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Písmo a typografia v reklame 6 

Druhy a typy písma 2 

 

Character and Typography in Advertising 

Class end Type of Characters 2 

 

Ing. Ján Valter, PhD. 

 

Abstrakt:  

V súčasnosti používame fonty, ktoré nám v značnej miere ponúkajú tvorcovia sadzobného 

softvéru a aj na internete sú k dispozícii nepreberné množstvá fontov. V predchádzajúcich 

štúdiách sme si definovali niektoré základné vlastnosti písma a meranie písma. V tejto štúdii 

by sme sa chceli venovať klasifikácii písma. Každý typ (font) písma má svoj charakter a mal 

by odrážať obsah textu. Takto môže grafik dosiahnuť najúčinnejšie a najestetickejšie pôsobe-

nie zalomeného textu. 

 

Kľúčové slová: Typ písma. Rodina písma. Základné písmo. Stojaté písmo. Kurzíva. Duktus. 

Serif. Antikva.   

 

Abstract:  

Nowadays we are using fonts, which are provided to us on a large scale by the creators of pre-

press software and also on the internet there are limitless varieties of fonts. In the previous 

studies we defined some of the basic properties of writing. In this study, we would like to 

focus on font clasification. Each type of font has its own character and should reflect content 

of the text.  

 

Key Words: Typeface. Family of type. Basic design. Roman regular. Cursive. Duktus. Serif. 

Antikva. 

 

 

Úvod 

V predchádzajúcej štúdii sme si zadefinovali základnú klasifikáciu písiem v jednodu-

chom a najpoužívanejšom delení na písma serifové, bezserifové, kaligrafické a lomené. Toto 
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delenie je, samozrejme, správne, no pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že je podstatne zlo-

žitejšie a že jednotlivé charakteristiky vytvoreného písma majú jemnejšie typové delenie. Pri 

tvorbe textu si musíme uvedomiť, že písmo a jeho kompozícia na ploche nie sú obyčajným 

prostredníkom odkazu. Majú tiež svoju výtvarnú tvár, ktorá môže do istej miery umocniť 

pôsobenie odovzdávaných faktov, prípadne ich odľahčiť. Každé jednotlivé písmeno je znak 

nejakej hlásky. Súčasne však je aj drobným výtvarným dielom, a tak môže byť vnímané aj 

celkom nezávisle od textu.
1
 Túto skutočnosť si najlepšie uvedomíme pri štúdiu starých 

písiem, kde skutočne jednotlivé písmená sú doslovne obrazmi.  

 

 

 

Obr. č. 1 – strana z prvého žaltára tlačeného pohyblivými typmi, 1457
2
 

 

Na obr. č. 1 jasne vidíme, že písmo je skutočne obrazom, nehovoriac o iniciále, ktorá 

je ornamentálne výtvarne bohatá. Lomené písmo v texte je takisto hojne popretkávané oz-

dobnými verzálkami. Na obr. č. 2. je zobrazená záverečná poznámka z diela Silos Beatus 

                                                 

 
1
 SLEZÁK, M, DVOŘÁKOVÁ, H., BRUŽEŇÁK, J., ELIŠKA, J. Písmo ve výtvarné výchově, Praha : SPN, 

1989, str. 8.  
2
 KRUPA, V. GENZOR, J. Písma sveta. Bratislava : Obzor, 1989. ISBN 80-215-0011-5, str. 175 – 178.  
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z 12. storočia. V tomto prípade je písmo vytvorené z figurálnych motívov, ktoré sa pravdepo-

dobne úzko viažu na obsah textu a dokumentujú situáciu, keď písmo ako obraz priamo 

podporuje obsah. V súčasnosti by sme tento typ písma nazvali úpadkovým. Dobrý grafik, 

oboznámený s históriou vývinu písma dokáže aj takýto (alebo podobný) spôsob tvorby písma 

skvele využiť v marketingovej komunikácii. Napríklad pri plagátovej tvorbe v oblasti sociál-

neho marketingu.    

 

 

 

Obr. č. 2 – záverečná poznámka z diela Silos Beatus z 12. storočia
3
 

 

Samozrejme, od obdobia stredoveku až po súčasnosť vidíme v tvorbe písma rozmani-

tosť možných prístupov, tvarového bohatstva a výtvarnú pôsobivosť pre nás neznámych 

písiem. Všetky tieto písma dokumentujú skutočnosť, že písmo priamo súvisí s výtvarnou 

tvorbou  a je vo vlastnej podstate obrazom.     

 

 

                                                 

 
3
 KRUPA, V. GENZOR, J. Písma sveta. Bratislava : Obzor, 1989. ISBN 80-215-0011-5, str. 175 – 178. 
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Obr. č. 3 – tabuľka písiem 
4
 

 

Na obr. č. 3 vidíme niekoľko písiem zo stoviek typov, ktoré ľudstvo vytvorilo. Zľava 

doprava a zhora dole: 

1. babylonské klinové písmo, 

2. staršie kaligrafické čínske písmo, 

3. jedno zo súčasných arabských tlačových písiem, 

4. monumentálne písmo amerických Mayov, 

5. starogermánske runy, 

6. egyptské hieroglyfy, 

7. historické arabské, ozdobné, štetcom písané písmo, 

8. jedno zo staroindických písiem, 

9. súčasné japonské plagátové písmo. 

Tieto písma prečítať nedokážeme a sú nám časovo a geograficky vzdialené. Napriek 

tomu sú dokladom toho, že aj keď nám uniká obsah textu, vieme precítiť jeho krásu a dokážu 

nám niečo povedať o vkuse, tvorivých schopnostiach a zručnosti svojich tvorcov.  

Čitateľ aj v súčasnosti vníma tvary jednotlivých písmen, rytmus ich radenia, 

kompozíciu na ploche strany, vzájomný súlad, alebo nesúlad jednotlivých strán a vzťah 

všetkých týchto zložiek k významovému obsahu textu. Napriek tomu, že sa čitateľ sústredí 

hlavne na obsahovú stránku textu, vníma aj jeho výtvarnú zložku, aj keď väčšinou 

podvedome.
5
      

 

                                                 

 
4
 SLEZÁK, M, DVOŘÁKOVÁ, H., BRUŽEŇÁK, J. Písmo ve výtvarné výchově, Praha : SPN, 1989, str. 9.  

5
 SLEZÁK, M, DVOŘÁKOVÁ, H., BRUŽEŇÁK, J. Písmo ve výtvarné výchově, Praha : SPN, 1989, str. 8.  
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Aby sme pochopili súčasný spôsob klasifikácie písma, musíme sa vrátiť k obdobiu, 

keď hlavným nástrojom pri tvorbe textu bolo pierko, štetec a tuš, t. j. keď sa písmo ešte 

„maľovalo“. V období 9. a 10. storočia významným písacím nástrojom bolo husacie brko. Pre 

zaujímavosť, vyberalo sa z prvých piatich letiek veľkej hydiny, podľa možnosti z ľavého 

krídla. Potom sa niekoľko hodín máčalo, sušilo a vytvrdzovalo v horúcom piesku a nakoniec 

sa zrezávalo nožom.  

 

 

 

Obr. č. 4 – postup pri príprave husacieho brka 

 

Na obr. č. 4 vidíme spôsob prípravy husacieho brka pre pisára. Konečný tvar písadla 

nakoniec určoval aj duktus a tvarovanie výsledného písma. Na začiatku využívali pisári 

všetky písma rímskeho obdobia, rímske kapitálky, okrúhle unciály, polounciály a niekedy aj 

rustiku (viď. Valter, Písmo a typografia v reklame 1. časť). Neskôr sa používali kovové 

pierka, ktoré kopírovali tvar upraveného husacieho brka.
6
  

 

 

 
Obr. č. 5 – kovové písacie pierka (archív autora) 

 

 

                                                 

 
6
 JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Bratislava : Slovart, 1987. ISBN 80-7145-114-2, str. 86 – 92. 
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Na obr. č. 5 vidíme niekoľko kovových pierok, ktoré sa na písanie bežne používali 

ešte v minulom storočí a výtvarníci ich pri svojej tvorbe používajú dodnes.  Pierka boli tvaro-

vané do stoviek tvarov, aby vyhovovali každej výtvarnej potrebe.  

 

 

 

Obr. č. 6 – nácvik písma 1 

 

 

 

Obr. č. 7 – nácvik písma 2 

 

Na obr. č. 6 a 7 vidíme nácvik písania verzálok a mínusiek pierkom.
7
 Pri nácviku je 

dôležitý spôsob a smer ťahu pierka, ktorým je daný duktus znakov. Pre nás v súčasnosti už 

                                                 

 
7
 MORAVČÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. Bratislava : SPN, 1987, str.179 – 180. 
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archaické nástroje stáli pri zrode mnohých typov písma, ktoré dodnes nesú charakteristické 

črty práve týchto nástrojov. Napriek tomu, že tvorcovia písma majú v súčasnosti k dispozícii 

výpočtovú techniku, využívajú ako prvotný náčrt práve ručnú kresbu a až následne spracujú 

font v počítači.   

 

Klasifikácia tlačových písiem 

Vývojom písma sa menil aj spôsob klasifikácie jednotlivých typov písma. Niektoré 

staršie učebnice používali delenie písiem podľa spôsobu ich vzniku. Tak vzniklo toto delenie: 

 písmo písané (tvar písma získaný písaním), 

 písmo kreslené (vychádza z kresby obrysu a jeho vyplňovania), 

 písmo konštruované (tvorba vychádza z jeho konštrukcie). 

Iný spôsob delenia ponúka nasledujúca klasifikácia: 

 písma nadpisové (tesané do pamätných dosiek, oblúkov a pod), 

 rukopisné písma delené na listinné a knižné, 

 kurzíva sa vyžívala pre bežné záznamy. 

Po vynáleze kníhtlače k tomuto deleniu pribudli ešte písma tlačové. 

Tlačové písmo našlo svoj výraz až po tom, keď sa začali používať rydlá na vytváranie 

matrice a tak sa oslobodilo od rukopisných predlôh.  

Donedávna stačilo na klasifikáciu nasledovné delenie: 

 antikva, 

 grotesk, 

 egyptienka, 

 ozdobné písma, 

 písané písma. 

Ani toto delenie však už nie je v súčasnosti dostačujúce. V roku 1979 bola diskusia 

o klasifikácii písma zavŕšená vydaním tzv. odborovej normy ON 88 1101, ktorej autorom bol 

písmar, grafický dizajnér Jan Solpera. Norma delí písma do štyroch tried: 

 latinkové písma, 

 nelatinkové písma pravosmerné (napr. grécke, slovanské),  

 nelatinkové písma ľavosmerné (orientálne písma), 

 ostatné písma (exotické). 

Norma sa ďalej zaoberá iba latinkovými písmami a delí ich na štyri skupiny: 

1. písma antikvové, 
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2. písma lineárne, 

3. písané písma, 

4. písma lomené
8
.     

Súčasná klasifikácia písiem vychádza pri hodnotení z grafického charakteru znakov 

a ten je určený dvoma základnými princípmi – dynamickým a statickým. Existuje ešte tzv. 

prechodová forma medzi týmito dvoma princípmi. 

 

 

Obr. č. 8 – dynamický a statický princíp 

 

Na obr. č. 8 sú zobrazené dva základné princípy. V stĺpcoch zľava doprava sú ukážky 

dynamických písiem ITC Garamond a Antique Olive a statických písiem Bodoni a Sans. 

Dynamický (rukopisný) princíp vychádza z ručne písaných písiem plochým písacím nástro-

jom. Tieňovanie je menej výrazné (t. j. rozdiel medzi slabými a zosilnenými ťahmi písma) 

a os tohto tieňovania je šikmá. Statický (kresbový) princíp vychádza z konštruovaných 

písiem. Prechody medzi ťahmi sú výrazné a os tieňovania je kolmá. Ako sme vyššie uviedli, 

latinkové písma sa delia na antikvové, lineárne, písané a lomené. Ďalej budeme toto delenie 

označovať nasledovne: 

                                                 

 
8
 SLEZÁK, M., DVOŘÁKOVÁ, H., BRUŽEŇÁK, J. Písmo ve výtvarné výchově, Praha : SPN, 1989, str. 12 – 

13. 
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 serifové písmo; 

 bezserifové písmo; 

 kaligrafické písmo; 

 lomené písmo. 

Okrem týchto štyroch kategórií existuje ešte skupina ozdobných písiem, ale tieto vy-

chádzajú z hore uvedených kategórií a tak netvoria samostatnú kategóriu. V rámci týchto šty-

roch kategórií sa ešte písma delia do jedenástich podkategórií. 

    

 

 
Obr. č. 9 – klasifikačné skupiny písiem 

 

Na obr. č. 9 sú zobrazené klasifikačné skupiny písiem. Skupiny pod číslami 1 – 4 

patria do kategórie serifových písiem, skupiny 5 – 8 do kategórie bezserifových, skupiny 9 – 

10 do kategórie kaligrafických a skupina 11 je lomené písmo.   

 

Serifové písmo 

Antikva, ako základná forma latinkového písma vychádza z rímskej kapitály (majus-

kúl) a neskorších karolínskych minuskúl. Jej typickým znakom je rozdiel v dukte hlavných 

a vedľajších ťahov a ukončenie znakov serifom.   
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Obr. č. 10 – dynamická antikva 

 

Na obr. č. 10 je prvá klasifikačná skupina serifových písiem – dynamická antikva. 

Táto skupina zahŕňa antikvy vytvorené od druhej polovice 15. storočia do prvej polovice 18. 

storočia. Samozrejme, v súčasnosti sa používajú tieto písma v novodobej mierne modifikova-

nej podobe. Typickým znakom dynamickej antikvy je rôzna proporcia písmových ťahov 

a šikmá os tieňovania oblých ťahov (obr. č. 8). Tento typ písma je vhodný pre sadzbu krásnej 

literatúry. Na obr. č. 10 sú zobrazené tri fonty – ITC Garamond, Goudy, Times Roman.
9
  

Claude Garamond (1480 – 1561) bol význačným tvorcom písma v renesancii. Línia jeho 

písiem je vyvrcholením snáh tvorcov antikvy.
10

 Podľa neho je pomenované aj písmo, ktoré sa 

po miernych úpravách pre počítačovú sadzbu využíva dodnes.   

                                                 

 
9
 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-

0-2, str. 36 – 37. 
10

 MORAVČÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 75. 
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Obr. č. 11 – prechodová antikva 

 

 Na obr. č.11 je zobrazená prechodová antikva, nazývaná tiež baroková. Pôvodom je to písmo 

z druhej polovice 18. storočia. Je to prechod medzi renesančnou a klasicistickou antikvou. Os 

tieňovania je takmer alebo úplne zvislá. Rozdiel medzi hrúbkou hlavných a vedľajších ťahov 

je pomerne výrazný. Tento typ písma sa používa tak, ako renesančná antikva, hlavne v kniž-

nej sadzbe. Na obrázku sú typickí predstavitelia – ITC Baskerville a ITC Bookman.
11

 Vý-

znamným tvorcom bol John Baskerville (1707 – 1775). Svojou tvorbou zmenil anglickú typo-

grafiu. Bol učiteľom kaligrafie a ovplyvnil typografickú produkciu aj vo Francúzsku a Ta-

liansku.
12

  

 

 

Obr. č. 12 – statická antikva 

 

Na obr. č. 12 je ukážka statickej antikvy (klasicistická antikva). Pre ňu je typická 

prísna kolmosť tieňovania a výrazné kontrasty medzi hlavnými a vedľajšími ťahmi. Serify sú 

geometricky konštruované a často sú bez nábehov (ako je to v prípade písma Bodoni na obr. 

                                                 

 
11

 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 37. 
12

 http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/Osobnosti2.p 
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č. 12). Tieto písma už patria do skupiny konštruovaných písiem a nemajú charakter písaného 

písma.
13

  

Chronologicky sa vývoj začína tvorbou Firmina Didota cez Gianbattistu Bodoniho k J. 

E. Walbaumovi. Aj súčasné fonty vytvorené podľa klasickej antikvy Bodoniho, Didota, Wal-

bauma a Baskervilla nesú ich mená a môžeme ich nájsť v kvalitných zostavách fontov. Jas-

nosť a čistota tvarov je ťažko prekonateľná a tieto fonty sú neohraničene používateľné.
14

 

 

 

Obr. č. 13 – lineárne serifové písmo 

 

Na obr. č. 13 je zobrazené lineárne serifové písmo. Patrí sem aj tzv. egyptienka. Vývoj 

začal v prvej dekáde 19. storočia, názov písma egyptienka a vlastne aj typ písma vznikol 

v období, keď bol Egypt a všetko egyptské veľmi populárne. Na popularitu mali veľký vplyv 

štúdie archeológov, ktorí sprevádzali Napoleona na jeho výprave do Egypta. Principiálne však 

písmo „egyptienka“ nemá nič spoločné s Egyptom, bol to len marketingový ťah.
15

 Má rovna-

ký duktus hlavných aj vedľajších ťahov, neskôr sa však vyvíjali nové modifikácie, kde sa 

miešajú aj prvky antikvových písiem, t.j. vedľajšie a hlavné ťahy sú v hrúbke diferencované 

(napr. písmo Clarendon, obr. č. 13). Os oblých ťahov je zvislá a charakteristickým znakom sú 

                                                 

 
13

 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 37. 
14

 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 75. 
15

 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 103. 
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výrazné hranaté serify, prípadne aj serify trojuholníkového typu. Tieto písma sa využívajú 

v novinovej, časopiseckej, knižnej aj akcidenčnej sadzbe.
16

  

 

Bezserifové písmo 

V 19. storočí vzniklo popri antikvových písmach aj písmo bezserifové. Nesprávne sa 

niekedy označuje aj ako grotesk (grotesque). Pre bezserifové písmo platí rovnaké triedenie 

ako pre antikvové, t.j. dynamické, prechodové a statické. Ich zatrieďovanie do týchto tried je 

však ťažšie, ako pri serifových písmach.
17

  

 

 

 
Obr. č. 14 – lineárne bezserifové statické písmo 

 

 Na obr. č. 14 je zobrazené lineárne bezserifové písmo, ktoré vychádza zo statického 

princípu klasicistickej antikvy. Tieňové osi sú zvislé a nemajú serif (rozšírené ukončenia ťa-

hov písma). Tieto písma sú veľmi dobre čitateľné a využiteľné univerzálne. Sú to písma Hel-

vetica, Univers, ITC Franklin Gothic. Z týchto typov je veľmi používaná Helvetica pre svoju 

                                                 

 
16

 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 38. 
17 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 40. 
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peknú kresbu a vyváženú proporčnosť. Samozrejme, rôzne firmy ju predávajú pod inými 

menami, napr. Switzerwland, SanSerif a pod. 

 

Obr. č. 15 – lineárne bezserifové geometricky konštruované písmo 

 

Na obr. č. 15 je písmo, ktorého pôvod je v konštruktivizme začiatku 20. storočia. Vidí-

me, že je to snaha o odklon od klasickej písmarskej tradície. Jednotlivé znaky vychádzajú 

z geometrických tvarov (štvorec, kruh a pod.), ich kresba je bez tieňovania a má rovnakú 

hrúbku ťahu (je tzv. monolineárna)
18

. Samozrejme, nemá serify. Písmo je univerzálne a pô-

sobí pomerne moderne. 

 

 

Obr. č. 16 – lineárne bezserifové dynamické písmo 

                                                 

 
18

 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 40. 
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Skupina písma lineárne bezserifového dynamického písma na obr. č. 16 má silnú 

väzbu na typografickú tradíciu renesančnej antikvy. Má diferencovanú šírkovú proporciu 

a jemné tieňovanie. Gillov grotesk (obr. č. 15) vznikol v roku 1927 v Anglicku vo verzii 

normálnej, polotučnej a tučnej a jeho autorom je E. Gill.
19

 

 

 

                                              
Obr. č. 17 – lineárna antikva 

 

Lineárna antikva (obr. č. 17) vznikla zlúčením kresebných prvkov antikvových a bez-

serifových písiem. Šírková proporcia je zväčša diferencovaná a hrúbka písmových ťahov je 

taktiež často výrazná. Typické je ukončenie písmových ťahom miernym rozšírením, ktoré sa 

nazýva „skrytým serifom“ alebo iba „rozšíreným koncovým ťahom“
20

. Táto skupina písiem 

pôsobí elegantným a umeleckým dojmom. Preto sa s úspechom používa v prípadoch, keď 

chceme zdôrazniť umeleckosť textu, v beletristickom texte a pod. 

 

 

 

 

                                                 

 
19

 MORAVČÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. Bratislava : SPN, 1987, str. 119. 
20

 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 42. 
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Kaligrafické písmo (písané písmo) 

 

 

 
Obr. č. 18 – kaligrafické písmo (písané písmo, skript) 

 

Kaligrafické písmo (obr. č. 18) vychádza z historických písaných písiem a napodob-

ňuje kaligrafiu plochým perom, medirytecké písma, písma písané ostro zrezaným perom, aj 

reklamné písma 20. storočia. Aj tieto písma majú svoju dynamickú a statickú formu. Často 

majú väčší sklon ako kurzíva a jednotlivé znaky na seba nadväzujú spojnicou, čím ešte viac 

zdôrazňujú písaný charakter kaligrafického písma.  

 

 

Obr. č. 19 – voľne písané písmo 
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Voľne písané písmo (obr. č. 19) má svojím výtvarným charakterom využitie hlavne 

v tvorbe nadpisov, krátkych sloganov a v osobných tlačovinách. Nehodí sa k sadzbe dlhších 

textov. S týmto typom písma by mal typograf zaobchádzať veľmi opatrne. 

 

Lomené písmo 

Lomené písmo (obr. č. 20) prechádzalo dlhým obdobím od gotiky až do 19. storočia, 

ojedinele až do 20. storočia. Nové lomené písma vznikajú aj v súčasnosti. Typické sú lomené 

ťahy, vo forme verzálok často veľmi komplikované. Vo všeobecnosti lomené písmo pouka-

zuje na príbuznosť s inými dielami svojej doby (lomený gotický oblúk). Duktus ťahov je vý-

razne diferencovaný. Často sa tento typ písma zjednodušene a nesprávne nazýva „švabach“. 

„Švabach“ je len jedným druhom lomeného písma. Okrem neho sem patria aj ďalšie fonty ako 

napr. „fraktúra“, „textúra“, „rotunda“ a pod.
21
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 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 46. 
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Obr. č. 20 – lomené písmo 

 

Lomené písmo býva pre súčasníka veľmi ťažko čitateľné. A to nielen vo verzálkach, 

ale čiastočne aj v mínuskách. Pri pohľade na obr. č. 20 vidíme, že znak „f“ a „s“ v mínuskách 

je pre laika takmer nerozoznateľné (Alte Swabacher – druhé písmo zvrchu, Fette Fraktur – 

tretie písmo zvrchu). Ako sme už spomínali, napriek tomu - toto v podstate archaické písmo 

prežíva aj v súčasnosti. Napríklad v obľube ho majú hudobné skupiny heavy metalového 

zamerania. 

 

 

Obr. č. 21 – logá heavy metalových skupín 
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       Na obr. č. 21 vidíme logá heavy metalových skupín. Je zrejmé, že mnohé z nich vychá-

dzajú práve z lomeného písma. Takisto reštaurácie, ktoré sa chcú prezentovať ako klasické 

vinárne, občas používajú lomené písmo. Pri použití lomeného písma však vždy musíme mať 

na zreteli čitateľnosť, ako sme už vyššie uviedli. 

 

 

Obr. č. 22 – obálka knihy (autor A. Bednár) 

 

Na obr. č. 22 zase vidíme napodobeninu lomeného písma využitého pri tvorbe knižnej 

obálky. Využíva sa to pre priblíženie doby alebo priestoru, v ktorom sa dej románu odohráva.  

 

Ozdobné písmo    

Ako sme na začiatku tejto štúdie uviedli, kategorizácia písma pozostáva zo štyroch 

skupín – serifové písmo, bezserifové písmo, kaligrafické písmo a lomené písmo. Ozdobné pís-

mo do tejto kategorizácie nepatrí, napriek tomu ho uvádzame ako špecifickú skupinu. Táto 

skupina vznikla snahou „vyzdobiť“ už existujúce písma. Môžu tak vychádzať z bezserifo-

vého, serifového, kaligrafického aj lomeného písma, a preto nie je samostatnou klasifikačnou 

skupinou. Snaha o zdobenie písma prechádza všetkými etapami vývoja písma. Napríklad od 

stredovekých rukopisov, ktoré sa nám zdajú krásne, ale často zabiehajú až do nečitateľnosti. 
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Zdobia sa aj súčasné bezserifové písma snahou o konštrukciu priestorovosti a takisto aj 

antikvové a ďalšie písma. Ozdobné písma najviac podliehajú módnosti, vzniká ich veľmi 

veľa, a tak sa často vypúšťajú z repertoáru grafikov. V mnohých prípadoch bývajú veľmi 

nekvalitné. Keď sa však nejaké ozdobné písmo podarí kvalitne stvárniť, môžu sa použiť na 

niektoré príležitostné a osobné tlačoviny.
22

    

 

 

 

 

                                                 

 
22 BERAN, V. Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-

901824-0-2, str. 48 
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Obr. č. 23 – ukážka ozdobných písiem 

 

Na obr. č. 23 je iba niekoľko ukážok ozdobných písiem. Na obr. č. 24 je ukážka 

listinného mrežového písma z 9. – 12. storočia. Na tejto ukážke je zjavné, ako ozdobnosť 

ustúpila čitateľnosti až do tej miery, že pre väčšinu čitateľov je toto písmo prakticky 

nečitateľné. Takýto typ písma sa však nepoužíval v bežnej sadzbe, ale iba na slávnostné 

a významné príležitosti (kráľovské výnosy, zmluvy a pod.).  
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Obr. č. 24 – listinné mrežové písmo 

 

Oblasťou, v ktorej sa úspešne využíva ozdobné písmo sú rozprávky (obr. č. 26, 27, 

28). V takejto sadze sa veľmi často používajú iniciály, ktoré sú oproti sadzbe bohato zdobené. 

Do takéhoto typu literatúry sa práve ozdobné písmo veľmi hodí. Vychádza to zo starých tlačí, 

kde boli v rôznych vydaniach modlitebných knižiek a biblií bohato zdobené iniciály skoro ne-

vyhnutnosťou (obr. č. 25). Tieto iniciály tvorili výtvarníci, ktorí sa špeciálne venovali ilumi-
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náciám náboženských kníh, prípadne výtvarne schopní prepisovači kníh
23

 (v období pred vy-

nálezom kníhtlače).   

 

 

Obr. č. 25 – iniciálové písmená, Nemecko, polovica 13. storočia 

 

 

 

Obr. č. 26 – iniciály, Pavol Dobšinský, Slovenské rozprávky, 1961, ilustrátor Ľudovít Fulla 

 

 

 

                                                 

 
23

 JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Bratislava : Slovart, 1987. ISBN 80-7145-114-2, str. 86. 
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Obr. č. 27 – iniciály ilustrátora Jaroslava Vodrážku 

 

 

Obr. č. 28 – iniciály ilustrátora Jaroslava Vodrážku 
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Záver 

V tejto štúdii sme sa zaoberali klasifikáciou písma. Je to jedna zo základných znalostí 

dobrého typografa. Výber písma je súčasťou kvalitného komunikačného plánu z hľadiska jeho 

vizuálneho stvárnenia. Ako sme uviedli, každé písmo má okrem informačnej funkcie aj svoju 

estetickú funkciu. Podvedome pôsobí na recipienta svojím výtvarným stvárnením a tak môže 

synergicky podporiť obsah textu a naopak aj potlačiť, či dokonca odradiť čitateľa od pozitív-

neho vnímania predkladaného textu. A to je v marketingovej komunikácii jedna zo zásadných 

chýb. 

Počas svojho vývoja prešlo písmo rôznymi fázami a v niektorých obdobiach doslovne 

oscilovalo medzi výbornou čitateľnosťou a na druhej strane jeho krásou na úkor čitateľnosti. 

V konečnom dôsledku samozrejme vždy vyhral zdravý kompromis. Neznamená to však, že 

jednoduché a dobre čitateľné písmo nie je pekné. Je to dané šikovnosťou a skúsenosťou 

tvorcov písma. Pri dodržiavaní zásad tvorby z hľadiska proporčnosti a základných typogra-

fických pravidiel dokážu písmari vytvoriť nadčasové a dobre použiteľné písma aj v súčasnos-

ti. V mnohých prípadoch sa neskúsený typograf uchyľuje k vymýšľaniu „moderných“ písiem 

a zavrhuje osvedčené „staré“ písma. Ale aj v čase digitalizácie je v konečnom dôsledku písmo 

nositeľom informácií a pozitívnych, či negatívnych emócií.  

Nesmieme zavrhovať poznanie histórie a vývoja písma. Ako sme si ukázali, v podstate 

všetky písma v našom regióne vychádzajú z niekoľkých kvalitných archaických písiem. Tým-

to však netvrdíme ani to, že nemôžu vznikať nové a moderné písma. Mali by však vždy ref-

lektovať základné princípy tvorby, ktoré sa stáročia vyvíjali smerom ku kvalite. Iba dobrou 

znalosťou  týchto princípov môžeme tvoriť niečo nové. A dobrou znalosťou histórie a vývoja 

písma získava typograf ten správny cit pre výber a použitie písma.               
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Reklamné neadekvátnosti a špeciality 

Inadequacy  and specialities  in advertising 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

Abstrakt:  

Štúdia sa zaoberá aktuálnymi javmi v reklamných prejavoch, ktoré z rozličných dôvodov 

vnímame ako neadekvátne a tiež javmi, ktoré vnímame ako špeciálne. Analyzujeme tieto javy 

a vysvetľujeme podstatu ich neadekvátnosti a špeciálnosti. 

 

Kľúčové slová: Reklama. Billboard. Kontext. Nenáležitý. Neadekvátny. 

 

Abstract:  

The study looks at current phenomena in advertising, which for various reasons we see as 

inadequate as well as phenomena that we see as special. We analyze these phenomena and 

explain the essence of their inadequacy and specialty. 

 

Key words:  Advertising. Billboard. Context. Inappropriate. Inadequate. 

 

Úvod 

Reklama sa stala každodennou súčasťou nášho života. Či chceme, alebo nie, útočí na 

nás zo všetkých médií, dobiedza zo všetkých strán na ulici, vyskakuje z umeleckých diel. 

Ťažko sa jej ubrániť a tak si ju viac menej musíme všímať. 

Úroveň jednotlivých reklamných prejavov je, samozrejme, rozdielna. Málo je vydare-

ných vtipných reklám, ktoré naozaj pobavia. Drvivú väčšinu tvoria nemastné – neslané rekla-

my, ktorým niet čo vyčítať, ale niet ich ani za čo pochváliť a potom sú reklamy hlúpe, prvo-

plánové  alebo niečím neadekvátne. Práve takýmto neadekvátnostiam sa venuje táto štúdia. 

Objavujú sa však aj nové podoby reklamy, ktoré nepropagujú tovar/službu a nepatria 

ani do oblasti sociálnej alebo politickej reklamy. Pre potreby tejto štúdie sme ich nazvali 

reklamné špeciality. Patrí sem napríklad vyjadrenie postoja k významnej spoločenskej uda-

losti skupinou verejnosti. 
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Viazanosť 

Mobilní operátori patria tradične k najväčším reklamným zadávateľom. Ich reklamy 

tvoria značný podiel na celkovom reklamnom obsahu na všetkých možných nosičoch a vo 

všetkých médiách. Neustály boj o klienta vedie k tvorbe nových produktov, doplnkových 

služieb a ponuke stále nových bonusov – v snahe odlákať klientov konkurencie. A to všetko 

treba náležite propagovať, vo veľkom objeme a s vysokou frekvenciou. Úrovňou patria spoty 

mobilných operátorov prevažne k tým lepším aj preto, že využívajú predovšetkým služby 

renomovaných agentúr. Ale nie vždy je to tak. 

O slovenského klienta v súčasnosti  bojujú viacerí mobilní operátori. Najväčší z nich 

je Orange, ktorý pôsobí na slovenskom trhu už viac ako desať rokov. Vybudoval si stabilnú 

pozíciu lídra, ktorého služby využíva už vyše tri milióny zákazníkov. Firma Orange je sú-

časťou celosvetovej rodiny mobilných operátorov, združených spoločnosťou France Telecom. 

So 160 miliónmi zákazníkov je France Telecom popredným svetovým telekomunikačným 

operátorom a tretím najväčším mobilným operátorom v Európe. Orangeu treba priznať 

niektoré priekopnícke aktivity: 

 prišli s mobilom za korunu, aby so svojimi blízkymi mohol hovoriť naozaj každý, 

 zaviedli sekundovú tarifikáciu, aby ľudia spolu hovorili čo najvýhodnejšie, 

 priniesli nekonečné hovory, aby ľudia spolu hovorili čo najdlhšie, 

 ako prví zaviedli 24-hodinovú zákaznícku linku, 

 priniesli možnosť volať si Navzájom zadarmo, 

 automaticky a bezplatne sprístupnili 4G sieť. 

K 31.12. 2016 evidoval Orange 2,88 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 189 tisíc 

zákazníkov fixných služieb, vrátane 74 tisíc zákazníkov digitálnej TV.
24

 

Druhým významným operátorom je Slovak Telekom, ktorý tiež ponúka jednotliv-

com, domácnostiam i firmám produkty a služby pevnej i mobilnej siete. Sami o sebe 

hovoria, že sú spoločnosťou so srdcom. Táto nová značka vznikla v roku 2011 zavŕšením 

procesu integrácie spoločností T-com (pevné siete) a T-mobile (mobilné siete). V súčas-

nosti ponúka celé spektrum služieb. 

                                                 

 

24
 https://www.orange.sk/onas/orange-slovensko/kto-sme/ 
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Aj táto firma (rovnako ako Orange) si už dlhé roky udržiava i významné postavenie 

v oblasti zodpovedného podnikania a filantropie, za čo v roku 2009 získala ocenenie Via 

Bona Slovakia. Na výbornej úrovni majú propagáciu, za čo získali mnohé významné ocenenia 

v národných, ale aj medzinárodných súťažiach reklamnej kreativity a efektivity. Špeciálne 

ocenenie získali tiež za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých 

občanov. 

