre rôzne produkty a riešenia. Jednou z nezvyčajných obchodných značiek bola 

melódia Nokia, zvonenie založené na sto rokov starom španielskom valčíku Gran Vals, 

skomponovanom Franciscom Tarregom (1852-1909). Melódia Nokia bola uznaná 

a registrovaná obchodná značka v Európskej únii, USA a Fínsku v rokoch 1999-2000 

(Tureček, 2002). 

Zvonenie Nokia Tune bolo po prvýkrát uvedené v telefóne Nokia 2100. S výnim-

kou modelov rady 8800, kde je melódia mierne upravená, ju nájdete v úplne všetkých 

modeloch. Po rokoch sa stala typickým poznávacím znamením tejto značky a to aj napriek 

tomu, že ju Nokia vo svojej reklame nepoužíva.  

 

Marketingová komunikácia spoločnosti Nokia 

„Marketingová komunikácia (promotion) je jednou zo základných zložiek marke-

tingového mixu, ktorej úlohou je šírením informácií vyvolať záujem o konkrétny výrobok 

či službu (Horňák, 2003, s. 216).“ Podľa Labskej základ systému marketingovej komu-

nikácie tvorí päť spôsobov komunikácie: 

1. reklama, 

2. podpora predaja, 

3. public relations, 

4. osobný predaj, 

5. priamy marketing. 

U niektorých autorov sa stretneme aj s klasickým členením systému zloženého zo 

štyroch metód, existujú aj zástancovia preferujúci hlbšie delenie v súvislosti s osamostat-

nením nových progresívnych foriem komunikácie, kde sa vytvárajú samostatné kategórie, 

napríklad internet, mobilný marketing, event marketing, lobing. V každej z týchto kla-
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sických či novodobých kategórií existuje súbor špecifických prostriedkov, ktoré sa 

vzájomne dopĺňajú, kombinujú podľa potrieb a zámerov spoločnosti (Labská, 2009, s. 38).   

Horňák nepovažuje označenie propagácia pre marketingovú komunikáciu za 

optimálne. Nestotožňuje sa ani s pojmom reklama. Vychádza z tvrdenia Kotlera, ktorý 

člení promotion mix na reklamu, osobný predaj, podporu predaja, direct marketing a public 

relations. „Je zrejmé, že i tu sa chápe výraz promotion širšie ako advertising. A promotion 

mix je súčasťou marketingového mixu. Teda vzhľadom na šírku pojmov je marketing 

pojem najširší a reklama najužší (Horňák, 2010, s. 7).“  

Produkt je považovaný v spoločnosti Nokia za zásadný bod marketingového mixu. 

Nokia robievala pravidelne prieskum trhu, pri ktorom sa snažila zistiť, aké výrobky by 

ľudia chceli a aké boli požiadavky spotrebiteľov na jednotlivých trhoch, na ktorých reali-

zovala Nokia svoje obchodné zámery.  

Cena bola dlho dôležitým faktorom pri predaji výrobku. Aj v tomto smere mala 

Nokia svoju vlastnú stratégiu, nakoľko chcela preniknúť na každý trh. No tie sú často 

odlišné. Preto nebolo výnimkou, že sa niektoré telefóny dostali iba na určité trhy, kde boli 

cenovo dostupné pre dané obyvateľstvo.  

Zvoliť vhodné miesto je veľmi potrebné pre každé úspešné uvedenie produktu na 

trh. Pre výrobok môže byť každý trh silný, ak jednoduchým spôsobom sprístupňuje služby, 

ktoré daný produkt ponúka. Jednoduchým spôsobom môžu byť mobilné telefóny ľahko 

prístupné a predávané v supermarketoch a vo všetkých dôležitých reťazcoch obchodov.  

Propagácia leží niekde medzi oblasťou marketingu a reklamy a delíme ju na eko-

nomickú a mimoekonomickú. „Ekonomická propagácia je ekvivalentom výrazu reklama, 

aj keď presnejším by bolo pomenovanie obchodná propagácia. Jej cieľom je ovplyvniť 

predaj výrobkov a služieb (Horňák, 2007, s. 8).“ 

Nokia sa prostredníctvom svojej reklamy v televízii, rádiu či v tlači snažila prilákať 

zákazníkov do svojich predajní. Hoci mala predajne na celom Slovensku, musíme podotk-

núť, že Bratislava bola privilegovaná. Novinky si zákazníci mohli pozrieť v Bratislave, 

v obchodnom centre Aupark a až o niekoľko týždňov neskôr sa telefóny objavili na 

pultoch v iných mestách. Táto stratégia sa časom ukázala ako veľmi chybná, značka pod-

cenila iné mestá, čo vyvolávalo negatívne reakcie na sociálnych sieťach. 

Marketingová komunikácia sa donedávna skladala z klasickej reklamy, šírenej 

prostredníctvom médií a ďalších aktivít, pre ktoré využívame pomenovanie nadlinkové 

a podlinkové aktivity. Medzi nadlinkové aktivity zaraďujeme reklamu v rozhlase, tlači, 

televízii, vonkajšiu reklamu a dnes už aj internet. Pod podlinkovými aktivitami rozumieme 
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osobný predaj, sponzoring, direct marketing, public relations či sales promotion (Horňák, 

2007, s. 7). 

Spoločnosť Nokia využívala všetky spomenuté aktivity marketingovej komuni-

kácie.  

Nadlinkové aktivity využívala v každej krajine svojho pôsobenia. Marketingové 

aktivity od roku 2007 zastupovala agentúra J Walter Thomson (JWT), ktorá je jedným 

z najvýznamnejších hráčov na poli reklamy a marketingu. JWT má svoje pobočky na 

celom svete. Jej sídlo sa nachádza v New Yorku. Má bohatú históriu a dobré meno v oblas-

ti reklamných aktivít, čo je pravdepodobne dôvodom, prečo si Nokia vybrala práve túto 

agentúru. Úlohou tejto agentúry bolo zastupovať spoločnosť na všetkých trhoch, kde mala 

Nokia svoje obchodné aktivity. Pri výbere agentúry sledovala spoločnosť hlavný cieľ, a to 

zvýšenie efektivity a výkonnosti všetkých nadlinkových aktivít, ktoré fínska spoločnosť 

realizovala (Kocourek, 2007). 

Globálny rozpočet na nákup a plánovanie médií sa rozhodla Nokia zveriť v lete 

2009 mediálnej agentúre Carat, tá je súčasťou komunikačnej skupiny Aegis Media. Carat 

prevzal aktivity spojené s mediálnym plánovaním po MediaCom, ktorá sa posledného 

tendra nezúčastnila. Výška globálneho mediálneho rozpočtu spoločnosti Nokia bola 

odhadnutá na 415 mil. dolárov. Podľa monitoringu TNS Media Intelligence investovala 

Nokia do nákupu priestoru v českých médiách v roku 2008 približne 45 mil. českých 

korún. Orientovala sa hlavne na tlač a outdoorovú reklamu.  

 

Nadlinkové aktivity spoločnosti Nokia 

 Nokia využívala všetky formy nadlinkovej komunikácie, ako sú reklama v tlači, 

rozhlase, televízii a vonkajšia reklama.  

Tlač a vonkajšia reklama boli zadávané globálne, pre všetky krajiny. Preto vizuály 

v tlači alebo na billboardoch boli rovnaké pre všetky trhy, kde Nokia potrebovala 

komunikovať určitý produkt alebo službu. Rádiové spoty využívala iba v lokálnych kam-

paniach, ako sú napríklad eventy, kde bola partnerom. Televízny spot mala Nokia napo-

sledy v roku 2009.  

Ako klasickú reklamu v tlači môžeme uviesť kampaň Nokia N8 na prelome rokov 

2010 a 2011. Hlavným sloganom kampane bolo: A čo s ňou urobíte vy? Mala viac 

variantov. Daný vizuál sme mohli sledovať v dennej tlači, v lifestylových magazínoch, na 

banneroch  a podobne.   
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Obr. č. 7 – Plagáty z kampane Nokia N8: A čo s ňou urobíte vy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokia využívala vonkajšiu reklamu len na komunikovanie globálnych posolstiev v rámci 

kampane. Hoci to nebolo veľmi šťastné, keďže slovenské reklamné plochy nevyhovovali 

rozmerom, Nokia z tejto stratégie neupúšťala. Príkladom môže byť bratislavský billboard 

s množstvom nečitateľného textu.  

 

Obr. č. 8 – Billboard Poteš sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za príklad úspešnej kampane možno považovať cityligts, ktoré boli použité v rámci 

Nokia music campaign. Kampaň prebiehala v Prahe v termíne 13. 2. – 26. 2. 2007 

a v Bratislave 20. 2. – 5. 3. 2007 na najfrekventovanejších miestach. Cieľom bolo zvýšiť 

kredibilitu značky Nokia v oblasti hudby a maximalizovať predaj telefónov Nokia 5300 

XpressMusic a Nokia 5200. Cieľovú skupinu tvorili aktívne žijúci mladí ľudia, ktorí 
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inklinujú k zábave, hudbe, zaujímajú sa o technologické novinky a chcú držať krok 

s novými trendmi. Veková skupina bola zacielená na 15 – 25 rokov. 

 Nokia priniesla v tejto kampani možnosť stiahnuť si pesničku skupiny Support 

Lesbiens „English Stereo“ do mobilného telefónu priamo z reklamného nosiča. V Prahe si 

pieseň stiahlo vyše 47 000 okoloidúcich, v Bratislave vyše 9 700 ľudí.  

Hrajúce citylighty mali veľký úspech medzi ľuďmi, ktorí boli počas kampane 

pozorovaní, pričom sa zistilo, že sa správali veľmi podobne – najskôr počúvali hudbu na 

mieste, kde predtým registrovali len bežný ruch mesta. Nasledovalo prečítanie reklamného 

odkazu, ktorým bol stručný návod na stiahnutie piesne, a skončilo to mobilom v ruke 

a sťahovaním piesne. Okrem toho sa ľuďom veľmi páčila samotná pieseň od Support 

Lesbiens „English Stereo“. Pokiaľ by sa im nepáčila, nesťahovali by ju. O veľkom záujme 

svedčia aj desiatky emailov, ktoré spoločnosť Nokia dostala od zákazníkov, ktorí sa na 

pieseň a jej interpreta pýtali. Za veľmi pozitívne možno považovať fakt, že hudbu do 

telefónu si mohli stiahnuť všetci, bez ohľadu na to, či vlastnili telefón Nokia, alebo nie.  

Špeciálne na tento účel boli do citylightov implementované tzv. „Blue to“ servery 

a ako prvá spoločnosť na Slovensku tak Nokia využila ich plný potenciál.  Pri rozhodovaní 

o kampani zavážil aj fakt, že Slováci sú technologicky vyspelý národ a nové možnosti, ako 

MP3 a bluetooth, ich oslovia pomerne rýchlo. Technológiu bluetooth Nokia vybrala vďaka 

jej ľahkému použitiu. Umožňuje rýchly prenos dát ako obrázky, hudbu alebo video do 

mobilu.  

V globálnom hodnotení táto kampaň dosiahla zo všetkých kampaní realizovaných 

v roku 2007 na celom svete na podporu telefónov Nokia najvyššie ocenenie: „Najlepší 

marketing hudobných telefónov Nokia na svete za rok 2007.“  

Pre všetkých, ktorí chceli vyjadriť svoju osobnosť prostredníctvom hudby, ponúkla 

Nokia voucher na stiahnutie jedného albumu, resp. niekoľkých pesničiek. Základnou ideou 

bol fakt, že sťahovanie zdarma dáva mladým ľuďom možnosť užiť si akúkoľvek hudbu, 

ktorá sa im páči. Práve preto bol voucher jedným z hlavných benefitov celej kampane. Bol 

súčasťou predajných balení hudobných telefónov Nokia 5300 XpressMusic a Nokia 5200, 

ktoré zákazníci kúpili nielen u operátorov, ale aj u nezávislých predajcov a distribútorov.   

Virálny efekt počas kampane spočíval v špeciálnom projekte Garazmistr.cz, Noise 

Brothers. Garazmistr.cz bol ojedinelý projekt pre začínajúce kapely a ich fanúšikov. Jeho 

zmyslom bolo hľadanie talentov na českej hudobnej scéne. Návštevníci stránky boli 

v úlohe porotcov a hlasovaním rozhodovali o postupujúcich a víťazoch v štyroch kategó-

riách: Pop, Rock, RnB a Elektro. Projekt Noise Brothers spočíval v tom, že dvaja študenti 
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strednej školy nakrúcali krátke videá, v ktorých hlavnú úlohu hral mobil Nokia 5300 

XpressMusic. Študenti popustili uzdu svojej fantázii a vznikli tak naozaj nekonvenčné 

i vtipné videá. Nahrali ich na server www.youtube.com a nechali voľne šíriť internetom. 

Retailové aktivity boli zamerané na roadshow s predajcami Nokia s možnosťou 

sťahovania hudby. Cieľom bolo vzdelávať zákazníkov o hudobných zariadeniach Nokia. 

Na tento účel sa využili hudobné pulty s LCD obrazovkami, veľkými kvalitnými slú-

chadlami na počúvanie hudby priamo z telefónu a aktivitu dopĺňali súťaže.  

 Kampaň sprevádzala Nokia Music Tour (koncerty Zuzany Smatanovej, resp. Mon-

key Business), podpora koncertov mladých vychádzajúcich hviezd v ČR. Koncerty navští-

vilo 20 000 ľudí. Na koncertoch boli hudobné pulty s telefónmi Nokia 5300 XpressMusic 

s možnosťou vypočutia skladieb. Koncerty boli podporované cez outdoor, online i rádio.  

Nokia Music Campaign možno považovať nielen za výborný príklad zvládnutej 

nadlinkovej aktivity v podobe citylightov, ale slúžili aj ako príklad efektívnej integrovanej 

marketingovej komunikácie. Zvýšila výrazne predaj samotných produktov, ale predovšet-

kým radikálne zmenila pohľad mladých ľudí na spojenie značky s hudbou. Týmto sa 

výrazne zvýšila preferencia značky. V ČR a SR predaj telefónov Nokia 5300 XpressMusic 

a Nokia 5200 vzrástol v období prvého a druhého štvrťroku 2007 o 27 %.  Spontánna pre-

ferencia značky u cieľovej skupiny stúpla v druhom štvrťroku 2007 o 29 % v porovnaní 

s rovnakým obdobím v roku 2006. 

Nokia sa snažila inovácie v oblasti mobilných telefónov komunikovať aj cez nové 

mediálne kampane, akou táto určite bola.  

Spoločnosť využívala ďalšie prostriedky komunikácie ako napríklad visačky na 

dvere, ktoré boli rozmiestnené po študentskom internáte v rámci kampane Nokia X6, 

ktorou sa chceli priblížiť mladým ľuďom alebo držiaky v autobusoch, tzv. handymedia. Aj 

napriek obrovskej snahe zacieliť na mladú generáciu, zákazníkmi Nokia ostávali predo-

všetkým staršie generácie.  

 

Obr. č. 9 – Visačky na dvere, handy media 

 

 

 

 



127 

 

Nové formy marketingovej komunikácie  

Spoločnosť Nokia by sa za svoje marketingové nástroje nemusela hanbiť ani dnes. 

V najväčšej miere využívala mobilný marketing, internet a sociálne siete Facebook, 

Twitter a YouTube.  

 

Mobilný marketing 

Mobilný telefón dnes už nie je nové médium v marketingovej komunikácii, hoci 

často sa medzi nové médiá zaraďuje. Marketingové aktivity sa realizujú najmä 

prostredníctvom krátkych textových správ SMS, multimediálnych správ MMS, technológie 

Bluetooth a siete internet na mobilnom zariadení. Vďaka týmto technológiám si možno 

ponúkané produkty prezrieť, neraz i vyskúšať, následne objednať a kúpiť.  