Za úspech považujú aj svoje umiestnenie medzi TOP zamestnávateľmi na Slovensku 

a na popredných priečkach v súťaži Zdravá firma za podporu zdravia zamestnancov.25 

Vo februári 2007 prišiel na trh  tretí operátor - O2.  Ich produkt O2 Fér spôsobil pred 

rokmi na telekomunikačnom trhu výrazne zmeny. Priniesol serióznosť, neviazanosť a zrušil 

zbytočné poplatky či chytáky v zmluvách. Od začiatku svojho pôsobenia prinášalo O2 

nekonvenčné riešenia, otvorenú komunikáciu a rovnosť pre všetkých zákazníkov bez roz-

dielu. S jednoduchým portfóliom produktov sa snažilo systematicky meniť pravidlá mobilnej 

komunikácie. Stavalo na hodnotách ako sú  férovosť, jednoduchosť a transparentnosť. Prepra-

covaná firemná kultúra a interná firemná komunikácia ich zaradili medzi najobľúbenejších 

zamestnávateľov. Tiež sa angažujú prostredníctvom  Férovej Nadácie aj v oblasti spoločen-

skej zodpovednosti. Už osem rokov po sebe získavajú v nezávislej zákazníckej ankete oce-

nenie Operátor roka.  Sú nositeľom certifikátu kvality QMS podľa normy ISO 9001, čo 

zaručuje vysokú  úroveň kvality poskytovaných služieb a ich neustále zlepšovanie. 

O2 uvedením ponuky O2 Fér pre rezidenčných zákazníkov v septembri 2008 zmenilo 

od základu pravidlá mobilnej komunikácie na Slovensku. Výhodnosť O2 Fér spočíva najmä v 

neviazanosti služieb, prehľadnom cenníku a jednotnej cene za volania a SMS. Zároveň si 

zákazníci môžu program O2 Fér prispôsobovať vlastným potrebám prostredníctvom Extra 

balíčkov zostavených z minút, SMS/MMS a dát za výhodné ceny. 

Spolu s novou ponukou O2 Fér priniesol operátor aj najširšiu ponuku mobilných tele-

fónov. Týmto sa zrušila viazanosť, pretože kúpa telefónu nie je viazaná na využívanie služieb 

O2.26 

Faktom je, že príchod O2 prispel k zmene telekomunikačného trhu na Slovensku. 

Zmeny nastali aj v takej diskutovanej oblasti akou je viazanosť. Dovtedy bolo takmer nemož-

né dostať sa k výhodnejším cenám za volania a správy bez "uviazania sa" operátorovi (spra-

                                                 

 
25

 https://www.telekom.sk/o-spolocnosti/ 
26

 https://www.spolocnost.o2.sk/spolocnost/viac-o-o2 
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vidla na dva roky). Zákazníci brali v tom čase viazanosť ako nutné zlo, bez ktorého bolo 

takmer nemožné dostať sa k akciovej ponuke operátorov. operátor, ktorý na 

O2 tiež prinieslo ako prvé zákazníkom možnosť volať za domáce ceny zo Slovenska aj 

do všetkých štátov Európskej únie. Hovory a SMS zo Slovenska do všetkých mobilných 

a pevných sietí v týchto krajinách stoja rovnako, ako hovory a SMS do všetkých sietí v SR. 

Neskôr prirodzene v záujme stabilizovania svojich klientov museli pristúpiť k takejto 

tarifikácii aj konkurenční operátori. Konkurenčné prostredie jednoznačne prospelo všetkým 

zákazníkom všetkých operátorov. Vedie tiež k neustálym inováciám a zdokonaľovaniu týchto 

služieb v celom spektre.27 

O takto sofistikovane vybudovaný  trh rozdelený medzi troch mobilných operátorov sa 

v októbri 2015 začal uchádzať ďalší záujemca s názvom 4ka. Ide o spojenie dvoch spoloč-

ností SWAN Mobile, a. s. a Slovenská pošta. Spoločnosť prišla s originálnym konceptom 

postaveným na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dát. 

Získala už viac ako 350-tisíc zákazníkov. Dovtedy bol SWAN poskytovateľom internetu na 

Slovensku a tiež elektronických komunikačných služieb na vlastnej optickej sieti s európ-

skymi parametrami. Pod značkou SWAN MULTIMEDIA poskytoval od roku 2007 služby 

triple-play (digitálna TV, internet, pevná linka) pre bytových zákazníkov. 

Slovenskú poštu ako tradičného poskytovateľa poštových, kuriérskych a platobných 

služieb pre širokú verejnosť, firmy a orgány štátnej správy netreba predstavovať, pretože 

v rámci dlhoročného monopolu sme jej služby využívali všetci. 

Aký chce byť štvrtý operátor ? Pri určitej nadsádzke môžeme jeho corporátnu filozofiu 

označiť prívlastkom „ľudová“. Vyplýva to jednoznačne z ich sloganov: 

 Pre nás nie je dôležité byť prví a mať milión zákazníkov. Dôležití ste pre nás vy!  

 Staviame na jednoduchosti ponúk bez zbytočných komplikácií. 

 Nové služby tvoríme pre vás – ľudia pre ľudí... 

 Máme najviac predajných miest. K nám vždy trafíte, sme takmer za každým rohom, 

na každej pošte.
28

 

V súvislosti s už pertraktovanou viazanosťou rozbehla 4ka reklamnú kampaň, ktorú však 

v žiadnom prípade nemožno označiť za vydarenú. 

                                                 

 
27

 https://www.o2.sk/volania/o2-fer 
28

 https://www.4ka.sk/spolocnost 

 

https://www.4ka.sk/spolocnost
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Obr. č. 1 – billboard 4ky 

  

Bola založená na zjednodušenom schematickom zobrazení sémantického významu výrazu 

„viazanosť“. Billboardy, ktoré zaplavili slovenské mestá ukazovali tvár dievčiny, najprv celú 

posťahovanú povrazom a hneď vedľa potom v normálnej podobe, uvoľnenú. Posolstvom mal 

byť zrejme dôkaz, že čo je voľné, nezviazané, je krajšie a určite aj lepšie. 

Táto forma propagácie sa nám javí nenáležitá. Reklama vyznieva stupídne, prvo-

plánovo a polopatisticky. „Doslovné“ zobrazenie významu presunuté v homonymickom rade 

na základný a prvotný význam slova je neadekvátne, nie vtipné. Faktom však je, že aj takáto 

reklama môže zaujať. V záujme zvyšovania kvality reklamy by však malo byť cieľom 

reklamných tvorcov upútať pozornosť spôsobom, ktorý patrí do vyššej kvalitatívnej kategórie. 

 

Reklamná špecialita 

Postavenie školstva v našej spoločnosti je téma často pertraktovaná, ale minimálne 

riešená. Niet sa preto čo čudovať, že nespokojnosť učiteľov prerástla do konkrétnych činov. 

Školstvo je finančne poddimenzované už niekoľko rokov, preto „kozmetické“ úpravy tento 

dlhotrvajúci problém určite nevyriešia. 
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Učitelia za vyššie platy štrajkovali už v roku 2012, keď bol ministrom Dušan Čaplovič 

zo strany Smer. Vtedy vyšli do ulíc tisíce učiteľov najmä v Bratislave, v Košiciach 

a v Banskej Bystrici. Väčšina škôl ostala zatvorená tri dni. 

Na tretí deň večer predseda odborového zväzu Ondek štrajk zastavil, lebo začal roko-

vať s vládou Róberta Fica. Aj napriek rokovaniam sa nič výrazne nezmenilo a zvýšenie platov 

učiteľov bolo minimálne. Nové odbory vtedy zastavenie štrajku kritizovali. 

Učitelia žiadali, aby ich platy rástli od roku 2013 o desať percent a aby platy pedago-

gických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0-násobku priemerného platu 

v národnom hospodárstve. Jednou z požiadaviek štrajkujúcich bolo, aby do školstva išlo 

celkovo viac peňazí tak, aby podiel z HDP bol porovnateľný s krajinami Únie. Ani po troch 

rokoch sa však také hodnoty nedosiahli a stále sme patrili medzi krajiny, ktoré dávajú na 

školstvo najmenej financií z celej Európskej únie. Priemer krajín OECD je zhruba 4,5 percen-

ta, na Slovensku to nie sú ani štyri percentá. 

Keďže požiadavky učiteľov sa neriešili, resp. riešili nedostatočne, v septembri 2015 

prešli učitelia zo štrajkovej pohotovosti do štrajku. Rozhodli sa pre novú formu štrajku, tzv. 

stupňovaný. 
29

 Začali hodinovým prerušením práce. Hoci boli v škole, vyučovanie sa začalo 

až druhou vyučovacou hodinou. Ďalší deň bolo prerušenie dvojhodinové a postupne pridávali 

každý nasledujúci deň jednu vyučovaciu hodinu. V prípade, že sa zástupcovia školstva 

nedohodnú s vládou, plánovali ďalej zvyšovať intenzitu a rozsah štrajku. Týmito aktivitami 

chcela Iniciatíva učiteľov podporiť presadzovanie požiadaviek deklarácie Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

V novembri zorganizovali učitelia ďalšie protestné akcie. Jednou z nich bol „Zraz 

dlhých nosov“. Učitelia sa stretli pred Úradom vlády s dlhými papierovými nosmi, ktorými 

chceli vyjadriť, že sa nenechajú vláde ťahať za nos.
30

 

                                                 

 
29

 https://glob.zoznam.sk/na-stupnovany-strajk-sa-zatial-prihlasilo-1-441-ucitelov/ 
30

 https://dennikn.sk/287407/ucitelia-s-dlhymi-nosmi-protestuju-za-vyssie-platy-moze-to-byt-prvy-

krok-ku-strajkom/ 
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Obr. č. 2 – zraz dlhých nosov 

 

Pozitívny sociálny podtext mala ďalšia akcia „ Deň zdravia“, keď učitelia išli darovať 

krv alebo absolvovali lekárske prehliadky. Týmito podujatiami chceli opäť poukázať na „zlý 

zdravotný stav školstva a skutočnosť, že vlády za posledných 25 rokov tomuto faktu 

nevenovali dostatočnú pozornosť,"
31

. Do protestu sa zapojilo vyše 200 škôl. 

Minister školstva Juraj Draxler so základnou požiadavkou, že do slovenského školstva 

musí ísť viac financií, súhlasil, ale zároveň dodal, že kľúčový moment budú marcové voľby 

a zostavovanie programového vyhlásenia vlády. 

Keďže požiadavky učiteľov neboli riešené, resp. boli riešené nedostatočne, v januári 

2016 Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) vyhlásila štrajkovú pohotovosť a pohrozila ostrým 

časovo neobmedzeným štrajkom. Pripomenula, že požiadavky  učiteľov či odborových 

a profesijných organizácií na zabezpečenie primeraného financovania školstva boli dlhodobo 

ignorované. Keďže sa nespokojní pedagógovia s ministrom školstva Jurajom Draxlerom 

(nominant Smer-SD) nedohodli na splnení svojich požiadaviek, 25. januára naozaj vstúpili do 

                                                 

 
31

 Uviedol Vladimír Crmoman z Iniciatívy bratislavských učiteľov, ktorá je iniciátorom podujatia. 
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štrajku, ktorý začali demonštráciou v Bratislave na námestí  SNP a odtiaľ pokračovali pred 

Úrad vlády.
32

 

Po troch dňoch štrajku prijal predstaviteľov ISU aj prezident Slovenskej republiky 

Andrej Kiska, ktorý im vyjadril plnú podporu a potvrdil, že školstvo na Slovensku sa nachá-

dza v zlom stave. Vyjadril sa, že adresátom požiadaviek slovenských učiteľov sú všetky stra-

ny, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov v nadchádzajúcich voľbách (5. marca 2016) a nová 

vláda Slovenskej republiky. 

Za lepšie školstvo štrajkovali nielen učitelia, ale aj rodičia žiakov. Ich deti chodili do 

škôl v tričkách s podpornými nápismi, alebo nechodili do školy  vôbec. Niektorí rodičia 

dokonca učiteľov v štrajku podporili finančne.  

 

 

Obr. č. 3 – tričko podporujúce štrajk učiteľov 

 

V hlavnom meste vznikla podľa vzoru Iniciatívy slovenských učiteľov aj Iniciatíva 

bratislavských rodičov. Vyjadrili podporu ostrému štrajku, až kým vláda nesplní požiadavky 

učiteľov. Pochopili, že na to, aby bol štrajk úspešný, sa musia ozvať aj oni. O situácii v škol-

stve sa musí čo najviac verejne  diskutovať preto, že to je cesta ako niečo ovplyvniť.  

                                                 

 
32

 http://www.topky.sk/cl/10/1510931/Obrovsky-strajk-ucitelov-zasiahol-Slovensko--Tieto-skoly-a-skolky-

dnes-zostavaju-zatvorene- 

 

https://www.facebook.com/groups/431601207039741/
https://www.facebook.com/groups/431601207039741/
http://www.topky.sk/cl/10/1510931/Obrovsky-strajk-ucitelov-zasiahol-Slovensko--Tieto-skoly-a-skolky-dnes-zostavaju-zatvorene-
http://www.topky.sk/cl/10/1510931/Obrovsky-strajk-ucitelov-zasiahol-Slovensko--Tieto-skoly-a-skolky-dnes-zostavaju-zatvorene-
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 Na internete sa sformovalo viacero skupín, ktoré štrajk učiteľov podporovali, napr. aj 

Rodičia za lepšie školstvo.  

Štrajk učiteľov však rozdelil našu krajinu na dva tábory. Jedni vyjadrovali pedagógom 

silnú podporu, druhí im odporúčali, aby si skúsili prácu vo fabrike. Vlastný názor mohli 

vyjadriť čitatelia nemenovaného periodika v ankete. Výsledok je jednoznačný: 

 45 % hlasujúcich vyslovilo učiteľom podporu a potvrdilo , že si učitelia jednoznačne 

zaslúžia vyššie platy a lepšie pracovné podmienky; 

 29 % sa priklonilo k názoru, že učitelia by nemali vyskakovať, pretože zamestnania 

niektorých vysokoškolsky vzdelaných ľudí sú platené aj horšie; 

 15 % zapojených si myslelo, že učitelia majú veľa voľna a ich plat zodpovedá odrobe-

ným hodinám a dňom; 

 5 % uviedlo, že učitelia majú právo protestovať, ale nevhodne bol zvolený čas štrajku 

(pred voľbami); 

 2 % sa zastali učiteľov v tom zmysle, že názor, že učitelia si nezaslúžia vyšší plat 

môžu vyjadriť len ľudia, ktorí nemajú predstavu o tom, ako práca učiteľa vyzerá; 

 4 % opýtaných štrajk nezaujímal. 

Ankety sa zúčastnilo 3633 čitateľov. 

  Celkovo možno konštatovať, že na strane učiteľov bolo 52 % respondentov, čo je viac 

ako polovica. Nízke percento tých, ktorých štrajk nezaujímal dokazuje, že toto dianie bolo 

naozaj v centre pozornosti širokej verejnosti. Je to prirodzené. Väčšina občanov je totiž 

v problematike priamo zainteresovaná cez svoje deti  a vnúčatá. 

V tejto súvislosti sme objavili už spomínanú novú formu propagácie, resp. novú 

funkciu reklamy. V teórii reklamy sa hovorí o funkcii informatívnej, formatívnej a aktivizač-

nej. Pritom do formatívnej patria čiastkové funkcie: vzdelávacia, výchovná, estetická 

a etická.
33

 Keď sa bližšie pozrieme na nasledujúci jav, nedá sa zaradiť k žiadnej z uvedených 

funkcií. 

V slovenských mestách sa objavili nasledujúce billboardy: 

                                                 

 
33

 Horňák, P. Reklama – teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : VeRBum 

2010, s. 54 – 58.   
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Obr. č. 4 – reklamná špecialita 

 

Billboard nepropaguje žiadny produkt, službu alebo firmu. Bližšie neurčená skupina verej-

nosti ním vyjadruje postoj k závažnému spoločenskému dianiu. Oceňuje aktivity učiteľov, 

vyjadruje im podporu a vďaku. Identifikuje sa len spôsobom svojho myslenia a vnímania 

situácie. 

Formálna stránka billboardu je tiež výborne zvládnutá. Zobrazenie evokuje klasickú 

školskú tabuľu, písmo je neštandardné, scriptové. Z hľadiska funkčnosti je perfektne využitá 

veľkosť a typ písma, ktoré bolo pravdepodobne vytvorené len pre túto príležitosť. 

  Osobne považujem tento billboard so silnou výpovednou hodnotou nielen za sympa-

tický, ale aj veľmi závažný. Verím, že mohol  v želanom smere ovplyvniť verejnú mienku 

a možno aj zorientovať nerozhodných. Možno by sme mohli jeho funkciu označiť ako dekla-

račnú, alebo proklamačnú. 

Aj keď išlo o naozaj zaujímavý čin, k vyriešeniu zložitej situácie, v ktorej sa školstvo 

nachádza, samozrejme neviedol. Jeseň 2016 a začiatok roku 2017 sa opäť niesol v znamení 

ostrého štrajku a boja učiteľov za uznanie ich oprávnených požiadaviek. 

Je skutočne zarážajúce, ako demokratická spoločnosť môže manipulovať verejnú 

mienku. Neustále komunikovanie problémov školstva, opakované prísľuby a informácie 
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o plánovanom zvyšovaní financií vyvolávajú v časti verejnosti predstavy o pozitívnom riešení 

problémov zo strany vlády,  neutíchajúcej nespokojnosti učiteľov a neustáleho zvyšovania ich 

požiadaviek. Ani jedno z toho nie je pravda. Vláda pomaly a nedostatočne rieši problémy 

školstva a učitelia bojujú stále za to isté.  

 

Všetko je v súlade so zákonom 

V jarných mesiacoch roku 2017 sa v bratislavských uliciach objavili billboardy, z kto-

rých  nebolo jasné, kto stojí  za posolstvom, ktoré naopak, bolo formulované jasne.   

 

 

Obr. č. 5 – neidentifikovaný billboard 

 

Súvislá žltá plocha, na spodnom okraji zdvihnuté ruky  a slogany „Skutok sa nestal“ či „Všet-

ko je v súlade so zákonom“ – odkazovali na aféry spájané s kauzou Gorila. 

Jedna z veľkých politických afér kauza Gorila sa začala uniknutím tajného dokumentu 

s krycím názvom Gorila zo Slovenskej informačnej služby na verejnosť už v decembri 2011.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenská_informačná_služba
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V spise sa údajne nachádzali  údaje o sledovaní predstaviteľov veľkých finančných skupín 

organizáciou SIS, dôkazy o kontaktoch politickej a ekonomickej špičky, o rôznych províziách 

a úplatkoch. Spis tiež obsahoval informácie aj o údajnom financovaní politických strán.
34

 

 

 

Obr. č. 6 – Všetko je v súlade so zákonom 

 

Celá kauza Gorila, okolnosti jej vzniku, priebeh vyšetrovania, reakcie politikov a verejných 

činiteľov  poriadne rozvírili nielen hladiny sociálnych  sietí, ale postupne rozhorčili širokú 

verejnosť. Začali sa organizovať protestné zhromaždenia, spisovať petície, formulovať 

požiadavky. Kauzou začalo žiť celé Slovensko. 

Po štyroch rokoch vyšetrovania spisu, ktorý mal z korupcie usvedčovať aj tie najvyššie 

politické špičky na Slovensku, šéf vyšetrovateľov odišiel do civilu. Vyšetrovanie spisu taj-

ných nahrávok, ktorý mal usvedčovať vrcholných politikov z korupcie, dodnes nie je ukon-

čené.
35
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 http://www.kauzagorila.sk/?ID=203&name_url=fakty-a-myty-o-kauze-gorila&type=article_view 
35

 https://www.aktuality.sk/clanok/382474/konci-sef-vysetrovatelov-kauzy-gorila/ 

http://www.kauzagorila.sk/?ID=203&name_url=fakty-a-myty-o-kauze-gorila&type=article_view
https://www.aktuality.sk/clanok/382474/konci-sef-vysetrovatelov-kauzy-gorila/
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V januári 2017 Dag Danišovič konštatoval, že je naozaj zlé, keď sa odhalia závažne 

podozrenia, všetko sa zverejní, vybuchnú verejné demonštrácie, vyšetrovatelia začnú stíhanie. 

A… A nič. Všetko ide po starom. A kto namieta, ten letí.
36

 

Je prirodzené , že v takejto situácii spomenuté billboardy evokovali práve pripomienku kauzy 

Gorila. Nebolo to však tak. 

Po niekoľkých týždňoch sa objavili graficky identické billboardy s novými sloganmi a už aj 

s identifikáciou.   

 

 

Obr. č. 7 – billboard Strany mladých 

 

Prihlásila sa k nim Strana mladých ľudí. Toto zoskupenie charakterizuje samé seba na svojej 

webovej stránke nasledovne: 

„Sme skupina študentov a mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenskej republiky – 

štátu, v ktorom sme sa narodili, vyrastali, študovali a štátu, v ktorom by sme radi dôstojne žili 

aj naďalej. Chceme vidieť našu krajinu prosperovať, avšak nemáme iluzórne predstavy o tom, 

ako sa v nej zo dňa na deň všetko zlepší. Vieme, že Slovensko stagnuje a nechceme sa už tomu 

ďalej nečinne prizerať.“
37
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 https://www.aktuality.sk/clanok/405900/komentar-daga-danisa-toto-je-este-horsie-ako-kauza-gorila/ 
37

 http://www.old.stranamladychludi.sk/#about 
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Týmto mladým ľuďom  prekáža korupcia, ktorá sa podľa nich „počnúc zdravotníct-

vom, cez školstvo, obchod a služby, končiac justíciou a parlamentom, stala hybným mecha-

nizmom takmer každej inštitúcie.“ Nepáči sa im, že naša krajina sa z roka na rok stále viac a 

viac zadlžuje a riešenie týchto, ale aj iných problémov, ktoré trápia Slovensko, nenašla zatiaľ 

ani jedna z doterajších vlád.   

„Mladých“ mrzí, že ich priatelia a rovesníci odchádzajú do zahraničia rozhodnutí, že 

sa už nikdy nevrátia. Hnevá ich, že tí, ktorí sa rozhodli zostať, končia často aj napriek svojmu 

vzdelaniu na úradoch práce. Sú presvedčení, že k tomu výraznou mierou prispieva aj nepriaz-

nivo nastavené podnikateľské prostredie. Ako neprijateľnú vnímajú situáciu, že mladé rodiny 

v snahe získať vlastné bývanie musia siahať po veľkých úveroch a hypotékach, ktoré budú 

vysokými čiastkami splácať až do staroby. Sú to názory, s ktorými sa bez problému stotožní 

drvivá väčšina slušného obyvateľstva. Akoby strana mladých veľmi rozumne hovorila za nás 

všetkých. 

  Nekonvenčný bol aj vznik Strany mladých ľudí. Nevznikla klasicky, odovzdaním 

podpisových hárkov a registráciou na Ministerstve vnútra SR. Z finančných dôvodov, pretože 

náklady na založenie strany klasickým spôsobom sú vysoké, rozhodli sa postupovať inak. 

Oslovili už vzniknuté politické subjekty, ktoré nekandidovali v posledných voľbách do 

Národnej rady SR so žiadosťou o odstúpenie strany. Odozva politických strán bola pozitívna, 

ale väčšinou chceli spoluprácu, prípadne členstvo v strane. To však mladým nevyhovovalo, 

pretože sa  chceli vydať vlastnou cestou bez ľudí s politickým pozadím a bez ovplyvňovania. 

Nakoniec na ich podmienky pristúpil jediný politický subjekt – Liberálna strana. Jej členovia 

už nemali ďalšiu víziu o smerovaní strany, a preto uvažovali o jej likvidácii. Po vzájomnej 

dohode, zániku všetkých členstiev a odsúhlasení nového predsedníctva sa 15.03.2013 zmenil 

názov Liberálna strana na názov Strana mladých ľudí. Program strany je rozpracovaný so-

fistikovane na všetky závažné oblasti života: spravodlivosť, zdravotníctvo, doprava, potra-

viny, financie, cirkev, sociálna politika, školstvo a verejná správa. Je racionálny, usiluje sa 

o transparentnosť a odstránenie korupčného potenciálu. Napr. v oblasti potravín chcú znížiť 

daň na domáce potraviny, podporovať pestovanie domácich plodín tak, aby sa stali dostup-

nejšie a spotrebitelia uprednostňovali ich nákup. Sú za zrušenie dotácií na pestovanie exo-

tických plodín a za podporu výroby kvalitných domácich výrobkov. Chcú sprísniť  dohľad 

nad kvalitou potravín, plodín či surovín. Dobrý nápad je zaviesť používanie osobných kamier 

pri potravinovej inšpekcii, čo pomôže  odbúrať klientelizmus a korupciu  a zároveň poskytne 

nespochybniteľné argumenty pre udeľovanie sankcií za zistené priestupky. 
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Tento volebný program je naozaj racionálny a impozantný. Naša historická skúsenosť 

však žiaľ ukázala, že aj pozitívne ladené predvolebné programy často zostávali na úrovni 

sľubov. Na druhej strane práve mladá generácia môže vyviesť našu spoločnosť z krízy hodno-

tovej orientácie, pretože je nezaťažená politickými väzbami, škandálmi a korupčnými aféra-

mi. Teasingovú kampaň, ktorú spoločnosť zvolila pred svojim etablovaním sa na verejnosti 

nemožno hodnotiť pozitívne, pretože evokovala väzbu na už prebiehajúcu veľkú politickú 

a korupčnú aféru. Aj keď na druhej strane faktom je, že aj kauza Gorila, resp. jej vyšetrenie, 

by malo viesť k naplneniu hodnôt, ktoré presadzuje Strana mladých ľudí. Takže nakoniec 

možno to „mladým“ neuškodilo a žiaducu pozornosť to vzbudilo. 

 

Aktuálnosť  reklamy 

Túto časť štúdie začneme dvoma konštatovaniami.  Prvé: Jedným z atribútov reklamy 

je nesporne jej aktuálnosť. Druhé: Reklamné plochy v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave 

sa prenajímajú za vysoké finančné poplatky. 

Vychádzajúc z pravdivosti týchto dvoch formulácii sme svedkom nepochopiteľného 

a neuveriteľného javu. Na budove bratislavskej Autobusovej stanice, v maximálne frekvento-

vanej mestskej časti, ktorou denne prejdú  tisícky ľudí, je umiestnená veľká reklamná tabuľa. 

Propaguje akcie, ktoré sa zrealizovali pred viac ako 18 mesiacmi.   

  

 

Obr. č. 8 – reklama na budove autobusovej stanice 
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Jednou z troch  propagovaných akcií je koncert Erosa Ramazzottiho. Tento taliansky spevák 

a skladateľ, vlastným meno Eros Luciano Walter Ramazzotti  je enormne populárny v Ta-

liansku a takisto je veľmi známy v mnohých európskych štátoch a v španielsky hovoriacich  

krajinách.
38

 Vydal jedenásť štúdiových albumov, ďalšie kompilačné a koncertné albumy a 37 

singlov. Počas svojej kariéry predal viac ako 50 miliónov nahrávok po celom svete. Jeho 

repertoár obsahuje duety so svetovými interpretmi ako Cher, Tina Turner, Andrea Bo-

celli, Patsy Kensit, Anastacia, Joe Cocker, Ricardo Arjona, Luciano Pavarotti, Laura Pausi-

ni či Ricky Martin. 

  Prvý Ramazzottiho úspech prišiel v roku 1993 s vydaním albumu Tutte storie, ktorého 

sa predalo 6 miliónov kópií a dostal sa do prvej päťky v krajinách, kde predtým vydával svoje 

albumy.
39

 Obrovskú popularitu získal predovšetkým svojím unikátnym hlasom  a niekedy 

romantickým, inokedy energickým prednesom chytľavých, melodických skladieb, ktoré sú 

 

 

Obr. č. 9 – propagácia troch významných koncertov 

 

často vášnivými autobiografickými baladami.
40

 Aj keď je väčšina albumov nahraná v talian-

skom alebo španielskom jazyku, rozumejú mu ľudia na celom svete a spolu s ním spievajú 
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jeho piesne aj v krajinách, kde taliančina, či španielčina nie sú úradným jazykom. V plnej 

miere to potvrdil aj koncert v Bratislave, kde takmer všetky jeho piesne spieval celý zimný 

štadión. Faktom je, že návšteva takého popredného svetového interpreta v Bratislave bola 

významnou kultúrnou udalosťou. Ale pripomínať ju avízom na koncert 19 mesiacov po jeho 

uskutočnení  je predsa len neadekvátne. Rovnako to platí o ďalších dvoch koncertoch. 

Brian May, anglický  hudobník a spevák je celosvetovo známy ako sólový gitarista le-

gendárnej rockovej skupiny Queen. Menej známe je, že jeho celé meno je Brian Harold May 

a občianskym povolaním je astrofyzik. Tento dnes už 70 ročný umelec je od roku 2005 

držiteľom Radu britského impéria (Commander). Dostal ho za svoje zásluhy v hudobnom 

priemysle a charitatívne činy. O dva roky neskôr získal  na Imperial College London doktorát 

z astrofyziky a následne bol dokonca kancelárom univerzity v Liverpoole. V súčasnosti žije 

Brian May v Londýne a vo Windleshame (Surrey). Je aktívny v hnutí za práva a ochranu zvie-

rat a od roku 2012 je vymenovaný za viceprezidenta organizácie Royal Society for Prevention 

of Cruelty to Animals (RSPCA). 

V hudobnej kariére v roku 2005 Brian May v ankete rozhlasovej stanici Planet Rock 

obsadil siedmu priečku zoznamu najlepších gitaristov všetkých čias. Časopis Rolling Stone ho 

dal na 26. miesto zoznamu Stovky najlepších gitaristov všetkých čias. Čitatelia časopi-

su Guitar World mu v roku 2012 pridelili druhé miesto medzi „najlepšími gitaristami histó-

rie“. 

Najviac sa však Brian May preslávil ako gitarista a spevák skupiny Queen. Má vý-

znamný podiel aj ako autor ich viacerých skladieb. Je podpísaný pod viacerými z klasických 

hitov tejto kapely ako sú: „Now I'm Here“, „Keep Yourself Alive“, „Tie Your Mother 

Down“, „I Want It All“, We Will Rock You, „Save Me“, „Who Wants To Live Forever“...
41

 

Pre slovenských fanúšikov  to bola vzácna príležitosť opäť zhliadnuť umenie tejto rockovej 

legendy. 

Spolu s ním sa v Bratislave predstavila aj speváčka a herečka Kerry Ellis s ktorou 

Brian May nadviazal aktívnu spoluprácu po tom, ako účinkovala v muzikáli We Will Rock 

You. Ako skladateľ a producent tejto  hviezde londýnskeho West Endu a Newyorskej Broad-

way  produkoval a aranžoval jej debutový štúdiový album Anthems (2010). Viackrát ju aj 

sprevádzal na gitare počas jej verejných koncertných vystúpení. Vo februári roku 2011 

oznámili, že Brian May spolu s Kerry Ellisovou absolvujú naprieč Britániou dvanásť koncer-
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tov v rámci turné Anthems tour. 1. marca May a Ellis zahrali spolu na londýnskej železničnej 

stanici v rámci benefície bez nároku na vstupné tridsaťminútový akustický set, v ktorom bola 

aj skladba „Crazy Little Thing Called Love“.
42

 

Nasledovalo turné Born Free, ktoré bolo sériou intímnych akustických koncertov pri 

sviečkach. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie o rovnomennej nadácii, ktorá sa 

zaoberá ochranou voľne žijúcich zvierat a ohrozených druhov. Na rok 2016 pripravilo duo 

turné One Voice po východnej  a strednej Európe a Bratislava sa dostala medzi 11 miest, 

v ktorých vystúpili. Turné dostalo názov podľa spoločnej skladby, o ktorej Brian May pove-

dal: „Táto skladba je v podstate umením v záujme umenia. Pre mňa osobne je to niečo, na čo 

som obzvlášť hrdý s úžasnými vokálmi Kerry Ellis. Ale táto skladba v sebe nesie aj krištá-

ľovo čistý odkaz pre nás ľudí: máš  hlas a tvoj hlas môže niečo zmeniť.“ K európskemu turné 

sa vyjadril: „Som poctený, že sa opäť vraciam do strednej a východnej Európy a veľmi sa na 

to teším. Od roku 1986 som tu hral už mnohokrát. V podstate to pre mňa bude čosi ako 30. 

výročie.“ 
43

 

Tretím vzácnym umelcom, ktorý vystúpil v Bratislave bol José Carreras, vlastným 

menom Josep Carreras i Coll. Pochádza zo španielskej  Barcelony a tiež patrí k umelcom, 

ktorých netreba verejnosti predstavovať. Tento španielsky operný spevák - tenorista, je preslá-

vený svojimi interpretáciami diel Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Slávu získal aj 

vďaka svojej účasti medzi „Los Tres Tenores“ (Traja tenoristi) spoločne s Plácidom Domin-

gom a Lucianom Pavarottim. 

Svoje hudobné nadanie prejavoval už od detstva. V ôsmich rokoch mal prvé verejné 

vystúpenie s áriou La donna è mobile v španielskom rozhlase. V jedenástich rokoch sa objavil 

po prvýkrát v barcelonskom Liceu ako mladý soprán v úlohe rozprávača v opere Manuela de 

Fally El retablo de Maesa Pedro a v malej úlohe v druhom dejstve opery Bohéma. 

Počas dospievania študoval na barcelonskom konzervatóriu Conservatorio Superior de 

Música del Liceo. Debutoval v roku 1970 v Barcelone ako Ismael vo Verdiho opere Nabucco 

a v opere Norma, kde upútal pozornosť protagonistky, slávnej sopranistky Montserrat Cabal-

lé, ktorá mu ponúkla účinkovanie v opere Lucrezia Borgia. To bol prvý veľký Carrerasov 

úspech. S Caballé znovu spieval v roku 1971 v opere Mária Stuartová v Londýne. To bol 

začiatok ich spolupráce a neskôr sa stretli v predstaveniach mnohých ďalších opier. 
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Ako 26-ročný koncertoval v USA, potom v Londýne, vo Viedni. O dva roky neskôr už 

účinkoval v 24 operách po celom svete. Na festivale v Salzburgu spieval Dona Carlosa  pod 

taktovkou svetoznámeho dirigenta Herberta von Karajana. 

Za svoje mimoriadne umelecké výkony získal v roku 1984  Medalla d'Or de la Gene-

ralitat de Catalunya – Zlatú medailu katalánskej vlády. 

Žiaľ, v roku 1987, na vrchole kariéry, mu diagnostikovali leukémiu a lekári mu dávali 

len malú šancu na vyliečenie a prežitie. Po tvrdej liečbe (vrátane rádioterapie, chemoterapie 

a autotransplantácie kostnej drene) sa však na radosť miliónov fanúšikov mohol opäť vrátiť na 

svoju profesionálnu umeleckú dráhu. Z vďačnosti za svoje uzdravenie  založil v roku 1988  

Nadáciu José Carrerasa proti leukémii, ktorá ekonomicky podporuje výskum leukémie a udr-

žiava banku darcov kostnej drene. 

Tvorba Josého Carrerasa je naozaj bohatá. Celkovo existuje viac ako 120 oficiálnych 

nahrávok vrátane kompletných opier, okrem toho ľudové piesne, vianočné koledy, populárne 

piesne, sakrálne piesne, muzikály Lloyda Webbera, tangá, omše, oratória; tieto nahrávky sú 

nielen v španielčine, ale aj v katalánčine, angličtine, taliančine, nemčine, francúzštine, 

portugalčine a dokonca aj v čínštine, kórejčine atď.
44

 

Je nesporné, že všetky tri koncerty patrili medzi výnimočné akcie slovenského kul-

túrneho života. O záujme publika svedčila aj skutočnosť, že napriek drahým vstupenkám boli 

všetky koncerty dlho pred ich uskutočnením beznádejné vypredané. Mimoriadny skutočný 

zážitok mali slovenskí „fanúšikovia“, ale prišlo aj veľa divákov zo susedných krajín. 

Práve vzhľadom na výnimočnosť týchto troch samostatných kultúrnych udalostí sa 

nám javí ich propagácia neadekvátna. Prvý koncert sa uskutočnil v marci, tretí a zároveň 

posledný v decembri, teda akcie boli v rozpätí deviatich mesiacov. Už to je neobvyklé propa-

govať na jednom nosiči tri akcie tak časovo vzdialené. Dôvodom bola zrejme snaha o zní-

ženie nákladov na propagáciu. V  tomto prípade ju ťažko akceptovať, ale dá sa pochopiť. 

Oveľa negatívnejšie a neadekvátnejšie však pôsobí skutočnosť, že  reklamný banner visel na 

budove autobusovej stanice až do októbra roku 2017, teda 19 mesiacov po uskutočnení 

prvého koncertu a 10 mesiacov po uskutočnení posledného. Týmto miestom denne prechá-

dzajú nielen stovky Bratislavčanov, ale aj ľudí z celého Slovenska a dokonca aj množstvo 

návštevníkov zo zahraničia. Takáto neaktuálna „stará“ reklama ich môže dezinformovať, 
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zavádzať a rozhodne neprispieva k pozitívnemu obrazu hlavného mesta republiky. Ukazuje 

sa, že problém vyriešila až rekonštrukcia celej budovy, ktorá sa začala v októbri 2017. 

 

Záver 

Cieľom tejto štúdie bolo poukázať na reklamné prejavy, ktoré sú nejakým spôsobom 

neadekvátne, to znamená nenáležitým spôsobom je spracovaný obsah alebo forma. Zamerali 

sme sa na aktuálne, ale rôznorodé javy, ktoré môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť vzťah 

verejnosti k reklame. Celková verejná mienka nie je reklamným aktivitám priaznivo naklo-

nená a takéto neadekvátne prejavy môžu situáciu ešte zhoršiť.   

Neadekvátny sa nám javí pokus štvrtého mobilného operátora 4ky propagovať neviazanosť 

svojich klientov prvoplánovým zobrazením, resp. jednoduchou vizualizáciou sémantického 

obsahu slova. Samozrejme dostať sa na saturovaný trh, už rozdelený medzi troch silných 

operátorov nie je jednoduché a preto chápeme snahu za každú cenu zaujať. Forma, akou to 

urobili, nebola podľa nášho názoru vhodná. 

Štrajk učiteľov a problémy školstva sú témou, ktorá ostatné roky hýbe Slovenskom. 

V tejto súvislosti sa v slovenských mestách objavili billboardy, ktoré akoby rozšírili reklamu 

o novú funkciu. Mohli by  sme ju označiť ako proklamačnú  resp. deklaračnú. Cieľom rek-

lamného nosiča tu nie je propagovať nejaký produkt alebo službu. Zámerom je vyjadriť postoj 

bližšie neidentifikovanej skupiny ľudí k závažnej, v spoločnosti pertraktovanej problematike. 

Tento jav sme zaradili do našej štúdie a označili sme ho ako eklamná špecialita. 

Podobne neidentifikovateľné billboardy sa objavili aj v súvislosti s inou spoločensky zá-

važnou  a verejnosťou ostro sledovanou problematikou. Ako sa neskôr ukázalo, bola to teasin-

gová kampaň Strany mladých ľudí. Z nášho pohľadu bola jej forma zvolená neadekvátne, 

pretože  evokovala inú, aj keď obsahovo podobnú kauzu.   

Na záver sme priniesli príklad na aktuálnosť resp. neaktuálnosť reklamy. Na mimo-

riadne frekventovanom mieste Bratislavy zostal nainštalovaný reklamný pútač propagujúci 

akcie, ktoré sa uskutočnili 10 až 19 mesiacov predtým. Takéto javy fenoménu, ktorý medzi 

ľuďmi nie je veľmi obľúbený, určite popularite nepomôžu. Skôr naopak. Môžu vyvolať nega-

tívne postoje, ktoré povedú k ešte intenzívnejšiemu odmietaniu reklamy. Aj preto sa snažíme 

na ne upozorniť v tejto štúdii. 
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Komunikačné dimenzie reklamy 

Communication dimensions of the advertisement 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

Abstrakt: 

Reklamné posolstvo vysielané k zvolenému segmentu trhu má pôsobiť originálne, kreatív-

ne, má príjemcu zaujať a splniť svoje primárne poslanie. To vedie autorov reklám k tomu, že 

hľadajú neustále nové spôsoby tvorby komunikátov z hľadiska ich obsahu a formy a nové 

spôsoby ich šírenia a odovzdávania v rámci komunikácie. Štúdia sa okrem analýzy vybraných 

reklám venuje porovnaniu ich foriem komunikácie s komunikačnými modelmi definovanými 

v interpersonálnej a masovej komunikácii a sleduje odchýlky od týchto modelov. Svoju po-

zornosť autorka sústreďuje na zmeny, ktoré do istej miery narúšajú tradičný model komu-

nikácie a prostredníctvom vybraných typov reklamných komunikátov, upozorňuje na ich 

špecifiká najmä vo vzťahu k samotnému procesu odosielania správy a vo vzťahu k vy-

sielateľovi (autorovi) a príjemcovi. 

  

Kľúčové slová: Interpersonálna komunikácia. Masová komunikácia. Reklamné posolstvo. 

Vysielateľ. Príjemca.  

 

Abstract: 

The message of advertisement sent out to the targeted segment of the market should have an 

original and creative appearance, should appeal to the receiver and fulfil its primary role. The 

advertisement creators are therefore constantly in a search for new ways to create 

communicants with different contents and forms, and for new ways of their distribution 

during the process of communication. In addition to the analysis of the selected advertise-

ments, the presented study is focused on the comparison of the forms of communication of 

these advertisements with the communication models defined in the interpersonal and mass 

communication, and on how they deviate from these models. The author focuses on the 

changes that, to a certain extent, interfere with the traditional model of the communication, 

and, through the selected types of advertisement communicants, points out their specificities, 

especially in relation to the process of the sending off the message, and in relation to the 

sender (author) and receiver.  
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Key terms: Interpersonal communication. Mass communication. Message of advertisement. 

Sender. Receiver. 

 

 

Úvod 

 

Správa sa pri bežnej komunikácii od odosielateľa k príjemcovi šíri prostredníctvom 

interpersonálnej alebo masovej komunikácie. Svoju konkrétnejšiu podobu komunikácia 

nadobúda v komunikačnej situácii, ktorá presnejšie vymedzuje charakter samotnej komuni-

kácie. 

 Pri odovzdávaní správy, ktorej obsahom je reklamný alebo propagačný text (fungujúci 

v súčinnosti s ďalšími komunikačnými prostriedkami), môžeme komunikačným situáciám 

pripísať isté znaky, ktorých nositeľom je aj samotný reklamný komunikát. Konkrétna komu-

nikačná situácia, sa môže v reklamnom procese opakovať a tak sa stáva vzorom/modelom, 

ktorý využívajú tvorcovia reklamnej správy pri napĺňaní reklamných cieľov. Snaha o to, aby 

správa vysielaná k zvolenému segmentu trhu pôsobila originálne, kreatívne, zaujala ho a spl-

nila svoje poslanie, vedie autorov reklamných posolstiev k tomu, že hľadajú neustále nové 

spôsoby tvorby komunikátov z hľadiska ich obsahu a formy a nové spôsoby ich šírenia 

a odovzdávania v rámci komunikácie.  

 V prostredí marketingovej komunikácie sa pri odovzdávaní reklamnej správy: 

 kombinujú vlastnosti interpersonálnej a masovej komunikácie v rámci odovzdávania 

jedného komunikátu;  

 kombinuje sa viacero komunikačných situácií vo vzťahu k príjemcovi pri odovzdávaní 

väčšieho počtu správ šírených rôznymi kanálmi v snahe dosiahnuť maximálny účinok 

a naplnenie reklamných cieľov (reklamná kampaň);  

 komunikačná udalosť sa realizuje „novátorsky“, v komunikácii sa objavuje zvláštny 

prvok, ktorý plní špecifickú funkciu vo vzťahu k naplneniu cieľov kampane.   

Do teóriou definovaných modelov komunikácie tak vstupujú v rámci komunikačných situácií 

v prostredí odovzdávania reklamnej správy prvky, ktoré do istej miery pôvodné modely 

modifikujú a ktorých úlohou je získať pozornosť potenciálneho príjemcu, presvedčiť ho 

a doviesť k želanému správaniu. 

 Na odovzdanie reklamnej správy môže vysielateľ využiť jeden, ale i viacero typov 

komunikácie (zároveň i médií). Prvotná komunikácia vo vzťahu firma – segment trhu sa snaží 

vyvolať želanú spätnú väzbu s rozdielnym podielom aktivity príjemcu. Príjemca teda môže 
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komunikovať prostredníctvom spätnej väzby smerom k firme, ale môže komunikáciu reali-

zovať aj iným smerom, napr. k novým skupinám percipientov. 

 Predmetom nášho záujmu sa teda stali podoby komunikačného procesu a jeho účast-

níci v prostredí odovzdávania reklamnej správy. Svoju pozornosť sme sústredili na prelína-

nie znakov interpersonálnej a masovej komunikácie, komunikačné situácie a využívanie kaná-

lov v reklamných kampaniach a ďalšie špecifické prvky v komunikácii, ktoré sa týkajú najmä 

príjemcu a jeho pozície pri šírení reklamnej správy, využívaniu virtuálneho sveta, nástrojov 

corporate identity (CI), alebo product placement-u v marketingovej komunikácii.  

 

Prelínanie znakov interpersonálnej a masovej komunikácie  

 Viacerí autori upozorňujú na prelínanie vlastností interpersonálnej a masovej komuni-

kácie v rámci odovzdávania správy. Táto situácia je charakteristická zvlášť pre oblasť rekla-

my. Autori reklamných komunikátov a pracovníci, zodpovední za ich šírenie vo vzťahu 

k segmentom trhu, využívajú vlastnosti vybraných typov komunikácie tak, aby dokázali v ma-

ximálnej miere využiť ich potenciál. Šírenie reklamného posolstva tak môže nadobudnúť aj 

špecifické podoby. 

 Zdroj (v našom prípade firma, ktorá ponúka produkt, buduje si imidž, resp. má záujem 

do istej miery ovplyvniť správanie zvoleného segmentu) v niektorých prípadoch volí komuni-

kačnú stratégiu, ktorá sa „tvári“ ako interpersonálna, ale na druhej strane má vlastnosti 

masovej komunikácie. Odosielateľ, ktorý vystupuje ako autor správy, napriek tomu, že ním 

v niektorých prípadoch nie je, vysiela správu príjemcovi, ktorý zastupuje veľkú skupi-

nu/masu, a očakáva od neho spätnú väzbu.  

Príklad: Spoločnosti, ako napr. Quelle, Neckermann (odosielateľ), zásielkový obchod
45

, majú 

vytvorenú databázu klientov (prijímateľ), ktorí nakupujú ponúkané výrobky. Na základe 

podkladov pre obchod autor vytvorí katalóg výrobkov (správa), ktorý spoločnosť poštou 

rozošle svojim klientom priamo na meno. Očakáva od nich, že naplnia spätnú väzbu a objed-

najú si nové výrobky. 

 Zasielanie správ na adresu klienta patrí do oblasti direct mailu, v rámci ktorého hovo-

ríme o tzv. lettershop-e. P. Horňák (1997, s. 95) túto aktivitu popisuje ako hromadné spraco-

vanie zásielok, ktoré je podľa náročnosti spracovania, resp. počtu zásielok realizovaný ručne, 

strojovo, či kombinovane. Zásielky sú prostredníctvom pošty alebo e-mailu distribuované 

konkrétnym príjemcom na ich adresy.  

                                                 

 
45

 Podobným/rovnakým spôsobom komunikujú aj iné zásielkové obchody.  
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 Správa odosielaná jednotlivým príjemcom má vo všetkých prípadoch rovnakú podobu. 

Textové i obrazové spracovanie sa nemení. Jedinečnosť správy pre jej prijímateľa je v tom, že 

vysielateľ v úvode katalógu oslovuje príjemcu jeho menom a titulmi, text správy sa prispôso-

buje pohlaviu a ohybné slová priberajú zodpovedajúce gramatické tvary. Text správy pôsobí 

osobne až súkromne a tento jeho charakter podporuje aj vlastnoručný podpis zástupcu firmy.  

Takáto forma reklamnej komunikácie sa s teóriou interpersonálnej komunikácie zho-

duje v tom, že odosielateľ správy pozná osobné údaje konkrétneho prijímateľa, ktorý do pro-

cesu odovzdávania správy vstúpil dobrovoľne, a komunikuje s ním písomne. S masovou ko-

munikáciou sa zhoduje v tom, že odosielateľ nie je autorom správy. Medzi odosielateľom 

a reálnym autorom správy, tak musí najskôr prebehnúť celý komunikačný proces (vo väčšine 

prípadov opakovane s naplnením spätnej väzby). Tento proces môžeme schematicky znázor-

niť nasledovne: 

 

 

 

         Šum           Šum 

 
        Kanál 

 

 

 
            Kanál 

 

 

 

 
            Kanál   

 
 

Schéma č. 1 – Proces interpersonálnej komunikácie so zobrazením pozície autora správy, ktorý 

spolupracuje s organizáciou stojacou v pozícii zdroja 

 

Okrem toho môže firma v rámci svojich programov osloviť už známeho zákazníka s ponukou 

na darček v prípade, že získa nového potenciálneho klienta. Zákazník teoreticky môže osloviť 

nového príjemcu (resp. viac príjemcov) a iniciovať ho (ich) k objednávke tovaru z jeho kata-

lógu na základe špeciálne označeného tlačiva objednávky, ktoré do katalógu zaradila firma. 

Táto situácia znovu zmení schému procesu komunikácie, pretože ju rozšíri o komunikáciu 

medzi klientom a potenciálnym klientom, ktorý môže (ale nemusí) spätne komunikovať 

s firmou, ktorá stála na začiatku celého procesu a iniciovala ho. Proces komunikácie je teda 

viacstupňový. V prípade, že nový (získaný) zákazník si objedná produkt spoločnosti, prebeh-
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ne medzi nimi písomná forma komunikácie so spätnou väzbou (zaslanie objednaného výrob-

ku) a zákazník sa dostane do databázy klientov firmy. Schéma by potom bola nasledovná: 

 

 

 

 

         Šum           Šum 

 
        Kanál 

 

 

 

 
            Kanál 

 

 

 
            Kanál   

 

Schéma č. 2 – Proces interpersonálnej komunikácie so zobrazením pozície autora správy, ktorý 

spolupracuje s organizáciou stojacou v pozícii zdroja, a zobrazením pozície nového potenciálneho 

zákazníka, ktorého získal už známy zákazník na základe podporného programu firmy 

 

Pri šírení reklamnej správy sa môžu prelínať vlastnosti interpersonálnej a masovej 

komunikácie rozosielaním informačných listov pre prijímateľov, ktorí sú pre odosielateľa 

neznámou skupinou – masou, napriek tomu, že listy sú zasielané priamo na meno príjemcu, 

teda ako osobné. 

Príklad: Zdravotná poisťovňa Dôvera po spojení s poisťovňou Sideria zaujala na trhu 

s poisťovacími službami popredné miesto. V tejto súvislosti rozbehla rozsiahlu reklamnú 

kampaň, ktorej súčasťou bolo rozosielanie osobných listov formou direct mail-u (ktoré v na-

šom prípade stoja v pozícii správy) s ponukou na zmenu poisťovacej spoločnosti a vy-

zdvihnutím výhod, ktoré potenciálneho klienta čakajú, ak prejde do poisťovne Dôvera. 

Odosielateľ (poisťovňa Dôvera) kódoval správu (list), ktorú rozoslal potenciálnym klientom 

(príjemcom) priamo na meno.  

Osobný charakter listu, ktorý vyplýva z oslovovania príjemcu vlastným menom 

a priezviskom, zaslania listu na súkromnú adresu prijímateľa i vlastnoručným podpisom 

zástupcu organizácie je v rozpore s faktom, že príjemca žiadnym spôsobom organizáciu ne-

kontaktoval a neposkytol jej o sebe žiadne informácie. 

Text správy je kódovaný s vysokou pravdepodobnosťou firmou, ktorá je zároveň 

odosielateľom správy, čím sa napĺňajú zásady interpersonálnej komunikácie. Za špecifikum 
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tejto formy komunikácie považujeme to, že príjemca správy je pre odosielateľa, napriek tomu, 

že používa jeho meno, úplne neznámy. Poisťovňa, podľa nášho názoru, komunikuje s cieľo-

vou skupinou (ktorej osobné údaje získala zrejme zo spotrebiteľskej databázy) písomnou 

formou a napĺňa niektoré vlastnosti masovej komunikácie, pretože rovnakým textom správy 

môže oslovovať veľký počet prijímateľov, ktorí sú vo vzťahu anonymity. Zároveň je oslovený 

segment heterogénny a disperzný, čím znovu napĺňa vlastnosti masovej komunikácie. V mo-

deli komunikačného procesu by sme tento jav mohli zobraziť takto: 

 

         Šum           Šum 

 
        Kanál    Prijímateľ1   

          Prijímateľ2 

          Prijímateľ3 
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         Prijímateľxn 

            Kanál 
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Schéma č. 3 – Proces interpersonálnej komunikácie so zobrazením zmeny prijímateľa správy pri 

zachovaní rovnakého obsahu správy 

 

Rozdiel v porovnávaní týchto dvoch príkladov vidíme v postupe firiem pri získavaní 

zákazníka. V prípade firmy Quelle, Neckermann do komunikačného procesu môže v niekto-

rých prípadoch ako prvý vstúpiť zákazník, ktorý má záujem kúpiť si výrobok, ponúkaný 

prostredníctvom katalógu. Ak firma ponuku rozposiela cieľovej skupine bez znalosti osob-

ných údajov, využíva inú formu reklamy ako katalógový predaj, napríklad letáky s objed-

návacím kupónom. V prípade poisťovne Dôvera je to iba poisťovňa, ktorá v snahe získať 

nového klienta rozosiela písomnú správu skupine prijímateľov, ktorí nevyvinuli žiadne úsilie 

na vstup do komunikačného procesu a neposkytli firme v tejto súvislosti ani svoje osobné 

údaje. Samozrejme, nevylučujeme možnosť, že potenciálny klient reaguje na iný typ komu-

nikátu (napr. iná forma reklamy poisťovne Dôvera) a dobrovoľne vstúpi do komunikačného 

procesu. Ďalším špecifikom je skutočnosť, že informácia môže byť rozoslaná takej veľkej 

skupine prijímateľov, ktorú na základe istých vlastností môžeme považovať za masu. Vychá-

dzame pritom z tvrdenia P. Rankova (2002, s. 22), ktorý hovorí, že príjemcom v masovej 
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komunikácii je disperzné publikum, čiže veľký počet navzájom izolovaných osôb, ktoré sú 

anonymné pre komunikátora aj medzi sebou a že jednotliví členovia publika sa navzájom 

nepoznajú. Ak správu kóduje a vysiela autor, ktorý je zároveň aj odosielateľom, meno 

prijímateľa je známe a správa neprechádza žiadnym masmédiom (tlač, rozhlas, televízia), 

napĺňajú sa podmienky interpersonálnej komunikácie, ktorá je realizovaná písomnou formou 

a kanálom teda musí byť technický prostriedok (nie vzduch). Prijímateľom správy je taká 

skupina, ktorá je napriek adresnej komunikácii v konečnom dôsledku typická pre masovú 

komunikáciu. 

 Reklamná správa môže byť prostredníctvom kanála vysielaná aj počas športových 

podujatí, koncertov a iných spoločenských a kultúrnych akcií. Vo väčšine prípadov ide o rek-

lamu, sponzorstvo a PR aktivity firiem.  

Text, ktorým sa požadované informácie sprostredkúvajú publiku,  môže mať ústnu 

i písanú podobu. Komunikát ako celok môže využiť zvukovú, audiovizuálnu i printovú  formu 

prezentácie a odovzdaný môže byť vyhlásením informácie, jej zverejnením na digitálnej tabu-

li, projekciou na veľkoplošnej obrazovke, svetelnou reklamou, tlačenou formou reklamy. 

 V procese odovzdávania masovej správy hovoríme o „komunikačnom procese, v kto-

rom organizovaná skupina odosielateľov (zriedkavejšie jeden odosielateľ) produkuje verejnú 

správu a pomocou technických prostriedkov ju vysiela veľkej heterogénnej a disperznej 

skupine prijímateľov“ (Vaňko, 1999, s. 189). 

Zvláštnosťou tohto komunikačného procesu je, že správa môže byť príjemcovi odo-

vzdaná v podobe, ktorú jej dáva zadávateľ, resp. reklamná agentúra, ktorá na objednávku 

správu tvorí. Správa teda počas procesu svoju podobu nemení. Na druhej strane sprostred-

kovateľ v pozícii vysielateľa môže do istej miery správu meniť a prispôsobovať ju vlastným 

potrebám. Proces kódovania tak môže byť realizovaný jedenkrát (napr. audiovizuálna rek-

lama, tlačená reklama), ale aj viackrát (napr. úprava textu správy scenáristom a nakoniec 

moderátorom podujatia). 

Ďalšie špecifikum procesu odovzdávania reklamnej správy v tejto komunikačnej si-

tuácii vidíme v tom, že zadávateľ vysiela reklamnú správu pomocou technického kanála sme-

rom k príjemcovi, ktorým je masa ľudí, ale porušuje sa vlastnosť rozptýlenosti, charak-

teristická pre masovú komunikáciu, pretože publikum je sústredené na jedno miesto a účast-

níci môžu (v obmedzenej miere) vstupovať do interpersonálnych komunikačných vzťahov. 

Príjemca (publikum, masa) je zároveň heterogénny, pretože ľudí, ktorí sa zúčastnia takéhoto 

druhu podujatia, spája záujem oň, ale jeho ďalšie vlastnosti môžu byť veľmi ťažko identi-

fikovateľné. Takáto komunikačná situácia je v rozpore s vlastnosťami príjemcu v masovej 
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komunikácii, ale nezhoduje sa ani s komunikáciou interpersonálnou, pretože príjemca má 

obmedzenú možnosť spätnej väzby. 

 

Komunikačné situácie a využívanie kanálov v reklamnej kampani  

 Komunikačná situácia ako súhrn všetkých okolností a podmienok, v ktorých sa komu-

nikácia realizuje, je zároveň nositeľom psychosociálnych a okolnostných faktorov. V rámci 

nich odpovedáme na otázky kto?, načo?, kedy?, kde? ako? komunikuje. Komunikačné 

situácie v rámci realizácie nadobúdajú nekonečné množstvo podôb. Nachádzame v nich 

znaky, ktoré sa podobajú a do istej miery opakujú. Na základe takejto skúsenosti vznikajú isté 

modely, ktoré sa dajú využiť na odlíšenie jednotlivých komunikačných situácií. Táto skúse-

nosť komunikantom následne pomáha správne reagovať na reálnu komunikačnú situáciu, 

v ktorej sa ocitnú  (Vaňko, 1999).  

 V prostredí reklamnej komunikácie autori reklám využívajú na jednej strane skutoč-

nosť, že zvládnuté komunikačné situácie sa stávajú do istej miery modelmi, na druhej strane 

im nekonečný počet komunikačných situácií ponúka priestor na to, aby komunikácia, ktorú 

realizujú vo vzťahu k cieľovej skupine, naplnila požiadavku tvorivosti, originality, pútavosti.  

Správny výber komunikačnej situácie zo strany tvorcu reklamy, a teda aj textu, môže 

zadávateľovi v marketingovom prostredí pomôcť ovplyvniť konanie príjemcu a ľahšie ho 

doviesť  k želanému správaniu, ktorým môže byť napr. kúpa ponúkaného produktu, pričom 

želané správanie vychádza z cieľov reklamy. Marketingová komunikácia tak situačný model, 

o ktorom hovorí J. Vaňko (1999, s. 89), môže využiť ako vzor na tvorbu takej komunikačnej 

situácie, v ktorej budú potenciálni príjemcovia z hľadiska cieľov reklamy správne komuni-

kačne konať. Ďalšou výhodou „modelovosti“ je ľahká identifikácia komunikačnej situácie zo 

strany príjemcu, ktorý sa v nej cíti „bezpečne a neohrozene“, na základe čoho môžeme pred-

pokladať, že bude reagovať už zvládnutým, naučeným spôsobom.  

 Priestor na zmenu psychosociálnych a okolnostných faktorov komunikácie ponúka 

zdroju možnosť komunikačnú situáciu v rámci novej reklamnej kampane prispôsobiť aktuál-

nym požiadavkám. Správa sa tak môže dostať k príjemcovi novým spôsobom, v inom čase, 

priestore s iným cieľom. Zmena sa môže týkať jedného, ale i viacerých faktorov zároveň. Na-

opak, pri zachovaní a opakovaní vybraných prvkov sa komunikačná situácia môže stať 

súčasťou firemnej komunikácie ako jedného z nástrojov corporate identity. Takýmto spôso-

bom sa tvoria napr. komunikačné manuály, ktoré pomáhajú zamestnancom firmy zvládnuť 

opakujúce sa komunikačné udalosti, do ktorých vstupujú s klientmi firiem (napr. využívanie 
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ustálených slovných formulácií v rámci osobného predaja, telemarketingu, práca s dlhodo-

bými reklamnými sloganmi a pod.). 

 Ďalej sa v marketingovej komunikácii stretávame s tým, že vysielateľ využíva na spro-

stredkovanie informácie viacero komunikačných kanálov, ktorými sa šíria správy rovnakého, 

podobného alebo rozdielneho charakteru a obsahu smerom k príjemcom. Cieľom takéhoto po-

stupu v komunikácii je dosiahnuť maximálnu účinnosť vysielanej správy vo vzťahu k primár-

nym cieľom reklamnej kampane. P. Horňák (1997, s. 82-83) označuje reklamnú kampaň ako 

„súhrn aktivít a ich produktov, zadávateľa, reklamnej agentúry i zástupcov média za presa-

denie zámeru zadávateľa. Na rozdiel od tvorby propagačného prostriedku predstavuje reklam-

ná kampaň sústredené pôsobenie viacerých propagačných prostriedkov v určitom čase a pries-

tore.“ V rámci reklamnej kampane môže zadávateľ využiť viacero komunikačných kanálov 

(technických prostriedkov, médií, vzduchu) na šírenie reklamnej a propagačnej správy. Tento 

fakt mu umožňuje zasiahnuť zvolený segment trhu presnejšie. Vzhľadom na viacnásobné 

opakovanie správy vysielanej v priebehu konkrétneho časového úseku sa zároveň podporuje 

zapamätanie si posolstva a zvýšenie jeho efektivity súvisiacej s vybavovaním si značky, resp. 

produktu v procesoch nákupného rozhodovania a podporuje sa účinnosť v zmysle kvalitnej-

šieho zásahu cieľovej skupiny. Príjemca tak môže počas trvania reklamnej kampane informá-

ciu prijať opakovane, alebo využitie kampane vysielateľovi správy napomáha zvýšiť šancu na 

to, že príjemca správu percipuje minimálne jedenkrát. Reklamnú kampaň v konečnom dôsled-

ku môžeme vnímať ako prostriedok na systematické pôsobenie reklamného posolstva a jeho 

alternatívnych správ na prijímateľa. 

 Kanál ako prostredie šírenia správy môže zároveň využívať časovú, priestorovú di-

menziu, resp. obe zároveň (Vaňko 1999, s. 38). J. Vaňko (tamtiež) okrem toho hovorí aj 

o rozlišovaní medzi prirodzenými a umelými alebo technickými kanálmi, pričom upozorňuje 

na možnosť príjmu správy priamo zmyslovým orgánom (zrakom a sluchom pri prirodzených 

kanáloch), resp. sa príjemcom môže stať technické zariadenie (nahrávka na CD nosiči a pod.). 

K prirodzeným kanálom môžeme priradiť v komunikácii aj využitie hmatu, čuchu a chuti, 

ktoré tiež môžu podporiť nákupné správanie, napr. vôňa testovacích papierikov pri nákupe 

parfumov, vôňa aviváží; využitie dotyku (hmatu) pri nákupe oblečenia, látok, poťahových 

materiálov; ochutnávky nápojov, jogurtov v obchodných reťazcoch, vyskúšanie auta počas 

testovacích dní a pod. Reklamná správa môže obsahovať argument viazaný na zmysly, napr. 

„Vyskúšajte si novú rozpustnú kávu Jacobs a vychutnajte si jej vznešenú arómu“ (Jacobs 

Krönung); „Lahodná chuť, bohatá aróma“ (Nescafé Gold), „Dotknite sa ich“ (Avon)).  
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 Pri šírení reklamných a propagačných správ môže odosielateľ (resp. reklamná agen-

túra, ktorá na objednávku zadávateľa kampaň realizuje) využiť napríklad: masmédiá (tlač, 

rozhlas, televízia); vzduch, prostredníctvom ktorého sa šíri zvuk (osobný predaj, výstavy); 

technické prostriedky. Najčastejšie využívajú reklamné kampane, v ktorých sa kombinuje 

inzercia v printovom médiu s audiovizuálnou a vonkajšou reklamou. Kombinácií kanálov 

však môže byť viacero a ich výber závisí najmä od cieľov reklamy, predmetu reklamy 

a segmentu trhu. 

 

Špecifické prvky v komunikácii 

 V komunikačnom procese, ktorého obsahom je odovzdávanie reklamnej a propagačnej 

správy, sa najčastejšie stretávame s tradičnými modelmi komunikácie. Informácia sa odovz-

dáva interpersonálne alebo masovo, resp. „hybridnou formou“ – kombináciou týchto dvoch 

typov komunikácie.  

Spoločnosť, a teda aj každý jej člen schopný percipovať vysielané správy, pociťuje 

v ostatnom čase nielen nárast počtu reklamných správ vysielaných komerčnými i nekomerč-

nými organizáciami smerom k cieľovým skupinám, ale aj presýtenie mediálneho priestoru 

reklamnými posolstvami. Firmy a reklamné agentúry, ktoré v komunikácii stoja v pozícii 

tvorcu reklamného posolstva, sa preto snažia hľadať nové prvky, ktoré by príjemcu v komuni-

kačnom procese oslovili netradičným spôsobom. V mnohých prípadoch sa preferuje zapájanie 

a aktivizácia segmentu trhu nielen v rámci spätnej väzby, ale aj v rámci procesu kódovania. 

Prijímateľ sa stáva spolutvorcom niektorej zo zložiek marketingovej komunikácie (reklama, 

produkt). Komunikácia v reklamnom prostredí zasa nositeľom špecifických znakov, charakte-

ristických najmä pre túto oblasť. Snaha organizácií získať si pozornosť príjemcu v „spleti“ 

veľkého množstva správ podobného charakteru vedie tvorcov reklamných posolstiev hľadať 

nové formy komunikácie vo vzťahu k cieľovým skupinám.  

 

1) Príjemca ako autor správy 

 V klasickej forme odovzdávania reklamnej správy formou interpersonálnej a masovej 

komunikácie stojí zákazník v pozícii príjemcu správy. Zaraďuje sa tak k cieľovej skupine, 

ktorú zadávateľ oslovuje v snahe dosiahnuť cieľ komunikácie. 
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 Prvotným signálom na získavanie informácií o produkte je uspokojovanie primárnych 

a sekundárnych potrieb potenciálneho záujemcu
46

 (Hradiská – Letovancová, 2005) a túžob 

prostredníctvom produktov, ktoré sú predmetom reklamy. Príjemca tak môže aktívne 

reagovať na reklamnú správu o produkte: 

a) priamo kúpou ponúkaného tovaru, 

b) získavaním nových informácií o produkte.  

Ak príjemca začne vyhľadávať nové informácie, kódované v podobe správ, môže tieto 

informácie získať: 

a) od pôvodného zdroja (firmy, ktorá šíri, distribuuje produkt na trh) z iných typov 

reklamných komunikátov, 

b)  od iného zdroja/zdrojov, ktoré poskytujú o produkte nové informácie: 

 konkurenčné firmy a ich produkty rovnakého, resp. podobného druhu,
47

 

 spotrebitelia, ktorí produkt už využili a prostredníctvom médií, resp. osobnej 

komunikácie poskytujú informácie o svojich pozitívnych i negatívnych skúse-

nostiach, 

 iné inštitúcie zaoberajúce sa hodnotením produktov (napr. Slovenská obchodná 

inšpekcia, médiá v rámci testovania produktov – relácia Testmagazín vysielaná 

na STV 1 a pod.). 

Podľa autorov publikácie Strategie firemní komunikace (Horáková, I. – Stejskalová, D. 

– Škapová, H., 2008) zákazník v súčasnosti nestojí v pozícii pasívneho, ľahko ovplyv-

niteľného konzumenta, ale má tendenciu vyberať si a vyjadriť vlastný názor. 