Dnešné mobilné telefóny sú schopné prijať marketingové posolstvo v akejkoľvek 

forme a zároveň sú schopné aktívne naň zareagovať. „Existujú krajiny, kde sa za využí-

vanie služieb mobilným operátorom neplatí, alebo platí len symbolický poplatok: mobilní 

operátori tam hradia náklady na prevádzku a generujú zisk čisto z príjmov z reklamy – 

podobne ako súkromné elektronické médiá. Tento trend sa nevyhne ani našej krajine, i keď 

tomu okolnosti zatiaľ bránia. Žiadne umelé prekážky však nie sú schopné zastaviť 

nevyhnutý trend vývoja mobil marketingu. Jednou z výhod mobil marketingu je rýchlosť, 

dynamika. Prostredníctvom mobilnej komunikácie sme schopní zaslať reklamné posolstvo 

okamžite, alebo v presne vybranom čase, a to prakticky všetkým používateľom naraz. 

Ďalšou výhodou je absolútna dostupnosť databáz, čiže telefónnych čísel a údajov o ich 

používateľoch, ktorými mobilní operátori disponujú a zvyčajne majú zmluvne podchytené 

právo ich používať aj na účely marketingovej komunikácie. Mobilný telefón je médium, 

ktoré si jeho používateľ sústavne nosí so sebou, a tak môže okamžite reagovať na akékoľ-

vek posolstvo, ktoré ho osloví a zaujme (Šesták, 2008, s. 37).“ 

Veľkou výhodou mobilného marketingu oproti tradičným formám reklamy a propa-

gácie je vysoká miera odozvy od príjemcov a veľmi úzky kontakt so zákazníkom. Pravde-

podobnosť nedoručenia správy je veľmi nízka. A ak sú naše reklamné posolstvá dobre 

zacielené, nemalo by sa nám stať, že budeme informovať zákazníka, ktorý nechce byť 

informovaný (Vlčko, 2006). 

 Mobilný telefón je vynikajúcim nástrojom direct marketingu a podpory predaja, dá 

sa prostredníctvom neho súťažiť, dostávať darčeky, zľavy a podobne. No a navyše mobilný 

telefón umožňuje získať v rýchlom čase spätnú väzbu, takže účinnosť kampane je – v po-

rovnaní s inými médiami – takmer bezkonkurenčne spoľahlivo a presne merateľná (Šesták, 
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2008, s. 38). 

 

Spoločnosť Nokia si dala v roku 2001 spoločnosťou HPI Research Group vypraco-

vať štúdiu, ktorá ukázala, že spotrebitelia sú pripravení na M-marketing (mobilný marke-

ting).  Bola jednou z prvých značiek, ktorá túto formu komunikácie pridala do svojich 

komunikačných plánov. 

Podľa štúdie boli používatelia mobilných telefónov nielen vnímaví voči M-mar-

ketingu, ale v určitých situáciách by dokonca takúto možnosť informovania o tovare 

a službách privítali. Pracovníci HPI sa pýtali viac ako 3300 respondentov z jedenástich 

kľúčových trhov. Výskum sa realizoval v Brazílii, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Japon-

sku, Kórei, Singapuru, Španielsku, Švédsku, Veľkej Británii a USA.  Všetci respondenti 

odpovedali na otázku, ako by vnímali M-marketing vo forme SMS správ. Na otázku 

týkajúcu sa elektronických kupónov, ktoré by si mohli nechať preplatiť v neďalekom 

obchode, 88 % respondentov uviedlo, že voči takémuto typu marketingu by boli vnímaví. 

Takmer tretina (31 %) by takýto marketing uvítala.  

Štúdia určila štyri faktory, ktoré sú pre spotrebiteľov kľúčové: 

- voľba – mať možnosť rozhodnúť, či marketingové správy budú prijímať alebo nie; 

- kontrola – možnosť ignorovať správy; 

- personalizácia – možnosť filtrovať druhy doručených správ; 

- vzájomná výhoda – dostať niečo späť, napr. zľavu na danú službu. 

 

Časť štúdie sa týkala spotrebiteľov, ktorí prejavili záujem o mobilnú vizuálnu zá-

bavu. Pre viac ako tri štvrtiny (76 %) by bolo prijateľné, keby programy, ktoré sledujú, 

sprevádzali reklamy. Viac ako polovica (51 %) respondentov sa vyjadrila, že by reklamu 

nevnímali ako obťažovanie, pokiaľ by im nebola ponúkaná rovnakým spôsobom ako 

v televízii. Respondentov sa tiež pýtali, či by bolo pre nich prijateľné dostávať reklamu 

prostredníctvom mobilného telefónu, pokiaľ by sa tým znížili náklady na mobilné služby. 

Takmer deväť respondentov z desiatich by s tým súhlasilo a navyše poznamenalo, že M-

marketing by bol omnoho lepšie prijatý, keby bol vnímaný ako výhoda pre koncového 

používateľa. 

 

Nokia sa snažila odkláňať od klasických produktových SMS správ a hľadala nové 

možnosti komunikácie prostredníctvom mobilných telefónov. Jedným spôsobom, ako sa 

priblížiť mladej generácii boli hry, ktoré Nokia začala rozosielať. Ako príklad môžeme 
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uviesť úspešnú kampaň zameranú na mobilný marketing v Českej republike z dielne 

OgilvyInteractive z roku 2010. 

 Pre túto kampaň vznikla hra Nokia Los Rakeťák, ktorá ovládla blogy v Českej 

republike. Napísali o nej významné mobilné portály i blogy a v Ovi Obchode bola vyhod-

notená ako najlepšia hra mesiaca.  

 Cieľom kampane bolo: 

- zvýšiť znalosť, povedomie o značke medzi mladými ľuďmi; 

- ponúknuť cieľovej skupine niečo zaujímavejšie ako je klasická reklama; 

- využiť kanály mobilných telefónov ako nový nosič marketingového posolstva. 

 

Nokia prostredníctvom tejto kampane potrebovala podporiť Ovi Obchod – mobilnú 

a internetovú stránku, kde si vlastníci telefónu Nokia môžu stiahnuť aplikácie
87

. 

Prostredníctvom telefónov Nokia bolo v priebehu troch týždňov stiahnutých viac ako 

10 000 hier. Facebook bol počas tejto kampane použitý ako virálne miesto, kde dobré 

cielené reklamy propagovali petíciu „Vráťme hada do mobilu“.  Zo všetkých hier bolo 

možné nahrávať skóre priamo na Facebook. Tak sa stala zábavná hra Nokia Los Rakeťák 

najsťahovanejšou a najobľúbenejšou aplikáciou v Ovi Obchode za mesiac. Zahraniční 

manažéri sa na kampaň pozerali zo začiatku veľmi skepticky. Nokia Česká republika však 

po ukončení kampane dostala uznanie, že miesto utrácania za reklamu dokázala vyrobiť 

svoju vlastnú brandovú hru s vlastným marketingovým posolstvom.  

Jeden z operátorov dokonca chcel počas kampane ustúpiť a ukončiť povolenie na 

sťahovanie aplikácií z dôvodu enormného poklesu sťahovania hier operátora. Úspechom 

zostáva, že hra Nokia Los Rakeťák bola dlho jednou z najsťahovanejších hier aj po ukon-

čení kampane a o hru prejavili záujem aj iné krajiny.  

OgilvyInteractive ako reklamná agentúra sa kvôli kampani musela stať oficiálnym 

vývojárom Nokia hier pre Ovi Obchod.  

 

Marketingové aktivity na sociálnych sieťach - Facebook 

Spoločnosť Nokia presúvala svoje aktivity z klasických médií na nové druhy médií, 

akými boli mobilný marketing a sociálne siete. Komunikáciu na Facebooku začala Nokia 

v máji 2010 a na Twitteri začala v novembri 2010, keď bol Twitter na Slovensku v sa-

motných začiatkoch. 

                                                 
87

 Medzi aplikáciami bolo možné nájsť rôzne hry, zvonenia, témy, tapety pre mobilný telefón, e-knihy, 

spravodajské portály a podobne.  
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Mnoho skorších sociálnych sietí skončili ako sezónne výstrelky, pretože použí-

vatelia stratili záujem. S Facebookom to bolo iné. Tri počiatočné rozhodnutia zlepšenia mu 

pomohli vystúpiť z davu: dôveryhodná identita v spojení s jasne definovanými sieťami, 

exkluzivita a poskytnutie možnosti neustáleho spojenia.  

Nokia si uvedomovala silu Facebooku a chcela ju priniesť priamo do mobilných 

telefónov. Vo februári 2009 oznámila spustenie služby Lifecasting with Ovi v spolupráci 

s najrozšírenejšou sociálnou sieťou Facebook. Otvorila sa tak inovatívna kapitola internetu 

založená na osobnom kontakte a aktuálnej polohe používateľa. Lifecasting with Ovi bola 

prvou aplikáciou, ktorá umožňovala používateľovi publikovať svoju polohu a aktuálny 

stav na Facebooku priamo z úvodnej obrazovky mobilného zariadenia. Lifecasting uľah-

čoval sledovanie, registráciu a pripojenie ku komunitnej službe Facebook a zabezpečoval 

ľuďom spojenie a zdieľanie informácií (Oravec, 2009). 

Veľa marketingových pracovníkov súhlasí s výrokom Tima Kendalla, jedného 

z riaditeľov Facebooku: „Reklama na Facebooku nevyzerá ako reklama, lebo prichádza od 

vašich priateľov“. 

 

Nokia Slovensko fan page 

Ako sme uviedli, s Facebookovou stránkou Nokia Slovensko sa začalo v máji 2010. 

Spoločnosť sa rozhodla od samotného začiatku povoliť fanúšikom stránky prispievať na 

nástenku svoje odkazy. Bol to trochu riskantný krok, ktorý sa veľa spoločností neodváži 

urobiť, nakoľko svoju značku vystavujú možným rizikám v podobe negatívnych ohlasov. 

Zo začiatku sa skutočne stránka stretla aj s negatívnymi reakciami. Stala sa akýmsi diskus-

ným fórom pre nevybavené reklamácie a rôzne problémy zákazníkov. Zo začiatku bolo 

potrebné nenechať žiadny problém fanúšikov bez reakcie. Preto sa reagovalo na všetky 

sťažnosti i reklamácie.  Po pol roku aktívnej komunikácie na stránke mala Nokia Sloven-

sko 10 000 fanúšikov, ktorí si navzájom zdieľali rady a Nokia ich pravidelne informovala 

o novinkách spoločnosti.  

Nokia Slovensko sa už po piatich mesiacoch svojej existencie zaradila na 9. miesto 

na Facebooku v top 10 značkách na Slovensku. Po polroku už bola ôsma. Z konkurencie 

bol dlhé obdobie v popredí Sony Ericsson. V marci 2011 sa podarilo zvýšiť počet fanúši-

kov stránky Nokia Slovensko, ktorá tak predbehla Sony Ericsson.    

Stránka Nokia Slovensko si získala priaznivcov rôznymi netradičnými projektmi. 

Jedným z nich boli napríklad kampane Testuj Nokia C6 a Testuj vlajkovú loď Nokia N8. 

V oboch kampaniach dostali fanúšikovia stránky možnosť zapojiť sa do testovania nových 
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telefónov. Prihlasovať sa mohli cez mail, kde zadali základné údaje o sebe. Hoci to pra-

vidlá nevyžadovali, fanúšikovia zvykli napísať do prihlasovacieho mailu, prečo by práve 

oni mali testovať telefón. Z prihlásených traja z rôznych kútov Slovenska otestovali 

telefón. Jeden z troch testujúcich fanúšikov z každého kola mohol daný telefón po splnení 

súťažných úloh vyhrať. Čas testovania bol jeden týždeň, počas ktorej mali odporučiť 

ostatným fanúšikom akúkoľvek aplikáciu z Ovi Obchodu, natočiť krátke video alebo 

poslať jednu fotografiu vytvorenú daným telefónom a zdieľať svoje obľúbené miesto na 

Facebooku pomocou Ovi Máp. Ten súťažiaci, ktorý za tieto svoje tri úlohy dostal najviac 

„like“ od ostatných fanúšikov Nokia Slovensko sa stal automaticky novým majiteľom 

telefónu. Každý z hlasujúcich fanúšikov bol následne zaradený do žrebovania o rovnaký 

telefón, ako testovali traja súťažiaci.  

Obe kampane mali u fanúšikov Nokia Slovensko obrovský úspech. Do každého 

kola sa prihlásilo okolo 200 fanúšikov so záujmom testovať telefón. Exkluzivita testovania 

narástla najmä pri kampani Testuj vlajkovú loď Nokia N8, ktorú súťažiaci mohli testovať 

skôr, ako prišla na Slovensko. Testujúci pravidelne podávali informácie o testovanom 

telefóne. Po skončení kampane sa začal predaj telefónu Nokia N8 na Slovensku. 

 

PPC reklama na Facebooku 

 Ako sme spomenuli, Facebook poskytuje aj marketingové služby a jednou z nich je 

PPC reklama
88

. Pri vhodnom umiestnení tohto druhu reklamy sa zvyšuje efektívnosť 

zacielenia reklamy pre vybranú cieľovú skupinu. 

  

 V rámci marketingovej stratégie na Facebooku využívala Nokia tri druhy PPC 

reklamy:  

1. Like Story – druh PPC inzerátov zameraných na získavanie fanúšikov, pri nasadení 

tohto typu PPC sme sledovali rast fanúšikov až 500 za deň. Zobrazovala sa všetkým 

priateľom fanúšika stránky Nokia Slovensko s informáciou, že ich priateľ je fanúšikom 

stránky Nokia Slovensko a môžu sa pridať aj oni klikom na like.  

2. Produktové inzeráty – mali najväčšiu mieru preklikov na stránky s informáciou o danom 

produkte, ale ani z polovice nezvyšujú počet fanúšikov Like Story.    

3. Akčné inzeráty PPC na podporu aktuálnych súťaží alebo tém komunikácie. 

 

                                                 
88

 Pay per Click – platba za kliknutie. 
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Microsoft ako riešenie problému 

Nokia sa rozhodla v roku 2011 pomaly pochovať svoje operačné systémy Symbian 

a MeeGo. Práve Microsoft operačný systém, Windows Phone, mal byť konkurenciou pre 

stále rastúci Samsung. Telefóny sa začali predávať  pod označením Lumia a hoci boli 

farebné, dizajnovo zaujímavé, nikdy nedobehli smartfónový dlh. Výkonný riaditeľ Stephen 

Elop, ktorého mnohí označujú za trójskeho koňa Microsoftu, spôsobil pokles cien akcií 

o 62 %, zároveň sa znížil aj podiel smartfónov na trhu z 33 % na 3 % . V roku 2011 tak 

Nokia ohlasovala stratu takmer 5 miliárd eur. 

V septembri 2013 kúpil Microsoft zostávajúce časti mobilnej divízie Nokia 

v hodnote 3,8 miliardy eur. Cena akcií spoločnosti Nokia bola v tom období len 3 eurá. 

O odkúpení mobilnej divízie Nokia Microsoftom rozhodli akcionári už v novembri roku 

2013. Týmto rozhodnutím sa výroba a vývoj mobilných telefónov pre značku Nokia 

skončili, ostáva však naďalej aktívna v oblastí komunikačných sietí.  

 

Záver 

Spoločnosť Nokia má zaujímavú históriu, v ktorej sa od výroby papiera a gume-

ných čižiem dopracovala až k výrobe mobilných telefónov. Nokia mala v minulosti veľmi 

efektívne a kreatívne kampane. Jednou z najúspešnejších bola hudobná kampaň, ktorú 

podporili originálne hudobné citylighty – tie vyvolali vlnu záujmu o samotný produkt aj 

povedomie o značke.  