 Možnosť aktívne reagovať na podnety, vychádzajúce z jednotlivých nástrojov marke-

tingovej komunikácie, mu ponúka aj internet, na ktorom zákazníci zverejňujú svoje skúsenosti 

s produktmi na rôznych sociálnych sieťach a noví klienti majú možnosť získať informácie 

o produkte aj od reálnych používateľov, blogerov, influencerov atď. Takto príjemca, ktorý 

zvažuje kúpu ponúkaného produktu, môže vyhodnotiť všetky pozitíva a negatíva produktu 

a po skúsenosti s produktom (či už pozitívnej alebo negatívnej) reagovať a zverejniť svoj 

názor na blogoch, v diskusných fórach a pod. Zákazník tak zároveň kóduje správu a podieľa 

sa na tvorbe jej obsahu i formy, ktorá v prípade pozitívneho hodnotenia napríklad formou 

recenzie a komentára je nositeľom reklamných znakov. Zákazník môže svojím pozitívnym 

                                                 

 
46

 Primárne potreby: fyziologické potreby, potreba bezpečia; sekundárne potreby: sociálne, estetické potreby, 

potreba vážnosti a úcty, sebauplatnenia (Hradiská – Letovancová, 2005).  
47

 Firmy nemôžu poskytovať informácie o produktoch konkurencie. Zákon o reklame výrazne obmedzuje 

využívanie porovnávacej reklamy (§ 4, bod 1-3). 
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i negatívnym hodnotením prejaviť svoju individualitu (Horáková, I. – Stejskalová D. – Ška-

pová, H., 2008) a kódovať správu na základe vlastných skúseností s využitím jazykových 

a komunikačných zručností. Komunikáciu môže realizovať písaným textom, obrazom, zvu-

kom aj ich kombináciou napríklad v audiovizuálnej nahrávke zverejnenej na internete. 

 Cieľová skupina sa tak rozdeľuje na potenciálnych zákazníkov, ktorí vyhľadávajú 

informácie o ponúkanom produkte a zvažujú jeho kúpu a zákazníkov, ktorí si produkt už 

zakúpili a získali o ňom akýkoľvek poznatok, ktorý sprostredkúvajú formou internetu ďalším 

recipientom. Komunikácia je viacstupňová. Príjemca o existencii produktu vie z iného zdroja. 

V súlade s modelom AIDA prechádza do etapy záujmu o ponúkaný produkt a snaží sa 

získavať informácie z rôznych zdrojov. Status príjemcu sa môže meniť, prechádza z pozície 

zákazníka do pozície „šíriteľa“ pozitívnych, resp. negatívnych informácií o produkte.  

Príklad:  

„Má niekto skúsenosti s Fabia combi 1,2 12V???“ 

 

„Hmmmm ... takto raketa to nie je ale na bežné jazdenie myslím že stačí aj keď ho naložíš nie 

je to až také hrozné musíš ho trošku potočiť ale bežnej sk rodine podľa mňa stačí a combi je 

v pohodke len čo mi na fabii vadí je výbava bohužiaľ aj my máme tu classic aspoň kebyže sú 

2x elek. okná 2airbagy a klíma by bolo v pohodke stačila by úplne a poruchovsť? my sme 

museli meniť spojku pri 10 000km lebo pred nami ju mal nejaký mladý a tak jej dal zabrať... 

ale inač všetko šlape v pohode klop klop klop zatiaľ 32 000 km najazdené takže 

spokojnosť až na výbavu no a sem tam by sa zišiel väčší kufor takže 

combi by som vrelo odporučil veľa úspechov pri výbere  

P.S.: A tej spojky sa nemusíš báť.. ako natrafíš tak máš a vyšla nás ccs 8000sk aj s prácou ale 

môžeš mať aj Mercedes a sa ti to môže stať tiež takže veľa šťastia“  

 

„Zdravim, takze ak dovolite,rad by som nieco k tejto teme.taktiez mam fabku 1.2 combik a uz 

sme si spolu nieco odjazdili.neviem,kto sa tam vyjadroval,ze toto auto nevydrzi viac ako 200 

000 km,ale ja som mal predtym jednu a na nej som najazdil 400 000 km a vobec som nemenil 

ziadny motor ani nic podobne.len po 400 000 km by som do nej potreboval vlozit uz vela 

penazi a nebolo to vobec rentabilne.tak som si radsej kupil dalsiu a na nej mam uz 160 

000...a co sa tyka poruchovosti,tak na to Ti poviem len jedno-pravidelne menit olej,kazdych 

45 000 si vymen vsetky filtre a aj sviecky a auticko Ti bude sliapat ako hodinky.vsetko som si 
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menil sam,ani som to neservisoval,lebo oni ti tam napr. vzduchovy filter len prefuknu,ale 

nevymenia a tak, ked si uz za nieco platim,tak to aj chcem mat vymenene. a este nieco-ako 

kazde auto,tak tento trojvalcovy motor je obzvlast citlivy na vytacanie za studena - moze ti 

prasknut hlava a to je velmi velka investiia.ale mne sa to pocas 400 000km nestalo,tak ak sa 

budes normalne k nemu chovat,ze ho najprv zahrejes a az tak ho budes vytacat,tak sa nic 

nestane. dalsou vyhodou je,ze nepotrebujes menit rozvody – teda potrebujes,ale retaz staci 

menit po 250-300 tis. km. ja som menil na svojej po 350000 a vsetko bolo ok. prave preto som 

sa rozhodol opat pre fabiu combi 1.2 HTP. vrelo odporucam,ale je potrebne kupit aspon s 

el.oknami,ABS a 2 airbagmi.to je taky zaklad.klimu nemam,takze neviem posudit,ako sliape s 

klimou. jazdil som s nou po celej EU a co sa tyka spotreby,mimo mesta som spravil stale 

okolo 5 az 5,5 l,co je fakt super. ak mas este nejake otazky,tak mi mozes kludne napisat a ja ti 

odpoviem- sergejfero@post.sk  

 

[Zdroj: http://forum.autobazar.eu/ma-niekto-skusenosti-s-fabia-combi-z-z-v-t4323.html] 

 

Otázka, ktorú potenciálny záujemca o produkt zverejní na internete alebo sociálnej sieti, 

spúšťa celú reťaz odpovedí, ktoré sú zároveň reakciami na predchádzajúce informácie od 

ostatných prispievateľov do diskusie. Komunikácia má neformálny charakter. Diskusia sa 

postupne rozvíja a pribúdajú do nej texty, ktoré sú reakciami používateľov, ale i ľudí, ktorí 

nie sú vlastníkmi produktu, ale odovzdávajú sprostredkovanú skúsenosť. Písaná správa má 

charakter verbálneho prejavu. Autori príspevkov využívajú hovorový štýl, ktorý má znaky 

súkromného rozhovoru (napr. tykanie, výskyt hovorových a slangových výrazov, citosloviec, 

kontaktné výrazy). V texte sa nachádzajú subjektívne hodnotenia (nemusís sa bat, vrelo 

odporucam, auticko Ti bude sliapat ako hodinky, dalsou vyhodou je...), ktoré majú v reklam-

nej komunikácii vo vzťahu k príjemcovi významnú funkciu. Recipient nadobúda pocit, že 

informáciu poskytuje používateľ, ktorý má s produktom osobnú skúsenosť. Správa pôsobí na 

čitateľa dôveryhodne, tento pocit podporuje aj samotný charakter textu. V reklamnej komu-

nikácii zohrávajú pozitívne informácie významnú úlohu, pretože na percipienta pôsobia ako 

argumenty. Ich účinnosť podporujú aj upozornenia na nedostatky produktu, ktoré majú v nie-

ktorých prípadoch zjemňujúci význam a v texte fungujú ako eufemizmy (takto raketa to nie 

je; keď ho naložíš nie je to až také hrozné; až na výbavu no a sem tam by sa zišiel väčší 

kufor...). V komunikáte sa potláča prirodzená oficiálnosť prejavu. Absentuje vykanie – jazy-

ková a štylistická úroveň textu a výber lexikálnych prostriedkov zodpovedajú súkromnej ko-

munikácii, ktorá nekorešponduje s verejným prejavom. Účastníci komunikácie si automaticky 

mailto:sergejfero@post.sk
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tykajú bez ohľadu na mnohé aspekty, ktoré by v komunikácii face to face zohrávali významnú 

úlohu (skutočnosť, že komunikanti sa nepoznajú; vek; prostredie, v ktorom sa komunikácia 

realizuje). Texty sú z pravopisného hľadiska na nízkej úrovni a sú charakteristické vysokým 

výskytom slangových, hovorových i skratkových výrazov. Preferuje sa univerbizácia, potláča 

sa používanie diakritiky (čo do istej miery ovplyvňuje snaha o rýchlu komunikáciu, ktorá 

zapríčiňuje jej vypúšťanie pri písaní správ tohto typu na diskusných fórach, v e-mailoch a sms 

správach), písania veľkých písmen i používanie medzier v texte. Naopak, uplatňovanie inter-

punkcie nadobúda nové významy. Často sa stretávame s redundantným používaním niekto-

rých znamienok, najmä výkričníka, ktorý signalizuje dôležitosť sprostredkovanej informácie 

a nahrádza dôraz. Text sa prerušuje využívaním apoziopézy a proziopézy. Interpunkcia sa 

využíva na emotikony, tzv. „smajlíky“, ktoré sú zhlukom znakov alfanumerickej klávesnice 

a v komunikácii nadobúdajú nový význam súvisiaci s výrazom tváre, ktorá vyjadruje typ 

emócie. V našom prípade sa stretávame s ikonickými znakmi tvárí, ktoré „smajlíky“ nahrá-

dzajú a sú súčasťou znakovej sústavy vybraných fontov (napr. ). Ich prítom-

nosť v texte vnáša do komunikácie emocionálny rozmer a vyjadruje stav vysielateľa, resp. 

príjemcu informácie (porov. J. Rusnák, 2002). V našom prípade ich výraz môže súvisieť aj 

s príjemcom správy a jeho emocionálnym stavom, ktorý zodpovedá čítaniu správy, resp. 

vyjadruje stav po skúsenosti s produktom. Zo štylistického hľadiska texty na internete 

kopírujú verbálne prejavy. Výpovede tvoria dlhé zložené súvetia, v ktorých sú jednotlivé vety 

spájané veľkým počtom priraďovacích i podraďovacích spojok. V mnohých prípadoch sa 

striedajú pozitívne a negatívne informácie o produkte, ktoré sú podnetom na ďalšie príspevky 

do diskusie. K vysielateľovi prvej otázky sa tak nakoniec dostáva prostredníctvom internetu 

široké spektrum údajov, ktoré buď v plnom rozsahu, alebo len okrajovo, súvisia s pôvodnou 

otázkou. Texty v niektorých bodoch vykazujú podobné znaky ako teleshoppingová reklama. 

Podobnosť vidíme najmä v prezentácii osobnej skúsenosti, ktorá má pre príjemcu takejto 

informácie veľký vplyv a podieľa sa na rozhodovaní o kúpe produktu. Veľkou nevýhodou 

takto sprostredkovaných informácií je, že príjemca nevie, kto je reálnym vysielateľom správy 

(okrem prípadov, keď si prostredníctvom internetu vymieňajú skúsenosti známi ľudia), 

pretože informácia môže byť zverejnená ako reklamná správa, ktorá pracuje s jazykovými 

i psychologickými prostriedkami zámerne tak, aby pôsobila na príjemcu dôveryhodne 

a vyvolávala dojem osobnej skúsenosti zákazníka. Príjemca reklamnej správy sa teda môže 

aktívne zapojiť do procesu odovzdávania informácií, ktoré môžu na jednej strane podporiť 

predajnosť produktu, na strane druhej ju môžu ohroziť. 
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Okrem takejto formy získavania informácií môže príjemca nadviazať komunikáciu 

s firmou, ktorá stojí v pozícii zdroja. Komunikácia prebieha štandardnými formami, ale infor-

mácie o produkte môže cieľová skupina získať nielen z reklamného posolstva (ktoré môže 

byť primárnym zdrojom informácií), ale aj zo sekundárnych zdrojov, ktoré príjemca v mno-

hých prípadoch považuje za hodnoverné, pretože osobná skúsenosť iného zákazníka s pro-

duktom pôsobí na percipienta presvedčivejšie.  

Komunikácia sa realizuje opäť viacstupňovo. Pozícia príjemcu sa mení. Preberá 

komunikačnú aktivitu a v procese vystupuje ako zdroj, pričom pravidlo spätnej väzby platí len 

v prípade, že príjemca nadviaže komunikáciu s firmou, ktorá vyslala reklamnú správu, resp. 

s obchodom, ktorý produkty firmy predáva. V ostatných prípadoch správu, ktorá je nositeľom 

reklamných prvkov, vysiela prostredníctvom masovej (napr. zverejnenie sťažnosti prostred-

níctvom masového média), interpersonálnej komunikácie (napr. osobný rozhovor s priateľom, 

členom rodiny atď.) a internetu (písomná e-mailová správa, zverejnenie informácie na blo-

goch a diskusných fórach) smerom k novým príjemcom.  
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Schéma č. 4 – Zmena pozície prijímateľa v komunikačnom procese 

 

 Rovnako by sme mohli komunikačnú situáciu znázorniť aj v prípade, že obsahom 

správy by nebol reklamný text, ale príjemca by touto formou vyjadril svoju negatívnu skúse-

nosť so zakúpeným produktom. Príjemca sa môže stať zákazníkom, ktorý „varuje“ – upozor-

ňuje firmu na nedostatok, chybu. Ak firma na jeho výzvy nereaguje a nedochádza k náprave, 

zákazník môže zmeniť svoju rolu na „ničiteľa“ a na internete, resp. v médiu (napr. prostred-
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níctvom televíznych relácií Reportéri, Paľba, Lampáreň a pod.) zverejniť informáciu o zlyha-

ní zakúpeného výrobku alebo služby, a tak poškodiť meno produktu a následne aj firmy 

a značky (Horáková, I. – Stejskalová, D. – Škapová, H., 2008). V prípade, že zákazník využi-

je možnosť zverejniť správu prostredníctvom masmédia, komunikačný proces sa bude 

realizovať podľa modelu masovej komunikácie J. Vaňka (1999, s. 160) platného pre oblasť 

žurnalistiky. Správa sa teda šíri od zákazníka smerom k masmédiu, ktoré ju prekóduje a ďalej 

sprostredkuje masovému príjemcovi. V prípade, že odvysielanú reláciu percipuje, správa sa 

šíri ďalej formou interpersonálnej komunikácie (ústna, písomná). V pozícii príjemcu potom 

stojí okruh rodiny a známych. Tí môžu informáciu šíriť ďalej až do času, kým správa nestratí 

aktuálnosť a neprestane byť svojím obsahom pre komunikujúcich zaujímavá. Vzniká komu-

nikácia, v ktorej sa pozícia zdroja a príjemcu mení nie na princípe spätnej väzby, ale „komu-

nikačnej reťaze“.   
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Schéma č. 5 – Zmena pozície zdroja a prijímateľa pri odovzdávaní správy s negatívnym hodnotením 

produktu 
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Príklad: Zákazník si kúpil produkt propagovaný prostredníctvom Teleshoppingu, ktorý sa 

rozhodol v súlade s informáciami zverejnenými v reklame vrátiť. Reklamačné konanie však 

nemohol uskutočniť, pretože firma na tomto mieste mala iba označenie bez riadne fungujúcej 

kancelárie. Svoju skúsenosť zákazník oznámil masovokomunikačnej organizácii, ktorá „prí-

beh“ prekódovala a odvysielala formou audiovizuálneho príspevku v televízii (napr. relácie 

typu Paľba, Lampáreň a pod.). Správa, ktorej iniciátorom bol na začiatku zákazník sa tak 

dostala k masovému príjemcovi. 

 Aj v tomto prípade môže do komunikačného procesu vstúpiť internet, prostredníctvom 

ktorého môže poškodený zákazník kontaktovať redaktorov relácií podobného typu a požiadať 

o riešenie problému a jeho zverejnenie v masmédiu, resp. šíriť informácie cez sociálne siete.  

Komunikácia tak má opäť viacstupňový rozmer.  

 

2) Zákazník v pozícii spoluautora produktu 

 Hľadanie nových foriem komunikácie vo vzťahu firiem k cieľovým skupinám pri-

nieslo v tejto oblasti zmenu. Zadávateľ v snahe zmeniť percipienta na reálneho zákazníka 

ponúka príjemcovi možnosť aktívne vstúpiť do procesu realizácie produktu. Organizácia ako 

aktívny komunikant v rámci svojho marketingového programu prostredníctvom reklamných 

posolstiev ponúka zvolenému segmentu trhu možnosť podieľať sa do istej miery na vzniku 

produktu, ktorý je cieľovej skupine v konečnom dôsledku ponúknutý. Výzva na túto činnosť 

tvorí obsah reklamnej správy a môže sa stať zároveň reklamným argumentom firmy, ktorým 

sa môže odlíšiť od konkurencie a ponúknuť stálemu klientovi v rámci vernostných progra-

mov, resp. potenciálnemu zákazníkovi niečo nové, originálne, netradičné.  

 Odoslanie reklamnej správy sa realizuje tradičnými reklamnými prostriedkami najčas-

tejšie prostredníctvom masovej komunikácie. Zmena nastáva v komunikácii, ktorá je reakciou 

na reklamné posolstvo. Zákazník dostáva príležitosť stať sa „spoluautorom“ produktu, 

prezentovať svoju „individualitu a značku“ (Horáková, I. – Stejskalová, D. – Škapová, H., 

2008, s. 23-24) a „vtlačiť“ ju do podoby produktu, ktorý si následne kúpi. Takýto produkt 

uspokojuje v príjemcovi okrem iných potrieb aj potrebu sebarealizácie a sebaprezentácie, 

ktoré stoja v Maslowovej pyramíde potrieb na najvyššom stupni, a zvyšuje tým svoju 

hodnotu, ktorá je pre užívateľa istou „nadstavbovou zložkou“. 

Príklad:  

1) Slovenská sporiteľňa v rámci svojej reklamnej kampane v roku 2007 ponúkla príjemcom 

možnosť vytvoriť si návrh dizajnu platobnej karty, ktorá je súčasťou služby ponúkanej touto 

finančnou inštitúciou.  
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“Od decembra platobné karty s dizajnom podľa želania klienta Slovenská sporiteľňa od 

decembra ponúka klientom možnosť pripraviť si vlastný dizajn platobnej karty. Záujemcovia 

o kartu s vlastným dizajnom si môžu na stránke www.vlastnakarta.sk navrhnúť, ako má ich 

karta vyzerať, pričom si majú možnosť použiť vlastný obrázok alebo si vybrať niektorý 

z ponúkaných motívov. Pre vlastný dizajn karty sa môžu klienti rozhodnúť nielen pri žiadosti 

o vydanie novej karty, ale aj pri jej prevydávaní. Od decembra 2007 do konca januára 2008 

je táto služba bezplatná.”  [Zdroj: http://www.slsp.sk/Clanok/sk/zaujem-klientov-slovenskej-

sporitelne-o-elektronicke-bankovnictvo-rastie-podporit-ho-maju-novinky-vlastny-dizajn-karty -a-sms-

kluc/zaujem_klientov_slovenskej_sporitelne_o_elektronicke_bankovnictvo_rastie 

_podporit_ho_maju_novinky_vlastny_dizajn_karty_a_sms_kluc.html]  

„Navrhnite si debetnú kartu s vlastným dizajnom! 

Vyberte si zo štyroch typov debetných kariet. V ďalšom kroku si na kartu môžete vložiť vlast-

ný obrázok a navrhnite si dizajn vašej debetnej karty.“ 

[Zdroj: https://www.vlastnakarta.sk/allaboutme/designer/slsp/debit_index.html]  

 

Finančná inštitúcia prostredníctvom reklamy v masmédiách i na internete vyzvala svojich 

i potenciálnych klientov, aby si navrhli debetnú kartu s vlastným dizajnom. Text, ktorý zve-

rejnila Slovenská sporiteľňa na internete, príjemcovi ponúka možnosť voľby. Použitím výra-

zov „ponúka možnosť, si môžu navrhnúť, majú možnosť použiť a vybrať si, môžu sa rozhod-

núť“ vysielateľ potláča apelatívny charakter svojej ponuky a vytvára príjemcovi priestor na 

„zváženie“. V texte sa opakovane pracuje s modálnym slovesom „môcť“ a neurčitkom, ktoré 

vyjadrujú možnosť deja. Naopak, reklamný komunikát zverejnený v masmédiách (print, tele-

vízia) potláča možnosť voľby a preferuje apelatívnosť, ktorá je prítomná v imperatívnom tva-

re slovies „navrhnite, vyberte“. 

2) Výrobca ručne maľovaných kravát ponúka svojim zákazníkom možnosť navrhnúť si vzor 

kravaty, ktorú si následne kúpi a ktorá je jedinečným a originálnym doplnkom nositeľa 

(príspevok odvysielaný v relácii Svet v obrazoch, STV 1, 28. 2. 2010, 11.25 hod.). Zároveň sa 

v rámci ústnych komunikačných situácií nositeľa môže stať reklamou na firmu, ktorá kravatu 

vyrobila, alebo si ju zákazník môže navrhnúť tak, aby kravata propagovala jeho vlastnú firmu 

a v ďalších komunikačných situáciách vystupovala ako „kreatívna“ reklamná správa. 

 

 

 

http://www.slsp.sk/Clanok/sk/zaujem-klientov-slovenskej-sporitelne-o-elektronicke-bankovnictvo-rastie-podporit-ho-maju-novinky-vlastny-dizajn-karty%20-a-sms-kluc/zaujem_klientov_slovenskej_sporitelne_o_elektronicke_bankovnictvo_rastie%20_podporit_ho_maju_novinky_vlastny_dizajn_karty_a_sms_kluc.html
http://www.slsp.sk/Clanok/sk/zaujem-klientov-slovenskej-sporitelne-o-elektronicke-bankovnictvo-rastie-podporit-ho-maju-novinky-vlastny-dizajn-karty%20-a-sms-kluc/zaujem_klientov_slovenskej_sporitelne_o_elektronicke_bankovnictvo_rastie%20_podporit_ho_maju_novinky_vlastny_dizajn_karty_a_sms_kluc.html
http://www.slsp.sk/Clanok/sk/zaujem-klientov-slovenskej-sporitelne-o-elektronicke-bankovnictvo-rastie-podporit-ho-maju-novinky-vlastny-dizajn-karty%20-a-sms-kluc/zaujem_klientov_slovenskej_sporitelne_o_elektronicke_bankovnictvo_rastie%20_podporit_ho_maju_novinky_vlastny_dizajn_karty_a_sms_kluc.html
http://www.slsp.sk/Clanok/sk/zaujem-klientov-slovenskej-sporitelne-o-elektronicke-bankovnictvo-rastie-podporit-ho-maju-novinky-vlastny-dizajn-karty%20-a-sms-kluc/zaujem_klientov_slovenskej_sporitelne_o_elektronicke_bankovnictvo_rastie%20_podporit_ho_maju_novinky_vlastny_dizajn_karty_a_sms_kluc.html
https://www.vlastnakarta.sk/allaboutme/designer/slsp/debit_index.html
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3) Zákazník ako nositeľ reklamného posolstva 

 Príjemca, ktorý sa na základe reklamnej správy, resp. akéhokoľvek iného podnetu 

rozhodol kúpiť si ponúkaný produkt, sa realizáciou nákupu výrobku alebo služby stáva 

klientom firmy. Pozícia zákazníka sa vďaka marketingovým aktivitám firmy rozširuje v mno-

hých prípadoch o pozíciu „nositeľa reklamného posolstva“, pretože zákazník si kúpi výrobok 

označený logom zastupujúcim produktovú alebo firemnú značku (napr. značka Nike, Adidas, 

Puma a iné na športovom oblečení a obuvi; vystupovanie skokanov na lyžiach na stupne 

víťazov aj s lyžami otočenými značkou smerom ku kamerám vo vysielaní športových 

prenosov). Tlak reklamných komunikátov na cieľové skupiny je taký veľký, že zákazník pri 

nákupe zámerne uprednostňuje značkové výrobky pred neznačkovými nielen z dôvodu kva-

lity, ktorú značka reprezentuje, ale aj z dôvodu prestíže, imidžu, statusu v sociálnej skupine 

atď. Reklamy neponúkajú už len produkt, ale ponúkajú príjemcovi uspokojenie nenaplnenej 

túžby, ktoré dosiahne nákupom a aktívnym využívaním značkového produktu. Zákazník si 

svoju pozíciu nositeľa reklamnej značky neuvedomuje, resp. sa do nej stavia dobrovoľne, so 

značkou sa stotožňuje a posúva reklamné posolstvo ďalej nielen nosením značky na výrobku, 

ale aj šírením pozitívnych správ
48

 o produkte vo svojom okolí. Zároveň vstupuje do ďalšieho 

stupňa komunikácie, v ktorom stojí v pozícii autora reklamnej správy. Šírenie pozitívneho 

(i negatívneho) reklamného posolstva v rámci sociálnych skupín blízkych osobe autora správy 

(rodina, priatelia, kolegovia) pôsobí v takomto prípade na príjemcu veľmi dôveryhodne. 

Okrem toho sa zákazník (cieľová skupina) môže stať držiteľom akéhokoľvek reklamného 

predmetu (pero, igelitová taška, tričko, prívesok na kľúče, žetón do nákupného vozíka a pod.) 

označeného logom firmy, ktoré v bežnom živote aktívne využíva a stáva sa tak zároveň 

nositeľom reklamy.  

 Komunikačný proces je v prípade, že zákazník je nositeľom značky i šíriteľom nových 

informácií o produkte, viacstupňový. Nositeľ reklamnej informácie (značky firmy, produktu) 

v procese komunikácie môže stáť v pozícii zdroja, ktorý nie je kódovateľom správy a pred-

stavuje kanál, cez ktorý sa informácia šíri ďalej k novým príjemcom, alebo sa stáva zdrojom, 

ktorý je zároveň aj autorom správy.  

 Z textového hľadiska sa najčastejšie stretávame s využitím vlastných mien, ktoré prí-

jemcu odkazujú na produkt, firmu, resp. logo, značku. V niektorých prípadoch sú napr. rek-

lamné tričká doplnené logom, resp. iným obrazom a rozšírené o prvok s funkciou získavania 

pozornosti recipientov.  

                                                 

 
48

 Správa o produkte môže byť, samozrejme, i negatívna, vtedy hovoríme o negatívnej forme reklamy. 
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Príklad: Počítačová firma Tempest sa spojila s firmou UNIT. Pri tejto príležitosti dali firmy 

vyrobiť pre svojich zamestnancov reklamné tričká, ktoré mali na prednej strane logo spoloč-

nosti Tempest s textom „Tempest powered by UNIT“ (Tempest posilnený o UNIT). Na zadnej 

strane trička text pokračoval už v slovenskom jazyku „...spolu sme lepšejší ;-)“. Firma na 

jednej strane poukázala vecným spôsobom na spojenie dvoch spoločností, na druhej strane 

pracuje s expresívnym (humorným) prvkom, ktorý vychádza z nesprávneho stupňovania ad-

jektíva „dobrý“ a práce s interpunkciou (emotikonom). Proziopéza na začiatku výpovede a ná-

sledne „smajlík“ na jej konci. Príslovka „spolu“ je zo sémantického hľadiska pre porozumenie 

podstatná, pretože do istej miery naznačuje dôvod vzniku celej reklamnej výpovede. 

 

4) Virtuálny svet v reklamnej komunikácii 

Súčasná technológie umožňujú reklamnej komunikácii na dosiahnutie svojich cieľov 

využívať aj virtuálny priestor. Ľudia stojaci v pozícii potenciálnych príjemcov, ktorých podľa 

charakteristík firmy zaraďujú do rôznych segmentov trhu vyšpecifikovaných na základe 

ponuky produktov, vstupujú prostredníctvom internetu do priestoru fiktívnej reality, prijímajú 

tu novú identitu a „žijú“ tu svoj „nový“ život. Jedným z takýchto virtuálnych svetov je 

napríklad Second Life, v ktorom môže „hráč“, ktorý sa v hre stáva cieľovou skupinou a prí-

jemcom reklamných správ, vstupovať aktívne do hry. V rámci „nového“ virtuálneho života sa 

správa rovnako ako v skutočnom živote a uspokojuje svoje potreby a túžby aj nákupom 

produktov. Pre reklamnú komunikáciu sa tu vytvára nový priestor, v ktorom môžu reálne 

firmy vybudovať virtuálne prevádzky, značkové obchody a osloviť potenciálnych klientov, 

ktorí so svojou novou identitou menia nákupné správanie a realizujú nákupy. Do hry môže 

hráč vstúpiť po zakúpení meny platnej vo virtuálnom svete za skutočné peniaze. 

 Hra je pre verejnosť sprístupnená od roku 2003 a počty užívateľov sa počítajú v milió-

noch. Každý hráč si vo svojom novom živote postavičky – avatara, s ktorou sa stotožňuje, 

môže nájsť zamestnanie, môže sa realizovať v činnostiach, na ktoré by sa v skutočnom živote 

neodhodlal, napríklad v oblasti podnikania, plnenia tajných plánov a môže zarábať skutočné 

peniaze (http://www.second-life.sk/).  

Autori potenciálnych hráčov získavajú prostredníctvom internetovej stránky textom: 

„Avatar sa stane Vaším druhým JA! Chceli ste vždy zhubnúť, zoznámiť sa s ľuďmi z druhého 

konca planéty alebo vyzerať ako filmová hviezda? Nič nie je nemožné, stačí navštíviť virtuál-

ny svet. Dýchnite aj vy svojej malej postavičke život, môžete ju vybaviť luxusným šatníkom, 

skvelou postavou a zdokonaľovať a zdokonaľovať.... Jedným z dôvodov prečo podnikať v SL je 

jednoduchosť – žiadne dane, žiaden finančný úrad, kontroly... Stačí, keď máte vysnený cieľ, 

http://www.second-life.sk/
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v čom sa chcete zviditeľniť a hurá do toho. Môžete napríklad začať kúpou pozemku, alebo 

miesta kde sa rozhodnete svoje ciele uskutočniť. Obchody s oblečením, kadernícke salóny, lu-

xusné reštaurácie, kaviarne, fitnescentrá, verejné domy... Nájdete ich v SL tisíce a tak neza-

budnite, že ak chcete uspieť musíte niečím zaujať. Na začiatok aspoň vynikajúcim miestom – 

niekde "kde to žije". A hlavne musíte donútiť bežných hráčov SL, aby míňali svoje lindeníky 

práve u Vás!!! (http://www.second-life.sk/zarobok.html). V ďalších reklamných textoch propa-

gujúcich hru nachádzame argumenty (prevažne emocionálneho charakteru) a apely, ktoré do 

istej miery tlačia na príjemcu prostredníctvom jeho „nenaplnených prianí“ a vyzývajú ho 

k účasti v hre. 

Zvyšujúci sa počet hráčov počas ostatných rokov vytvára priestor pre reklamnú komu-

nikáciu firiem mimo reálneho života, ktoré do hry vstúpili v rámci svojich marketingových 

plánov a prostredníctvom virtuálneho sveta si osvojujú nových potenciálnych klientov, získa-

vajú si ich a predávajú im svoj tovar. Komunikácia medzi firmou a klientom prebieha štan-

dardnými formami, špecifické však pre ňu je, že sa realizuje vo virtuálnom svete internetu.  

 

5) Nástroje corporate identity v komunikácii 

Komunikácia je v rámci systému integrovanej marketingovej komunikácie v úspeš-

ných firmách do detailov prepracovaná a viazaná na prvky firemnej identity, ktoré ju výrazne 

ovplyvňujú a podporujú kvalitu zvolenej komunikácie. Corporate identity predstavuje 

jednotný štýl firmy vo vzťahu k verejnosti, ale i do vnútra firmy. Je to súhrn všetkých javov, 

ktoré robia firmu unikátnou a odlišujú ju od ostatných firiem (Křížek – Crha, 2008, s. 116). 

Ak firma vo svojej komunikácii využíva tento nástroj, firemná identita ovplyvňuje akýkoľvek 

typ komunikácie, ktorú firma realizuje. Horáková, Stejskalová a Škapová (2008, s. 58-59) na 

základe využívania corporate identity ako nástroja, ktorý má nielen posilniť pozíciu firmy vo 

vzťahu ku konkurencii, ale zároveň podporiť jej ľahkú identifikáciu vo vzťahu k segmentu 

trhu, vyčleňujú tri typy firiem, ktoré v rámci svojej komunikácie (vnútornej i vonkajšej) 

pracujú s nástrojmi firemnej identity: 

 firmy, ktoré tejto problematike nevenujú dostatočnú pozornosť a ohrozujú tak svoje 

postavenie na trhu, 

 firmy, ktoré majú vypracované nástroje CI, ale nevyužívajú ich, resp. tieto nástroje už 

nevystihujú zameranie firmy, 

 firmy, ktoré naplno využívajú všetky nástroje firemnej identity a výrazne tak podpo-

rujú svoje fungovanie na trhu. 

http://www.second-life.sk/zarobok.html
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K firmám, ktoré systematicky využívajú nástroje CI a výrazne tak podporujú fungo-

vanie na našom trhu, patria aj mobilní operátori Orange, T-mobil, O2, ktorí majú zároveň 

najväčší podiel reklamy na trhu
49

, ale i automobilové spoločnosti, obchodné reťazce a pod. 

Využívanie tohto nástroja nie je viazané len na reklamnú komunikáciu, ale na akúkoľ-

vek komunikáciu firmy, ktorú realizuje vo vzťahu k svojim zamestnancom aj vo vzťahu 

k reálnym i potenciálnym klientom. Corporate identity vychádza z jednotného štýlu nástrojov, 

ktoré systematicky uplatňuje vo všetkých formách komunikácie. Systematické využívanie 

nástrojov firemnej identity, ku ktorým zaraďujeme dizajn firmy, jej kultúru, komunikáciu 

a produkty spoločne označované ako firemný imidž (Křížek, Z. – Crha, I., 2008), firme 

prinášajú mnoho výhod. Najväčšou z nich je už spomínaná ľahká a rýchla identifikácia 

verejnosťou, odlíšenie sa od konkurenčných firiem a zvýšená miera zapamätateľnosti 

komunikátov, ale aj zmysluplnosť, obľuba, možný prenos, adaptabilita a možnosť ochrany 

značky (Banyár, M., 2017).  Nástroje sa prispôsobujú týmto faktorom a ich charakter je od 

nich závislý. 