Nokia v rámci svojej marketingovej komunikácie použila všetky dostupné nástroje, 

niektoré boli v čase jej pádu ešte v zárodkoch. Je učebnicovým príkladom, ako môže líder 

na trhu stratiť svoju pozíciu v priebehu niekoľkých mesiacov. Nokia žila zo svojej popu-

larity a hoci prieskumy jasne priali smartfónom, verila si natoľko, že z jej dielne vyšlo 

niekoľko zlých rozhodnutí. Nebola to však len otázka neskorej reakcie na trh, ale aj 

vlastnícka štruktúra, ktorá pre svoju roztrieštenosť (najväčší akcionár, investičný fond, 

vlastnil menej ako 1 percento akcií) nebola schopná reagovať na padajúcu značku.  

Dnes značku Nokia nájdeme opäť na pultoch operátorov. Výrobca HMD vsadil na 

novú edíciu legendárnej Nokia 3310, ktorú predstavil vo februári 2017 na Mobile World 

Congress v Barcelone. Hoci fotky retro novinky zaplavili všetky svetové médiá, jej predaj 

zasiahol len nostalgických fanúšikov legendárneho telefónu. Výrobca predstavuje nové 

modely Nokia aj dnes, ale veľmi ťažko sa zaraďujú medzi ostatné značky. No situácia 
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s Nokiou nám ukázala, že žiadna značka si svojou pozíciou lídra nemôže byť istá a je 

možné, že Nokia ešte uzrie svetlo sveta s mobilným hardvérom.  

 

 

Zoznam bibliografických odkazov  

 

FERENCOVÁ, M., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. Marketingová komunikácia. 

Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, 135 s. ISBN 978-80-555-0013-3. 

HORŇÁK, P. Marketingová komunikácia. Bratislava : Book & Book, 2007. 357 s. ISBN 

978-80 969099-5-7. 

HORŇÁK, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 2003. 

298 s. ISBN 80-967950-5-8. 

HORŇÁK, P. Reklama. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Radim Bačuvčík – 

VeRBuM, 2010. 318 s. ISBN  978-80-904273-3-4. 

JEDLIČKA, M. Integrovaná marketingová komunikácia a event marketing. In Nové trendy 

v merketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, 2005. ISBN 80-89220-21-5 (s. 32-35). 

KONEČNÁ. V. Corporate Identity v teórii a praxi. In: Horňák, P. Marketingová komuni-

kácia. Bratislava : Book & Book, 2007, 357 s. ISBN 978-80 969099-5-7. 

KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 

785 s. ISBN 013145758. 

LABSKÁ, H., TAJTÁKOVÁ, M., LOYDLOVÁ, M. Marketingová komunikácia. Bratis-

lava : Ekonóm, 2009. 232 s. ISBN 978-80-225-2760-6. 

MATÚŠ, J., KOLLÁROVÁ, D. Nové trendy v marketingovej komunikácií. Trnava : Fakul-

ta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 422 s. 

ISBN 978-80-8105-167-8. 

SHIH, C. Vydělávejte na Facebooku. Brno : Computer Press, 2010. 246 s. ISBN 987-80-

251-2833-6.  

SZARKOVÁ, M. E-komunikácia v systéme marketingovej komunikácie. In Nové trendy 

v merketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, 2005. ISBN 80-89220-21-5 (s. 110-111). 

ŠESTÁK, P. Nové médiá v marketingovej komunikácii. In Horňák, P. a kolektív. Marketin-

gová komunikácia a médiá. Bratislava : Book & Book, 2008. 143 s. ISBN 978-80-

969099-9-5. 

 

Zoznam elektronických odkazov 

 

BAKAJSA, M. Čo je Twitter? [online]. Bratislava : embuck.com, 2009. [cit. 13.3.2011] 

Dostupné na internete: http://www.embuck.com/web/co-je-twitter/ 

BIEĽAK, L. Výzkum společnosti Nokia ukazuje, že spotřebitelé jsou připraveni na m-

marketing. [online]. Praha : Marketingové noviny, 2002. [cit. 30.3.2011] Dostupné 

http://www.embuck.com/web/co-je-twitter/


134 

 

na internete: 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=217 

CZEHMESTER, V. Nokia: miliarda predaných mobilov, ktorý bol najpredávanejší? 

[online]. Bratislava : zive.sk, 2005. [cit. 30.3.2011] Dostupné na internete: 

http://www.zive.sk/nokia-miliarda-predanych-mobilov-ktory-bol-najpredavanejsi/sc-4-a-

264371/default.aspx 

IDirect. 2009. Nokia „oživila“ Bruce Lee pro virální kampaň. [online]. IDirect – server pre 

direct a digital marketing, 2009. [cit. 5.3.2011] Dostupné na internete: 

http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/nokia-ozivila-bruce-lee-pro-viralni-

kampan. 

IVANČÍKOVÁ, J. Hospodárske výsledky výrobcov Q4 2010. [online]. Fony.sk, 2011. [cit. 

5.3.2011] Dostupné na internete:  

http://www.fony.sk/index.php?podstranka=novinky&cislo_clanku=3570 

JAMBOR, T. Virálny marketing alebo milióny za 5 korún? [online]. Bratislava : 

Slovenské centrum internet marketingu, 2010. [cit. 5.3.2011] Dostupné na internete: 

http://www.atrixmedia.com/viralny_marketing.html. 

KAMENICKÝ, M. Facebook vs. Twitter. [online]. Bratislava : webnoviny.sk, 2010. [cit. 

5.3.2011] Dostupné na internete: http://www.webnoviny.sk/veda-a-

technika/facebook-versus-twitter/271796-clanok.html 

KOCOUREK, J. Nokii bude zastupovat marketingová agentura JWC. [online]. Itbiz.cz, 

2007. [cit. 13.2.2011] Dostupné na internete: http://www.itbiz.cz/nokia-marketing-

jwc 

MEDIASOLUTIONS. Nokia přesouvá mediální rozpočet ke Caratu. [online]. Outdoor 

Praha.[cit. 13.2.2011] Dostupné na internete: 

http://www.mediasolutions.cz/readnews.php?nid=1090&PHPSESSID=41ef05f592f2

84c2c529a3263cd80eb6 

MICHALKOVÁ, V. Product placement - môže za to E.T. Mimozemšťan. [online]. 

Bratislava : Marketér – HN online, 2007. [cit. 3.2.2011] Dostupné na internete: 

http://marketer.hnonline.sk/c1-22142290-product-placement-moze-za-to-e-t-

mimozemstan 

MURÁR, P. Slovenské médiá na Twitteri v roku 2010. [online]. Trnava : Fakulta 

masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. [cit. 

3.2.2011] Dostupné na internete: http://www.muro.sk/wp-content/SK-media-na-

Twitteri-2010.pdf 

NEDOBA, J. História Nokie: Od gumákov k telefónom. [online]. Bratislava : 

Hobbyportal.sk, 2010. [cit. 3.2.2011] Dostupné na internete: 

http://www.hobbyportal.sk/pc-a-technika/mobilne-telefony/historia-nokie-od-

gumakov-k-telefonom 

Nookia.ic.cz. Od začátku do dneška. [online]. 2011. [cit. 3.2.2011] Dostupné na internete: 

http://nookia.ic.cz/historiefirmy.html 

NOKIA. Kódex správania spoločnosti Nokia. [online].  Nokia.com.  [cit. 19.3.2011] 

Dostupné na internete:  

http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Corporate_Responsibility/Sidebars_new_concept/

Code_of_conduct/2009/word_pdfs/Nokia_Code_of_Conduct_Slovak.pdf  

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=217
http://www.zive.sk/nokia-miliarda-predanych-mobilov-ktory-bol-najpredavanejsi/sc-4-a-264371/default.aspx
http://www.zive.sk/nokia-miliarda-predanych-mobilov-ktory-bol-najpredavanejsi/sc-4-a-264371/default.aspx
http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/nokia-ozivila-bruce-lee-pro-viralni-kampan
http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/nokia-ozivila-bruce-lee-pro-viralni-kampan
http://www.fony.sk/index.php?podstranka=novinky&cislo_clanku=3570
http://www.atrixmedia.com/viralny_marketing.html
http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/facebook-versus-twitter/271796-clanok.html
http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/facebook-versus-twitter/271796-clanok.html
http://www.itbiz.cz/nokia-marketing-jwc
http://www.itbiz.cz/nokia-marketing-jwc
http://www.mediasolutions.cz/readnews.php?nid=1090&PHPSESSID=41ef05f592f284c2c529a3263cd80eb6
http://www.mediasolutions.cz/readnews.php?nid=1090&PHPSESSID=41ef05f592f284c2c529a3263cd80eb6
http://marketer.hnonline.sk/c1-22142290-product-placement-moze-za-to-e-t-mimozemstan
http://marketer.hnonline.sk/c1-22142290-product-placement-moze-za-to-e-t-mimozemstan
http://www.muro.sk/wp-content/SK-media-na-Twitteri-2010.pdf
http://www.muro.sk/wp-content/SK-media-na-Twitteri-2010.pdf
http://www.hobbyportal.sk/pc-a-technika/mobilne-telefony/historia-nokie-od-gumakov-k-telefonom
http://www.hobbyportal.sk/pc-a-technika/mobilne-telefony/historia-nokie-od-gumakov-k-telefonom
http://nookia.ic.cz/historiefirmy.html
http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Corporate_Responsibility/Sidebars_new_concept/Code_of_conduct/2009/word_pdfs/Nokia_Code_of_Conduct_Slovak.pdf
http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Corporate_Responsibility/Sidebars_new_concept/Code_of_conduct/2009/word_pdfs/Nokia_Code_of_Conduct_Slovak.pdf


135 

 

Nokia. Nokia Lab. [online].  Nokialab.sk.  [cit. 1.4.2011] Dostupné na internete: 

http://www.nokialab.sk/nokialab.html 

ORAVEC, R. Nokia expanduje do sociálnych sietí. [online].  Komunikuj.sk.  [cit. 

22.3.2011] Dostupné na internete: http://www.komunikuj.sk/zariadenia/nokia-

expanduje-do-socialnych-sieti 

SRB, J. Nokia Pure – nový styl písma střídá dosavadní Nokia Sans. [online]. České 

Budějovice : mobilizujeme.cz, 2011. [cit. 1.4.2011] Dostupné na internete: 

http://mobilizujeme.cz/clanky/nokia-pure-novy-styl-pisma-strida-dosavadni-nokia-

sans/ 

TUCHSCHER, Ľ. Slovensko dobylo Twitter. [online]. Bratislava : etrend.sk, 2010. [cit. 

1.4.2011] Dostupné na internete: 

 http://blog.etrend.sk/lubomir-tuchscher/2010/02/19/slovensko-dobylo-twitter/ 

TUREČEK, D. Zaujímavosti spájajúce sa so značkou Nokia. [online]. Bratislava : 

Mobil.sk, 2002. [cit. 3.2.2011] Dostupné na internete:  

ttp://www.mobil.sk/spravy/clear.php?clear=1&id=2830 

VAŇOVÁ, A. Formy, nástroje a nové trendy public relations. [online]. Bratislava :  Štátna 

vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2008.  [cit. 20.12.2010] Dostupné na internete: 

http://www.svkbb.sk/zbornik2008/data/06-PR.pdf 

VLČKO, J. Mobilný marketing: Nevyužitá príležitosť. [online]. Bratislava : 

MobilMania.sk, 2006. [cit. 20.12.2010] Dostupné na internete: 

http://www.mobilmania.sk/clanky/mobilny-marketing-nevyuzita-prilezitost/sc-3-a-

107213/default.aspx 

ZÁHOREC, R. História spoločnosti Nokia. [online]. Bratislava : zive.sk, 2001. [cit. 

20.12.2010] Dostupné na internete: http://www.zive.sk/historia-spolocnosti-nokia/sc-

3-a-251000/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nokialab.sk/nokialab.html
http://www.komunikuj.sk/zariadenia/nokia-expanduje-do-socialnych-sieti
http://www.komunikuj.sk/zariadenia/nokia-expanduje-do-socialnych-sieti
http://mobilizujeme.cz/clanky/nokia-pure-novy-styl-pisma-strida-dosavadni-nokia-sans/
http://mobilizujeme.cz/clanky/nokia-pure-novy-styl-pisma-strida-dosavadni-nokia-sans/
http://blog.etrend.sk/lubomir-tuchscher/2010/02/19/slovensko-dobylo-twitter/
http://www.mobil.sk/spravy/clear.php?clear=1&id=2830
http://www.svkbb.sk/zbornik2008/data/06-PR.pdf
http://www.mobilmania.sk/clanky/mobilny-marketing-nevyuzita-prilezitost/sc-3-a-107213/default.aspx
http://www.mobilmania.sk/clanky/mobilny-marketing-nevyuzita-prilezitost/sc-3-a-107213/default.aspx
http://www.zive.sk/historia-spolocnosti-nokia/sc-3-a-251000/default.aspx
http://www.zive.sk/historia-spolocnosti-nokia/sc-3-a-251000/default.aspx


136 

 

Nové trendy v oblasti public relations 
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Abstrakt  

Online priestor je momentálne najdostupnejším a najvyužívanejším prostriedkom 

na získavanie aktuálnych informácií. Ovplyvňuje to aj public relations, ktoré sa snažia 

naplno využiť silu nového média, najmä jeho obrovského benefitu, ktorým je interaktivita 

a neustály progres vo vývoji. S každým novým formátom, ktorý na internete vznikne, sa 

automaticky vytvára priestor aj na marketingovú komunikáciu a propagáciu. Táto štúdia 

približuje vplyv presunu komunikácie do digitálneho prostredia na public relations 

a predstavuje niektoré nástroje, ktoré sa v rámci tejto aktivity v online prostredí využívajú. 

 

Kľúčové slová  

public relations, internet, digitálna komunikácia, sociálne médiá, sociálne siete 

 

Abstract  

Internet is currently the most accessible and most used tool for obtaining up-to-date 

information. This also affects public relations, which are trying to take full advantage of 

the power of the new media. Especially its huge benefit, which is interactivity and constant 

progress in development. Every new format created on the Internet automatically creates 

space for marketing communication and promotion. This study approaches the impact of 

digital communication on public relations and presents some of the tools that are being 

used in this online environment. 

 

Keywords 

public relations, internet, digital communication, social media, social networks 

 

 

Úvod 

Klasické nástroje public relations sú, a istý čas pravdepodobne ešte ostanú, 

základnou bázou komunikácie s verejnosťou. Aktívna komunikácia v rámci media rela-

tions má za následok dennodennú distribúciu desiatok tlačových správ smerom k médiám 
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a redaktori sú pozývaní na množstvo tlačových konferencií, neformálnych stretnutí 

a eventov. Nemôžeme tvrdiť, že je tento nástroj public relations nefunkčný a prístup 

k media relations nesprávny. Je tradičný a má svoj zmysel. V súčasnosti však postup-

ne stráca na efektivite a je nutné prichádzať s inováciami a originalitou aj v tomto smere. 

Redaktori sú zaplavení informáciami, ktoré pre nich mnohokrát nie sú relevantné a medzi 

nimi sa strácajú tie, ktoré reálne pre svoju prácu potrebujú a využili by ich. 

Čo nie je možné vyhľadať online, akoby ani neexistovalo. Informácie, ktoré boli 

kedysi doménou tradičných médií, sa preklopili aj do digitálnej podoby. Na internete si 

môžeme prečítať dennú tlač a magazíny, pozrieť si televízne vysielanie naživo alebo nájsť 

kompletný televízny archív, vypočuť si vysielanie rádia, nakúpiť tovar z akejkoľvek 

kategórie, vrátane potravín a liekov, požičať si film, a mnoho iného. Navyše bez časového 

obmedzenia a z ktoréhokoľvek miesta, na ktorom je dostupné pripojenie na internet. 

Verejnosť všetky tieto inovácie s veľkou obľubou využíva a stali sa bežnou súčasťou jej 

každodennej rutiny. 

 

Nové trendy v oblasti public relations 

Skutočnosť, že online priestor je momentálne najdostupnejším a najvyužívanejším 

miestom  na získavanie aktuálnych informácií si uvedomujú aj public relations, ktoré sa 

snažia naplno využiť silu nového média. Hlavne jeho obrovského benefitu, ktorým je 

interaktivita a neustály progres vo vývoji. S každým novým formátom, ktorý na internete 

vznikne, sa automaticky vytvára priestor aj na marketingovú komunikáciu a propagáciu. 

Neustále tak pribúdajú aj rôzne formy ovplyvňovania spotrebiteľov, ktoré sú viac, či menej 

skryté za výdobytkami digitálneho sveta. 

David Scott na základe implementácie nových médií do komunikácie sformuloval 

nové pravidlá marketingu a PR, ktoré by mali charakterizovať moderný prístup k osloveniu 

cieľových skupín. Podľa Scotta platí, že: 

a) Marketing je viac ako len reklama. 

b) PR nie je iba pre čitateľov a divákov mainstreamových médií. 

c) Zadávatelia sú to, čo publikujú. 

d) Ľudia chcú autentickosť, nie účelové polopravdy. 

e) Marketing má dodávať obsah presne v čase, keď to cieľová skupina potrebuje, 

nemá ľudí jednosmerne vyrušovať. 
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f) Marketéri musia presunúť svoju pozornosť z mainstreamového marketingu pre 

masy na stratégiu oslovenia veľkého počtu neuspokojených špeciálnych skupín 

prostredníctvom webu. 

g) PR neznamená, že šéfovi ukážeme šot o firme v televízii. Má zabezpečiť, aby 

záujemcovia o produkt videli spoločnosť na webe. 

h) Marketing nie je o agentúrach, ktoré získavajú ocenenia. Je o organizácii, ktorá 

získava zákazníkov. 

i) Po rokoch takmer výlučného sústredenia sa na médiá urobil internet z public 

relations skutočné vzťahy s verejnosťou. 

j) Firmy musia motivovať ľudí na nákup kvalitným on-line obsahom. 

k) Blogy, on-line video, e-knihy, tlačové správy a iné formy on-line obsahu 

umožňujú organizáciám priamu komunikáciu s kupujúcimi tak, ako to 

potrebujú. 

l) Deliace čiary medzi marketingom a PR sú na webe nejasné (Scott, 2007). 

 

Tieto pravidlá poukazujú na fakt, že s rozvojom online médií nastala výrazná 

zmena práve v oblasti public relations. Tie sa stali osobnejšími a hodnotnejšími v zmysle 

efektivity a reálneho pôsobenia na spotrebiteľa. V online prostredí sa sám stáva nástrojom 

public relations, tvorí ich a graduje ich impakt na zvyšok verejnosti. Internet ako komuni-

kačný kanál public relations, má množstvo výhod v porovnaní s tradičnými médiami. Jeho 

hlavnými benefitmi sú: 

a) aktuálnosť,  

b) šírka pôsobenia,  

c) presné cielenie,  

d) autentickosť,  

e) interaktivita, 

f) možnosti okamžitej spätnej väzby.  

 

Ako sme už spomínali, online prostredie so sebou prináša množstvo ciest a nástro-

jov, ktoré sú využiteľné v rámci PR komunikácie. Umožňujú organizáciám nielen pre-

sviedčať a ovplyvňovať verejnosť, ale taktiež získavať o svojich zákazníkoch dôležité 

informácie, priamo ich kontaktovať, či dokonca dostať do pozície ambasádora posolstva, 

produktu či značky. Tieto nové prostriedky public relations v online prostredí sú dnes už 

stabilnou súčasťou komunikačnej PR stratégie. Organizácie kladú čoraz väčší dôraz na 
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dostatočnú vizibilitu na internete, či už ide o online médiá alebo sociálne siete. Môžeme 

teda hovoriť o profilovaní digitálnych public relations ako o plnohodnotnej zložke 

podlinkovej komunikácie s médiami a verejnosťou. 

Pri tvorbe PR komunikačnej stratégie je nutné brať do úvahy fakt, že internet len 

dopĺňa škálu ostatných médií a zatiaľ ich nedokáže úplne suplovať. Zatiaľ sa žiadnemu 

z nových médií nepodarilo úplne potlačiť tie klasické. Doplnili ich, prípadne čiastočne 

zmenili ich funkciu. Väčšina mediálnych formátov sa postupne preklopila do online 

prostredia, ktoré je o niečo bohatšie na formy pôsobenia na recipienta. Napríklad pri 

tlačových médiách sa online prostredie neobmedzuje len na textovo-obrazové pôsobenie, 

ale dokáže prehrať aj audio a video. Opačný prípad nastáva v prípade rozhlasu a televízie, 

ktoré na svojich webových stránkach ponúkajú množstvo textového obsahu. Prináša to 

napríklad aj možnosť uverejnenia tlačovej správy na webovej stránke televízie či rádia, 

pričom priamo do vysielania by sa nám túto komerčnú informáciu nepodarilo dostať. 

 

Obr. č. 1 – Web Funradia 

 

 

 

Zdroj: http://www.funradio.sk/clanok/36581-12-najneobycajnejsich-a-najzaujimavejsich-kraslic-tohtorocnej-

velkej-noci/ 
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Používatelia v online prostredí  

Dnes už môžeme o online prostredí hovoriť ako o paralelnom svete, ktorý existuje 

samostatne, bez akýchkoľvek obmedzení a s množstvom možností presahujúcich horizont 

reality. Je to však predovšetkým priestor, ktorý obsahuje nekonečné kvantum informácií 

a tie sú základom verejnej mienky.  

Podľa Liovej a Bernoffa sa verejnosť zapája do diania na internete z niekoľkých 

dôvodov (Li, Bernoff, 2010): 

a) udržiavanie priateľstiev, 

b) vytváranie nových priateľstiev, 

c) podľahnutie sociálnemu tlaku, ktorý pochádza od existujúcich priateľov, 

d) vzájomná pomoc, 

e) konanie na základe altruizmu, 

f) konanie na základe sexuálneho impulzu, 

g) kreatívny impulz, 

h) hodnotiaci impulz, 

i) konanie na základe sympatií. 

 

Existuje mnoho impulzov, ktoré vedú ľudí k participácii na dianí v online prostredí. 

Úlohou public relations je ich odhaliť a prísť na to, ako ich využiť vo svoj prospech. 

Dôležité je však správne definovať práve tie, ktoré sa vzťahujú na cieľovú skupinu, ktorú 

chceme na internete osloviť. 

Jedným zo základných prvkov pôsobenia v online prostredí, okrem šírenia a hľa-

dania informácií, je práve komunikácia. Verejnosť využíva internet nielen na vyhľa-

dávanie, ale taktiež na šírenie a výmenu informácií so svojím okolím, či už s priateľmi, 

kolegami, rodinou, alebo s ostatnými neznámymi používateľmi internetu – ten sa dnes 

využíva predovšetkým na interakciu s okolím, ktorá predtým prebiehala osobným kontak-

tom, tvárou v tvár.  

Používatelia internetu si rýchlo uvedomili, že online prostredie neponúka len 

možnosť pasívneho prijímania informácií, ale tiež možnosť aktívne sa zapojiť, prejaviť  

a zdieľať svoj názor prakticky s celým svetom. Tento nový rozmer posunul celkové 

vnímanie internetu a ten sa stal, podobne ako kedysi tlač, nástrojom, ktorý má obrovský 

vplyv na verejnú mienku. To, čo bolo privilégiom predovšetkým organizácií, verejne zná-

mych osobností či štátnej správy, sa zrazu stáva nástrojom v rukách každého používateľa 

internetu. Možnosť interakcie pomohla marketérom dostať sa do užšieho kontaktu 
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s verejnosťou a najmä získať priamu spätnú väzbu. Zároveň však dostala verejnosť aj moc 

vyjadriť svoj negatívny postoj. Digitálne prostredie tak so sebou prinieslo takmer neobme-

dzené možnosti ako osloviť verejnosť, ovplyvniť verejnú mienku a budovať si pozitívny 

imidž, ale zároveň je aj nástrojom, vďaka ktorému môžeme tento imidž veľmi rýchlo 

stratiť.  

V roku 1993 sa prvýkrát objavil pojem „generácia Y“ pre označenie detí narode-

ných v rokoch 1985-1995. Ide o generáciu, ktorá bola od detstva obklopená digitálnymi 

médiami a intenzívnou komunikáciou. Vyznačuje sa individualizmom, súťaživosťou 

a snahou po osobitosti. Jej výrazným rysom je aj neochota obetovať svoje záujmy, záľuby 

a mimopracovné aktivity svojmu zamestnaniu. Ľudia z generácie Y sú sebavedomí, majú 

radi výzvy a neboja sa prekonávať prekážky. Sú zameraní na ciele a výsledky. Angažujú sa 

v občianskych aktivitách a záleží im na udržateľnom rozvoji a životnom prostredí. V rámci 

marketingu je táto generácia zaujímavá tendenciou hľadať príklady, vedúce osobnosti 

a autority, ktoré ju môžu inšpirovať. V zhrnutí môžeme povedať, že verejnosť z generácie 

Y sa nebojí povedať svoj názor, preferuje individualizmus a originalitu a nechá sa 

inšpirovať vhodne zvolenými ambasádormi a názorovými vodcami.  

Po generácii Y prišla generácia Z, ktorá je známa ako „internetová generácia“ a ide 

o deti narodené od roku 1995 až dodnes. Na rozdiel od generácie Y, si táto generácia už 

nepamätá život pred masívnym nástupom digitálnych technológií a od narodenia žije život 

online, v rýchlom tempe a s okamžitým zdieľaním myšlienok pomocou médií (Kopecký, 

2013). 

S touto problematikou úzko súvisí pojem „spodná vlna“. Ide o „spoločenský trend, 

keď ľudia využívajú technológie na dosiahnutie toho, čo potrebujú jeden od druhého a nie 

od tradičných inštitúcií, akými sú firmy“ (Li, Bernoff, 2010). Spodná vlna je vlastne 

prenesením šírenia informácií od word-of-mouth, t.j. šírením od úst k ústam, do online 

prostredia. Tu však takéto šírenie informácií naberá úplne iný rozmer. Internetový svet je 

totiž otvorený a prístupný pre každého, a tak sa k danej zdieľanej informácii môže dostať 

ktokoľvek a obrovskou rýchlosťou sa zdieľaním šíri ďalej. Z historického hľadiska je 

známe, že typickou ľudskou vlastnosťou, v boji proti inštitucionálnej moci, je združovanie 

sa. Fyzické združovanie sa má však množstvo obmedzení, a tak sa s nástupom a rozšírením 

digitálnych technológií začali ľudia združovať virtuálne. Málokto si však uvedomil, akú 

silnú a mocnú zbraň verejnosť dostala do rúk. 

Ciele, na ktorých dosiahnutie kedysi stačili klasické marketingové a PR nástroje, sú 

dnes bez zapojenia digitálnej komunikácie nedosiahnuteľné. Zhruba v polovici rozhodo-
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vacieho procesu sa totiž zákazníci obracajú na internet a začínajú zbierať informácie 

z blogov, diskusných fór a sociálnych médií. Práve tam dnes nastáva rozhodujúci zlom. 

Preto je v súčasnosti pre spoločnosti obligátnou povinnosťou zapojiť sa do online pro-

stredia a budovať svojej firme, značkám a ambasádorom imidž aj na internete. Takmer 

všetky organizácie a značky už prijali za svoj fakt, že komunikácia na internete je esen-

ciálnou zložkou ich prezentácie, založili si profily na sociálnych sieťach, píšu blogy, či 

budujú vlastnú komunitu fanúšikov, ktorí oceňujú konkrétnu značku alebo produkt. 

Spodná vlna predstavuje finančne nenáročný nástroj, ktorý sa síce jednoducho 

vytvára a vylepšuje, ale veľmi ťažko ovláda. Pôsobí však prirodzene v rámci oslovovania 

zákazníkov, ktorí sa intuitívne spájajú a vyjadrujú k veciam, ktoré sú im blízke alebo sa ich 

nejakým spôsobom týkajú. Výsledkom tejto aktivity je, že spodná vlna je bežnou súčasťou 

života a každej činnosti, a to nielen vykonávanej na počítači, ale aj na mobilných 

zariadeniach a dokonca v reálnom svete. Už dnes môžeme vidieť, že ľudia sa na sociálnych 

sieťach prirodzene združujú do skupín – komunít, podľa príslušnosti k istej myšlienke, 

činnosti, veci, a pod. Takisto môžeme vidieť recenzie a hodnotenia spoločností a ich 

produktov, označovanie obsahu a iné zlepšenia, ktoré sú bežnou súčasťou fungovania 

v online priestore a často sa už prenášajú aj do reality (Li, Bernoff, 2010). 

 

Public relations vs. digitálna komunikácia 

Definovať v digitálnom prostredí, čo ešte spadá pod public relations a čo je už 

reklama je veľmi problematické. Názory na líšia aj medzi odborníkmi z praxe. So vznikom 

online reklamných formátov a aktívnejším pôsobením organizácií v online prostredí totiž 

vznikol aj nový pojem „digitálny marketing“. Môžeme ho definovať ako „propagáciu 

produktov alebo značiek prostredníctvom jednej alebo viacerých foriem elektronických 

médií. Napríklad reklamné médiá, ktoré by mohli byť použité ako súčasť digitálnej 

marketingovej stratégie podniku, by mohli zahŕňať propagačné úsilie prostredníctvom 

internetu, sociálnych médií, mobilných telefónov a elektronických reklamných panelov, ako 

aj prostredníctvom digitálnych a televíznych a rozhlasových kanálov“ (Digital marketing, 

online). Z tejto definície vyplýva, že pojem digitálny marketing označuje vo všeobecnosti 

všetky marketingové aktivity vykonávané v online prostredí. To znamená, že aktivity, 

ktoré môžeme zaradiť pod public relations a sú zároveň vykonávané v digitálnom pro-

stredí, sú tiež súčasťou digitálneho marketingu. Digitálnemu marketingu sa venujú 

špecializované digitálne agentúry, tie však nevykonávajú PR aktivity. V tomto bode 

nastáva rozkol, keď časť marketingových pracovníkov zaraďuje niektoré nové online 
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nástroje komunikácie s verejnosťou pod public relations a časť ich vyníma a radí výlučne 

pod digitálny marketing, bez akéhokoľvek prepojenia s oblasťou public relations. 