Forma i obsah nástrojov sa mení zriedkavo. Ich zmena je vyvolaná najčastejšie 

zmenou zamerania firmy, prehodnotením nástrojov CI, zmenou cieľových skupín, ponuky 

produktov, prostredia, v ktorom sa komunikácia realizuje, globalizácii a podobne. "Vhodne 

zvolená kombinácia prvkov značky vytvára ucelený súbor, ktorý reprezentuje značku a vytvá-

ra jednotné asociačné reťazce, vyvolávajúce želané názory a pocity vo vedomí spotrebiteľov." 

(Banyár, M., 2017, s. 109). 

K zmene napr. farebnosti firmy i jej produktov môže dôjsť vo vzťahu ku krajine, 

v ktorej firma podniká. Kultúrne danosti krajiny ovplyvňujú využívanie farieb na reklamné 

účely, pričom sa vychádza zo znakovosti farieb. Minimalizuje sa využívanie farieb, ktoré sú 

v krajine viazané na prejavy smútku (Japonsko – biela, Grécko – fialová), dochádza 

k zmenám reklamných textov CI, ktoré sa upravujú tak, aby rešpektovali jazykové danosti 

krajiny i jej kultúrne, resp. politické špecifiká. 

Príklady: Firma Helen Curtis vo Švédsku zmenila názov šampónu z Every Night na Every 

Day, pretože Švédi si umývajú vlasy ráno. Automobilová spoločnosť Rolls-Royce na 

nemeckom trhu nepoužíva názov Silver Mist, pretože „Mist“ v nemčine znamená „hnoj“ 

(Kotler, 2007, s. 290). 

Komunikácia viazaná na reklamu a propagáciu z nástrojov CI najčastejšie využíva 

názov firmy, reklamný slogan, znelku, logotyp, firemné farby, font a symbol. Štandardizo-

                                                 

 
49

 Pri tomto tvrdení vychádzame zo štatistík, ktoré bývajú pravidelne zverejňované v mesačníku Stratégie. 
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vané formy komunikácie sú definované v dizajn manuáloch a komunikačných manuáloch 

firiem, ktoré predpisujú, ako sa má komunikácia vo vzťahu k verejnosti i medzi zamestnan-

cami vo vnútri firmy realizovať, ako majú vyzerať jednotlivé komunikáty atď. Manuály sa 

precízne uplatňujú pri kódovaní správ akéhokoľvek typu: leták, hlavičkový papier, prospekt, 

reklama v masmédiách, e-mailové správy, ale i telemarketing. Správa, ktorá vzniká pre potre-

by masovej (napr. audiovizuálna reklama a tlačená reklama) i interpersonálnej komunikácie 

(napr. osobný predaj a telemarketing), je z väčšej časti z hľadiska obsahu i formy štandardizo-

vaná. Pracovník firmy je pri kódovaní správy v rámci osobného rozhovoru napríklad s klien-

tom face to face, telefonického rozhovoru i directmailu vo veľkej miere ovplyvnený nástrojmi 

CI a popiera sa spontánnosť, prirodzenosť a jedinečnosť jeho osobného prejavu charakteris-

tická pre interpersonálnu komunikáciu.  

Systematické budovanie nástrojov CI v niektorých prípadoch využíva vo svoj pros-

pech i konkurenčná spoločnosť, ktorá do svojich komunikátov môže zaradiť prvky CI firiem 

podnikajúcich v rovnakej oblasti na dosiahnutie vlastných cieľov reklamy bez toho, aby vo 

svojich reklamách použili názov konkurenčnej firmy. Výhoda vybudovanej firemnej identity 

sa tak stane nástrojom, ktorý môže komunikovať v neprospech samotnej firmy. 

Príklad: Telefonica O2 sa v médiách prezentovala kampaňou, v rámci ktorej využíva farby 

konkurenčných operátorov (ružová – T-mobil a oranžová – Orange) ako prvok odkazu na 

tieto spoločnosti.  

 

 

Obr. č. 1 – Bilbord spoločnosti Telefonica O2 s využitím farebného prvku z CI spoločnosti Orange 

Slovensko 

Zdroj: http://img.ihned.cz/attachment.php/650/19880650/AvI6bu5NFHnhUrD89k7wQ3OGCqdxKcRt/orange-

o2_v.jpg 

http://img.ihned.cz/attachment.php/650/19880650/AvI6bu5NFHnhUrD89k7wQ3OGCqdxKcRt/orange-o2_v.jpg
http://img.ihned.cz/attachment.php/650/19880650/AvI6bu5NFHnhUrD89k7wQ3OGCqdxKcRt/orange-o2_v.jpg
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Textová zložka komunikátu „Vyskúšajte už niečo iné“ je umiestnená do dvoch fareb-

ných polí. Čierne pole s oranžovým textom zastupuje spoločnosť Orange, ktorá tieto farby 

využíva ako identifikačný znak. Modré pole s bielym textom je charakteristické pre spo-

ločnosť Telefonica O2, ktorá v komunikáte zároveň uvádza aj ďalšie identifikačné znaky 

v podobe vlastných mien („Telefonica company, O2“). Slovo „vyskúšajte“ ako výzva na čin-

nosť cieľovej skupiny je zámerne umiestnené do farebných polí zastupujúcich obe spoloč-

nosti, pričom začiatok slova lokalizovaný v čiernom poli jasne naznačuje, že príjemca sa má 

odhodlať na zmenu. Hranica naznačená roztrhnutým papierom je tiež účelová. Jej prítomnosť 

môže cieľová skupina dekódovať ako zrušenie zmluvy s operátorom. Význam je jasne odo-

vzdávaný vo viacerých rovinách, pričom prevládajúca modrá farba ako identifikačný znak 

spoločnosti Telefonica O2 signalizuje správnosť voľby. Všetky prvky v komunikáte, ktoré sa 

podieľajú na odovzdávaní tohto významu, sú v rozpore so zásadami tvorby reklamy i Etic-

kého kódexu Rady pre reklamu (ďalej len RPR). Spoločnosť Orange preto požiadala Komisiu 

RPR o posúdenie reklamného komunikátu. „Komisia po posúdení všetkých relevantných 

podkladov dospela hlasovaním k záveru, že bilbordy a printy sú v rozpore s Etickým kóde-

xom, pretože vo vizuálnom stvárnení útočia na konkurenciu pri využití firemnej identity 

konkurenčnej spoločnosti spôsobom, ktorý môže spoločnosť diskreditovať. Televízny spot 

však v rozpore s kódexom nie je.“ (http://www.mobilmania.sk/bleskovky/ kampan-o2-vyskusajte-

uz-nieco-ine-mohla-poskodit-konkurenciu/sc-4-a111171/default.aspx) 

 Firmy môžu vďaka prvkom CI odovzdať príjemcovi aj nový nadstavbový význam.  

Príklad: Spoločnosť Galan, ktorá podnikala na Slovensku v oblasti predaja nábytku zverej-

nila bilbordy, na ktorých sa názov firmy stáva súčasťou nového slova.  

 

 

Obr. č. 2 – Bilbord firmy Galan; Zdroj: http://www.nabytokgalan.sk/?kat=2 

 

http://www.mobilmania.sk/bleskovky/kampan-o2-vyskusajte-uz-nieco-ine-mohla-poskodit-konkurenciu/sc-4-a-111171/default.aspx
http://www.mobilmania.sk/bleskovky/kampan-o2-vyskusajte-uz-nieco-ine-mohla-poskodit-konkurenciu/sc-4-a-111171/default.aspx
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Reklamný komunikát na odovzdanie informácie využíva argument ako nástroj podpory 

predaja „Výpredaj – zľavy až do -70 %“, farby (oranžová, modrá), ktorými sa firma 

prezentuje, a meno spoločnosti „GALAN“, ktoré je súčasťou textu s významom „garantujeme 

najnižšie ceny nábytku“. Lexéma „GALANtujeme“ s formálnym vyzdvihnutím názvu firmy 

verzálkami má vlastnosti paronyma a okazionalizmu. Zámenou jednej hlásky autor textu 

dokázal odovzdať príjemcovi dva významy: názov firmy a garanciu. Zároveň slovo pôsobí 

príležitostne, viaže sa na kontext a vzniká účelovo pre konkrétnu príležitosť. J. Mistrík (2002, 

s. 124) charakterizuje okazionalizmy ako neočakávané prvky aktuálneho jedinečného textu 

viazané na moment reči, v ktorom sa chce autor vyjadriť osobitným spôsobom. Napriek tomu, 

že správa je sprostredkovaná písomne a absentuje väzba na aktuálny prehovor, slovo vykazuje 

znaky okazionalizmu, ktoré vidíme v jedinečnosti, príležitostnom použití a vzniku a zániku 

slova v spojení s reklamou. Reklamný komunikát teda môže pôsobiť na cieľovú skupinu 

originálne a tvorivo aj v prípade, že opakovane pracuje s rovnakými prvkami firemnej 

identity. 

 

6)  Reklamná správa vysielaná ako súčasť rozhlasového a televízneho programu 

 Vysielanie rôznych druhov programov v rozhlase a televízii je v súčasnosti sprevá-

dzané reklamami.
50

 Z hľadiska odovzdávania reklamnej správy sa stretávame s tromi možnos-

ťami, ktoré upravuje zákon o vysielaní a retransmisii (http://www.kras.sk/index. php?vyszakon):  

 Reklamná správa je vysielaná v rámci reklamného bloku, ktorý musí byť od ostatného 

vysielania oddelený zvukovou alebo zvukovo-obrazovou zvučkou.  

 Reklamná správa môže byť v prípade sponzorstva, ako jedného z nástrojov marke-

tingovej komunikácie, vysielaná priamo pred a po vysielaní programu bez zaradenia 

do reklamného bloku a bez upozornenia na vysielanie reklamy zvučkou.
51

  

 Reklamná správa alebo umiestnenie produktu v audiovizuálnom diele sa stáva súčas-

ťou vysielaného programu (product placement).
52

  

                                                 

 
50

 Špecifické postavenie má vysielanie reklám pred premietaním filmu v kine, ktoré má z hľadiska šírenia 

reklamnej správy výhodu v tom, že príjemca sa počas percepcie nachádza v takmer „bezpodnetovom“ prostredí 

(je obmedzený miestom, tmou, absenciou vonkajších ruchov). 
51 Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup ani prená-

jom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami 

o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch (http://www.kras.sk/index. php?vyszakon).  
52

 Program môže byť prerušený reklamným vysielaním len v súlade s podmienkami zákona o vysielaní a retrans-

misii. 

http://www.kras.sk/index.%20php?vyszakon
http://www.kras.sk/index.%20php?vyszakon
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V bode 1. komunikačný proces prebieha štandardným spôsobom. Televízna stanica 

vysiela reklamný blok pred, počas, resp. po vybranom programe a masový príjemca ho môže 

percipovať a následne dekódovať.  

V bodoch 2. a 3. sa z hľadiska priebehu komunikačného procesu stretávame s vyňatím 

reklamnej správy z reklamného bloku. Takýto priebeh komunikačného procesu so sebou 

prináša pre zadávateľa (zdroj šírenia správy) niekoľko výhod. Reklama má v komunikácii 

výhodnejšie postavenie v tom, že jej „nekonkurujú“ reklamy vysielané v rámci reklamného 

bloku, a v tom, že je umiestnená tesne pred a za zvolený program, čo zvyšuje jej šance na per-

cepciu posolstva cieľovým segmentom. Ďalšou výhodou je, že zadávateľ (sponzor) správu 

umiestni v programe zámerne tak, aby zasiahla takú cieľovú skupinu, ktorá je rozhodujúca pre 

naplnenie jeho reklamného cieľa. Okrem toho sa produkt k príjemcovi dostáva nevtieravým 

spôsobom v rámci programu, ktorý si cieľová skupina dobrovoľne zvolila, a produkt „vystu-

puje“ v komunikačnej situácii, s ktorou sa príjemca môže stotožniť. 

Príklad: Značka Toyota a Hyundai vo vysielaní seriálu Panelák. Sponzori relácie Počasie. 

Umiestnenie značiek BMW, Rollex a Martini do série James Bond – agent 007. Sponzori 

vysielania športových prenosov a pod. 

V mnohých prípadoch sa správa obsahom a formou prispôsobuje programu, pred 

ktorým stojí, resp. počas ktorého a po ktorom sa vysiela (napr. reklama počas športových 

podujatí MS v hokeji, OH, MS vo futbale, pred počasím...).  

Príklad: Spoločnosť Heineken Slovensko sa počas MS vo futbale prezentovala kampaňou, 

„Corgoň – hrdý partner slovenských fanúšikov“. Audiovizuálna reklama prepojenie na futbal 

príjemcovi sprostredkúva hovoreným slovom a obrazom. Obrazová zložka vtipnou formou 

zachytáva fanúšikov futbalu sledujúcich zápas v reštauračnom zariadení, pričom väzbu na fut-

balový zápas dokumentujú dresy fanúšikov a ich postavenie, napodobňujúce strieľanie trest-

ného kopu. Zvuk zastupuje hlas komentátora. Výber textu so slovnými spojeniami „štandard-

ná situácia, chlapci treba vydržať, je to gól, víťazstvo je naše“ zrozumiteľne a jasne asociujú 

priebeh zápasu (http://www.youtube.com/watch?v=_n1bN4LdM6c&feature=related). Výber 

lexiky sa priamo viaže na cieľovú skupinu percipientov sledujúcich športové podujatia, ktorí 

jasne dekódujú reklamný odkaz i posolstvo. Prepojenie reklamy na program je teda zjavné 

a ľahko identifikovateľné.  

 

Záver 

Rôznorodosť spôsobov šírenia reklamných komunikátov vo vzťahu k cieľovým 

skupinám a snaha tvorcov reklám do istej miery obmedziť "imúnnosť" príjemcov na obrovské 

http://www.youtube.com/watch?v=_n1bN4LdM6c&feature=related
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množstvo reklamných posolstiev, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života, vedie 

k tomu, že sa mení nielen obsah týchto správ, ale aj ich forma a spôsob komunikácie. Analýza 

vybraných reklamných komunikátov a spôsobov ich šírenia k cieľovým skupinám nám 

umožnila "nahliadnuť" do procesu hľadania nových kreatívnych spôsobov oslovovania seg-

mentov trhu a snahy ich tvorcov meniť správanie príjemcov. Zmeny v komunikačnom 

procese a jeho modeloch vyvolané spôsobom šírenia reklamných posolstiev sú zaujímavé 

nielen vzhľadom na snahu vysielateľov správy meniť zaužívaný spôsob komunikácie, ale aj 

vzhľadom na skutočnosť, že príjemca sa v tomto procese stáva jeho aktívnou súčasťou a môže 

nielen vstupovať do procesu komunikácie v rôznych jej fázach, ale dokonca sa podieľať aj na 

podobe samotného produktu. Mení sa tak nielen spôsob/model komunikácie, ale zároveň 

narastá aj miera individualizácie a personalizácie produktov. 
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Faktory ovplyvňujúce proces tvorby reklamných textov                             

Factors affecting the process of creating ad text 

 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 

 

Abstrakt:  

Na proces tvorby reklamného textu vplýva niekoľko dôležitých faktorov. V subjektívnej 

rovine ide predovšetkým o intelektuálne, psychologické, lingvistické, sociologické či 

všeobecne osobnostné predpoklady samotného tvorcu. Predmetná práca sa zároveň zaoberá 

objektívnymi faktormi a limitmi kreatívnej práce v segmente marketingovej komunikácie. 

 

Kľúčové slová: Reklamný text. Textár. Kreativita. Reklamné posolstvo. Proces tvorby. 

Marketingová komunikácia. 

 

Abstract:  

There exist a lot of important factors in the process of creating an advertisement text. On the 

subjective level, it is primarily about the intellectual, psychological, linguistic, sociological or 

general personal assumptions of the creator himself. The author, at the same time, deals with 

some objective factors and limits of creative work within the marketing communication 

segment. 

 

Keywords: Text. Copywriter. Creativity. Advertising message. The process of creation. 

Marketing communication.  

 

Úvod 

V laickej verejnosti na tému reklamných textov, resp. všeobecne reklamy, často 

dominuje názor, že je to iba záležitosť dobrého nápadu a kreatívneho stvárnenia, v ktorom sa 

nešetrí superlatívmi či bombasticky znejúcimi tvrdeniami. Ďalším obľúbeným „mýtom“ na 

túto tému je presvedčenie, že dobrá reklama musí byť vtipná, aby sa človeku (v našom 

prípade recipientovi, čiže príjemcovi posolstva) okamžite dostala „pod kožu“. Každé z pred-

chádzajúcich tvrdení síce obsahuje aj zrnko pravdy, ale zďaleka nevystihuje podstatu a cha-

rakter reklamného posolstva. Jedno zo základných nepochopení, či doslova omylov pri posu-

dzovaní tvorivej reklamnej práce je aj jej stotožňovanie s umeleckou tvorbou, resp. s upred-
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nostňovaním kreatívnej zložky na úkor jej efektívnosti, ktorá sleduje predovšetkým prag-

matické ciele.  

 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?q=reklamn%C3%BD+text&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiqiZuC0p3ZAhVHJewKHXyZBCcQ_AUICigB&biw=1584&bih=742#imgrc=JtKnIpXOT

09acM 

 

Na rozdiel od umelca – napríklad spisovateľa – ktorý pri kreovaní svojho textu nie je 

obmedzovaný nijakými limitmi vyplývajúcimi zo zadania zadávateľa (značky, výrobcu 

a pod.), pri tvorbe reklamného posolstva musí jeho tvorca rešpektovať množstvo zásad 

a podmienok. Nesmieme zabúdať, že kreativita v reklame je vlastne „verejná komunikácia, 

ktorej cieľom je dosiahnuť zmenu postojov, názorov či hodnôt recipienta“(DEVITO, 2001, s. 

15). Proces tvorby reklamného posolstva si teda hneď na začiatku vyžaduje niekoľko 

sofistikovaných prípravných fáz a je závislý od množstva faktorov, vrátane osobných či 

osobnostných predpokladov ich tvorcov. Pokúsime sa pomenovať a priblížiť tie najdôle-

žitejšie, predovšetkým z oblasti tvorby reklamných textov. 

 

Vybrané psychologické faktory ovplyvňujúce kreatívny proces 

Reklamný text je kľúčovou zložkou reklamného posolstva a na svojho tvorcu kladie 

množstvo nárokov. Crha a Křížek medzi ne radia napríklad schopnosť formulovať myšlienky, 

vžiť sa do rozpoloženia klienta, vzťah k jazyku, ale aj nápaditosť, široké vzdelanie, zmysel 

pre humor, obchodné cítenie, schopnosť pracovať v tíme a pozitívny vzťah k predmetu 

reklamy  (CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012, s. 76).  

Reklamná komunikácia totiž patrí k činnostiam interdisciplinárnej povahy, hoci je 

v očiach verejnosti často bagatelizovaná, akoby jediným predpokladom k jej vykonávaniu 
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bola základná gramotnosť. Skutočnú podstatu problému veľmi presne pomenúva nasledovný 

citát „Reklamný text je takou integrálnou súčasťou modernej postindustriálnej (informatickej) 

spoločnosti, že položiť si obligátnu rečnícku otázku – Čo je to reklamný text? možno mnohí 

považujú za viac ako diletantské. Osobná skúsenosť recipienta, jeho denné strety s touto no-

vodobou kultúrou a permanentné intenzívne zážitky masového mediálneho konzumenta si defi-

níciu reklamy posunuli na perifériu záujmu a skúmanie mechanizmov a účinkov reklamy po-

važujú zrejme za nevedecký problém. Reklamná komunikácia je však psychologicky, filozo-

ficky, sociologicky, ekonomicky, lingvisticky a kultúrne taký fenomén, že porozumieť jej ne-

možno inak, než sa ňou zaoberať – od najvšeobecnejšej roviny, až po rovinu špecifických pro-

cesov a vzájomných prepojení“(VOPÁLENSKÁ, E., 2009, s. 23). 

Spomínané nároky, kladené na tvorcov reklamy, respektíve,  faktory vplývajúce na 

proces ich tvorby sú predmetom výskumníkov v oblasti mediálnej komunikácie, ale aj 

psychológie a ďalších odborov spoločenských vied, vrátane pomerne nového odvetvia, 

ktorým je neuromarketing. Odborná literatúra však doposiaľ viac pertraktovala procesy 

kreativity vo všeobecnosti, hoci aj z nich sa dajú odvodiť mnohé užitočné poznatky pre prácu 

reklamného textára. „Kreativita je originálna a užitočná, predovšetkým myšlienková, ale aj 

fyzická schopnosť tvoriť (nie remeselná zručnosť), resp. postup – proces (alebo aj jeho vlast-

nosť), ktorým je možné prísť k objavu, objavnému užitočnému riešeniu, ale aj vytvoriť nový, 

užitočný, často aj umelecký artefakt (HORŇÁK, P., 2014, s. 12). 

Každý kreatívny proces, a platí to aj o tvorbe reklamného posolstva, má svoje záko-

nitosti, ale ani ich striktné dodržiavanie ešte nemusí priniesť zaručený výsledok. Platí to pre-

dovšetkým pri tvorbe krátkych útvarov, akými sú slogany, claimy, názvy značiek a reklamné 

inzeráty, za ktorými zvyčajne stojí „umenie skratky“, originálny nápad, unikátna myšlienka či 

neobvykle použité slovné spojenia. Neexistuje nijaký instantný, zaručený manuál technológie 

tvorby či stimulácie nápadov, z ktorého by reklamný textár mohol kedykoľvek čerpať 

invenciu. Napriek tomu sa v odbornej literatúre ešte donedávna tešila pomerne veľkej popu-

larite (ale aj vlne kritiky) príručka kreatívnej tvorby Jamesa W. Younga, symptomaticky 

nazvaná A technique for Getting Ideas z roku 1965. Nebola to však práca určená konkrétne 

textárom v reklamných agentúrach, išlo skôr o pokus systematizovať a popísať proces 

generovania nápadov z pohľadu ich cielenia a funkčnosti. Samotný zrod nápadu však zrejme 

ešte dlho zostane – povedané jazykom behaviorálnej psychológie – čiernou skrinkou. Existuje 

však niekoľko techník a metód, ktorých znalosť môže textárom pomôcť správne usmerniť 

a zužitkovať tvorivú energiu. A zároveň možno definovať niekoľko dôležitých predpokladov, 

ktorými musí reklamný textár disponovať, ak má mať jeho kreatívny výstup šancu na úspech.  
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Jedným z podnetných príspevkov k danej téme sú výskumy amerického psychológa 

Roberta J. Sternberga, korý sa zaoberá vyššími funkciami mozgu, predovšetkým inteligenciou 

a kreativitou. Vo svojej štúdii Investment Theory of Creativity z roku 2006, sa zaoberá krea-

tívnym procesom, na ktorý aplikuje tzv. psychoekonomické prístupy. Sternberg vychádza 

z tézy, že každý jednotlivec disponuje určitým kreatívnym potenciálom, ktorý nemusí byť 

nevyhnutne závislý iba od miery talentu, ale je možné ho rozvíjať aktívnou investíciou do 

kreatívnych schopností. Jeho teória je založená na téze, že kreativita vyžaduje súčinnosť 

šiestich rôznych, navzájom však previazaných zdrojov (STERNBERG, J., R., 2006, s. 88-89):  

A) Intelektuálne schopnosti: Pod týmto označením autor rozumie tri konkrétne predpo-

klady. Prvým je schopnosť syntetického myslenia, umožňujúceho vidieť problematiku 

v širších, často neočakávaných súvislostiach. A rovnako schopnosť spájať neraz zdan-

livo nezlučiteľné komponenty do jedného celku. Aj to jedna z ciest,  vedúca v koneč-

nom dôsledku k vymaneniu sa z myšlienkových stereotypov a konvenčného spôsobu 

uvažovania. Druhým predpokladom je analytické myslenie, v našom prípade schop-

nosť posudzovať relevantnosť problému, selektovať myšlienky a nápady a tretím 

prakticko-kontextuálne schopnosti, pomáhajúce presvedčiť ostatných o hodnote 

vlastných myšlienok. 

B) Vedomosti: Kreativitu bude vždy ovplyvňovať rozsah vedomostí tvorcu (nemyslí sa 

tým jeho ukončené vzdelanie, ale najmä celkový rozhľad, celoživotný záujem rozširo-

vať svoje znalosti v dynamicky sa meniacej dobe). Zároveň platí, že ak sa šírka vedo-

mostí premietne do kreativity bez citu pre mieru a sebareflexie, môže to v konečnom 

dôsledku priniesť skôr negatívny efekt.   

C) Štýly myslenia: Ide o voľbu preferovaného spôsobu, akým človek využíva svoje inte-

lektuálne schopnosti v konkrétnych situáciách. Je to napríklad aj schopnosť správneho 

využitia podkladov a narábania so zdrojmi, ktoré má tvorca pri svojej práci k dispo-

zícii. Práve táto variabilita by mala byť zárukou, že kreativita bude napĺňať nielen 

podmienku originality, ale aj užitočnosti. 

D) Osobnosť: Pre kreativitu sú dôležité napríklad vytrvalosť, ochota prekonávať prekážky 

a podstupovať prípadné riziká, schopnosť rozlišovať medzi rutinou a tvorivým hľada-

ním, ochota postaviť sa konvenciám, dôvera vo vlastné schopnosti a množstvo iných. 

Kreatívni ľudia sa pomerne často spôsobom svojho uvažovania ocitajú v opozícii, ve-

dome si volia uvažovanie v rozpore s obvyklým, resp. väčšinovým spôsobom mysle-

nia. V tejto súvislosti možno odcitovať bonmot anglického spisovateľa a dramatika 
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viktoriánskej éry Oscara Wildea: „Tvorivý človek je vlastne v neustálej opozícii. Nie-

len voči okolitému svetu, ale najmä voči sebe“. 

E) Motivácia: Kreatívny výkon je vždy výrazne ovplyvnený intenzitou a úprimnosťou 

vzťahu k oblasti, v ktorej sa tvorca pohybuje. Motivácia nie je vrodenou vlastnosťou, 

tá prichádza na základe vlastného rozhodovania. Určite však neplatí úmera, že kvalita 

kreatívneho výkonu zodpovedá motivačnému faktoru v podobe potenciálnej odmeny 

za vykonané dielo.  

F) Prostredie: Túžba a schopnosť tvoriť originálne, navzdory konvenciám a ustáleným 

vzorcom myslenia, môže často naraziť na negatívnu či minimálnu odozvu prostredia. 

V reklamnej branži býva pomerne častým javom, že aj zadávateľ, ktorý pôvodne od 

tvorcov reklamného posolstva vyžaduje „niečo originálne“, nakoniec uprednostní kon-

venčnejšie, „bezkonfliktné“ riešenie. Je preto optimálne, ak kreativita nachádza pre 

svoje uplatnenie priaznivé prostredie. Neznamená to však, že každý kreatívny výtvor 

bude automaticky prijatý bezvýhradne. Priaznivým prostredím sa myslí priestor 

otvorený diskusii, vzájomného načúvania a empatie, hľadania najlepších riešení.          

Subjektívne podmienky tvorby reklamného posolstva 

  Zo Sternbergrom klasifikovaných psychologických faktorov, podmieňujúcich proces 

tvorby, čiastočne vychádzajú aj autori Ivan Crha a Zdeněk Křížek, ktorí vo svojej práci Jak 

psát reklamní text zmieňujú súbor subjektívnych podmienok, nevyhnutných pre vznik dobré-

ho reklamného textu. Majú na mysli predovšetkým tvorcove „znalosti, skúsenosti, schopnosti, 

ale tiež osobnostné vlastnosti a predpoklady“ (CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012, s. 86). Kvalita 

kreatívneho výstupu bude vždy závisieť od individuálnych a osobnostných daností, dispozícií 

a talentu subjektu, teda tvorcu.  

Aké vlastnosti a danosti by teda mali patriť do výbavy dobrého copywritera? 

- Schopnosť analytického myslenia: kreativita síce býva často záležitosťou momentál-

neho vnuknutia, nápadu či náhodnej asociácie , ale na začiatku tohto procesu musí byť 

vždy analýza zadania – a tá sa nezaobíde bez intelektuálneho výkonu. Teda premýšľa-

nia. Je ním aj schopnosť selektovať podstatné od nepodstatného, pomenovať „prob-

lém“, ktorý potrebujeme vyriešiť a v neposlednom rade aj opakovane klásť otázky za-

dávateľovi, ak máme pocit, že jeho zadanie nie je dosť zrozumiteľné, prípadne sú 

v ňom nepresnosti. A „mysleniu“ sa celkom nedá vyhnúť ani v samotnom procese 

tvorby. Aj ten najoriginálnejší nápad musí mať svoju vnútornú logiku a nesmie sa 

príliš vzdialiť od podstaty, ktorou je zámer predávať produkt. 
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-  Schopnosť formulovať myšlienky písomnou formou: nebýva samozrejmosťou, aby ľu-

dia, oplývajúci darom reči a bohatej slovnej zásoby zároveň excelovali aj vtedy, ak 

majú svoje myšlienky zveriť papieru (respektíve textovému procesoru). Táto schop-

nosť je zvyčajne záležitosťou prirodzeného talentu, ale dá sa neustále zveľaďovať. 

Ničím iným, než čítaním a analyzovaním cudzích textov a písaním vlastných!  

- Široké vzdelanostné zázemie: textárska práca v reklamnej agentúre je – nielen pokiaľ 

ide o zadania – nesmierne pestrá a zároveň hektická. Jeden deň musí copywriter písať 

o pleťových krémoch pre ženy bojujúce so starnutím, vzápätí vysvetľovať pomerne 

sofistikovaný produkt zo segmentu finančných služieb a nabudúce to bude trebárs text 

o thajských masážnych salónoch. Dnes, v čase prudkého rozmachu informačných 

technológií majú – najmä mladí ľudia – pocit zbytočnosti vzdelávania sa, poukázaním 

na skutočnosť, že každá informácia sa dá jednoducho nájsť na internete. Lenže inter-

net nie je vždy možné považovať za spoľahlivý zdroj a okrem toho, znalosť kontextov 

(kultúrnych, spoločenských, historických a pod.) nenahradí nijaký internetový vyhľa-

dávač. Tvorca reklamy nikdy nemôže vedieť, aké znalosti bude pri svojej práci potre-

bovať. Jeho texty budú vždy natoľko múdre, originálne, pestré, zaujímavé a inšpira-

tívne, ako je taký on sám.  

- Schopnosť empatie: Pri troche nadsadenia sa dá povedať, že práca reklamného textára 

je vlastne neustálou interakciou s verejnosťou, akousi pomyselnou korešpondenciou 

s pestrou vzorkou populácie. Raz sa obracia na dojčiace mamičky, inokedy na milov-

níkov piva a vzápätí na biznismenov. Ku každému z nich sa prihovára iným jazykom. 

A to nejde bez toho, aby sa dokázal vcítiť do ich spôsobu myslenia, potrieb a očaká-

vaní. Prítomnosť empatie sa však očakáva aj vo vzťahu tvorca – zadávateľ.  

- Schopnosť tímovej spolupráce: Každá tvorivá činnosť – nevynímajúc prácu na reklam-

ných textoch – je zvyčajne záležitosťou individuálnou, no nesmieme zabúdať, že 

reklamné posolstvo sa často skladá z dvoch zložiek: textovej (tzv. kľúčové posolstvo) 

a vizuálnej (kľúčový vizuál). V praxi sa nie vždy osvedčuje model, pri ktorom autor 

slovnej časti (copywriter) odovzdá grafikovi (artdirector) hotový text a čaká, ako ho 

sám vizuálne dotvorí. A platí to aj obrátene, teda o izolovane vytvorenej obrazovej 

časti, na ktorú treba ex post „našiť“ slová. Stáva sa, že autor textovej zložky reklamy 

v procese tvorby nadobudne približnú predstavu aj o jeho vizuálnom stvárnení a často, 

naopak, grafik, pri tvorbe vizuálu posunie pôvodný textárov nápad spôsobom, vyžadu-

júcim si korekcie, zmeny či celkom nový koncept. Obaja – textár aj grafik, sa navyše 

neraz, v akomsi kreatívnom „vytržení“ môžu odkloniť od zadania, nerešpektujúc na-
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príklad pragmatické ciele kreatívneho briefu, teda skutočnosť, že dobrá reklama sa 

neposudzuje len na základe kvalitnej kreatívnej zložky, ale aj podľa toho, či naozaj 

pomáha predávať produkt. Preto je dobré, keď proces tvorby koriguje aj stratég (autor 

kreatívneho briefu) a keď sa ani jeden z členov tvorivého tímu nesnaží autorsky 

presadiť na úkor svojho kolegu, zvlášť, ak jeho pripomienky či nápady môžu prispieť 

k účinnosti a efektívnosti reklamného posolstva.  

- Ďalšie osobnostné faktory: Tým najdôležitejším je pochopiteľne talent a jeho neustále 

rozvíjanie, otvorená myseľ a chuť učiť sa neustále nové veci, sledovať dianie a trendy 

v branži i mimo nej. A v neposlednom rade: pre textára je najlepším inšpiračným zdro-

jom čítanie textov iných autorov (napríklad aj z oblasti beletrie), obnovovanie a dopĺ-

ňanie slovnej zásoby a dobrý „sluch“. Množstvo dobrých nápadov, zaujímavých slov-

ných zvratov, hovorových výrazov, frazeologizmov a pod. totiž na človeka čaká každý 

deň priamo v jeho okolí: na ulici, v práci, v kaviarni či dokonca v MHD. Nezabúdajme 

na skutočnosť, že každej cieľovej skupine sa treba prihovárať jej „vlastným“ jazykom. 

Textár teda nemôže žiť izolovane v pomyselnej slonovinovej veži, nedotknutý tým, 

akým jazykom hovorí „ulica“. Veľké množstvo úspešných reklamných kampaní či 

sloganov vzniklo práve vďaka dobrému sluchu a pozorovaciemu talentu tvorcov, 

inšpirovaných hovorovým „jazykom“ dneška (CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012). 