V praxi to vyzerá tak, že niektoré organizácie si najímajú na správu svojich účtov 

na sociálnych sieťach digitálnu agentúru a iné sa rozhodnú prenechať tieto aktivity PR 

agentúre, ktorá ich prepája aj s off-line komunikáciou. Digitálny konzultant a novinár 

Boitnott (2017) uvádza, že „sociálne médiá pomáhajú PR agentúram plniť rozmanitejšiu 

úlohu tým, že pomáhajú pri riadení vzťahov, pri identifikácii hrozieb značiek a pri zapájaní 

influencerov“. Podľa neho sociálne médiá môžu pomôcť profesionálom v oblasti public 

relations naplniť ich komunikačné ciele. Najčastejšie sa sociálne siete v rámci public rela-

tions používajú na: 

a) hľadanie nových influencerov – influenceri sprostredkúvajú značkám prejav, 

ktorý by nikdy nemohli získať samostatne.  Majú masívny zásah na svojich 

sledovateľov, ktorý môžu využiť na vlastnú propagáciu alebo zlepšenie dobrého 

mena. Keď PR manažéri vytvárajú prepojenie medzi značkami a influencermi, 

pridávajú tým nielen ďalšiu líniu komunikácie, ale aj istý spôsob ochrany 

reputácie, ktorý môže značka využiť vo svoj prospech. 

b) identifikáciu hrozieb – sledovanie sociálnych sietí a načúvanie verejnosti dáva 

odborníkom možnosť zareagovať na jej názory predtým, ako vypukne nový 

trend. Môžu aktívne identifikovať a spracovať online hrozby a prípadne zabrá-

niť krízovej komunikácii ich včasným riešením.  

c) ovplyvnenie redaktorov – verejnosť môže zaregistrovať PR profesionálov na 

sociálnych sieťach v čase, keď riešia krízu, ale mnohí pracujú väčšinou v záku-

lisí na vytvorení imidžu značky. Keď sa objaví zaujímavá téma, novinári často 

sledujú sociálne siete, aby zistili názor verejnosti. PR manažéri majú šancu sa 

zapojiť do online diskusie s cieľom ovplyvniť novinárov, aby prezentovali urči-

tý uhol pohľadu.  

d) rýchlu reakcia na negatívnu publicitu – sociálne médiá sú jedným z prvých 

miest, kde ľudia hľadajú reakciu značky na negatívny výrok. V rámci public 

relations je vhodné využiť firemný účet na zverejnenie okamžitej odpovede 

a nasmerovanie verejnosti na iné médium, kde získajú viac informácií. Sociálne 

médiá poskytujú PR manažérom okamžitý prístup k veľkému a pozornému 

publiku. 
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e) na komunikáciu – na sociálnych sieťach sa informácie šíria veľmi rýchlo, 

takže táto platforma je vhodná na oznámenie dôležitých aktualít ohľadom 

organizácie, značky, produktu či služby. S vhodne formulovanými krátkymi 

správami a odkazmi je možné prostredníctvom sociálnych sietí rýchlejšie 

osloviť širšie publikum, v porovnaní s tradičnými kanálmi (Boitnott, 2017). 

 

Je teda zjavné, že public relations majú svoj priestor v rámci digitálneho prostredia 

a rozhodne sú súčasťou pojmu digitálny marketing. Obmedzenie využitia public relations 

v rámci internetu len na publikovanie tlačových správ v online médiách nemožno pova-

žovať za plné využitie ich potenciálu. Ak má byť komunikácia naozaj efektívna, je potreb-

né si uvedomiť, že public relations v 21. storočí patria do digitálneho sveta. 

Podľa webu Business 2 Community sa očakáva, že „profesionáli v oblasti public 

relations sa budú snažiť rozvinúť svoje stratégie s cieľom čo najviac zaujať publikum 

prostredníctvom sociálnych sietí a budú sa snažiť o to, aby túto platformu dokázali využiť 

nielen na zdieľanie informácií s kľúčovými skupinami verejnosti, ale aj počúvanie a spoje-

nie sa nimi do takej miery, ako nikdy predtým“ (Hellickson, 2011). 

So stále narastajúcim vplyvom online prostredia, a najmä sociálnych médií, je prav-

depodobné, že aktivity public relations na internete sa stanú prioritou a komunikácia 

v tradičných médiách sa dostane do pozície doplnkovej. Vplyv informácií a predovšetkým 

influencerov na súčasnú generáciu spotrebiteľov nemožno ignorovať a je potrebné sa 

tomuto trendu prispôsobiť. Kľúčom je nájsť čo najefektívnejšie cesty, ako ovplyvniť 

verejnú mienku a vybudovať si pozitívny imidž s pomocou nových digitálnych komu-

nikačných kanálov. 

 

Public relations a sociálne siete 

Ako sme už načrtli, v súčasnosti majú v rámci internetovej komunikácie najväčší 

vplyv na verejnosť práve sociálne siete. Môžeme to chápať ako dôsledok celkového trendu 

digitalizácie vo všetkých oblastiach každodenného života, ktorý umožňujú nové techno-

lógie. Vďaka nim sú na internet pripojené už takmer všetky zariadenia, ktoré bežne 

používame. Impakt sociálnych médií na public relations je podľa Hellicksonovej (2011) 

najvýraznejší v týchto smeroch: 

a) Je to obojsmerná cesta – PR profesionáli v súčasnosti spájajú s verejnosťou na 

ľudskej úrovni a vyzývajú ich k diskusii viac, ako kedykoľvek predtým. 
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Získanie tejto neoceniteľnej spätnej väzby umožňuje v reálnom čase zdokonaliť 

stratégie a taktiky, čím sa značne prehlbuje spojenie značky so spotrebiteľmi. 

b) 24/7 interakcia – Tradičný pracovný čas je minulosťou, keďže konverzácie 

v sociálnych médiách sa nikdy nezastavia. Teraz, keď sa spotrebitelia môžu 

kedykoľvek pripojiť priamo k značke, je na pracovníkoch public relations 

udržiavanie konverzácie, povzbudzovanie a vytváranie príležitostí na konštant-

né zapájanie sa verejnosti. 

c) Zvýšený dopyt po digitálnych profesionáloch – nielen digitálne agentúry, ale 

aj PR profesionáli musia držať krok s najnovšími funkcionalitami sociálnych 

sietí. Nástup sociálnych médií dokazuje, že najúspešnejší pracovníci v oblasti 

public relations sa neboja oboznámiť s novými technológiami a neustále ich 

pridávať do svojho repertoáru. 

d) Vyvíjajúca sa definícia úspechu – môže sa zdať, že práca v oblasti public 

relations je na míle vzdialená od matematiky, ale skutočnosťou zostáva, že 

metriky boli a naďalej ostanú, najlepším priateľom PR profesionálov. A vďaka 

sociálnym médiám sa neustále redefinujú miery úspechu: kvalita vládne nad 

kvantitou a dlhodobá snaha v rámci online prostredia dosahuje najvyššiu 

návratnosť investícií práve vytváraním vzťahov so zákazníkmi. 

 

Aj obľúbenosť jednotlivých sociálnych sietí medzi používateľmi internetu je však 

kolísavá. Vznikajú nové siete, s novým zameraním a funkcionalitami, ktoré si získajú 

obľubu verejnosti, čo sa logicky odráža na návštevnosti a využívaní tých ostávajúcich. 

Príkladom je v súčasnosti neustále narastajúca popularita sociálnej siete Instagram a pokles 

popularity Facebook-u. Keď Facebook kúpil v roku 2012 sociálnu sieť Instagram, bolo na 

nej registrovaných 27 miliónov používateľov. O päť rokov neskôr mal Instagram 800 

miliónov aktívnych používateľov a 500 miliónov ho používalo denne. Najväčší 

medziročný nárast používateľov (až 200 miliónov) zaznamenala táto sociálna sieť po 

spustení novej funkcionality „stories“ v roku 2016. Pre porovnanie, úplne opačná situácia 

nastala na Facebook-u. Kým v roku 2016 bol používateľ na tejto sociálnej sieti v priemere 

takmer 33 hodín, v roku 2017 to už bolo len niečo vyše 18 hodín. Instagram sa stal pre ľudí 

zaujímavejší, je pre nich osobnejší, obsahuje menej reklamy a v súčasnosti ide o najdyna-

mickejšie sa rozvíjajúcu sociálnu sieť (Růžička, Instagram jako nový Facebook?). 

Na základe týchto informácií môžeme očakávať aj naďalej veľmi dynamický rozvoj 

v prostredí sociálnych médií a s ním spojené nové špecifiká komunikácie v online svete. 
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To, čo dnes platí a funguje na oslovenie recipientov, sa v krátkom časovom horizonte môže 

zmeniť na neefektívny komunikačný kanál. Špecifikom online prostredia je práve jeho 

kontinuálny prerod a rýchla odozva na potreby a želania verejnosti. 

 

Fenomén blogerov a vlogerov 

Využívanie influencerov v marketingovej komunikácii nie je ničím novým. Už 

v prvopočiatkoch moderných public relations sa stretávame s určitou formou využívania 

osôb, ktoré prostredníctvom svojho imidžu ovplyvňovali verejnú mienku. Ešte v nedávnej 

minulosti sa na tieto účely využívali najmä známe osobnosti spoločenského života, ktoré 

vzbudzovali u verejnosti dôveru a ich spojenie s organizáciou, produktom alebo značkou, 

posilňovalo vo významnej miere imidž tohto subjektu. Z toho vyplýva, že mali veľký 

vplyv na verejnú mienku, angl. influence, z čoho je odvodený aj pojem influencer. 

S narastajúcim počtom aktívnych používateľov internetu a sociálnych sietí, vznikol 

aj nový spôsob komunikácie a nástroj ovplyvňovania verejnej mienky. Používatelia 

internetu medzi sebou online konzultovali svoje nákupné rozhodnutia a dávali odporúčania 

na produkty alebo služby. Tieto recenzie pomohli ďalším používateľom pri ich nákupnom 

rozhodovaní, alebo im predstavili produkty, ktoré doteraz nepoznali. Významným fakto-

rom bola dôveryhodnosť týchto odporúčaní, keďže ich dostali od používateľa, ktorý im je 

podobný. Tak vznikol nový fenomén v podobe influencerov z radov blogerov a vlogerov
89

 

a s ním aj pojem influencer marketing.  

Blogovanie sa v 21. storočí stalo pre mnohých ľudí reálnym zamestnaním. Niektorí 

na svojom blogu, okrem obsahu, ponúkajú produkty a služby, ale čoraz častejšie im 

finančný zisk prináša len vytváranie čitateľsky atraktívneho obsahu. Väčšina blogerov, 

ktorí sú platení za svoje písanie, pritom nie je zaujatá optimalizáciou pre vyhľadávače 

(SEO Search Engine Optimisation) (Banks, 2007).  

 Úspešné blogy, ktoré už majú vybudovanú čitateľskú základňu, sú ideálnym 

komunikačným nástrojom, ktorý́ môžu organizácie využiť vo svoj prospech. Spolupráca 

organizácií a značiek s blogermi je pritom obojstranne výhodná. Organizáciám a značkám 

umožňuje šíriť povedomie o ich produktoch a službách  prostredníctvom uznávaných 

názorových vodcov. Pri výbere autora blogu na spoluprácu by mala byť zohľadnená aj jeho 

orientácia na určitú oblasť, a teda by jeho blog mal byť zameraný na odvetvie, v ktorom 

organizácia podniká. Autor blogu je cieľovou skupinou vnímaný́ ako odborník a opinion 

                                                 
89

 Vloger je ten, kto tvorí video blog, t.j. záznam svojich myšlienok, názorov alebo skúseností, ktoré filmuje 

a publikuje na internete, zväčša na sociálnej sieti YouTube (Vlog, online). 
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leader
90

, ktorého názor považujú za nestranný a relevantný́. Úloha influencerov je 

z hľadiska šírenia informácií pre firmy nezastupiteľná. 

Adamson (2011) tvrdí, že je potrebné, aby si značky pri výbere influencera na 

spoluprácu najprv zistili, kto sú najvplyvnejšie osobnosti v oblasti, v ktorej pôsobia. Záro-

veň organizáciám odporúča vytvoriť si komplexné programy na spoluprácu s blogermi. 

„Vynaložte istý́ čas na to, aby ste sa zapojili do zmysluplnej diskusie s tými, ktorí́ majú na 

mienku spotrebiteľov najväčší́ vplyv. Pozvite ich na beta testovanie alebo ich požiadajte, 

aby vytvorili recenzie vašich nových produktov“ (Adamson, 2011). 

Nespornou výhodou blogov je, že zverejnené informácie vnímajú čitatelia ako 

objektívne a užitočné. Internetová stránka Technorati uvádza, že blogy sú pre používateľov 

internetu tretím najvplyvnejším digitálnym zdrojom informácií. Z prieskumu tiež vyplýva, 

že blogy majú na nákupné správanie spotrebiteľov väčší́ vplyv, ako webové stránky orga-

nizácií a značiek. Blog vo všeobecnosti predstavuje pre spotrebiteľov piaty najdôveryhod-

nejší́ zdroj informácií na internete (Technorati, 2013). 

V zahraničí́ je spolupráca s blogermi dlhodobo bežnou praxou, na Slovensku je 

v posledných rokoch tento trend tiež veľmi aktuálny. Blogeri sú vnímaní ako novinári a sú 

pozývaní aj na tlačové konferencie. Český a slovenský blogerský trh je však pomerne 

obmedzený a úspešní blogeri sa snažia zachovať si svoju nezávislosť. Preferujú preto 

spoluprácu, pri ktorej môžu vystupovať prirodzene a zachovať si tak dôveru čitateľov. 

Bloger ručí v rámci komerčnej spolupráce svojím menom, preto je dôležité, aby jeho po-

vesť takouto spoluprácou neutrpela. Firmy by mali komunikovať úprimne a otvorene 

a poskytnúť blogerovi také informácie, ktoré budú pre čitateľov jeho blogu zaujímavé.  

Aj bloger by sa mal riadiť základnými etickými pravidlami, a to bez ohľadu na to,  

aký typ blogu publikuje. V rámci firemného blogu je samozrejmé prísnejšie dodržiavanie 

etických noriem, pretože je obmedzený aj obchodným tajomstvom. Medzi všeobecné 

etické pravidlá blogerov patria predovšetkým: vystupovať a písať transparentne a pravdivo, 

publikovať informácie v rámci diskrétnosti a dbať na dodržiavanie autorských práv. 

Situáciu v blogosfére na Slovensku skúmala agentúra TRIAD, ktorá realizovala 

prieskum so vzorkou 300 blogerov. Na základe odpovedí zistila, čo je najväčšou motivá-

ciou blogerov ku komerčnej spolupráci s organizáciami. Medzi najvýznamnejšie faktory 

ovplyvňujúce rozhodnutie blogerov spolupracovať so spoločnosťou alebo značkou patria 

zaujímavé podklady, produkty, pozvánky na eventy a, samozrejme, finančná odmena. 

                                                 
90

 Opinion leader (názorový vodca) je vplyvný člen komunity, skupiny alebo spoločnosti, za ktorým sa 

ostatní obracajú pre radu a názor (Opinion leaders, online). 



148 

 

Rozhodujúcou zložkou je podľa prieskumu obsah, ktorý môžu ponúknuť svojim čitateľom. 

Ak im je dodaný zaujímavý materiál, radi pristúpia na spoluprácu. Ak majú k dispozícii aj 

produkty na testovanie, radi sa o nich zmienia na svojom blogu, v prípade, že ich zaujme. 

Účasť blogerov na eventoch a tlačových podujatiach je dnes už samozrejmosťou. Prekva-

pením je, že peniaze podľa prieskumu nie sú hlavnou motiváciou slovenských blogerov 

k spolupráci. Tento výsledok môžeme pripísať aj veľmi širokej skúmanej vzorke. Ak 

hovoríme o úspešných slovenských blogeroch, tak sú to počty v desiatkach, nie v stovkách. 

Tí, ktorí majú naozaj masívny impakt na širokú verejnosť a môžeme ich považovať za 

influencerov, neuverejňujú na svojich blogoch a vlogoch komerčné informácie zadarmo. 

Ak nejde priamo o finančnú spoluprácu, je organizácia nútená si hodnotný priestor na 

blogu zabezpečiť aspoň produktovým barterom. 

Mnohí blogeri a vlogeri dnes, okrem svojho blogu alebo vlogu, oslovujú svojich 

čitateľov a sledovateľov aj cez sociálne siete, ako sú Facebook a Instagram. Predovšetkým 

v prípade blogerov z oblasti životného štýlu sú komerčné informácie zdieľané práve 

prostredníctvom ich účtu na Instagrame a nie je pravidlom, že sa automaticky dostanú aj 

do blogového príspevku. Aj takýmto spôsobom si blogeri dokážu zabezpečiť relatívnu 

nezávislosť svojho blogu. 