 

 

              

Zdroj:https://www.google.sk/search?biw=1584&bih=742&tbm=isch&sa=1&ei=4huAWt3UD5L2kw

Xy1bLoDA&q=zdněk+Křížek+-+Jak+psát+reklamní+text 

 

 



87 

 

Limity tvorivého procesu  

Reklamný text je v prvom rade špecifickou formou ponuky, určenej na predaj tovarov 

alebo služieb. A keďže „hlavným hrdinom“ reklamného posolstva je produkt (či už zubná 

pasta, tenisky alebo služby poskytované bankou či mobilným operátorom), v centre pozor-

nosti tvorcu reklamného textu musí byť vždy relevantná informácia o ňom. V reklamných 

textoch hrozí práve pri informovaní o produkte najväčšie riziko: ak napríklad propagujeme 

nový nealkoholický nápoj, potenciálneho spotrebiteľa sotva prilákame tvrdením, že „Zaženie 

smäd“, „Prinesie blahodarné občerstvenie po ťažkom dni“ či „Vyčarí úsmev na tvári“. Kaž-

dé z týchto tvrdení totiž možno aplikovať pri ktoromkoľvek nápoji. Sú skrátka príliš všeobec-

né, obsahovo vyprázdnené a veľmi ľahko prehliadnuteľné. Nehovoriac o ich minimálnej 

kvalite z hľadiska kreativity. Preto sa pri voľbe informácie, ktorú chceme zvýrazniť, vždy 

usilujeme na propagovanom tovare či službe nájsť jeho unikátnu vlastnosť. V reklamnej 

branži sa tento pojem označuje termínom Unique selling proposition.  

Alfou a omegou dobrého reklamného textu je teda rešpektovanie zadania od klienta 

(klientský brief), ktorý v agentúre spravidla pripomienkuje stratég a pripraví pre kreatívne 

oddelenie tzv. kreatívny brief. „Kvalita reklamného textu je v prvej fáze závislá od kvality 

vstupných informácií – podkladov od zadávateľa “ (CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012, s. 74). Ten 

musí obsahovať predovšetkým tieto atribúty:  

 charakteristika produktu: Okrem stručných informácií o jeho účele a vlastnostiach 

by mala práve vyzdvihnúť jeho unikátne dispozície. Sú to aj technické dáta, spôsob 

jeho použitia, dizajn produktu, cena, spôsob distribúcie a pod. Ak je produktom 

služba, nesmieme zabudnúť na údaje týkajúce sa spôsobu uzatvárania zmluvy, 

možnosti jej vypovedania, cenové podmienky a pod. Ideálne je, keď sám zadávateľ 

dokáže pri charakteristike produktu určiť, ktorá z jeho úžitkových vlastností môže 

potenciálneho spotrebiteľa najviac osloviť. Od určenia benefitu produktu sa totiž 

najčastejšie odvíja celé kreatívne riešenie. V optimálnom prípade možno benefit 

produktu „prepašovať“ do reklamného posolstva v skratke a originálnym spôsobom. 

Klasickým príkladom je slogan, ktorý v roku 1963 použil pre značku Rolls-Royce 

David Ogilvy: „Najhlasnejší zvuk, ktorý začujete v novom Rolls Royce pri rýchlosti 

100 kilometrov za hodinu, bude tikot vašich hodiniek“ (OGILVY, D., 2007, s. 10). 

Jedinou vetou manifestovaná technická vyspelosť a zároveň komfortnosť automo-

bilu dokazuje, že aj jednoduchým posolstvom možno komunikovať komplexnejšiu 

hodnotu produktu (DOOLEY, R., 2011, s. 185-186). Niekedy sa benefit produktu 

dokonca môže ocitnúť priamo v slogane, umiestnenom pri značke. Najznámejším 
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produktom spoločnosti Heinz je jeho kečup – teraz v stlačiteľnej fľaši s claimom„57 

variantov“ a obrázkom rajčiny so sloganom: „Grown, notmade“ (Vypestované, nie 

vyrobené). V súčasnosti, ktorá v rámci trendov životného štýlu a stravovacích návy-

kov hlási „návrat k prírode“ tento slogan napĺňa požiadavku nielen racionálneho, ale 

aj emocionálneho apelu. Aj preto sa k slovíčku „pestovať“ spoločnosť Heinz vrátila 

aj v ďalšej dlhodobej kampani sloganom „No one grows ketchup like Heinz“ (Nikto 

nepestuje kečup ako Heinz) (SALEM, L., 2013, s. 164). 

 dôvody a zámery reklamy: Dôvody, pre ktoré sa zadávateľ (klient) rozhodne pro-

pagovať svoj produkt môžu byť rôzne: uvedenie novej značky na trh, resp. jej 

redizajn, rozšírenie produktového radu o nový výrobok v rámci produktového port-

fólia, snaha o zvýšenie predaja, pripomenutie sa na trhu po dlhšej komunikačnej 

„pauze“, výpredaj sezónneho tovaru, nový dizajn obalov a pod. 

 informácie o cieľovej skupine: Spotrebitelia sa podľa rôznych kritérií (demografické 

údaje, veková kategória, ekonomický a vzdelanostný status, nákupné návyky a po-

treby a pod.) delia do tzv. cieľových skupín. Tvorca reklamného textu teda pri písa-

ní musí mať na zreteli, komu presne je produkt určený, kto oň môže mať záujem, či 

je preňho cenovo dostupný a pod.  

 informácie o konkurencii: Ak na trhu existujú konkurenčné subjekty, je potrebné určiť 

tie, ktoré môžu byť najväčším „súperom“ nášho produktu. Výraznou pomôckou je 

v takomto prípade monitoring komunikácie konkurenčného subjektu, analýza imi-

džových parametrov značky, ale aj niektoré obchodné informácie (podiel na trhu, 

vynaložené prostriedky na reklamu a pod.) Pri väčších značkách sa odporúča aj 

SWOT analýza konkurenčných subjektov. 

 charakter a štýl komunikácie: Ak tvorca reklamného textu vie, na ktorú z cieľových 

skupín sa obracia, spravidla má uľahčenú voľbu, aký štýl komunikácie zvoliť: či sa 

pre jeho posolstvo hodí nadľahčenie a humor, alebo či má skôr zvoliť umiernený, 

decentný štýl, či si môže dovoliť pompéznosť, alebo naopak, stačí mu strohý informa-

tívny popis produktu a pod. Voľba charakteru a štýlu textu je často determinovaná 

nielen cieľovou skupinou, ale aj samotným druhom produktu. Celkom inak teda bude 

vyzerať text propagujúci športové potreby pre teenagerov a inak ponuka finančných 

služieb pre veľkopodnikateľov či farmaceutické výrobky pre seniorov. 

 všeobecné informácie o situácii na trhu: Je vítané, ak má reklamný textár na začiatku 

svojho kreatívneho výkonu aspoň približný obraz o tom, aký je vo všeobecnosti 
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záujem o ponúkaný typ produktu. Zároveň je dobré vedieť, aké má cieľová skupina 

možnosti substitučných nákupov v danom segmente produktov a v neposlednom rade - 

aká je všeobecná ekonomická a kultúrna klíma v teritóriu cieľovej skupiny. K tomuto 

typu informácií patria aj zdanlivo marginálne údaje o sezónnych aspektoch predaja 

vybraných produktov. Nielen samotné značky v rámci brandbuildingu, ale aj tvorcovia 

reklamných komunikátov musia, najmä v posledných rokoch, veľmi aktívne reagovať 

aj na dynamické zmeny spoločenských trendov, ovplyvňujúcich spotrebiteľské sprá-

vanie a návyky. Vedieť sa orientovať napr. v súčasných trendoch životného štýlu (mó-

da, životospráva, voľnočasové aktivity a pod. ) môže byť veľkým prínosom nielen pri 

spoluvytváraní či dotváraní imidžu značky v jej boji s konkurenciou, ale aj pri voľbe 

charakteru, tónu a štýlu reklamných komunikátov.  

 typ reklamných médií, ktoré budú pre kampaň použité (nadlinky, podlinky, sociálne 

siete, guerilla, sales promotion a pod.).  

 doplnkové informácie: So zadávateľom je vždy potrebné previesť monitoring jeho 

vlastných reklamných výstupov z minulosti. Najmä v prípade, ak sa chystáme pra-

covať pre značku, ktorá je na trhu dlhšie a pri ktorej je potrebné niektoré znaky 

komunikácie zachovať, resp. odkazovať na ne. Dôležitou informáciou je pochopiteľne 

aj výška rozpočtu na kampaň, keďže od neho sa odvíja aj voľba typu a množstva 

reklamných médií, nákladnosť výroby jednotlivých jej častí (napr. televíznych spotov 

a pod.). 

 termíny: Spravidla sa určujú na niekoľko etáp. Prvé stretnutie s klientom zvyčajne po-

zostáva z prezentácie viacerých kreatívnych návrhov. Na druhom sa prezentujú 

vybrané návrhy doplnené o pripomienky zo strany zadávateľa. Kreatívny brief musí 

zároveň obsahovať aj určenie presnej časovej osi, kedy má konkrétna kampaň pre-

biehať. 

 

Odporúčania a varovania určené tvorcom reklamných textov 

Splnenie všetkých podmienok, uvedených v predchádzajúcich častiach predmetného 

príspevku by mali byť zárukou profesionálneho, kvalitného a z hľadiska efektivity úspešného 

výstupu. Ten sa samozrejme nezaobíde bez základnej podmienky, ktorou vždy zostane miera 

talentu konkrétneho tvorcu. K samotnej „technológii“ tvorby teda môžeme uviesť v rámci 

zhrnutia predchádzajúcich odporúčaní aspoň základné atribúty, bez ktorých sa dobrý 

reklamný text ťažko zaobíde:  
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- nákupný argument: Hovorí sa mu aj skratkou CTA – z anglického slovného spojenia 

Call to action (Výzva konať). Je to základný prvok procesu presviedčania, ktorý prag-

matická lingvistika označuje pojmom persuázia. Ide o výrazný, ale dôveryhodný apel 

na zákazníka, prečo by si mal vybrať práve náš produkt, dať mu prednosť pred po-

nukou konkurencie a pod. 

- originalita, nápaditosť, duchaplnosť: V záplave reklamných posolstiev a informačné-

ho smogu má šancu na prežitie len taký reklamný text, ktorý okamžite zaujme: dob-

rým nápadom, originálnou myšlienkou či majstrovsky stvárnenou a duchaplnou 

slovnou hračkou. Pri ich tvorbe občas textára zabrzdí autocenzúra, akási obava z ne-

pochopenia jeho zámeru. Recipienta (ak ho máme v rámci poznania cieľovej skupiny 

jasne zadefinovaného) však netreba podceňovať. Ak náš nápad  či vtip vyžaduje 

schopnosť asociatívneho myslenia, recipienta si môžeme získať práve rozohraním 

takejto vzájomnej komunikačnej „hry“.  

- jazyková korektnosť, literárna úroveň: Nebýva úplne zriedkavým javom, že z reklam-

ných textov na nás občas vyskočí gramatická chyba, neobratnosti v narábaní s mate-

rinským jazykom, syntaxou či štylistikou. Máločo tak môže ublížiť „predajnosti“ a ar-

gumentačnej sile našej ponuky, ako keď ju prezentujeme „negramotným“ spôsobom. 

Ak by nejaká banka na svojich reklamných nosičoch ponúkala „výhodné úveri“ – 

málokto jej asi uverí... S jazykovou kultúrou úzko súvisí aj požiadavka zrozumiteľ-

nosti. Akákoľvek krkolomnosť v texte, neraz spôsobená nedbanlivosťou, no ešte čas-

tejšie neobratnosťou či neschopnosťou jasne formulovať, môže zmariť naše šance pri-

lákať potenciálneho zákazníka. Je to analogické, ako pri rozprávaní anekdoty: stačí 

jedna nepresnosť, prerieknutie či posunutie významu a na konci sa nikto nezasmeje. 

- stručnosť a lapidárnosť: Na zapamätanie tejto požiadavky sa zvykne používať ďalšia 

mnemotechnická pomôcka, anglická skratka KISS, vytvorená zo začiatočných písmen 

slovného spojenia Keep It Short & Simple. V preklade by to približne znelo: Drž sa 

stručnosti a jednoduchosti. Na dešifrovanie reklamných posolstiev spravidla recipient 

nemá veľa času. Či už sú to slogany na billboardoch alebo texty v inzerátoch či na re-

klamných banneroch, zvyčajne im nevenuje viac než pár sekúnd. Požiadavka struč-

nosti a údernosti je teda viac ako na mieste. 

- pravdivosť, slušnosť, čestnosť: Napriek tomu, že reklama sa – pokiaľ ide o pravdivosť 

– v očiach verejnosti neteší najlepšej povesti, pri uvádzaní charakteristiky produktu 

naozaj nie je možné klamať či zavádzať. Našu lož – ak by sme napríklad šírili nepod-

loženú informáciu, že „banka XY vám ponúka najvýhodnejší úver na trhu“, veľmi 
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rýchlo zistia nielen klienti danej banky, ale ohradila by sa voči nej aj konkurencia – 

práve tá, ktorá onen najvýhodnejší úver skutočne ponúka. 

K najčastejším neduhom, číhajúcim najmä na začínajúcich reklamných textárov, je 

domnienka, že jazyk reklamy je postavený predovšetkým na nadmernom používaní super-

latívov, expresívnych či bombastických výrazov a vzletných adjektív. Lenže to, čo zaberalo 

v časoch P. T. Barnuma, teda pred viac než storočím, má už dnes podstatne sofistikovanejšie 

podoby. V súčasnosti preto nadmerné používanie superlatívov typu: fantastické, najlepšie, 

úžasné, jedinečné, dokonalé, svetové, super, ultra, mega, a  pod., pôsobia skôr kontraproduk-

tívne. V citlivej miere ich samozrejme možno používať najmä s ohľadom na typ produktu 

a adresáta, ale vždy pôjde skôr o lacnú „trhovú“ rétoriku, než ozajstnú kreativitu. K ďalším 

častým neduhom reklamnej tvorby patrí rutinné spoliehanie sa na tzv. reklamné klišé. Slogany 

typu „To najlepšie pre vás“, „Máme pre vás ponuku šitú na mieru“, „Robíme všetko pre vašu 

spokojnosť“, „Sme blízko pri vás“ a pod. –  sú sémanticky vyprázdnené a vzbudzujú skôr po-

cit nedôvery, neúprimného nadbiehania, diletantizmu. Podobné pocity občas budia aj pokusy 

reklamných textárov o veršovanie. Rýmované slogany či dokonca celé texty reklamných 

inzerátov, boli v obľube najmä v začiatkoch reklamy. Dnes pôsobia skôr úsmevne a často 

vzniká podozrenie, že ozvláštnená formálna stránka, teda viazaný verš, iba prikrášľuje 

obsahovú priemernosť. Tak, ako pri používaní superlatívov, aj tu platí, že pri istom type pro-

duktov a adresátov (napr. výrobky určené deťom, niektoré druhy potravín a nápojov a pod.) 

má aj použitie veršovaných textov svoje opodstatnenie. Ich riziko spočíva aj v tom, že veršo-

vané texty neraz veľmi rýchlo odhalia literárnu vyspelosť, alebo nevyspelosť tvorcov. Častým 

neduhom sú aj zložité vetné konštrukcie či opisnosť. Pri oboznamovaní recipienta s charak-

teristikami produktu ozaj nie je potrebné pristaviť sa pri každom detaile, v mylnej domnienke, 

že čím viac o ňom napíšeme, tým skôr presvedčíme recipienta o jeho kvalite. Stačí vybrať 

najsilnejšie stránky a tie prezentovať v lákavom spracovaní. Podľa známeho Barnettovho 

výroku: „Make it simple. Make it memorable. Make it inviting to lookat. Make it fun to 

read.“(„Rob to jednoducho. Rob to zapamätateľne. Rob to tak, aby bolo lákavé na to pozerať 

a zábavné čítať“). 

Záver 

     Tvorba reklamného textu, podobne ako každá kreatívna činnosť, podlieha množstvu 

faktorov a zákonitostí, kladúcich na svojho tvorcu nemalé nároky. Časť z nich je subjek-

tívneho charakteru a týka sa predovšetkým jeho osobnostného profilu. Druhá časť pozostáva 

z objektívnych faktorov, daných predovšetkým skutočnosťou, že kreativita v reklame je vždy 
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podmienená limitmi zadávateľa, kvalitou podkladov, schopnosťou pracovať s množstvom dát 

a údajov, ich abstrahovaním, ale aj pracovnými podmienkami a pod. Pre začínajúceho reklam-

ného textára je nevyhnutné, aby bol so všetkými faktormi, vplývajúcimi na jeho kreatívny 

výkon dopredu oboznámený a stotožnený. Len tak vznikne predpoklad, že jeho práca povedie 

k očakávanému výsledku. Teda k textom, v ktorých si bude originalita a nápaditosť podávať 

ruku s efektivitou: teda so schopnosťou predať daný produkt.  

 

 

 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?biw=1584&bih=742&tbm=isch&sa=1&ei=8huAWpTvNoL1kwX

HkLngCg&q=Reklamný+text&oq=Reklamný+text& 
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Vývin postoja k fajčeniu v kontexte histórie a reklamy  

Od odporúčania fajčenia po obmedzovanie fajčenia  

Development of the attitude towards smoking in the context of history and 

advertising 

From the recommendation of smoking to the restriction of smoking 

 

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

Abstrakt:  

Cieľom nasledujúceho textu je poskytnúť úvod do problematiky boja proti fajčeniu v kontexte 

reklamy. Štúdia obsahuje stručný exkurz do dejín reklamy v súvislosti s fenoménom fajčenia. 

Objasňuje, ako sa v priebehu dejín menilo percipovanie fajčenia verejnosťou a jeho zobrazo-

vanie v reklame, od odporúčania fajčenia až k čoraz radikálnejším snahám o jeho potlačenie. 

Text podrobnejšie popisuje predovšetkým situáciu boja proti fajčeniu na Slovensku. Približuje 

najvýznamnejšie legislatívne zmeny týkajúce sa obmedzovania fajčenia a rovnako aj sociálne 

kampane zamerané na boj proti fajčeniu, realizované na našom území. 

 

Kľúčové slová: Fajčenie. Sociálna reklama. História fajčenia. História reklamy na cigarety. 

Boj proti fajčeniu. 

 

Abstract:  

In our study we aim to make an introduction to the issue of the fight against smoking. The 

study contains brief look at the history of advertising in the context of the phenomenon of 

smoking. The study also explains how the perception of smoking by the public and its 

displaying in advertising has changed over the course of history, from the recommendation of 

smoking to still more radical efforts to suppress the smoking. The text describes in more 

detail especially the situation of fight against smoking in Slovakia. The study approximates 

the most sighnificant legislative changes in smoking restrictions as well as social ads focused 

on fight against smoking, which were realized in our country. 

 

Keywords: Smoking. Social advertising. History of smoking. History of cigarette ads. Fight 

against smoking. 
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Úvod  

Fajčenie je nepochybne zaujímavým fenoménom ľudskej spoločnosti. V minulosti 

odporúčané, dnes odsudzované a tvrdo potlačované. Prečo je tomu tak sa pokúša objasniť 

nasledujúci text. 

Štúdia v úvode vysvetľuje čo je fajčenie, kedy a kde vzniklo a ako sa v kontexte dejín 

menili spôsoby fajčenia. 

Pozrieme sa na prvé kampane predávajúce cigarety a na skutočnosti, ktoré spôsobili 

absolútny rozmach fajčenia. Rovnako aj na príčiny, ktoré viedli k postupnej strate popularity 

fajčenia a k prvým legislatívnym snahám o jeho obmedzenie, v oblasti samotných cigariet, aj 

reklamy na ne.  

Následne sa v texte pokúsime priblížiť súčasnú situáciu boja proti fajčeniu na Sloven-

sku v oblasti legislatívnych opatrení usilujúcich sa o obmedzovanie fajčenia a ochranu nefaj-

čiarov. Rovnako si priblížime snahy niektorých mimovládnych subjektov v tomto boji.  

V záverečných kapitolách sa pozrieme na najvýznamnejšie sociálne kampane proti 

fajčeniu realizované na našom území. 

Problematika fajčenia 

„Fajčenie je vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúceho tabaku, ktoré má 

znaky naučeného chovania s fyzickými, psychickými a spoločenskými zážitkami.“
53

 

Je najsilnejšou závislosťou, podľa výskumov silnejšou než závislosť od 

alkoholu či heroínu a kokaínu a príčinou desiatok ochorení, najmä onkologických, 

srdcovo-cievnych, chorôb tráviaceho traktu, ústnej dutiny a podobne.
54

 

Okrem problémov zdravotných, spôsobuje aj problémy sociálne a ekonomické. 

Fajčiari sú zodpovední za dvojnásobné množstvo nehôd ako nefajčiari, hlavne 

v prípade požiarov. Fajčiarske prestávky znižujú pracovnú výkonnosť a predčasné 

starnutie v dôsledku fajčenia vedie k predčasnému ukončeniu práceschopnosti. Na 
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liečbu chorôb vzniknutých v dôsledku fajčenia sa vynakladajú obrovské prostriedky, ktoré sú 

omnoho väčšie než zisk štátu z dane z predaja cigariet.
55

 

Historický vývoj fajčenia 

Fajčenie sa objavilo spolu s objavením Ameriky. Európania prevzali fajčenie od 

Indiánov, no tak, ako vo všetkom, pokazili jeho zmysel. Kým Indiáni užívali tabak pre 

spojenie sa s prírodou, pretože tabak má aj potvrdené pozitívne účinky na ľudský organizmus 

a to najmä v súvislosti s činnosťou mozgu a zlepšením koncentrácie, Európania z neho spra-

vili každodennú záležitosť a záležitosť životného štýlu. V čase rozmachu fajčenia sa nielenže 

nehovorilo o jeho negatívnych dôsledkoch, fajčenie sa dokonca odporúčalo. Je nutné však 

dodať, že spočiatku aj Európania a noví Američania fajčili tabak z fajok a samotný tabak má 

menej negatívny dopad na zdravie. Problém vznikol až s nástupom moderných cigariet, 

v ktorých je chuť tabaku upravovaná mnohými chemickými látkami, ktoré sú omnoho 

škodlivejšie než samotný tabak. 

Moderné cigarety sa po prvýkrát objavili vo Francúzsku v dvadsiatych rokoch 19. 

storočia. Ich rozmach umožnil v osemdesiatych rokoch 19. storočia vynález stroja na 

automatické šúľanie cigariet Jamesom Albertom Bonsackom.
56

 

Prvé kampane 

Prvé kampane na cigarety sa zamerali na mladých a ľudí z nižšej vrstvy spoločnosti. 

Bolo to hlavne vytvorením zberateľskej série rôznych obrázkov. Na získanie všetkých bolo 

potrebné kúpiť dvanásťtisíc kusov cigariet.
57

 Takáto kampaň oslovila pochopiteľne najmä 

mladých, často ešte deti. Pomohla tak vytvoriť prvú generáciu tuhých fajčiarov, ktorých 

možno považovať za obete, pretože im bola ponúkaná návyková látka spolu s odmenou a bez 

upozornenia na škodlivosť cigariet. K nej patril napríklad aj, vtedy ešte mladistvý, Jack 
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London, ktorý vo svojej knihe Majster Alkohol napísal: „Moje biedne detstvo splodilo biedu. 

Prvé, čo som si sám mohol zaobstarať boli obrázky z cigariet.“
58

 

Fajčenie bolo spočiatku výsadou mužov. Pre ženy bolo fajčenie v spoločnosti dlho 

neprípustné. To chceli tabakové spoločnosti zmeniť a podarilo sa im to vďaka Edwardovi 

Bernaysovi. Ten v dvadsiatych rokoch minulého storočia najal skupinu modeliek, ktoré sa 

mali prechádzať po uliciach New Yorku a fajčiť pri tom cigarety. Aby tento počin nevidelo 

iba pár okoloidúcich, zavolal novinárom, ktorým oznámil, že na newyorskom sprievode sa 

zúčastnia aj aktivistky za ženské práva a zapália pochodne slobody. Pochopiteľne sa jednalo 

o cigarety, čo novinári nečakali. A tak článok v aprílovom čísle New York Times z roku 1929 

s titulkom: „Skupina dievčat si potiahla z cigarety ako gesto slobody“, viedol k začiatku 

fajčenia ženskej časti populácie.
59

 

Cigarety neskôr začali propagovať aj známi herci a hviezdy NHL, vďaka čomu sa 

fajčenie prestalo spájať iba s nižšími vrstvami obyvateľstva. 

Fajčenie sa vďaka účinnej reklame postupne stalo záležitosťou životného štýlu. 

Cigarety boli propagované príťažlivými, sebavedomo pôsobiacimi ľuďmi, čo u recipientov 

viedlo k dojmu, že cigareta im môže prepožičať tieto atribúty. Príkladom je dobre známy tzv. 

„Marlboro man“ (pozri obrázok č. 1), ktorý bol v tom čase ikonou pravého muža - tvrdý, 

sebavedomý a hlavne fajčiar. O škodlivosti fajčenia sa v tom čase nehovorilo, fajčenie sa, 

naopak, odporúčalo. 

Zmena percepcie fajčenia 

Ako jeden z prvých sa proti fajčeniu vyjadril už anglický kráľ Jakub I. v roku 1604, 

keď o ňom povedal, že „je to zvyk, ktorý sa protiví oku, hnusí nosu, škodí mozgu, je to čierny 

dym, ktorého zápach pripomína dym z priepasti Styx.“
60

 Za fajčenie v tom čase hrozil niekde 

trest smrti, v Rusku vyhnanstvo na Sibír a v Turecku sultán Murad trestal fajčiarov odrezaním 

nosa. Nič z toho však nemalo vplyv na nasledujúci rozmach fajčenia.  
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Obr. č. 1 – Marlboro Man 

 

Za počiatok histórie regulácie fajčenia sa považujú až dvadsiate roky minulého 

storočia, keď sa v USA začalo poukazovať na negatívne dôsledky fajčenia. Jedným z prvých 

výskumníkov tejto problematiky bol argentínsky onkológ Ángelo Roff, ktorý mal podozrenie, 

že fajčenie vedie k rakovine a rozhodol sa ho testovať na pokusných králikoch. Svoje tvrdenie 

dokázal už dvadsiatych rokoch a do štyridsiatych rokov ďalej skúmal túto problematiku. Ostal 

však nevypočutý, hoci v tridsiatych rokoch sa vďaka nemu objavilo niekoľko otázok pre 

tabakové spoločnosti o tom, či sú cigarety naozaj škodlivé, tak ako tvrdí. Tabakové spo-

ločnosti však túto skutočnosť zamietli. Podľa Brandta to dokonca viedlo tabakové spoločnosti 
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k začiatku nekalej činnosti, keď si najímali vedcov, ktorí mali články o škodlivosti tabaku 

spochybňovať a tým znižovať ich účinnosť.
61

 

Významnejšiu zmenu priniesol až list pre J. F. Kennedyho, ktorý dostal v roku 1961 

od zdravotníckych organizácií, ktoré žiadali o reguláciu tabakového priemyslu, následkom 

čoho sa rozpútali viaceré protifajčiarske aktivity. Významným bol aj rok 1964 keď 

o škodlivosti cigariet informoval americký minister zdravotníctva a rok 1970, keď v Amerike 

došlo k zákazu reklamy na tabakové výrobky v rádiu a televízii a krabičky cigariet museli 

povinne obsahovať varovanie o ich škodlivosti.
62

 

Fajčenie však napriek snahe informovať verejnosť o jeho škodlivosti zostávalo mód-

nou záležitosťou. To zmenila až desaťročná kampaň Joe Camel, ktorá začala v roku 1987. 

Vytvorenie komiksovo pôsobiacej ťavy na obaloch cigariet (pozri obrázok č. 2) viedlo 

k dojmu, že spoločnosť sa snaží k fajčeniu pritiahnuť najmä mladých a mladistvých. Hoci 

spoločnosť tieto tvrdenia odmietla, pohoršenie verejnosti viedlo k postupnému ukončeniu 

vnímania fajčenia ako módneho prvku. 
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Obr. č. 2 – Vizuál kampane na cigarety značky Camel 

Vývin postoja k fajčeniu na Slovensku 

 Rozmach cigariet na Slovensku nebol taký rýchly ako v Amerike, zato klasický tabak 

bol veľmi populárny. Pestoval sa tu už od polovice 16. storočia, konkrétne v okolí Hurbanova 

a neskôr v mnohých ďalších mestách. Vďaka patentu cisára Jozefa II. z roku 1784, ktorým 

ustanovil štátny tabakový monopol a následného socialistického režimu, keď bol tabakový 

priemysel takisto ovládaný štátom, neboli kampane na fajčenie na našom území také drastické 

ako v Amerike. 

Napriek tomu sa aj u nás fajčenie dlho odporúčalo. Propagoval ho aj vtedajší česko-

slovenský premiér a neskôr prezident Antonín Zápotocký: „Poviete si, prečo práve tabak? 

Veď ten nie je potrebný k životu. Ale nie je potrebné len žiť, treba si aj užiť. A cigarety, to 

patrí k lepšej životnej úrovni.“
63

 Odporúčal ho aj titulok časopisu „Život“ z roku 1955, ktorý 

znel: „Cigareta, družka jediná mojich snov a túžob“ alebo nápis na cigaretách  „Fajčite naše 
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nové výrobky“. Dostupnosť cigariet sa dokonca využívala ako dôkaz úspechu socialistického 

režimu, napríklad slovami ako „Československý tabakový priemysel splnil dvojročný plán“. 

O škodlivosti tabaku sa na našom území nehovorilo ani v čase, keď sa o nej 

v zahraničí už dávno diskutovalo. Prvýkrát sa o nej začalo hovoriť až v roku 1959, keď český 

lekár Zdeněk Votava napísal o vplyve fajčenia na zdravie, hlavne na výskyt pľúcnych a ciev-

nych ochorení. Čerpal pritom z amerických a britských výskumov. V tom istom roku vznikla 

v Československu v Hradci Králové prvá poradňa na odvykanie od fajčenia. Varovanie na 

krabičky sa však dostalo až v osemdesiatych rokoch v podobe jednoduchej vety „Fajčenie 

škodí zdraviu“.
64

 

Prísnejšou kontrolou tabakových výrobkov sa na našom území začalo zaoberať až 

v deväťdesiatych rokoch, keď bol prijatý zákon zakazujúci reklamu tabakových výrobkov 

a zákon na ochranu práv nefajčiarov, v rokoch 1996 a 1997. V roku 1997 sa začali objavovať 

už aj presnejšie varovania na krabičkách a v roku 2004 dostali ustálenú podobu bielych, na 

čierno orámovaných polí, ktoré zaberali 30 % prednej a 40 % zadnej plochy škatuľky.
65

 

Súčasná situácia na Slovensku 

Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí a tento počet by podľa očakávaní mal 

do roku 2025 vzrásť až na 1,6 miliardy. Priemerná spotreba cigariet na jedného 

fajčiara je 2360 cigariet ročne, pričom polovica fajčiarov vyfajčí viac ako 10 cigariet 

denne a 5 % viac ako 20 denne. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) 

ročne zomrie v dôsledku fajčenia 3,5 milióna ľudí. 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 2000 na Slovensku fajčí  

32 % dospelých pravidelne a 14 % príležitostne a v dôsledku fajčenia zomiera 11 tisíc 

Slovákov ročne.
66

 V počte fajčiarov sa Slovensko radí na 4. miesto spomedzi krajín Európskej 

únie (pred Slovenskom sú iba Grécko, Bulharsko a Lotyšsko).
67
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Hoci dospelých fajčiarov postupne ubúda, u detí a mládeže je to naopak. Aj väčšina 

súčasných dospelých fajčiarov začala fajčiť ešte pred dosiahnutím plnoletosti. Najčastejšie 

začínajú fajčiť ľudia už pred 15 rokom života a podľa medzinárodného prieskumu z roku 

2007, realizovaného Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, až 29 % začína 

experimentovať s cigaretami už pred 10. rokom života.
68

 

Nebezpečenstvom pritom nie sú len samotné cigarety, ale aj vodné fajky, ktoré sú 

populárne najmä medzi mladými. Ich nebezpečenstvo sa často podceňuje, hoci obsahujú 30 % 

tabaku a vedú k vytvoreniu závislosti a neskôr aj k fajčeniu cigariet. Prekvapivo sú medzi 

mládežou populárne aj cigary, za čo môže zrejme ich zobrazovanie v rukách akčných hrdinov 

a známych osobností. Podľa Globálneho prieskumu užívania tabaku u školskej mládeže, ktorý 

bol realizovaný medzi 13 až 15 ročnými žiakmi, až 26 % z nich fajčí cigarety, z toho 8 % 

denne, 29 % s tým začalo ešte pred 10. rokom života a 17 % myslí na cigaretu hneď po 

zobudení, čo je jasným dôkazom intenzívnej závislosti. Prekvapivo každý desiaty školák fajčí 

cigary a 5 % fajčí vodnú fajku. K takýmto číslam môže viesť najmä skutočnosť, že podľa 

spomínaného prieskumu 46 % žiakov žije v domácnostiach, kde sa fajčí v ich prítomnosti.
69

 

K fajčeniu ich však vedú aj iné príčiny. U niektorých je to túžba po nezávislosti, veľmi 

často fajčia len preto, že to robia ich kamaráti, alebo na znak rebélie, lebo im to rodičia 

zakazujú a ako je známe, zakázané ovocie chutí vždy najlepšie. Väčšina mladistvých si pritom 

myslí, že budú môcť prestať hocikedy, no závislosť u detí a mládeže vzniká oveľa skôr 

a ľahšie, než u ľudí, ktorí začnú fajčiť až v dospelosti.  

Súčasný boj proti fajčeniu na Slovensku 

Problematikou fajčenia sa na Slovensku zaoberá najmä Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Od 

vstupu do Európskej únie situáciu rieši aj Európska komisia. Veľký význam v boji proti 

fajčeniu majú mimovládne organizácie, na Slovensku je to najmä organizácia Stop fajčeniu. 

Všetky tieto zložky by mali byť iniciátormi výchovy a vzdelávania v oblasti fajčenia, iniciá-

tormi sociálnych kampaní a právnych regulácií. Okrem nich sa na boji proti fajčeniu 
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podieľajú jednotlivo rôzne významné osobnosti, médiá a akékoľvek iné inštitúcie, ktoré majú 

ambície budovať lepšiu spoločnosť. 

Stop fajčeniu 

„Občianske združenie Stop fajčeniu je v Slovenskej republike prvou a doposiaľ 

jedinou mimovládnou organizáciou špeciálne zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo 

všetkých jeho formách a podobách.“
70

 Vzniklo v roku 2000. Zaoberá sa prevenciou, orga-

nizuje kurzy na odvykanie, usiluje sa o uplatňovanie zákona na ochranu nefajčiarov a podie-

ľalo sa na presadzovaní zákona na zákaz reklamy na tabakové výrobky. 