 

Záver 

S nástupom nových technológií a predovšetkým masovým rozšírením internetového 

pripojenia medzi širokou verejnosťou vzniklo aj úplne nové komunikačné prostredie 

v online svete. Malo to za následok zmenu komunikačných návykov verejnosti od zákla-

dov. Z jednosmernej komunikácie, ktorá dovtedy umožňovala ľuďom viac-menej prijímať 

informácie z médií, sa stal dialóg so spotrebiteľom. Verejnosť už nie je len pasívnym 

recipientom, ale stala sa šíriteľom a dokonca aj tvorcom informácií. Samotní členovia 

cieľových skupín sa tak stávajú ambasádormi organizácií a značiek. Tento trend umožňuje 

organizáciám jednoduchšie šírenie informácií a tým aj budovanie svojho pozitívneho 

imidžu. Rovnako jednoduché je však dôveru verejnosti a dobré meno stratiť. Negatívna 

informácia dokáže zaplaviť verejnosť v krátkom čase a poškodiť starostlivo budovanú 

reputáciu organizácie alebo značky takpovediac z hodiny na hodinu. 

Digitálny marketing sa stal samostatnou oblasťou marketingovej komunikácie 

a môžeme o ňom neoficiálne hovoriť ako o novej súčasti marketingového mixu. Neexistuje 

presná definícia nástrojov, ktoré zaraďujeme do digitálneho marketingu a dynamický 

rozvoj online formátov a technológií ani neumožňuje dostatočnú analýzu tejto oblasti. 
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Z tohto dôvodu vznikajú nejasnosti v zaradení niektorých komunikačných nástrojov 

v online prostredí pod PR aktivity. Časť odbornej verejnosti vníma všetky aktivity spojené 

s komunikáciou na internete a sociálnych sieťach ako samostatnú oblasť marketingovej 

komunikácie. V rámci využívaných nástrojov a predovšetkým ich cieľov je však možné 

časť týchto aktivít klasifikovať ako public relations – predovšetkým priamu interakciu 

s verejnosťou na sociálnych sieťach či spoluprácu s influencermi a medializáciu na 

blogoch alebo vlogoch. Nejasnosť v zaradení týchto aktivít má za následok ťažšiu 

identifikáciu pôsobenia public relations v praxi a tým pádom problematickú implementáciu 

integrovanej marketingovej komunikácie organizácií a značiek. 
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Obraz mimoriadnej udalosti v bezprostredných reakciách  

politikov a médií 

The first reactions of media and politicians to the murder of investigative 

journalist Jan Kuciak 

PhDr. Petra Greksová 

 

 

Abstrakt 

Mimoriadne tragická udalosť, vražda novinára, ktorá sa stala na Slovensku vo februári 

2018, nemá v modernej histórii našej krajiny obdobu. Po mediálnom vyjadrení policajného 

prezidenta, že vražda súvisela s novinárovou prácou, nabrala udalosť celospoločenský 

rozmer. Verejnosť a médiá žiadali okamžité chytenie vraha a najmä objednávateľa vraždy. 

Zároveň žiadali vyvodenie politickej zodpovednosti, keďže objednávka vraždy – vraždy 

novinára kvôli jeho práci – je v demokratickej spoločnosti známkou zlyhania politického 

aparátu, ktorého úlohou je demokratický systém chrániť. Ako na situáciu reagovali 

bezprostredne po udalosti médiá? A najmä ako reagovali kľúčoví politici? Cítili zodpoved-

nosť, prijali tragické fakty s pokorou? A boli aj takí, ktorí aj v tejto situácii cítili šancu 

vyťažiť politický kapitál? V štúdii priblížime medializované udalosti v tzv. mienkotvor-

ných denníkoch. Zároveň prinesieme vyjadrenia a reakcie kľúčových politikov a tiež bez-

prostredný dosah udalosti na spoločenské zmeny. 

 

Kľúčové slová 

vražda novinára, médiá, politici, spoločnosť, politická zodpovednosť, krízová komuniká-

cia, spoločenská zmena, verejnosť, demokracia, politický systém 

 

Abstract 

A tragic accident - the murder of a journalist that happened in Slovakia in February 2018, 

is an extraordinary situation in the modern history of our country. After the police 

presidents media statement that the murder was related to journalists work, the accident got 

spread to a whole-country dimension. The public and the media have demanded an 

immediate detection of the assassin or assassins. At the same time, they demanded political 

responsibility. The murder of a journalist for his work  is in the democratic society a sign 

of failure of the political apparatus whose role is to protect the democratic system. How did 

the media react to the situation? And especially, how did key politicians react? Did they 
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feel responsible? Did they accept tragic facts with humility? We will explain a reflection of 

the situation in main Slovak newspaper on a chronological timeline in this study. We will 

also bring the expressions and reactions of key Slovak politicians and the immediate effect 

of the murder into political changes. 

 

Keywords 

murder of journalist, media, politicians, society, political responsibility, crisis communica-

tion, social change, the public, democracy, political system 

 

 

Úvod 

V nedeľu večer, 25. februára 2018, nachádza polícia v dome vo Veľkej Mači 

zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu 

Kušnírovú. Len pár hodín po udalosti sa policajný  prezident na tlačovej konferencii 

vyjadrí, že vidí motív vraždy spojený s jeho prácou. Ján Kuciak ako investigatívny novinár 

Aktuality.sk pracoval na témach týkajúcich sa prepojenia jednotlivých politických 

predstaviteľov na mafiu. Táto udalosť automaticky vzbudí záujem médií a verejnosti. 

Nenápadne, ale s o to väčšou gradáciou a rozsahom sa z tejto udalosti stáva škandál 

s rozmermi, ktoré presahujú hranice Slovenska. O mimoriadny záujem zahraničných médií 

sa „zaslúžia“ aj mnohí politici, ktorých komunikačné prešľapy znásobili zúfalosť celej 

situácie. Tragédia zasiahne Slovensko a rodina, neskôr celá spoločnosť, požadujú dôkladné 

vyšetrenie úkladnej vraždy. Spustí sa séria protestov a pochodov „Za slušné Slovensko“ po 

celej krajine. Napriek nesmiernej tragickosti udalosti, je Slovensko po dlhom čase 

zjednotené, zastávajúc jednotný názor a bojujúce za jednu vec. 

Slovenské médiá sa od začiatku aktívne podieľajú na informovaní verejnosti o naj-

novších zisteniach vo vyšetrovaní. Zastávajú pomerne rovnaký názor na vzniknutú situáciu 

a odsudzujú čin a reakcie jednotlivých politikov. Vražda novinára sa stáva verejným 

útokom na slobodu slova a prejavu, čo je základným pilierom demokratického štátu. 

Samotné médiá a novinári sú teda osobne dotknutí týmto činom a majú právo cítiť sa 

ohrození práve kvôli profesii, ktorú vykonávajú. Spoločne žiadajú štát, aby podnikol 

potrebné kroky pre vyšetrenie a vytvorenie podmienok pre ich prácu.  

„Nikto z nás si nikdy nepomyslel, že by sme sa mohli stať obeťou vraždy. Keď už, 

tak sme počítali so žalobou, možno aj s tým, že nejaký skorumpovaný sudca prikáže vyda-

vateľom zaplatiť strašné peniaze, že budeme chodiť na výsluchy kvôli trestným oznáme-
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niam – čo je úplne bežné. To neriešime, berieme to ako súčasť práce. Ale nikomu zo slo-

venských novinárov nenapadlo, že niekoho z nás niekto zavraždí; že sa prípravu takého 

činu nepodarí zastaviť,“ povedala pre český týždenník Respekt investigatívna reportérka 

Denníka N Monika Tódová (Respekt, 2018). 

 

aktuality.sk – domovská redakcia zavraždeného novinára  

- spravodajský portál vydavateľstva Ringier Axel Springer SK 

 

Pondelok 26. 2. 2018 – Zavraždili investigatívneho reportéra aktuality.sk Jána 

Kuciaka 

“Neznámy páchateľ zavraždil investigatívneho novinára aktuality.sk Jána Kuciaka 

(27) a jeho partnerku. Vražda sa stala vo Veľkej Mači pri Galante. Polícia prípad vyšetruje 

ako dvojnásobnú vraždu. „Slovensko ešte nikdy nebolo dotknuté tým, že by bol zavraždený 

novinár," vyhlásil policajný prezident Tibor Gašpar. Poznamenal, že najpravdepodob-

nejšou verziou vraždy je motív, ktorý súvisí s investigatívnou činnosťou novinára”. 

Prvú správu o vražde reportéra a jeho snúbenice vydali aktuality.sk hneď po zistení 

skutočnosti v pondelok 26. 2. 2018. Keďže to bol ich zamestnanec (a ako vyhlásil poli-

cajný prezident Gašpar) a bol zavraždený na základe svojej práce, z článku je jasné, že celé 

aktuality.sk boli prípadom otrasené a znechutené.  

„Bol to veľký šok, v redakcii sme tomu nechceli veriť. Vedeli sme, že Ján Kuciak pracoval 

na kauzách, ktoré boli citlivé, toxické a svojím spôsobom nebezpečné. Dnes už viem, že to 

bolo naivné, ale mysleli sme si, že žijeme v 21. storočí, v krajine Európskej únie. A že sa u 

nás novinári nezabíjajú. On navyše nedostal žiadne konkrétne vyhrážky, nikto mu nenechal 

žiadny odkaz na dverách domu, nechodili mu žiadne anonymné hrozby,“ reagoval 

bezprostredne po vražde šéf investigatívneho tímu portálu aktuality.sk Marek Vagovič 

(Reflex, 2018). 

 

Streda 28. 2. 2018 – Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky 

„Toto je posledná reportáž nášho kolegu Jána Kuciaka, na ktorej pracoval. Článok 

nestihol dokončiť a zverejniť, pretože ho aj s jeho partnerkou zavraždili.” 

O dva dni neskôr zverejnila redakcia Aktuality.sk posledný pripravovaný článok 

Jána Kuciaka, ktorý už nestihol dokončiť. Tu sa začal odvíjať aj boj médií, ale aj obyčaj-

ných ľudí za lepšiu budúcnosť, boj proti mafii a korupcii. 
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V pomerne dlhom článku autor rozvíja príbehy talianskej mafie na východnom 

Slovensku, opisuje kto, s kým a ako podnikal, aké dotácie poberali, ako sa vyhrážali slo-

venských farmárom a čo všetko nebolo v poriadku. Ďalej opisuje prepojenia talianskej 

mafie s politikmi na najvyšších miestach. Najzarážajúcejší sa ukazuje byť fakt, že „štátna 

radkyňa” na Úrade vlády SR Mária Trošková, ktorá bola neustále v prítomnosti sloven-

ského, teraz už ex-premiéra, bola v minulosti v milostnom a podnikateľskom zväzku práve 

s údajnými členom talianskej mafie Antonínom Vadalom. Predseda vlády Fico ju 

v médiách obhajoval, ale doložiť bezpečnostnú previerku nemohol. Zároveň nikomu 

nebolo jasné, čo v danej pozícií na Úrade vlády SR Trošková vlastne vykonáva.  

Všetky tieto informácie pobúrili mediálnu, ale aj občiansku verejnosť. Pod tlakom 

medializovaných informácií napokon štátna radkyňa Trošková a šéf bezpečnostnej rady 

štátu na Úrade vlády SR Jasaň zo svojich pozícií odchádzajú: „Chceme vyjadriť úprimnú 

sústrasť rodinám novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Ich smrť nami otriasla rovnako 

ako celou slovenskou verejnosťou. Spájanie našich mien s týmto ohavným činom niekto-

rými politikmi či médiami je absolútne za čiarou. Kategoricky odmietame akúkoľvek súvis-

losť s touto tragédiou. Keďže však sú naše mená zneužívané v politickom boji proti predse-

dovi vlády Robertovi Ficovi, rozhodli sme sa až do vyšetrenia tohto prípadu opustiť svoje 

pracovné pozície na Úrade vlády SR," stojí v ich stanovisku (hnonline, 2018). 

Odchod tajomníka bezpečnostnej rady štátu Jasaňa a hlavnej štátnej radkyne Troškovej 

požadovala opozícia, ku ktorej sa pridala aj koaličná strana Most-Híd. Premiér a predseda 

najsilnejšej vládnej strany Smer Fico sa menovanej dvojice ešte v predošlý deň zastal. 

 

Utorok 12. 3. 2018 – Premiér Fico o Kaliňákovi: Bol jedným z najtalentovanejších 

ministrov 

Naštartovali sa občianske protesty voči vláde a jej predstaviteľom a postupne sa po 

nátlaku verejnosti rozhodol odísť zo svojej funkcie minister vnútra Róbert Kaliňák. Kali-

ňák najprv odstúpiť nechcel, argumentoval, že chce dozrieť na vyšetrenie vraždy dvoch 

mladých ľudí. Viacero policajných predstaviteľov sa vyjadrilo, že minister vnútra nemá 

prečo zasahovať do vyšetrovania a mal by nechať vyšetrovateľov pracovať.  

Kaliňák sa po turbulentnom týždni, v ktorom vyšli najavo prepojenia talianskej 

mafie na podnikateľov a ľudí blízkych samotnému premiérovi Robertovi Ficovi, rozhodol 

prehovoriť v Sobotných dialógoch RTVS. Na priamu konfrontáciu s otázkou jeho ďalšieho 

zotrvania vo vláde mal jasnú odpoveď, ktorú niekoľkokrát opakoval. „V tejto chvíli všetky 

sily venujeme tomu, aby sme boli schopní objasniť túto vraždu a dostať páchateľov a prí-
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padných objednávateľov pred spravodlivosť. Potom môžeme riešiť všetky ostatné témy,“ 

povedal Kaliňák. Z miery ho nevyviedol ani citát biskupa Marka Forgáča z pohrebu 

zavraždenej Martiny Kušnírovej o tom, že Slovensko potrebuje teraz vidieť charakterných 

vodcov, ktorí na seba vezmú zodpovednosť a dokážu odísť zo scény. „V politike sa to pri 

každej udalosti týka, a keď si spomeniete dozadu, tak inflácia takýchto požiadaviek pôsobí 

rôzne, pretože je to vlastne permanentná požiadavka, odkedy som ministrom, 10 rokov sa 

žiada, aby som odišiel,“ zľahčoval odkaz farára na pohrebe Kaliňák (cas.sk, 2018).  

Po nátlaku verejnosti sa však minister vnútra, ktorý síce necítil zodpovednosť, ale 

občianska verejnosť v prípade jeho zodpovednosť videla, bol zo svojho postu odvolaný. 

 

Streda 14. 3. 2018 – Premiér Fico novinárovi Aktuality.sk: Neotravujte 

Predčasné voľby by mohli byť cez prázdniny, ak sa politici dohodnú 

V tom čase sa časť občianskej verejnosti domnievala, že by mohli prísť regulárne 

predčasné voľby a oni by si mohli vybrať možno niečo iné. Vláda nakoniec nepadla, pri-

čom najviac opakovaným argumentom politikov bola snaha o zachovanie stability a istôt. 

 

Štvrtok 15. 3. 2018 – Ficov odkaz Kiskovi: Nebojte sa, nikde neodchádzam 

Pod verejným tlakom, na základe protestov občianskej verejnosti a pravdepodobne 

aj v súvislosti s pádom preferencií najsilnejšej vládnucej strany, odstúpil premiér krajiny.  