Na veku záleží 

Významným je projekt „Na veku záleží“ organizovaný Zväzom obchodu a cestovného 

ruchu Slovenskej republiky. Vznikol už v roku 1998 z potreby uplatňovania zákona na ochra-

nu nefajčiarov, hlavne na zvyšovanie povedomia o zákaze predaja tabakových výrobkov 

mladistvým. Projekt sa zameriava na školenia predajcov, ktorých ročne vyškolí viac ako 

20 000, ale aj na informovanie širokej verejnosti. Spolupracuje pritom so Slovenskou obchod-

nou inšpekciou, s ktorou sa snažia, aby predajcovia získali správne návyky a kontrolovali vek 

kupujúceho.
71

 

Projekt má na Slovensku niekoľkoročnú tradíciu a pri príležitosti Svetového dňa bez 

tabaku v roku 2010 získal od Svetovej zdravotníckej organizácie a Slovenskej lekárskej spo-

ločnosti ocenenie „Za prínos v boji proti fajčeniu na Slovensku“. Niekoľkokrát bol nomino-

vaný aj na ocenenie „Viabona“ v kategórii „Zodpovedné podnikanie“. Projekt nielen získava, 

ale aj udeľuje ocenenia. Od roku 2009 udeľuje ocenenie s názvom „Zodpovedný predajca“, 

ktorým oceňuje predajcov, ktorí dodržiavajú zákon a nepredávajú tabakové výrobky mla-

distvým.
72

 

Zlomená cigareta 

Za spomenutie stojí aj ocenenie „Zlomená cigareta“, ktoré sa na Slovensku udeľovalo 

26. 5. 2010. Ocenenia sa udeľovali v troch kategóriách: médiá, osobnosti spoločenského 
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a kultúrneho života a v kategórii verejnoprospešný projekt.
73

 Zoznam nominovaných za 

zásluhy v boji proti fajčeniu možno vidieť na nasledujúcich obrázkoch (pozri obr. č. 3 - 6). 

 

 

Obr. č. 3 – Ocenenie „Zlomená cigareta“ 
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Obr. č. 4 – Nominácie na ocenenie „Zlomená cigareta“ v kategórii „Médiá“ 

 

 

Obr. č. 5 – Nominácie na ocenenie „Zlomená cigareta“ v kategórii „Osobnosti spoločenského 

a kultúrneho života“ 

 

 

Obr. č. 6 – Nominácie na ocenenie „Zlomená cigareta“ v kategórii „Verejnoprospešný projekt“ 
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Legislatívne snahy o obmedzenie fajčenia a ochranu nefajčiarov 

„Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 896/2003 a Národná rada Slovenskej re-

publiky uznesením č. 667/2003 vyslovili súhlas s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kon-

trole tabaku, čím sa Slovenská republika zaviazala dlhodobo a komplexne prijímať opatrenia 

s cieľom znižovania zdravotných, sociálnych a ekonomických dosahov spôsobených užíva-

ním tabakových výrobkov.“
74

 

Jedným z takýchto opatrení bola novela Zákona o reklame z roku 2005, ktorou sa 

zakázala reklama tabakových výrobkov prostredníctvom sponzoringu tabakových výrobkov, 

ktorých aj nepriamym následkom by mohla byť propagácia fajčenia.V máji v roku 2004 bol 

schválený a v roku 2005 novelizovaný Zákon o ochrane nefajčiarov, vďaka ktorému sa zlep-

šila ochrana nefajčiarov na verejne prístupných miestach, kde sa, s výnimkou špeciálne vyhra-

dených priestorov, nesmie fajčiť. V roku 2009 k tomuto zákonu pribudol aj zákaz fajčenia 

v stravovacích zariadeniach s výnimkou takých, ktoré majú stavebne oddelený priestor pre 

fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí tvoriť minimálne 50 % plochy a musí byť 

umiestnený pri vchode.
75

 

Snahou znížiť dostupnosť cigariet najmä pre deti a mládež bolo zrušenie automatov na 

cigarety a zvyšovanie pokút pre predajcov, ktorí by predali cigarety neplnoletým.  

Odrádzať od fajčenia má takisto ich neustále sa zvyšujúca cena, ktorá je podľa Sveto-

vej banky výrazným faktorom ovplyvňujúcim spotrebu. 

Obrazové varovania na škatuľkách cigariet 

Poslednou zmenou bola úprava cigaretových krabičiek a obalov iných tabakových 

výrobkov, ktoré od roku 2016 musia obsahovať namiesto textového varovania, varovanie 

pozostávajúce z fotografie a textu. Výrobcovia cigariet si môžu vybrať zo 42 variant, 

väčšinou skutočne drastických obrázkov, napríklad z operácie pľúc, hnijúcich zubov, diery 

v krku a podobne (pozri obrázok č. 7). Takéto zobrazenie zaberá viac priestoru, takže 
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namiesto doterajších 70 % prednej a 60 % zadnej plochy obalu, majú značky k dispozícii pre 

svoju propagáciu iba 35 % na oboch stranách.  

Návrh zmeny dizajnu predložilo ministerstvo zdravotníctva v dôsledku európskej 

legislatívy. Používanie kombinovaných varovaní je vraj účinnejšie ako textové varovanie. Na 

to, či je to naozaj tak, a či je častá drastickosť spomínaných obrázkov opodstatnená, existujú 

viaceré názory. Podľa psychologičky Pavly Nôtovej by mohli takéto obrázky odradiť ľudí od 

fajčenia. Pre TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) sa vyjadrila, že sa môže zdať „že 

obrázky sú drastické, ale tá drastickosť je efektívna“
76

. Opačne sa vyjadril Vlado Lefík, 

stratég reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett, ktorý síce rozumie snahe znižovať počet 

fajčiarov, no nerozumie „prečo si zákonodarca myslí, že to dosiahne tým, že budú cigaretové 

krabičky škaredé“
77

. Tiež sa vyjadril, že tento návrh „povedie akurát tak k vytvoreniu trhu 

s dizajnovými krabičkami na cigarety, a nakoniec bude fajčenie vyzerať oveľa viac cool, ako 

v súčasnosti“
78

. Ako je možné vidieť v každej trafike, kde sa teraz predávajú obaly na cigarety 

rôznych farieb, veľkostí a tvarov, vo svojom predpoklade sa nemýlil. 
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Obr. č. 7 – Vybrané obrazové varovania, ktoré sú od roku 2016 povinnou súčasťou obalu 

krabičiek cigariet 

 

Jedným z najostrejších názorov bolo vyjadrenie „Ak by sa malo postupovať objektívne 

a nestranne voči všetkým produktom, ktorých konzumácia je vážnym zdravotným rizikom, 

tak by podobné odpudzujúce nálepky mohli byť aj na fľašiach s alkoholom a iných pro-

duktoch. Viete si predstaviť fľašu dobrého vína s obrázkom zbitej ženy či detí?“
79

 Samotný 

autor je nefajčiar, no napriek tomu súčasné kroky proti fajčeniu neschvaľuje. Problémom 

súčasného boja proti fajčeniu na Slovensku podľa neho je, že „minulá osveta a vysvetľovanie 

škodlivosti fajčenia sa zmenili na neľútostný boj proti fajčiarom. Len nikto jasne nevysvetlil 

prečo.“
80

 To vytvára núdzu po sociálnej reklame, ktorej úlohou je práve to, čo podľa autora 

výroku dnešnému boju proti fajčeniu chýba, a to osveta a vzdelávanie. 
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Kampane proti fajčeniu na Slovensku 

Množstvo a frekvencia kampaní realizovaných na Slovensku sú najmä v posledných 

rokoch veľmi nízke. Za posledné roky bolo organizovaných iba šesť celoslovenských kampa-

ní, z ktorých väčšina bola realizovaná pred niekoľkými rokmi. Rovnako mizivé je iniciovanie 

kampaní od slovenskej vlády. Všetky zo zaznamenaných kampaní boli totiž iniciované buď 

Európskou úniou, Ligou proti rakovine, alebo dokonca súkromným sektorom. 

HELP- Za život bez tabaku 

Iniciátorom kampane bol Markos Kyprianou – komisár Európskej únie pre zdravot-

níctvo a ochranu spotrebiteľa. Začala 1. marca 2005 odhalením hesla kampane (pozri obrázok 

č. 8) na obrovskej nafukovacej konštrukcii na námestí Rond-Point Schuman pred sídlom 

Európskej komisie v Bruseli. Následne putovala po hlavných mestách členských štátov. 

V Bratislave  bola umiestnená na Rybnom námestí od 28. marca do 2. apríla.
81

 

Súčasťou kampane boli televízne a kinospoty a internetová stránka, poskytujúca rady 

ľuďom, ktorí chceli s fajčením skoncovať. 

Dôraz kládla na propagáciu zdravého životného štýlu najmä mladých ľudí. Upozor-

ňovala tiež na riziká pasívneho fajčenia s cieľom podporiť vytváranie nefajčiarskych verej-

ných priestranstiev. 

 

 

Obr. č. 8 – Logo kampane „HELP- Za život bez tabaku“ 
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Zdravie vážne škodí fajčeniu  

Kampaň organizovaná Ligou proti rakovine prebiehala od 16.10. do 16.11.2006 na 

území celého Slovenska a vyvrcholila 16. novembra, ktorý je zároveň Medzinárodným dňom 

bez fajčenia. V ten deň Liga proti rakovine oslovila stredné školy, ktoré sa zapájajú do pro-

jektu Onkologickej výučby v školách. Študenti oslovených škôl sa potom zapojili do špor-

tovej súťaže, ktorú si sami pripravili a zorganizovali. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 31. mája, 

opäť symbolicky, na Svetový deň bez tabaku.
82

 

Cieľom takto postavenej kampane bolo osloviť hlavne mladú generáciu, ktorej chcela 

pomôcť nájsť inú, zdravšiu aktivitu, ktorou môže nahradiť fajčenie (pozri obrázok č. 9).  

 

 

Obr. č. 9 – Vizuály kampane „Zdravie vážne škodí fajčeniu“ 

Ex-fajčiara nič nezastaví 

Celoeurópska trojročná kampaň, ktorej iniciátorom bol európsky komisár pre zdravie 

a spotrebiteľskú politiku John Dalli, sa začala 16.júna 2011.
83
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Na Slovensku vyvrcholila v roku 2013, keď sa pri príležitosti Svetového dňa bez 

tabaku (31. mája) k jej iniciatíve pripojili aj aktivity mnohých slovenských orgánov. Aktivity 

u nás boli organizované zastúpením Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Kance-

láriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Ligou proti rakovine a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Súčasťou 

kampane boli rôzne exhibičné športové zápasy, workshopy a prednášky s cieľom informovať 

verejnosť, Dni otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, Dni 

zdravia vo firmách, ako aj možnosti overiť si svoj zdravotný stav, ponúkané na autobusových 

i vlakových staniciach, hlavne formou merania tlaku, hladiny CO vo vydychovanom vzduchu 

a podobne. 

Cieľovou skupinou boli fajčiari medzi 25 až 34 rokov. Na rozdiel od iných kampaní, 

nezobrazovala negatívne dôsledky fajčenia, ale naopak vyzdvihovala výhody, ktoré so sebou 

prináša rozhodnutie prestať (pozri obrázok č. 10). Posolstvo bolo uspôsobené aj na špeciálne 

citlivé skupiny recipientov ako ženy a deti. Okrem reklamy na uliciach a v televízii, so sebou 

priniesla aplikáciu iCoach a na Slovensku premával tzv. „Nezastaviteľný vlak zdravia“. 

 

Obr. č. 10 – Vizuál kampane „Ex- fajčiara nič nezastaví“ 

Nezastaviteľný vlak zdravia 

Na Svetový deň bez tabaku, 31. mája 2013 vyvrcholili aktivity kampane na Slovensku 

v podobe vlaku na trase z Bratislavy do Vrútok. Na staniciach v Bratislave a Žiline bola 

záujemcom meraná hladina CO vo vydychovanom vzduchu. Priamo v „Nezastaviteľnom 

vlaku zdravia“, ako ho pomenovali, bolo špeciálne vyčlenené kupé číslo 4, v ktorom mohli 

cestujúci zdarma absolvovať vyšetrenia spirometrom, zisťujúce kapacitu pľúc a bolo im 

poskytnuté poradenstvo v boji proti fajčeniu.  
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iCoach 

Súčasťou kampane bola aj aplikácia iCoach dostupná vo všetkých úradných jazykoch 

Európskej únie. Je definovaná ako „bezplatný  digitálny nástroj pre zdravotné poradenstvo“
84

. 

Funguje tak, že „analyzuje fajčiarske návyky svojich používateľov a poskytuje im indivi-

duálnu podporu a poradenstvo na každodennej báze“ 
85

. Väčšine fajčiarov totiž chýba seba-

dôvera, viera v to, že dokážu prestať fajčiť, a práve na to je celá európska kampaň a špeciálne 

aplikácia iCoach zameraná. Úspech aplikácie možno vidieť v počte zapojených. Už v apríli 

2013 bolo zapojených až 380 819 ľudí v Európe. Výsledky zo Slovenska sú takisto veľmi 

dobré. V prepočte na počet fajčiarov v krajine je percentuálne zapojenie obyvateľov Sloven-

ska trikrát vyššie ako priemerný podiel zapojenia v európskych krajinách. 

Neodfajčite im detstvo 

Celoslovenská kampaň iniciovaná Ligou proti rakovine prebiehala počas Týždňa proti 

rakovine v roku 2011, od 17.10 do 21.10.
86

 Bola realizovaná prostredníctvom televízie, prin-

tových médií, citylightov, billboardov, LCD obrazoviek, movingboardov, letáčikov na 

školách a v zdravotníckych zariadeniach. Stretnúť sa s ňou bolo možné aj v autobusoch a vla-

koch a v internetovom kníhkupectve. Pre komunikáciu s mladými využila internet, na ktorom 

si ľudia mohli pomocou aplikácie umiestnenej na viacerých portáloch, stanoviť výzvu, byť 

aspoň jeden deň bez cigarety. Súčasťou bol aj, v tom roku už trinásty, Deň jabĺk (21.10.), 

počas ktorého fajčiarom vo viacerých slovenských mestách ponúkali možnosť vymeniť ciga-

retu za jablko. Cieľom kampane bolo apelovať na rodičov, ktorí fajčia, aby si uvedomili, aký 

vplyv môže mať fajčenie na ich deti. Upozorňovala fajčiarov na to, že deti sa od nich naučia 

nesprávnym návykom. Navyše ak fajčia v ich prítomnosti, tak sa aj veľmi skoro stávajú 

pasívnymi fajčiarmi (pozri obrázok č. 11).  
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Obr. č. 11 – Vizuál kampane „Neodfajčite im detstvo“ 

Prestaň fajčiť 

Proti fajčeniu sa rozhodla bojovať aj webová stránka islamonline.sk, ktorá založila 

hashtag „Prestaň fajčiť“, pod ktorým zverejňovala sériu výziev proti fajčeniu.
87

 Kampaň mala 

osloviť najmä mladých ľudí. Bola realizovaná iba v online priestore. Jej cieľom bolo aktívne 

zapojenie recipientov, ktorí mali možnosť sa do kampane zapojiť zverejňovaním vlastných 

výziev na Facebooku, Instagrame či Twitteri spolu s hashtagom „Prestaň fajčiť“ (pozri obrá-

zok č. 12). Tie najlepšie príspevky boli zverejnené na samotnej stránke a ocenené drobnou 

výhrou. 
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Obr. č. 12 – Jeden z vizuálov kampane „Prestaň fajčiť“ 

Na veku záleží 

Súčasťou už spomínaného projektu „Na veku záleží“ sú od roku 2008 aj sociálne 

kampane, ktoré podporujú predajcov v tom, aby nepredávali cigarety mladistvým a zároveň 

vyzývajú verejnosť aby si takéto porušovanie zákona všímali. Kampane využívajú najmä 

formu billboardov, ale zvyknú byť doplnené aj brožúrami, nálepkami či inými predmetmi 

s heslom kampane. V roku 2016 bola kampaň realizovaná aj formou televízneho spotu, ktorý 

zobrazoval situácie, ktoré nastávajú pri predaji tabakových výrobkov a ponúkal návod ako 

v nich postupovať
88

 (pozri obrázky č. 13 - 20). 
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 NA VEKU ZÁLEŽÍ. Aktuality kampane. [online]. Bratislava: Na veku záleží. [citované 2016-01-26]. 

Dostupné na: < http://www.navekuzalezi.sk/#aktuality-kampane>. 
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Obr. č. 13 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z roku 2008 

 

 

Obr. č. 14 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z roku 2009 

 

 

Obr. č. 15 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z roku 2010 
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Obr. č. 16 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z roku 2011 

 

 

Obr. č. 17 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z roku 2012 

 

 

Obr. č. 18 – Vizuál kampane „Na veku záleží“ z rokov 2013-2015  
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Obr. č.19, 20 - Vizuály kampane „Na veku záleží“ z roku 2016 

 

Záver  

V texte sme ponúkli stručný, no pre pochopenie problematiky dostatočný pohľad na 

percepciu fajčenia v kontexte histórie. Možno si v nej všimnúť určitú paralelu. 

Cigarety boli spočiatku spájané s nižšou vrstvou spoločnosti. Vďaka úspešným kam-

paniam, v ktorých cigarety začali propagovať známe osobnosti a nulovému výskumu o jeho 

škodlivosti sa stali záležitosťou životného štýlu vyšších vrstiev. S pribúdajúcimi výskumami 

o škodlivosti fajčenia a z toho vyplývajúcim zákazom jeho odporúčania v reklame a ďalšími 

legislatívnymi zmenami, ktoré sa usilovali a naďalej usilujú o jeho potlačenie, sa fajčenie 

prestalo považovať za záležitosť životného štýlu vyššej vrstvy. Naopak dnes sú fajčiari často 

stavaní na samý okraj spoločnosti. 

Okrem nahliadnutia na fajčenie v kontexte histórie a reklamy sme v texte priblížili 

súčasnú situáciu boja proti fajčeniu na Slovensku.  
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Napriek tomu, že Slovensko sa zaviazalo bojovať proti fajčeniu a podnikať kroky 

k znižovaniu počtu fajčiarov, pri pohľade na sociálne kampane proti fajčeniu realizované 

v našej krajine sa naskytá otázka či sa o to náš štát aj skutočne usiluje tak, ako sa zaviazal. 

V texte boli spomenuté všetky významnejšie kampane realizované na Slovensku od 

roku 2000. Pri pohľade na ich časové rozpätie je zrejmé, že nemohli mať žiaden väčší efekt. 

Frekvencia takýchto kampaní je u nás veľmi nízka, čo je žalostné vzhľadom na fakt, že 

sociálna reklama nemá silu zmeniť ľudské návyky a postoje v jednej, pár týždňov trvajúcej 

kampani. Kľúčom k úspechu sociálnej reklamy je len jej dlhodobé a neprestajné pôsobenie. 

Takisto pri pohľade na iniciátorov a realizátorov týchto kampaní je možné vidieť, že 

nimi bola Európska únia, Liga proti rakovine či dokonca súkromné spoločnosti a nezávislá 

internetová komunita. Ani jedna z kampaní nevznikla na podnet zastupiteľov nášho štátu. 

Preto sa naskytá otázka: Ako potom bojuje naša vláda za znižovanie počtu fajčiarov ako sa 

zaviazala?  

Iste naši zastupitelia prijali legislatívne opatrenia v podobe zákonov obmedzujúcich 

fajčenie na verejných priestranstvách. A hoci je to nepochybne dôležitý krok na ochranu ne-

fajčiarov, len ťažko môže mať významnejší dopad na zníženie počtu fajčiarov. 

Slovensko síce pristúpilo aj na obrazové varovania na krabičkách cigariet, no o ich 

efektivite je nutné tiež dosť pochybovať. Dovolíme si tvrdiť, že ich vyhotovenie je totiž 

absolútne nekreatívne, nevzbudzuje hlbšie zamyslenie sa, ale je len prvoplánovo nechutné. 

Práve preto, jediné k čomu viedlo zavedenie týchto obrazových varovaní na krabičkách ciga-

riet bol opätovný nárast popularity tabatierok a takisto rozbehnutie lukratívneho biznisu 

s obalmi na cigaretové krabičky.  

Z toho vyplýva opäť podobná otázka: Sú naši zastupitelia iba nevedomí či neúspešní 

vo svojom snažení, alebo sa ani nesnažia, pretože v skutočnosti nechcú aby sa počet fajčiarov 

znižoval?!  

Veď úprimne – prečo by to mali chcieť? Stále sa zvyšujúca daň z cigariet, ktorá má 

byť údajne motivujúcim faktorom na skoncovanie s fajčením, produkuje značné príjmy do 

štátnej pokladne. A dobre vieme, kde tieto peniaze končia.  

Samozrejme – vysoká cena by mohla byť motivujúcim faktorom na skoncovanie s faj-

čením pre mnohých ľudí, no myslíme si, že na to, aby sa z nej stal motivujúci faktor by sa 

musela prudko a naraz zvýšiť. Postupné zvyšovanie po 10 centoch, ako tomu je už celé roky, 

neovplyvní takmer nikoho, pretože je to tak malý cenový rozdiel, že ho človek nevníma ako 

drastický zásah do financií. Vždy má možnosť si na každé zvýšenie o pár centov zvyknúť, 

kým príde ďalšie zdraženie, ktoré je zase len minimálne a človek si naň opäť ľahko zvykne. 
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Preto si myslíme, že keby nás chcel štát odradiť rastúcou cenou, zvýšil by ju naraz o značnú 

čiastku, ktorú by ľudia ihneď zaregistrovali vo svojich peňaženkách a prinútilo by ich to 

zamyslieť sa nad tým, či im za to fajčenie naozaj stojí.  

Po zohľadnení uvedených skutočností je preto podľa nás jediným možným záverom, 

že postoj vlády k snahe znižovať počet fajčiarov na Slovensku je laxný, ak nie priam odmie-

tavý. Zostáva preto dúfať v aktivity neziskových organizácii a združení, aj v iniciatívu ekono-

mických subjektov, aby prebrali snahy o znižovanie počtu fajčiarov na Slovensku do vlast-

ných rúk.  

Posledná otázka na záver je adresovaná všetkým fajčiarom: Naozaj ste ochotní tým, že 

fajčíte platiť nemenovaným osobám ich drahé autá, dovolenky a podobne?  
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            Blogy a blogery – moderný nástroj oslovenia zákazníkov 

           Blogs & bloggers – modern way how to reach the customers 

 

Mgr. Filip Púchovský 

 

Abstrakt:  

Sociálne médiá sú fenoménom súčasnosti  čoraz viac sú využívané ako nástroj oslovenia 

zákazníkov. Blogy a ich autori – blogeri, sú neoddeliteľnou súčasťou internetového sveta 

a rovnako efektívnym nástrojom oslovenia spotrebiteľov v rámci budovania povedomia 

o značke alebo jej produktoch. Táto štúdia sprostredkúva exkurz do sveta sociálnych médií 

a predovšetkým blogov a ich využitia na marketingové účely. 

 

Kľúčové slová: Blog.  Bloger.  Sociálne médiá. Vlog. Influencer. 

 

Abstract:  

Social media are the present phenomenon and therefore increasingly used as a marketing tool 

effectively reaching the customers. Blogs and their authors – bloggers, are an integral part of 

the internet world and an equally effective tool for building consumer awareness of brandsor 

specific products. This study itself is an excursion into the world of social media and 

especially blogs and their use for marketing purposes. 

 

Keywords: Blog. Blogger. Social media. Vlog.  Influencer. 

 

Úvod 

Internet a digitálne technológie zásadným spôsobom zmenili a zjednodušili spôsob 

komunikácie medzi ľuďmi. V súčasnosti majú jednotlivci a firmy k dispozícii celý rad 

digitálnych komunikačných nástrojov a ich počet stále rastie. Blog, pojem označujúci krátke 

príspevky pravidelne publikované na internete, bol ešte pred pár rokmi známy len úzkej 

skupine ľudí. V súčasnosti sa s blogmi stretávame denne a vnímame ich ako neodmysliteľnnú 

súčasť online komunikácie. Blogy sú jedným z najrýchlejšie sa rozrastajú́cich fenoménov 

internetu, preto považujeme za dôležité venovať pozornosť tejto problematike. 

V posledných rokoch sme boli svedkom exponenciálneho nárastu počtu blogov na 

internete. Blog je označovaný za revolučnú technológiu z dôvodu, že tento spôsob publiko-
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vania je dostupný, jednoduchý a navyše finančne nenáročný. Výhody tohto komunikačného 

nástroja si dnes okrem jednotlivcov uvedomujú aj firmy a organizácie. 

Táto odborná štúdia poukazuje na využiteľnosť blogu a jeho autora v kontexte budova-

nia značky. Jej cieľom je charakterizovať blog ako jeden z moderných nástrojov budovania 

úspešnej značky. Blog vnímame ako komunikačnú platformu, ktorú je možné využiť pre 

osobné ako aj firemné účely. 

 

Sociálne médiá 

 

Sociálne médiá majú v súčasnosti veľmi dôležité poslanie a stali sa súčasťou každo-

denného života väčšiny z nás. Scott (2010, s. 38) uvádza, že „sociálne médiá ľuďom umož-

ňujú vymieňať si myšlienky a názory, spoločne preberať obsah  rôznych stránok a nadväzovať 

kontakty on-line.“ Pod sociálnymi médiami si môžeme predstaviť všetko, čo umožňuje komu-

koľvek komunikovať s kýmkoľvek. Je to užívateľsky generovaný obsah, distribuovaný ľahko 

dostupným internetovým nástrojom (Sterne, 2011). Sú to on-line médiá, ktoré sa nepretržite 

menia, ako sa mení ich obsah a tiež pridávaním množstva funkcií. Janouch (2010) uvádza, že  

sociálne média sa od mainstreamových líšia tým, že nie sú určené na propagáciu a reklamu, 

ale ich úlohou je komunikácia. Scott (2010) zase tvrdí, že sa líšia tým, že ich obsah môže 

vytvárať každý. Tiež hovorí o tom, že sociálne médiá môžu mať či už textovú formu, alebo 

môže ísť o audio, video, obrazové fotografie a iné obrazové formy, ktoré spájajú a združujú 

komunity. 

  Sociálne médiá môžeme poznať v rôznych formách. Medzi osem najznámejších fo-

riem Zarella (2010) zaraďuje: blogy, mikroblogy (Twitter), sociálne siete (Facebook, Linked-

In), stránky na zdieľanie médií (Youtube), sociálne záložkovanie a hlasovacie stránky (Digg, 

Reddit), diskusné fóra, recenzné stránky a virtuálne svety (Second Life).   

V sociálnych médiách je charakteristické hodnotenie, hlasovanie o čomkoľvek, vytvá-

ranie poradia, písanie komentárov, ich komentovanie a ďalšie podobné aktivity. Ľudia môžu 

jednoducho komunikovať o čom chcú. Firma musí toto všetko sledovať a ak chce byť úspeš-

ná, nemôže na sociálne médiá zabudnúť (Janouch, 2010).    

V súčasnosti sa sociálne médiá bežne využívajú za účelom marketingu. Firmy zverejňu-

jú na sociálnych sieťach rôzne príspevky a snažia sa tak vyvolať spätnú väzbu od zákazníkov. 

Takýmto spôsobom si budujú imidž, komunikujú so zákazníkmi a tiež zvyšujú povedomie 

o značke. Takúto propagáciu využívajú nielen firmy, ale aj politici a iné známe osobnosti. 
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Delenie sociálnych médií 

Sociálne médiá sú členené rôznymi spôsobmi. Janouch v knihe Internetový marketing 

(2010) tvrdí, že členenia sociálnych médií sú zavádzajúce, pretože mnoho služieb sa svojimi 

funkciami a možnosťami prekrýva. Uvedieme členenia podľa dvoch kritérií, a to podľa mar-

ketingovej taktiky a podľa zamerania. Podľa zamerania sociálne médiá delíme na: sociálne 

siete, business siete, sociálne záložkovacie systémy, stránky, kde sa hlasuje o kvalite obsahu 

a správy. Prehľadnejšie je členenie sociálnych médií podľa marketingovej taktiky od Janou-

cha (2010), ktorý delí sociálne média na: 

 sociálne siete (Facebook, Myspace, LinkedIn), 

 blogy, videoblogy, mikroblogy (Twitter), 

 diskusné fóra, Q&A portály (napr. Yahoo! Askville),  

 wikis ( Wikipedia), 

 sociálne záložkovacie systémy (Digg, Jagg), 

 zdieľané multimédiá (YouTube, Flickr), 

 virtuálne svety (Second Life, The Sims).    

Definícia blogu 

Weblog (skrátene blog) je pojem označujúci webovú aplikáciu, ktorá obsahuje príspev-

ky zoradené v reverznom chronologickom poradí. Termín weblog je spojením dvoch anglic-

kých slov web a log, ktoré v doslovnom preklade znamenajú webový alebo internetový zápis-

ník. V súčasnosti sa častejšie používa skrátená a menej formálna verzia tohto slova – blog. 

Americká marketingová asociácia (2014) definuje blog ako typ internetovej komunikácie, 

ktorá v sebe spája a kombinuje prvky stĺpčeka, zápisníka a adresára. Termín weblog odkazuje 

na pravidelne aktualizovaný súbor príspevkov na rôzne témy s odkazmi na ďalšie zdroje. 

Veľmi jednoducho povedané, blog nie je nič iné ako webová stránka, na ktorej sa publikuje 

obsah v pravidelných intervaloch (McDougall, 2007). 

Ak to zhrnieme, blog je „špeciálnym druhom stránky, kde môžete jednoducho uverejniť 

nejaký obsah“ (Mikláš, 2010). „Blogom môžeme nazvať každú webovú stránku, na ktorú 

pravidelne prispieva jeden alebo viacero blogerov“ (Balye, 2010). Vychádzajú́c z týchto 

definícií by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že blog sa v zásade nelíši od klasickej webovej 

stránky. Avšak väčšina blogov má niekoľko charakteristických znakov, na základe ktorých je 

možné ich jednoznačne diferencovať od klasických webových stránok. Podľa DL Byrona 

a Steva Brobacka (2008) typický blog obsahuje nasledujúce prvky: 
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 Vlastný informačný obsah – chronologicky zoradené príspevky dostupné na kon-

krétnych a stále platných adresách. 

 Časť s komentármi čitateľov, prostredníctvom ktorých môžu komunikovať nielen 

s autorom blogu, ale aj navzájom medzi sebou. 

 Možnosť registrácie pre odber noviniek (zvyčajne označené skratkou RSS), ktorá 

umožňuje čitateľom automaticky dostávať informácie o nových príspevkoch uve-

rejnených na blogu. 

 Tematický archív, ktorý slúži na roztriedenie jednotlivých príspevkov. Archív je 

možné triediť podľa mesiacov, rokov alebo podľa kľúčových slov. 

História blogov 

V súčasnosti už blogy predstavujú́ neodmysliteľnú súčasť online kultúry. S blogmi sa 

stretávame prakticky všade, či už vo forme oficiálnych spravodajských blogov, ktoré sú pre-

pojené s tradičnými médiami alebo vo forme tematických blogov, súvisiacich s prácou a ko-

níčkami ich autorov. Nebolo to však vždy tak. Popularita blogov vzrástla až v posledných 

rokoch. 

Za úplne prvý blog môžeme označiť links.net, ktorý vytvoril Justil Hall, študent 

Swarthmore College v roku 1994. V období, keď vznikol, blogy ešte neexistovali. Z toho 

dôvodu ho označoval Justin Hall ako „osobnú webovú stránku“. Samotný termín blog vznikol 

až v roku 1997, keď ho Jorn Barger použil v súvislosti s prihlásením sa na web pri jeho 

prezeraní (z ang. logging the web). V roku 1999 zaviedol programátor Peter Merholz skrátenú 

verziu pojmu – blog, ktorá sa využíva dodnes (Chapman, 2011). 

Napriek tomu, že blogy existovali už dlhší čas, do povedomia bežných používateľov 

internetu sa dostali až začiatkom 21. storočia. Dovtedy boli prístupné len pre malú skupinu 

informatikov ovládajúcich jazyk HTML (programovací hypertextový značkový jazyk). Proces 

vytvárania a písania blogov zjednodušili až blogovacie softvéry Bloggera Live journal, ktoré 

umožnili ich ľahkú tvorbu prostredníctvom používateľskeho rozhrania prístupného širokej 

verejnosti“ (Šuchová, 2010). 

Prvá dekáda 21. storočia je označovaná. za obdobie najväčšieho nárastu blogov. Zatiaľ, 

čo podľa údajov uvedených v zozname J. J. Garretta existovalo v roku 1999 na internete 23 

blogov, webová stránka Technorati uvádza, že do polovice roku 2006 ich vzniklo neuve-

riteľných 50 miliónov. Rok 2003 je považovaný za jeden z prelomových v histórii blogov. 

Práve v roku 2003 bol spustený softvér AdSense, ktorý umožňuje umiestniť na blog platenú 
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reklamu, tematicky zodpovedajúcu jeho obsahu. Autori blogov môžu vďaka tejto službe 

získavať peniaze z reklamy umiestnenej na blogu. 

V súčasnosti, keď je blogosféra pevne ustálená už vyše dekády, sa pozornosť obracia na 

otázku – prečo blogery pokračujú v blogovaní, napriek tomu, že novota blogovania je už dáv-

no za nami, a či sa prvotná motivácia blogerov v priebehu rokov zmenila. V roku 2007 Miura 

a Yamashita skúmali psychologickú a sociálnu motiváciu skupiny japonských bloggerov, 

ktorí neustále blogujú. Poukázali na to, že za účelom pokračovania v blogovaní potrebujú 

blogeri pocit, že ich blogovanie je užitočné pre nich aj pre ich vzťahy s ostatnými. 

Komunikácia s čitateľmi, ktorí poskytli pozitívnu spätnú väzbu, silno povzbudila potrebu 

bloggerov v prispievaní, ale zároveň blogeri stále potrebovali pocit, že ich blogovanie je pre 

nich psychologicky prospešné (Pedersen, 2010). 