Fico ponúkol svoju demisiu v rámci riešenia politickej krízy po vražde novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice. Oznámil to na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili aj 

predsedovia koaličných strán SNS a Most-Híd. Demisia premiéra podľa ústavy znamená 

pád celej vlády, ktorej do skončenia mandátu zostávajú dva roky. Rezignáciu však Fico 

podmienil tým, že prezident Kiska bude rešpektovať existujúcu koaličnú väčšinu. To 

znamená, že nového premiéra vymenuje opäť z radov Ficovej strany Smer-SD, ktorá 

v roku 2016 vyhrala voľby. „Za posledné dva týždne sa zabudlo na smrť dvoch mladých 

ľudí. Namiesto toho sa destabilizuje situácia na Slovensku. Ja akceptujem názory svojich 

oponentov, aj hlasné názory v uliciach. Ale rovnako tak rešpektujem právo voličov vysloviť 

svoj názor v slobodných voľbách", uviedol na tlačovej konfeencii Róbert Fico. Fico tiež 

povedal, že ak hlava štátu bude sa spomínanými podmienkami súhlasiť, je pripravený 

podať demisiu a predstaviť kandidáta na nového premiéra. Podľa médií by sa ním mohol 

stať vicepremiér Peter Pellegrini alebo minister financií Peter Kažimír. 

Po demisii premiéra Fica chce existujúca koalícia pokračovať vo vládnutí, hoci 

najmenšia vládna strana Most-Híd podmienila svoje zotrvanie v koalícii dohodou na 
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predčasných voľbách. „Považujem za dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺ-

ňala mandát od voličov. Je našou povinnosťou napĺňať vôľu ľudí aj naďalej a neprenechať 

štát bez akéhokoľvek dôvodu opozičným amatérom a krikľúňom,“ povedal odstupujúci 

premiér. Dodal, že chce zostať predsedom Smeru-SD. 

„Ceníme si rozhodnutie pána premiéra. Myslíme si, že aj toto rozhodnutie môže 

priniesť upokojenie situácie. Nová vláda je novou zodpovednosťou a pokračovaním toho, 

čo sme začali pred dvoma rokmi", povedal šéf Most-Híd Béla Bugár.  

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v tomto čase využil svoje vystúpenie 

pred novinármi aj ku kritike opozície, ktorých zástupcov označil za „zoskupenie šialen-

cov". 

Prezident Kiska s podmienkami premiéra súhlasil. Poslanec Fico následne pobúril 

verejnosť svojim arogantným správaním a úškrnkom, ktorý predviedol počas odovzdá-

vania demisie do rúk prezidenta republiky. Taktiež výrokom, že on teda nikam neod-

chádza.  

 

Piatok 16. 3. 2018  – Vadala robil neobvyklé prevody, zapojil aj Troškovú a Albáncov 

- Protesty nestrácajú na sile (súhrn dňa)  

 

Sobota 17. 3. 2018 – Video: Tisíce ľudí spievajú slovenskú hymnu v centre Bratislavy 

Odstúpenie predsedu vlády však verejnosť nepovažovala za dostatočnú reakciu 

vlády, preto v protestoch pokračuje aj naďalej. Požaduje odvolanie policajného prezidenta 

alebo aj predčasné voľby. Zbierajú sa podpisové hárky.  

Redaktori z aktuality.sk sa zaviazali dokončiť Kuciakovu prácu a dohľadať ďalšie 

informácie. K tejto iniciatíve sa pripojili aj ďalší žurnalisti z rôznych médií. 

 

Denník N   

Je slovenský denník a internetové médium, ktoré vzniklo po odchode časti členov 

redakcie denníka SME v roku 2014. Malo najprv podobu internetovej stránky Projekt N 

financovanej čiastočne z platieb od predplatiteľov a neskôr tiež aj tlačenú podobu. Re-

dakcia sa zameriava na publikovanie rozsiahlejších a analytickejších textov, ktoré sú 

určené najmä pre predplatiteľov. Popri tom vyrába rýchle a stručné spravodajstvo pod 

hlavičkou Minúta po minúte, ktorú vydavateľ vlastní ako ochrannú známku.  

Ako väčšina médií, Denník N aktívne a pravidelne informoval verejnosť už od 

samotného začiatku udalosti. Snažili sa prichádzať s čerstvými informáciami medzi prvými 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%ADk_(%C5%BEurnalistika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Masm%C3%A9dium
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Redakcia_(organiza%C4%8Dn%C3%A1_jednotka)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/SME
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8D_(publik%C3%A1cie)
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a pre rýchlejšiu komunikáciu a jednoduchý prístup na to využili aj sekciu Minúta po 

minúte, kde boli všetky informácia prehľadne napísané. V tejto sekcii boli informácie 

veľmi podrobné a chronologicky zoradené. Navyše bola vytvorená aj sekcia pod názvom 

„Vražda Jána Kuciaka“, v ktorej pravidelne každý deň publikovali najaktuálnejšie infor-

mácie ohľadom prípadu, a to aj formou rozhovorov s politikmi či známymi osobnosťami. 

Články bolo možné odoberať aj emailom, čo svedčí o inovatívnom, aktuálnom a flexibil-

nom prístupe tohto denníka. Okrem toho aktívne informovali aj o prebiehajúcich protes-

toch, kde si mali čitatelia možnosť prečítať okrem priebehu protestu aj prepísané príhovory 

známych osobností a pozrieť si priamy prenos vysielaný cez ich Facebook fanpage. 

Pre komunikáciu na sociálnych sieťach aktívne využívali hashtag #allforjan, ktorý 

bol vytvorený práve pre potrebu podpory a rozšírenia povedomia o udalostiach, ktoré sa 

dejú na Slovensku. Použili aj veľavravnú ilustráciu karikaturistu Shootyho, s ktorým má 

denník dlhodobú spoluprácu. Hashtag allforjan sa časom stal symbolom celej udalosti 

a Shootyho karikatúra jedným z hlavných vizuálov protestov Za slušné Slovensko. 

 

 

 

Prezident Kiska hovorí o chladnokrvnej vražde 

„Chladnokrvná vražda mladých ľudí je otrasným činom, ktorý musí byť potrestaný. Musí-

me čo najrýchlejšie nájsť tých, čo to urobili a zaistiť bezpečnosť všetkých novinárov. 

Využitím všetkých prostriedkov, ktoré na to máme," uviedol v reakcii na vraždu investiga-

tívneho novinára z aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky prezident Andrej Kiska. Jeho 

stanovisko bolo uverejnené na facebookovom profile prezidenta. Prezident s verejnosťou 

intenzívne komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí už od čias jeho volebnej kampane. 

Nebolo tomu inak ani v prvých dňoch po vražde novinára.  

Profil prezidenta SR na Facebooku má aktuálne viac ako 259 000 sledovateľov, z toho jeho 

príspevky priamo odoberá vyše 256 000 ľudí.  
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Vo všeobecnosti stránka komunikuje so svojimi fanúšikmi veľmi dynamicky 

a vizuálne. Väčšina príspevkov na stránke obsahuje súbor fotografií alebo video. Čo sa 

týka formy textu príspevkov, stránka používa 1. osobu jednotného čísla, čo vytvára dojem, 

že „prezident“ komunikuje prostredníctvom príspevkov osobne. Text príspevku je vždy 

obohatený o prvý riadok, niečo ako „slogan“ alebo hlavný nadpis vo veľkých písmenách 

a od ďalšieho riadku pokračuje popis videa, fotky, situácie. Vďaka využívaniu takýchto 

„sloganov“ je zabezpečené, že aj používatelia, ktorí text nečítajú získajú z obsahu aspoň 

hlavnú myšlienku. 

O vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej média informovali od skorých 

ranných hodín pondelka 26. februára. Stránka prezidenta reagovala na udalosť príspevkom, 

ktorý obsahoval fotografiu Jána Kuciaka s nadpisom „ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ“. K vražde 

neboli ďalšie informácie. Uistil ľudí, že hrozný čin musí byť potrestaný a musí sa zaistiť 

bezpečnosť novinárov. V tento deň si stránka zmenila svoju profilovú fotku za čierny 

štvorec, čím známe aj menej známe osobnosti vyjadrovali úprimnú sústrasť pozostalým 

Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a zároveň nespokojnosť s aktuálnou situáciou v štáte. 

2. marca sa uskutočnil občiansky pochod „Nechceme späť 90-te! Pochod za Jána Kuciaka 

a Martinu Kušnírovu“. Účastníci pochodu prešli od Hviezdoslavovho námestia k námestiu 

Slobody v Bratislave, pochod sa však uskutočnil aj v iných mestách Slovenska či v zahra-

ničných metropolách. Andrej Kiska sa na tejto udalosti osobne zúčastnil a uctil si pamiatku 

zosnulých minútou ticha. Pokračoval tak v komunikácií sústrasti voči rodine a neprezen-

toval žiadne politické názory. 

Nedeľa 4. marca sa niesla v znamení mnohých tlačových besied. Prezident Andrej 

Kiska mal plánované vystúpiť v RTVS, tak ako vtedajší premiér Róbert Fico či podpred-

seda vlády Andrej Danko. Prezident sa rozhodol túto tlačovú konferenciu zrušiť po tom, čo 

zistil, že by po ňom mali vystúpiť premiér a podpredseda vlády. Prezident tak urobil 

tlačovú konferenciu skôr a počas nej vyhlásil, že nechce robiť „politické divadlo“. Tento 

akt podporoval jeho predchádzajúce kroky, v ktorých komunikoval sústrasť s rodinou 

a nechcel celú situáciu premeniť na politický kabaret na televíznych obrazovkách. Na 

svoju FB stránku pridal celé video z tlačovky, ktoré nieslo nadpis „VIDÍM DVE 

MOŽNOSTI – REKONŠTRUKCIU VLÁDY ALEBO PREDČASNÉ VOĽBY“, čím vyja-

dril svoj politický postoj k situácií. Na tlačovke vyjadril taktiež pripravenosť viesť štát 

v prípade demisie vlády, a vyjadril svoju dôveru k vyšetrovateľom vraždy, čím by sa dalo 

povedať, že v očiach verejnosti sa snažil upokojiť situáciu. 



158 

 

V nasledujúcich príspevkoch od 5. marca 2018 komunikoval prezident prijatie 

demisie ministra Mareka Maďariča a v texte príspevku jasne naznačoval, že „aj niekto iný 

by si z neho mohol zobrať príklad“. Nepremenil však tento text, len na politické útočenie, 

ale informoval ďalej o jeho nasledujúcich krokoch – o poverení dočasným riadením 

ministerstva kultúry Petra Pellegriniho.  

5. marca 2018 mal vtedajší premiér Róbert Fico tlačové vyhlásenie, v ktorom 

reagoval na politické stanovisko prezidenta Andreja Kisku „rekonštrukcia vlády alebo 

predčasné voľby“. Premiér na konci tohto vyhlásenia obvinil prezidenta Slovenskej repub-

liky z pokusu o destabilizáciu krajiny a upozornil na udalosť z dňa 20. septembra 2017, 

New York, 5. avenue a o jeho údajnom stretnutí s americkým finančníkom maďarského 

pôvodu Georgom Sorosom. Andrej Kiska sa k tomuto obvineniu nevyjadril priamo pomo-

cou Facebooku. Jeho stanovisko k obvineniu verejne interpretoval prezidentov poradca pre 

komunikáciu, Roman Krpelan.  

Facebooková stránka dňa 8. marca zverejnila dva príspevky, prvý venovaný Medzi-

národnému dňu žien a druhý vyjadroval stanovisko Andreja Kisku k politickej situácii na 

Slovensku. Prvý príspevok komunikoval, že pri tejto príležitosti si už po štvrtý raz pozval 

do Prezidentského paláca 10 výnimočných žien z rôznych oblastí. Ďalej komunikoval 

dôležitosť rovnoprávnosti mužov a žien a zverejnil tiež pár štatistických údajov o práci 

a platoch žien na Slovensku. V druhom príspevku s názvom „RÁD BY SOM UPOKOJIL 

SITUÁCIU“ navrhol predsedovi vlády a predsedovi parlamentu, že súčinne budú pristu-

povať k vyriešeniu politickej krízy a upokojovaniu atmosféry v krajine. Vďaka obom 

príspevkom bol komunikovaný významný historický dátum, ale nezabudlo sa aktuálne 

reagovať na súčasnú situáciu v krajine.  

Príspevky na FB profile prezidenta v období medzi 28. februárom až 8. marcom 

majú svoju kontinuálnu štruktúru, vždy sú doplnené o vizuálne prvky, či už fotografie 

alebo videá. Stránka neodpovedá svojim fanúšikom na komentáre pod príspevkami, nerea-

guje, nediskutuje. Kancelária prezidenta ju využíva ako nástroj na šírenie informácii od 

hlavy štátu k verejnosti.  

 

 

Komunikácia ďalších politikov 

Z pohľadu vládnej koalície, prvé zásadné zlyhanie komunikácie nastalo, keď Tibor 

Gašpar, policajný prezident, povedal na tlačovej konferencii viac ako musel a to tým, že 

bez akýchkoľvek dôkazov „naznačil“, že smrť J. Kuciaka súvisela s jeho prácou investi-
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gatívneho novinára. Novinári a neskôr aj verejnosť si dali rýchlo dve a dve dokopy a podľa 

posledného predmetu záujmu Kuciakovej práce sa dostali k Róbertovi Ficovi.   

„Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať 

v našej spoločnosti miesto. Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra súvisela 

s jeho novinárskou prácou, išlo by o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu 

na Slovensku,“ reagoval bezprostredne po udalosti v stanovisku predsedu vlády SR Ro-

berta Fica. 

Neskôr nastúpil na svoju tradičnú komunikačnú líniu - najlepšia obrana je útok 

a s novinármi rozprával drzo, bol nepríjemný, bezhlavo obraňoval svoju asistentku, iných 

straníkov a ministrov. Do komunikácie zapojil obvinenia zo „sorosovskeho“ spiknutia a za 

nájdenie vraha prisľúbil milión eur. Bankovky dokonca ukázal na stolíku počas tlačovej 

konferencie novinárom. Dôvera v predsedu vlády začala klesať aj u voličov SMERu, ktorý 

pod tlakom verejnosti z funkcie odstúpil. 

„Podľa môjho názoru už absolútne stratil kontakt s realitou. Mysliac si, že politickým 

marketingom, ktorý sa stal určujúcim pre jeho rozhodovanie v politike, všetko vyrieši. Nie 

som si istý, či si ľudsky uvedomuje, čo sa stalo. Podporuje konšpiratívne teórie, vyskladá 

milión eur na stôl. Kto mu to poradil? Je to nepochopiteľná demonštrácia sily, taký rusko-

byzantský štýl. Politikom, ktorí sú dlho pri moci a sú obklopení len pritakávačmi sa stáva, 

že stratia súdnosť. A to je aj prípad Roberta Fica. Mysleli sme si, že iba Vladimír Mečiar 

sa zapíše do histórie ako politik, za ktorého vlády bol unesený prezidentov syn a bola 

zavraždená spojka kľúčového svedka. Bohužiaľ, aj Robert Fico bude spájaný s obdobím, 

počas ktorého bol zavraždený novinár. Tým nehovorím, že on za to môže, že si to objednal. 

Ale tá vražda je jednoducho holý fakt. Dnes už hrá Fico len o čas a svoje meno. Vie, že 

premiérom po ďalších voľbách už nebude,“ povedal v tejto súvislosti o bývalom 

predsedovi vlády Marek Vagovič. 

Ďalší predstaviteľ koaličnej strany Béla Bugár bol počas prvých dní po zavraždení 

novinára na exotickej dovolenke. Strana MOST – HID, ktorej predsedá, komunikovala 

s verejnosťou prostredníctvom tlačového odboru: „Ak by závery vyšetrovania vraždy 

potvrdili mediálne úvahy o spojitosti smrti mladého novinára s jeho investigatívnou čin-

nosťou, bol by to útok proti slobode slova a prejavu, ktorú musí odsúdiť celá spoločnosť. 

Objasnenie prípadu v čo najkratšom čase a potrestanie páchateľov je preto v záujme celej 

spoločnosti, rovnako je dôležité nezneužívať túto tragickú udalosť na politický boj", píše sa 

v stanovisku Mostu-Híd. Strana zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým oboch 

obetí. Podľa štátneho tajomníka na ministerstve obrany Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd) 
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vražda je vo všeobecnosti tragická, ale keď bol zavraždený novinár pre svoju prácu, je to 

útok na slobodu slova a základy demokracie. „Chcel by som vyjadriť solidaritu novinár-

skej obci a úprimnú sústrasť rodine. Chcem veriť, že sa táto tragická vražda čím skôr vy-

šetrí a páchatelia budú potrestaní. Pre pokoj spoločnosti, spravodlivosť a základné 

princípy demokracie“, uviedol.  

Rovnako neviditeľným ako Béla Bugár sa v prvých dňoch po vražde stal predseda 

najsilnejšej opozičnej strany SaS Richard Sulík. Komunikáciu prenechal na svojich stra-

níckych kolegoch Ľubomírovi Galkovi a Lucii Ďuriš-Nicholsonovej. Podľa podpred-

sedníčky NR SR sa mal minister vnútra postarať o to, aby sa investigatívny novinár cítil na 

Slovensku bezpečne. „Ako v tejto atmosfére majú novinári pracovať?" pýtala sa. NAKA je 

podľa nej „pohrobkom trestných oznámení, ktoré sa týkajú ich ľudí. Akékoľvek pochybnosti 

v nás NAKA vzbudzuje, je dôležité, aby bola dvojnásobná úkladná vražda vyšetrená, 

v opačnom prípade pôjde o totálny rozklad polície a právneho štátu," dodala podpred-

sedníčka parlamentu. Ak je podľa Galka pravda, že 44 dní bolo oznámenie novinára 

o vyhrážaní pohadzované v rámci policajných oddelení, pokladá to za fatálne zlyhanie 

polície. "Toto je dôvod na to, aby Tibor Gašpar a Robert Kaliňák skončili vo svojich funk-

ciách. Očakávame od polície, že všetci budú pracovať na tomto prípade", podotkol.  

Z vraždy novinára a jeho priateľky bol podľa jeho stanoviska zhrozený aj minister 

kultúry Marek Maďarič. „Slobodné médiá a slobodných novinárov považujem za jeden zo 

základov demokratickej spoločnosti. Preto okrem vyšetrenia tejto vraždy spoločnosť potre-

buje uistenie, že novinári nebudú pri svojej práci zastrašovaní a že okrem samotnej vraždy 

sa orgány činné v trestnom konaní budú osobitne venovať všetkým kauzám, o ktorých 

zavraždený novinár písal. Je to jediný spôsob, ako presvedčiť verejnosť, že žijeme v štáte, 

kde sú vážne podozrenia dôsledne vyšetrované a kde nie sú ohrození novinári, ktorí o tých-

to podozreniach píšu," uviedol Maďarič vo vyhlásení, ktoré SITA poskytol jeho hovorca 

Jozef Bednár. Pozostalým Jána Kuciaka aj jeho partnerky vyjadril minister úprimnú 

a hlbokú sústrasť. V priebehu nasledujúcich dní Maďarič z funkcie ministra kultúry odstú-

pil. Reagoval tak podľa jeho slov na nerozhodnosť vlády pri odvolávaní policajného 

prezidenta Gašpara a ministra vnútra Kaliňáka. 

Najrazantnejšie za odstúpenie ministra Kaliňáka z funkcie vystupoval Igor 

Matovič: „Tak, ako mal Mečiar svojho Róberta Remiáša, tak Robert Fico bude mať naveky 

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú", povedal. Následne rozpútal celú sériu emotívnych 

vyjadrení, s cieľom prinútiť Kaliňáka a Gašpara k odstúpeniu a zároveň vyzýval občanov 

na protesty v uliciach. Po výmene ministra vnútra a nástupe Tomáša Druckera sa začína 
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zaujímať o jeho osobu viac a hovorí o majetku, ktorý si údajne nekalými spôsobmi Drucker 

nahonobil. Po jeho odstúpení svoj záujem rovnakým spôsobom presunul na osobu novej 

ministerky Sakovej. Svoj profil na sociálnych sieťach doslova zahltil útokmi na jej osobu 

a prepojenia. Vo videách pod názvom „Zázračné zbohatnutie ministerky Sakovej“ ju 

obviňuje z nezákonného zbohatnutia. K vražde novinára sa takmer vôbec nevyjadruje. 

K téme sa vrátil až  4. 5. 2018 – FB status k udalosti „Koncert pre Jána a Martinu 5. 5. 

2018“ - „Zajtra tu budeme s Pavlínkou a Klárkou, ale asi len na koncerte, zádušnú omšu 

v čase, keď mali mať sobáš by som asi nezvládol“. 

 

Za slušné Slovensko  

Nielen na Slovensku sa v piatok 8. marca 2018 konali veľké protivládne protesty 

vyvolené vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej. V štyridsiatich ôsmich slovenských a v sedemnástich zahraničných mestách sa 

v piatok popoludní uskutočnili protestné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili desiatky 

tisíc ľudí. Účastníci podujatí, ktoré niesli spoločný názov Postavme sa za slušné Sloven-

sko, dali jasne najavo, že slovenský premiér Robert Fico aj minister vnútra Robert Kaliňák 

stratili ich dôveru. "Požadujeme vznik vlády, ktorej môžeme dôverovať a v ktorej nebudú 

ľudia podozriví z korupcie či prepojenia na organizovaný zločin", vysvetlil jeden z organi-

zátorov akcie Peter Nagy. Najväčšie zhromaždenie sa konalo na bratislavskom Námestí 

Slovenského národného povstania. V jeho priebehu sa na pódiu vystriedali študenti, 

učitelia, zdravotné sestry i predstavitelia mimovládnych organizácií, priestor však nedostali 

žiadni politici. 

K zhromaždenému davu prehovorila aj matka Jána Kuciaka. „Všetci sme vnútri 

zomreli. Stojím tu preto, aby som vám všetkým poďakovala. Ďakujem za to, že sa 

zaujímate. Ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno. Chceli zmeniť túto krajinu. Za celú 

našu i Martinkinu rodinu vám ešte raz ďakujem", povedala matka zavraždeného novinára. 

Bratislava zažila najväčšie demonštráciu od roku 1989, napísal denník SME. Podľa 

slovenských médií sa na zhromaždení zúčastnilo vyše tridsať tisíc ľudí. Bratislavská 

demonštrácia trvala približne hodinu a počas nej neboli nahlásené žiadne incidenty. 

 Pred útokmi proti vládnym budovám pritom s predstihom varoval premiér Robert 

Fico. „Pred Úradom vlády sme našli ukryté hromady dlažobných kociek. Hľadáme zázna-

my z kamier a chceme identifikovať, akým spôsobom sa dostali pred budovu", vyhlásil 

Fico. K dlažobným kockám sa neskôr prihlásil reštaurátor Jakub Huba. Tvrdí, že si ich tam 

odložil, pretože nechcel, aby pri rekonštrukcii Námestia slobody skončili medzi odpadom.  
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Organizátori žiadali nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy investigatívneho 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tiež žiadali novú dôvery-

hodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie 

a prepojenia na organizovaný zločin.  

 

Reakcie zo zahraničia  

Na Slovensku sme k tomuto činu za týždenné obdobie od samotnej vraždy počuli 

naozaj mnoho názorov a slov z každej možnej strany. Slobodne sa k nemu vyjadrovali 

známe osobnosti, politici, médiá, samotní ľudia na protestoch. Ľudia vyjadrovali sústrasť 

rodinám zavraždených, stáli na námestiach a spoločne dúfali a stále dúfajú v objektívne 

prešetrenie tohto činu.  

K vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušní-

rovej sa najviac zo všetkých svetových médií vyjadrovali hlavne tie susedné a najmä české. 

V tomto prípade išlo o najväčšie média a to televízie, celoštátne noviny ale aj internetové 

portály. „Ide o prvý prípad vraždy novinára v novodobej histórii Slovenska“, zhodnotila 

česká spravodajská televízia ČT24. Spravodajský portál Novinky.cz zasa písal o „Sloven-

sku v strachu“. Podľa slov českého analytika Jakuba Jandu z českej mimovládnej organi-

zácie Evropské hodnoty to bolo kvôli tomu, že tento ohavný čin prirodzene vydesil 

a šokoval celú českú novinársku obec. Okrem toho dodal, že novinárka Pavla Holcová 

z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá s Kuciakom úzko spolupracovala, 

dostala policajnú ochranu, čo práve nepridalo na istote ostatných novinárov.  

Čo sa týka západných krajín, tie si na rozdiel od českých, podľa slov spomínaného 

analytika, skôr všímali to, ako sa štát správa k novinárom a takisto aj samotné prepojenie 

ľudí z vládneho Smeru-SD na organizovaný zločin. K zahraničným médiám, ktoré v ten 

deň informovali v agentúrnych správach o ukrutnej vražde novinára a jeho partnerky, 

patrili napríklad americké denníky The Washington Post a The New York Times ale aj 

britský denník The Guardian či nemecký portál Focus.de a francúzsky denník Le Figaro. 

O vražde slovenského novinára a o tom, že vláda vypísala odmenu za informácie vedúce 

k vrahom, písali aj ukrajinské a ruské médiá a to na čele s denníkom Komsomoľskaja 

pravda a vládnym denníkom Rossijskaja gazeta.  

Čo sa týka novinárskych kruhov, k činu sa vyjadrila organizácia Reportéri bez 

hraníc, ktorá tento čin hlboko odsúdila a vyzvala úrady Slovenskej republiky na potrestanie 

páchateľov. „Znovu bol v EÚ zbabelo zavraždený investigatívny novinár“, uviedla Pauline 

Adèsová-Mévelová, vedúca pobočky pre EÚ a Balkán.  
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Podľa Výboru na ochranu novinárov bolo v krajinách Európskej únie v rokoch 

2007 až 2017 zavraždených 17 novinárov. Najviac to bolo v roku 2015 pri teroristickom 

útoku na satirický týždenník Charlie Hebdo. Posledným podobným činnom bola 

minuloročná vražda investigatívnej novinárky, blogerky a kritičky maltskej vlády, Daphne 

Caruanovej Galiziovej, ktorá zahynula po výbuchu bomby nastraženej v jej aute.  

Slovensko sa aj kvôli vražde investigatívneho novinára s priateľkou, podľa organi-

zácie Reportéri bez hraníc, prepadlo v rebríčku slobody tlače 180 krajín oproti vlaňajšku 

o 10 miest a to na 27 pozíciu. Sloboda tlače sa však vlani zhoršila globálne na celom svete, 

keď nenávistná klíma začala panovať hlavne v Európe a Spojených štátoch amerických. 

Vyplýva to z každoročnej správy medzinárodnej mimovládnej organizácie. Najväčšiu 

slobodu slova však poskytujú médiá v krajinách ako Nórsko, Švédsko a Holandsko a na 

druhej strane medzi tie najhoršie patria zase krajiny ako Severná Kórea alebo Eritrea. 

Čo sa týka istého posunu tohto prípadu z medzinárodného pohľadu, európsky 

parlament prijal koncom apríla rezolúciu o vražde Jána Kuciaka a ochrane novinárov 

v Európe. Europarlament chce sledovať kauzy, na ktorých pracoval slovenský novinár. 

„Vraždy Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána Kuciaka sú otvorenou ranou do našej 

identity, založenej na slobode slova. Dnes voláme po konkrétnych opatreniach na ochranu 

investigatívnych novinárov. Sú v prednej línii našej demokracie“, vyhlásil na Twitteri 

predseda europarlamentu Antonio Tajani. Poslanci takisto vyzvali slovenské orgány, aby 

využili všetky potrebné zdroje na to, aby zabezpečili úplné, dôsledné a nezávislé vyšetrenie 

vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré zodpovedných páchateľov privedie pred 

spravodlivosť. Uznesenie tiež odporúča, aby sa na vedení spoločného vyšetrovacieho tímu 

spolupodieľal Europol, ktorý by mal zároveň neobmedzený prístup k vyšetrovaciemu 

spisu. Europoslanci tiež zároveň žiadajú Európsku komisiu, aby predstavila legislatívu na 

lepšiu ochranu novinárov v Európe. 

Čo sa však zmenilo u nás? Ako tvrdia rodičia zosnulých mladých ľudí: „S kauzami, 

na ktoré Janko poukazoval sa nerobí nič. Tých 73 oznámení, kde opisoval rôznych ľudí – tí 

sedia stále na svojich miestach, nič sa nedeje, nič sa nekoná. Janko s Martinou preliali 

svoju krv zbytočne, nadarmo. Každý si robí po svojom. Pre ich mamon k peniazom nám 

zomreli dve deti. Zatiaľ sa nemení nič, všetko zostalo po starom. Vymenilo sa pár tvárí a tí, 

čo ťahajú nitky, sú tí istí"... 
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Záver 

Je možné konštatovať, že politici v tomto období – či už koaliční alebo opoziční – 

zahrnuli verejnosť nespočetným množstvom emotívne naladených tlačoviek a statusov na 

sociálnych sieťach. Od politikov – a nie len od nich - si verejnosť vypočula veľa silných 

slov. Slovenský generálny prokurátor dokonca vyhlásil, že ak sa potvrdí podozrenie na 

„objednanú vraždu", chce v krajine rozpútať peklo. Aj vládni politici si rýchlo uvedomili, 

čo sa stalo. Opozícia začala s obviňovaním vlády, že je to jej vina, pretože žijeme 

v spoločnosti, kde oligarchovia stoja nad zákonom. Vláda vyjadrovala pohoršenie a snažila 

sa presvedčiť verejnosť, že robí všetko pre usvedčenie. Mnohí opoziční politici ju z vraždy 

nepriamo obviňovali. Komunikácia politikov naprieč celým politickým spektrom bola 

sebecká, nekonštruktívna a chaotická. Každý sa zo situácie evidentne snažil vyťažiť 

maximum pre svoj politický obraz v očiach verejnosti.  

Nenašiel sa však ani jeden politik, ktorý by dobrovoľne, bez nátlaku verejnosti, 

prijal politickú zodpovednosť za tento zločin a vzdal sa funkcie. 

Ak sa potvrdí, že dôvodom tohto šialeného činu bola novinárska profesia, potom to 

nie je iba obrovská osobné tragédie, ale aj spoločenská. V nešťastnej smrti oboch mladých 

ľudí je tiež symbolicky obsiahnutý útok na slobodu prejavu, a to brutálnym spôsobom. 

Vražda zdôraznila význam slobody prejavu, ktorú si treba vážiť a brániť. Slovenskí 

novinári však v posledných rokoch hovoria o obavách, pretože sú pod neustálou paľbou 

politikov a terčom ich posmeškov. „Isté napätie medzi politikou a žurnalistikou je tu od 

nepamäti. V demokratických pomeroch je to v zásade normálne. Je to známka zdravých 

pomerov a niečo podobné sa dialo aj v Amerike tridsiatych rokov. Vtedy elity označili 

žurnalistu za „kydačov hnoja - Muckraking". Novinári si to však s ironizujúcou hrdosťou 

prisvojili a začali si tak hovoriť sami. Niečo iné sa teraz deje napríklad aj u nás. Slovník 

politikov je už dlhší čas naozaj nevkusný. Inokedy zdravé napätie predsa nemusí mať takto 

urážlivú podobu", konštatoval pre Český rozhlas mediálny teoretik Jan Jirák. Vražda 

novinára pre jeho prácu je však zločin, ktorý nesmie zostať bez následkov. 
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