Vývoj blogov 

V priebehu rokov si blogovanie osvojili umelci, politici, firmy, ale aj ľudia s rôznymi 

záľubami. Používatelia využívajú́ blogy nielen ako nástroj na publikovanie, komunikovanie, 

ale aj ako zdroj informácií. V dnešnej rýchlej dobe spotrebitelia čoraz častejšie odvracajú po-

zornosť od televíznych obrazoviek, časopisov a novín a dávajú prednosť informáciám z denne 

aktualizovaných blogov (McDougall, 2007). 

V súčasnosti majú blogy tendenciu byť oveľa cielenejšie, zamerané na konkrétne cieľo-

vé skupiny a témy. Inzerenti si veľmi dobre uvedomujú silu a význam blogov, preto investujú 

nemalé peniaze do reklamy umiestnenej na blogoch, ktorá je cielená, efektívna a navyše veľ-

mi dobre merateľná (McDougall, 2007). 

Dnes už možno blogovanie považovať za jednu z foriem podnikania. Vzhľadom na 

nízke počiatočné náklady, dostupnosť jednoduchých blogovacích nástrojov a masový prístup 

k internetu je možné z publikovania na blogu vybudovať výnosný biznis (McDougall, 2007). 

Typy blogov 

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s nasledovným delením blogov: 

 Osobné blogy slúžia na zaznamenávanie niektorej z oblastí osobného života autora. 

 Tematické blogy sa spravidla podrobne venujú jednej alebo viacerým príbuzným 

témam z konkrétnej oblasti. 

 Firemné blogy publikujú a využívajú firmy na dosiahnutie určitých cieľov. Slúžia 

na propagáciu značky alebo produktu. 
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Ďalším spôsobom, ktorým možno kategorizovať blogy, je na základe typu média, ktoré 

využívajú. Vlog je názov označujúci video blog, ktorý používateľovi poskytuje možnosť pub-

likovať videá, ktoré sám vytvorí.  

Ďalšou z nových foriem blogu sú fotoblogy. Ako zo samotného názvu vyplýva, autor 

tohto typu blogu sa so svojimi čitateľmi delí o obrázky alebo fotografie. Medzi širokou verej-

nosťou sú v posledných rokoch veľmi populárne mikroblogy, ktoré využívajú obmedzený 

počet slov, resp. znakov. Služby ako Tumblr, TypePad, Micro a Posterous sú navrhnuté 

takým spôsobom, aby používateľom čo najviac uľahčili publikovanie. Ich najväčšou výhodou 

je možnosť prispievať často a zároveň zdieľať tento obsah na sociálnych sieťach. 

Využitie blogov v procese budovania značky 

 

Už dávno neplatí, že blogy musia byť len osobnými zápiskami používateľov. V po-

sledných rokoch si význam blogov uvedomujú aj firmy a organizácie. „Firmy si uvedomili, že 

blog nemusí byť len osobným elektronickým denníkom. Umožňuje rýchle a autentické spoje-

nie s cieľovou skupinou a dobrý blog je efektívnym nástrojom marketingovej komunikácie“ 

(Škutková, 2010). 

V súčasnosti čoraz viac firiem a organizácií využíva blog ako nástroj na dosiahnutie 

rôznych firemných cieľov alebo ako zdroj na získanie relevantných informácií. Marketingový 

stratég David Meerman Scott (2010) popisuje štyri možnosti využitia blogov v marketingu 

a oblasti PR: 

 Monitorovanie blogov – firmy môžu len monitorovať, čo sa hovorí o nich, ich pro-

duktoch a trhu, na ktorom pôsobia; 

 Zapájanie sa do diskusie – firmy sa môžu zúčastňovať diskusií prostredníctvom 

komentárov na rôznych blogoch; 

 Spolupráca s blogermi – pre firmy je výhodné nadviazať spoluprácu s autormi blo-

gov, ktorí sa venujú oblasti, v ktorej firma podniká; 

 Písať vlastný firemný blog – firmy môžu ovplyvňovať diskusiu so spotrebiteľmi 

prostredníctvom vlastného firemného blogu. 

Výhody využívania blogov firmami 

V súčasnosti marketingoví pracovníci čoraz častejšie poukazujú na význam blogov 

a spôsob, akým možno túto technológiu využiť na poli brandingu. „Pre malé firmy sú blogy 

a blogovanie efektívnym a lacným nástrojom pri komunikácii so svojimi zákazníkmi. V rámci 

marketingu majú blogy veľký účinok pri rozvíjaní vzťahov so zákazníkmi, budovaní značky, 
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či všeobecného povedomia o firme“ (Kyzúr, 2008). Jeremy Wright, autor knihy Blog Marke-

ting (2006) hovorí v súvislosti s využívaním blogov firmami o nasledujúcich výhodách: 

 Informácie – možnosť porozprávať a vysvetliť zákazníkom, čomu sa firma venuje 

zároveň zistiť, čo si zákazníci myslia. 

 Vzťahy – vybudovať si pevný základ, ktorý vychádza z pozitívnych skúseností medzi 

firmou a zákazníkmi. Verní zákazníci šíria dobre meno spoločnosti ďalej. 

 Manažment znalostí – množstvo dostupných a cenných informácií o firme. 

Pre firmy predstavujú blogy ideálny nástroj pre nadviazanie kontaktu s trhom a zákaz-

níkmi. Najúspešnejšie firmy ich preto využívajú najmä na oslovenie zákazníkov. Blogy umož-

ňujú zákazníkom registrovať sa k pravidelnému odoberaniu noviniek a reagovať na zverej-

nené príspevky prostredníctvom komentárov. Navyše - internetové vyhľadávače vo svojich 

výsledkoch uprednostňujú́ blogy, vďaka čomu sú ideálnym nástrojom pre firemné účely 

(Broback – Byron, 2008). 

Blogy predstavujú hlavnú súčasť firemnej žurnalistiky a slúžia na preukázanie odbornej 

znalosti, vzdelávanie a vytvorenie dôvery medzi značkou a jej zákazníkmi. Firmy využívajú 

blogovanie aj ako nástroj na zapojenie sa do aktuálnych diskusií a vyjadrenie názorov na 

otázky týkajúce sa odvetvia, v ktorom firma podniká. Rovnako poskytujú firmám priestor na 

publikovanie dôležitých správ a noviniek. 

Vďaka využívaniu blogov pre firemné účely sú firmy „viac na očiach, zvýši sa im počet 

potenciálnych zákazníkov a k tomu získajú prvotriedne technické vybavenie, a to všetko 

s minimálnymi výdavkami“ (Broback – Byron, 2008, s. 11). 

Okrem informovania súčasných a potenciálnych zákazníkov môže firemný blog slúžiť 

aj ako výborný zdroj pre získavanie informácií o spotrebiteľoch. Firmy dokážu z komentárov 

spotrebiteľov zistiť, čo je pre ich cieľovú skupinu kľúčové. Netreba podceňovať ani otvorenú 

komunikáciu medzi zákazníkmi a firmou. Jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu je vybu-

dovať si dlhodobý vzťah so zákazníkmi. Počúvať svojich zákazníkov a pracovať na základe 

ich návrhov, je jednou z najlepších možností ako si získať skupinu spotrebiteľov, ktorá bude 

šíriť dobré meno spoločnosti ďalej (Bly, 2006). V porovnaní s ostatnými významnými komu-

nikačnými prostriedkami revolúcia blogov spočíva v zmene jednostrannej komunikácie na 

obojstranný dialóg medzi firmou a jej zákazníkmi (Wright, 2006). 

V súčasnosti spoločnosti blogujú vo fenomenálnom tempe. Od veľkých spoločností, ako 

sú Microsoft a Boeing, po malé firmy, akými sú napríklad zhotovovatelia klobúkov Thomas 

Mahon a obchodná a publicistická firma Elisa Camahort, podniky všetkých zameraní využí-
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vajú revolučnú silu blogov na vytváranie pozitívnych skúseností, ovplyvňovania a zabezpe-

čovania neustáleho dialógu so zákazníkmi (Wright, 2005). 

Influenceri v marketingovej komunikácii 

 

Výskyt influencerov v marketingovej komunikácii nie je žiadnou novinkou. Už desaťro-

čia sa stretávame s určitou formou využívania osôb, ktoré prostredníctvom svojho imidžu 

ovplyvňujú množstvo zákazníkov na celom svete a ktorých fanúšikovská základňa predsta-

vuje aj niekoľko miliónov fanúšikov. V minulosti bol veľmi obľúbený tzv. celebrity marke-

ting.  

 Po desaťročia bolo hlavnou voľbou značiek pri marketingových stratégiách využitie 

známej osobnosti – celebrity, s ktorou nadviazali platené partnerstvo alebo sponzorské zmlu-

vy. Tieto celebrity sa stali presvedčivými poslami marketingových správ a vďaka ich nepopie-

rateľnej atraktivite aj silnými influencermi. Avšak s narastajúcim počtom celebritných škan-

dálov a porušení kontraktov  sa mnoho týchto aktivít stretlo so skepticizmom a nechuťou zo 

strany zákazníkov a tak sa značky museli začať obzerať po iných možnostiach, ako svoje 

myšlienky prezentovať zákazníkom, aby pre nich boli dôveryhodné a vyvolali nákupnú akciu. 

 S narastajúcim počtom aktívnych používateľov internetu a sociálnych platforiem sa 

otvoril aj nový spôsob komunikácie a ovplyvňovania spotrebiteľov. Používatelia internetu 

čoraz viac konzultovali online svoje nákupné rozhodnutia, dávali odporúčania na produkty 

alebo služby. Tieto recenzie pomohli ďalším používateľom pri ich nákupnom správaní alebo 

ich oboznámili s novými produktmi, ktoré doteraz nepoznali a na ktoré ich upozornil niekto 

iný, kto im však je podobný viac než napríklad Brad Pitt a jeho kampaň pre Chanel, a tak 

vznikol nový fenomén v podobe influencerov z bloggovej a vloggovej scény a s ním aj pojem 

influencer marketing.  

Spolupráca značiek a blogerov 

Okrem toho, že blogy dávajú hlas miliónom používateľov internetu a umožňujú jednot-

livcom šíriť ich prítomnosť na celom svete, blogy – alebo aspoň ich písanie a úprava – sú do-

mácim priemyslom 21. storočia. Tisícky ľudí si zabezpečujú živobytie ako blogeri. Niektorí 

predávajú produkty a služby, ale čoraz častejšie si zarábajú na živobytie vytváraním obsahu. 

Zaujímavé je, že väčšina blogerov, ktorí sú platení za svoje písanie, nie sú zaujatí optima-

lizáciou pre vyhľadávače (SEO), ktorú mnohí považujú za „tajnú“ pri zarábaní peňazí online 

(Banks, 2007).  
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 Vďaka blogom môžu byť obchodné správy (dobré alebo zlé) distribuované – okamžite 

a globálne – miliónmi občianskych žurnalistov, ktorí nemajú rovnaké profesionálne a etické 

obmedzenia ako hlavné médiá. Bez žurnalistickej povesti a pevne stanovenej profesionálnej 

kariéry, ktorú by museli chrániť, môžu blogeri slobodne (úmyselne alebo neúmyselne) zverej-

ňovať nepodložené chýry, šíriť lži, hanobiť jednotlivcov a organizácie, publikovať akúkoľvek 

záležitosť alebo kauzu, na ktorej sa podieľajú a v niektorých prípadoch nenapraviteľným spô-

sobom poškodzovať dôveryhodnosť a výkonnú povesť spoločností alebo dôveru investorov 

(Flynn, 2006). 

Úspešné blogy s veľkou čitateľskou základňou sú ideálnym komunikačným nástrojom, 

ktorý sa firmy snažia využiť vo svoj prospech. Je dôležité si uvedomiť, že spolupráca medzi 

firmou a blogerom je výhodná pre obe strany. Budovanie vzťahov s verejnosťou pomocou 

online PR aktivít sa v posledných rokoch rozšírilo aj na oblasť spolupráce medzi firmou a blo-

germi. 

Pre firmy a organizácie predstavuje spolupráca s blogermi možnosť šíriť povedomie 

o značke a produktoch prostredníctvom uznávaných názorových vodcov. Ak sa firma rozhod-

ne osloviť autora blogu na spoluprácu, mal by to byť odborník na oblasť, v ktorej firma pod-

niká. Autor blogu je cieľovou skupinou vnímaný ako odborník a názorový vodca, ktorého 

názor považujú za relevantný. Ich úloha z hľadiska šírenia informácií je pre firmy nezastu-

piteľná. 

Adamson vo svojej knihe Digitálna značka (2011) hovorí, že je potrebné, aby si značky 

určili, kto v ich oblasti podnikania predstavuje najvplyvnejšie osobnosti na internete. Zároveň 

firmám odporúča vytvoriť programy na spoluprácu s blogermi. „Vynaložte nejaký čas na to, 

aby ste sa zapojili do zmysluplnej diskusie s tými, ktorí majú na mienku spotrebiteľov najvä-

čší vplyv. Pozvite ich na beta testovanie alebo ich požiadajte, aby vytvorili recenzie vašich 

nových produktov“ (Adamson, 2011 a, s. 117). 

Výhodou využívania tohto nástroja je, že informácie zverejnené na blogoch vnímajú 

čitatelia ako objektívne a užitočné. Internetová stránka Technorati vo svojej výročnej správe 

o stave blogosféry z roku 2013 uvádza, že blogy predstavujú pre spotrebiteľov tretí najvplyv-

nejší digitálny zdroj informácií. Z prieskumu dokonca vyplýva, že blogy majú na nákupné 

správanie spotrebiteľov väčší vplyv ako firemné stránky značiek. Zároveň bolo zistené, že 

blog predstavuje pre spotrebiteľov piaty najdôveryhodnejší zdroj informácií na internete 

(Technorati, 2013). 

Kým v zahraničí firmy bežne spolupracujú s blogermi, u nás tento trend ešte len začína. 

Český a slovenský trh je pomerne malý a blogeri, ktorí sú známi a úspešní, sa snažia zachovať 
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si svoju nezávislosť. Z tohto hľadiska je preto najlepšia spolupráca, pri ktorej môže bloger 

zostať sám sebou a zachovať si tak dôveru čitateľov. Bloger vkladá do komerčnej spolupráce 

svoje meno, preto je dôležité, aby bola pre neho prínosom. Firmy by mali komunikovať ú-

primne a otvorene a poskytnúť autorovi článkov unikátne informácie, ktoré budú pre čitateľov 

blogu zaujímavé (Tinkov, 2012). 

 

Etika blogerov 

Aj blog by mal dodržiavať základné etické pravidlá a to bez ohľadu na to, o aký typ 

blogu ide. Pri firemnom blogu ide o prísnejšie dodržiavanie etických noriem. Firemné blogy 

sú navyše obmedzené obchodným tajomstvom, takže je dôležitejšie rozlišovať, čo si bloger 

dovoliť môže a čo už je príliš. Etické pravidlá, ktorých by sa bloger mal držať sú: 

1. Transparentnosť a pravdivosť – bloger by mal vystupovať sám za seba a nevymýšľať 

si inú falošnú identitu. Nemal by písať o lživých informáciách. 

2. Diskrétnosť – bloger si musí dať pozor, čo všetko chce na svojom blogu zverejniť 

a s čím sa chce zveriť. Fotografie alebo texty popisujúce konkrétnu osobu by mali byť 

vždy schválené od dotyčného človeka skôr, než ich bloger na internet vystaví. 

3. Autorské práva – toto pravidlo sa v blogsfére zanedbáva najviac. Bloger si musí písať 

svoje originálne články, ktoré sa doplnia o jeho vlastné fotografie. Posledným dôleži-

tým pravidlom je označenie zdroja, z ktorého autor čerpá.  

Nástroje na meranie efektivity a účinnosti blogov 

Existuje veľké množstvo obľúbených blogov, rovnako ako veľké množstvo služieb 

a aplikácií pre klasifikáciu blogov. Jedným možným spôsobom merania blogov sú hodnotiace 

nástroje pre samotných blogerov. Podľa serveru Technorati (2014 [online]) väčšina profesio-

nálnych blogerov sleduje dôležité indikátory týkajúce sa ich blogu. Najviac využívaným 

a hlavne kvalitným nástrojom, ktorý autori blogov používajú sú Google Analytics, ktoré 

merajú a analyzujú návštevnosť, marketingovú aktivitu blogu a monitorujú dôležité informá-

cie o návštevníkoch, ako a odkiaľ na blog prišli, ako dlho sa na ňom zdržia, alebo čo najčas-

tejšie na blogu vyhľadávajú. 

Janouch (2008, s. 230) vo svojej publikácii uvádza ešte niekoľko ďalších serverov, ako 

Social Insider, Pipes alebo Twitter Search, ktoré rovnakým využitím ustálených metrík algo-

ritmov, analogickým spôsobom vybrané blogy monitorujú.  
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Slovensko a blogeri 

 

Agentúra TRIAD zrealizovala prieskum vzťahov s blogermi v našej krajine. Ako vzor-

ku použila 300 blogerov, na základe ktorých chceli zistiť, čo je ich najväčšou motiváciou 

k spolupráci. Výsledok tejto agentúry bol viac než zaujímavý: podklady, produkty, pozvánky, 

peniaze boli štyri najvýznamnejšie motivácie slovenských blogerov pre spoluprácu s rôznymi 

firmami. Ak si to rozmeníme na drobné, podklady sú pre nich najsignifikantnejšou motivá-

ciou, a to najmä preto, aby upútali svojich čitateľov, no zároveň si vyžadujú i pútavé infor-

mácie.  

Ďalšou motiváciou pre našich blogerov sú produkty, tie radi testujú, následne o nich na 

svojom blogu napíšu a zdieľajú rôzne významné informácie, ktoré prezentujú v pozitívnom 

zmysle. Ak produkt ale dobrý či zaujímavý nie je, určite šíriť informácie o ňom nebudú.  

Nepochybne, pozvánka na podujatia je pre blogerov tiež veľmi lákavou a silnou moti-

váciou. Slovenskí blogeri však od firiem peniaze nevyžadujú a nemajú o ne veľký záujem. Je 

pravdou, že si chránia svoju značku i renomé, ktoré by práve finančnou odmenou mohlo prísť 

o veľa. 

 

Slovenskí a zahraniční blogeri 

Ak by sme porovnali slovenských blogerov so zahraničnými, nenašli by sme výrazné 

rozdiely. To je spôsobené najmä tým, že slovenskí  blogeri, podobne ako i tí zahraniční, sú 

práve vďaka popularite poväčšine verejne známymi osobami. Hovoríme teda o osobnostiach, 

ktoré sa venujú témam, o ktoré sa patrične zaujímajú a javia o ne i záujem. Sú v nich teda 

„profesionálmi“, v zmysle, že sa v téme orientujú.  

Avšak, v skutočnosti šlo o prvotné hobby blogerov, ktoré sa však postupným zdo-

konaľovaním, záujmom a snahou premenilo na ich zárobkovú činnosť. Táto ich vášeň, či 

životný záujem im však uberá jednak na čase, ale i energii, a preto chcú, aby pre nich blo-

govanie predstavovalo čo najväčší možný zárobok. Keďže náš trh je je odmedzený počtom 

celebrít v porovnaní so zahraničím, je u nás aj menej  kvalitných blogerov. Rozdiely sú však 

medzi nimi nepatrné. Ich „blogerský život“ funguje na rovnakej báze. Na mysli máme použí-

vanie zväčša podobných šablón Word Pressu, zháňanie fotografov, podobný, temer rovnaký 

štýl písania, v podstate blízke, podobné témy v rámci oblastí, o ktoré sa zaujímajú. 
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Slovník 

 

Blog – Webstránka, ktorá obsahuje príspevky blogy, alebo obsah blogera, ktoré sú obyčajne 

organizované pomocou kategórií a zoradené v obrátenom chronologickom poradí. Väčšina 

blogov umožňuje čitateľom komentovať jednotlivé blogové príspevky. 

Blogové príspevky – Jednotlivé články pridané na blog blogerom (použitím blogware-u). 

Bloger – Osoba, ktorá sa stará o blog a píše príspevky pomocou blogware-u. 

Blogosféra – Komunita blogov, blogerov a blogových príspevkov. 

Blogware – Software používaný za účelom vytvárania blogových príspevkov a riadenia 

blogu. 

Konverzácia – Nastáva, keď milióny blogerov spolu blogujú. 

Permalinks – Permanentné odkazy pridané k určitému blogovému príspevku – zostávajú 

nemenné. 

Trackback – URL odkazy, ktoré používajú bloggeri pri citovaní príspevkov iných blogerov. 

V prípade, že Bloger A reaguje na niečo, čo Bloger B  napísal na jeho blog, je v jeho najlep-

šom záujme oznámiť Blogerovi B, že bol spomenutý v jeho blogu. Trackbacky pošlú Bloge-

rovi B cez e-mail notifikáciu, že bol spomenutý (Wright, 2005). 

 

Záver 

 

V súčasnosti predstavujú blogy neodmysliteľnú súčasť online kultúry. Blogy, pôvodne 

vnímané ako osobné zápisky používateľov sa v priebehu posledných rokov rozšírili aj do 

ostatných oblastí nášho každodenného života. Výhody tohto komunikačného kanála si dnes 

uvedomujú nielen jednotlivci, ale aj firmy a organizácie.  

Hlavným cieľom blogerov a blogovania z podnikateľského hľadiska je získavanie 

a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Blogy samotné neslúžia ako nástroj predaja produktov 

a služieb, ich charakter je oveľa osobnejší a pre zákazníkov o to príťažlivejší. Bloger je osoba, 

ku ktorej si zákazníci tvoria vzťah, sledujú jeho obsah a vzájomnou interakciou zvyšujú 

záujem o produkty a služby spoločností, firiem a značiek. Je teda záujmom spoločností mať 

s blogermi dobrý vzťah a uzatvárať spoluprácu za účelom dobrej reklamy a propagácie ich 

značky. 

 Blogy si k nám našli cestu napriek tomu, že sú celkom mladým médiom. Za posledné 

roky záujem o blogy stále rastie a spoločnosti ich postupne zaraďujú medzi bežné nástroje 

komunikácie so zákazníkmi. Čo môžeme od blogov čakať najbližšie roky ukáže čas, no už 
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teraz vieme povedať, že zamestnanie blogera je rovnako dôležité, ako akékoľvek iné, zohráva 

veľkú úlohu v priestore podnikania a jeho význam v úlohe nástroja oslovenia zákazníkov stále 

rastie.  
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Abstrakt:  

Štúdia sa zaoberá event marketingovými agentúrami ako špecializovaného druhu agentúr 

v marketingovej oblasti. Okrem historických skutočností poukazuje na postavenie event mar-

ketingových agentúr na slovenskom a českom trhu.  

 

Kľúčové slová: Event. Event marketing. Agentúra. Marketing, 

 

Abstract:  

This paper focus as event marketing agencies as a specialized type of agencies in the 

marketing area. Apart from the historical facts, it describes position of event marketing 

agencies in the Slovak and Czech markets. 

 

Keywords: Event. Event marketing. Agency. Marketing. 

 

 

Úvod 

V súčasnosti môžete zadať eventovej agentúre realizáciu požadovanej udalosti, ktorá 

obsahuje všetko, po čom túžite a čo potrebujete. Event marketingové agentúry svoje udalosti 

a podujatia organizujú na základe marketingových nástrojov a stratégií, ktoré dokážu v náv-

števníkoch vyvolať pozitívne dojmy. Event, teda výsledný produkt eventového marketingu je 

dôsledne riadená udalosť, ktorej úlohou je zaujať a splniť stanovený cieľ marketérov.  Rov-

nako by mala v neposlednom rade vyvolávať v návštevníkoch pozitívne emocionálne zážitky. 

 

Event marketingové agentúry 

Našou snahou je ozrejmiť okrem historických skutočností tiež súčasné postavenie event 

marketingových agentúr na slovenskom a českom trhu. 
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 Heseková a Štarchoň (2009) vysvetľujú event marketing ako druh istej komunikovanej 

informácie formou osobitého predstavenia. Ide teda o zážitok vnímaný všetkými zmyslami 

a sprostredkovaný prostredníctvom emócií. Práve využitie emócie v marketingovej komuni-

kácii vyplýva zo skutočnosti, že človeku najsilnejšie utkvie v pamäti to, čo zažije reálne.                                                                 

Emocionálne impulzy, ktoré dokáže event podnietiť, môžu následne mimoriadne 

pozitívne ovplyvniť obraz ponúkaných služieb alebo produktov. 

Obsahom event marketingu však nie je iba externá komunikácia, ale zahŕňa aj internú 

komunikáciu v rámci spoločnosti.  

Podľa Šindlera vo Veľkom slovníku marketingových komunikácií (2003; in Juráš-

ková, Horňák a kol., 2012, s. 15) je: „Event marketingová agentúra – špecializovaná agentú-

ra, ktorá sa zameriava na rôzne oblasti súvisiace s event marketingovými kampaňami, ako 

napríklad poradenský servis pri tvorbe eventov, návrh, príprava, plánovanie a realizácia 

eventov, ale aj následná kontrola ich účinnosti. Event marketingové agentúry preto svojim 

klientom poskytujú niekoľko úrovní foriem servisu, resp. spolupráce; napr. plnohodnotný 

servis (tzv. Fullservice), keď event marketingová agentúra zaistí všetku komunikáciu integro-

vaného event marketingu na kľúč od návrhu celého konceptu cez vlastnú realizáciu až po 

prípadnú účasť na čiastočnom alebo celkovom vyhodnotení jej činností a analýzy splnenia 

stanovených cieľov. Poradenský (konzultačný) servis je spojený s kreatívnou časťou event 

marketingu - teda návrh konceptu a stratégie, prípadne prizvanie k posúdeniu už existujúceho 

konceptu a potvrdenie, alebo vyvrátenie jeho očakávanej úspešnosti. Poradenský servis je 

spojený s exekutívnou organizáciou a koordináciou jednotlivých projektov. Exekutívny servis 

je spojený s organizovaním všetkých eventov na kľúč, prípadne poskytuje pomoc pri jednot-

livých eventoch alebo spolupracuje na vybraných častiach eventov; môže ísť však len o spro-

stredkovanie alebo zaistenie niektorých subdodávateľov agentúry. Exekutívny servis je spoje-

ný s poskytnutím odborníkov rôznych profesií na realizáciu zvolených eventov v prípadoch, 

keď chce firma či spoločnosť event marketing riadiť a koordinovať sama, ale nemá ľudský 

potenciál s dostatočnými skúsenosťami“.  

 

Event marketing, činnosť a aktivity agentúr 

Erbner (2005) hovorí, že spojenie event marketing sa po prvýkrát objavuje v marke-

tingovej literatúre v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Historicky však bol už v antickom 

Ríme známy ako istá forma komunikácie. V prípadoch, keď sa napríklad významní vojvod-

covia vracali z úspešného ťaženia sa na ich počesť usporadúvali slávnosti trvajúce aj niekoľko 
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dní a boli spojené s rôznymi rituálmi. Ich účelom bolo zanechať silný zážitok v každom zú-

častnenom. Slávnosti sa tak stali podstatným komunikačným prostriedkom.  

Výraz event býva v literatúre vysvetľovaný ako udalosť, zážitok, predstavenie alebo aj 

príhoda. V tejto súvislosti je podstatné však podotknúť, že nie každé predstavenie možno po-

važovať za event a súčasne nie každý, kto event zorganizuje, vykonáva event marketing. He-

seková a Štarchoň (2009) event chápu ako adresný nástroj komunikácie, pričom event marke-

ting sa zakladá na vopred stanovenej firemnej stratégii a má formu dlhodobejšej komunikácie. 

Karlíček a Král (2011) v spojitosti s event marketingom využívajú aj označenie zážitkový 

marketing. Možno pod ním rozumieť činnosť firmy s cieľom poskytnúť cieľovej skupine 

klientov emócie a zážitky spojené s ich značkou. Predpokladom je, že sila takéhoto zážitku sa 

pozitívne premietne do emócií účastníkov, čoho dôsledkom bude intenzívnejšie a trvalejšie 

priľnutie k značke. Event sa tak stáva významným prostriedkom na zaujatie nových potenciál-

nych klientov a súčasne je jeho úlohou pozitívne aktivizovať a ovplyvňovať obchodných 

partnerov, posilňovať ich lojalitu, prezentovať nové vízie, a v neposlednom rade produkty 

a služby.  

Ako uvádza Šindler (2003 s.104) za event marketing možno považovať:  

 akékoľvek podujatie vykonávané na verejnosti; 

  prepájanie marketingových cieľov a udalostí; 

  prepojenie značky a udalosti; 

 organizovanie podujatí smerujúcich k posilneniu vzťahov medzi klientom a firmou; 

 prostriedok priblíženia výrobku alebo služby zákazníkovi; 

 pôsobenie na určitú skupinu osôb prostredníctvom kultúrnych podujatí. 

 Event marketing možno chápať z pohľadu európskeho alebo amerického. Eriksson, 

a Hjälmsson (2000) hovoria, že americký koncept chápe event marketing v oveľa širších sú-

vislostiach a z tohto dôvodu sem radí aj výstavy či sponzoring. Naopak, európsky koncept 

vidí event marketing ako snahu o koordináciu komunikácie pri vytváranom či sponzorovanom 

evente za predpokladu, že výraz event v sebe zahŕňa aktivity, keď sa cieľová skupina stretáva 

na určenom mieste a v určenom čase s cieľom utvoriť a prežiť nový zážitok.  

Charakteristickým znakom v prípade event marketingu je využitie zážitkovosti. Dôraz 

na plné prežitie zážitku so sebou prináša oveľa väčší účinok na klienta ako klasická reklama v 

bežných médiách. Tiež možno povedať, že event marketing vnáša aj do bežného dialógu 

medzi zástupcom spoločnosti a klientom istú dávku interaktivity, čo pri využití individuál-

neho prístupu zabezpečí pozitívne zaobchádzanie s klientom. Pri stanovení kvalitných marke-
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tingových cieľov a pomocou požadovanej emócie ich možno úspešne naplniť v prípade, že 

bude event za týmto účelom firmou správne koordinovaný. Jedinečnosť a kreativita pri reali-

zácii eventu umožňuje klientovi nechať sa uniesť a absorbovať nové zážitky s pridanou hod-

notou a tou je odvedenie pozornosti od starostí každodenného života. 

 Event marketing je špecifickým nástrojom firemnej komunikácie, ktorý využíva pri 

komunikácii s klientom osobne zamerané dialógy.  

 

Integrovaný event marketing 

Šindler (2003) zaraďuje event  marketing do marketingového mixu podliehajúceho 

v rámci terminológie pod propagáciu – 4P. Je preto veľmi podstatné dôsledne zaradiť ho do 

komunikačného mixu s cieľom úspešne realizovať event marketingovú politiku za predpokla-

du, že je úzko spätý s ostatnými prostriedkami komunikačného mixu (sponzoring, organizácia 

veľtrhov a výstav, public relations a direkt marketing) a dokáže vyvolať žiadané emócie. Au-

tor ho preto považuje za nástroj obsahujúci všetky aspekty modernej komunikácie, nástroj, 

ktorý pomáhaj vytvárať, aj sprostredkovať inscenované zážitky nielen emocionálneho charak-

teru. Touto činnosťou podľa Šindlera (2003) prichádza k prestupu od marketingového mono-

lógu k dialógu s klientom, následkom čoho sa pasívny marketingový zážitok, konvertuje na 

aktívny.  

Integrovaný event marketing podľa Ebnera (2005 s.131) obsahuje aktivity tohto typu:  

 prípravné aktivity - klasická reklama, direct marketing, public relations; 

  sprievodné aktivity - POS
89

 multimediálnej komunikácie; 

  následné aktivity - direct marketing, public relations.  

Integrovaný marketing možno okrem prezentácie najviac porovnať so sponzoringom. 

V oboch nachádzame najviac spoločných prvkov a to predovšetkým v nadväznosti na podu-

jatia veľkého formátu typu gala večery, koncerty a podobne. Keďže sa v súčasnosti podujatia 

tohto typu tešia mimoriadnemu záujmu médií, sme svedkami ideálneho prepojenia event mar-

ketingu a PR.  

 

Typy event marketingových aktivít 

Event marketing radíme do skupiny komunikačných nástrojov. Vzhľadom na skutoč-

nosť, že je to nástroj pomerne nový, jednoznačne nemožno rozčleniť jednotlivé skupiny event 

marketingových činností. Šindler (2003) uvádza, že event marketing je definovateľný ako 

                                                 

 
89

 Point Of Sale 
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komplex aktivít marketingu prostredníctvom zinscenovaných zážitkov. Ich cieľom je vyvolať 

emocionálne zážitky na podporu imidžu spoločnosti a jej produktov. Šindler (2003) opisuje 

základné rozdelenie typológie event marketingových aktivít znázornené v tabuľke č. 1 a to 

podľa obsahu, cieľových skupín, konceptu a miesta konania eventu. 

V súčasnosti venuje pozornosť event marketingu čoraz väčšie množstvo spoločností 

a stáva sa súčasťou ich marketingovej stratégie. Už dávno ho nemožno radiť iba medzi dopln-

kové komunikačné aktivity, ale je plnohodnotným nástrojom marketingovej komunikácie 

(Khotmiah, Sari, 2016, s. 201). 

 

Tabuľka č. 1 – Základná typológia event marketingových aktivít 

Základná typológia event marketingových aktivít 

Podľa obsahu 

Pracovne 

orientované eventy 

akcie organizované pre interné cieľové skupiny (zamest-

nanci, akcionári, obchodní partneri), akcie pre interné 

cieľové skupiny firmy a obchodných partnerov, napr. 

produktové školenia na nový výrobok alebo službu 

Informatívne 

eventy 

komunikovanie informácií prostredníctvom zábavného 

programu, hlavným cieľom je sprostredkoať informácie, 

ktoré sú však "zabalené" do zábavného programu, napr. 

predstavenie nového produktu (služby) prostredníctvom 

multimediálnej show 

Zábavne 

orientované eventy 

zábava s cieľom získať maximálne emocionálny náboj 

(koncerty, atraktívne športy), v popredí stojí predovšet-

kým zábava, využíva sa k dlhodobému budovaniu imi-

džu značky prostredníctvom emocionálneho premostenia 

medzi danou aktivitou a značkou, ide o koncerty, rôzne 

cesty, trendové športy a pod. 

Podľa cieľových 

skupín 

Verejné eventy 

zamerané na externú cieľovú skupinu (potenciálni klien-

ti, novinári) určené pre externú cieľovú skupinu, hetero-

génnu skupinu, zahŕňajúce existujúcich alebo potenciál-

nych zákazníkov, novinárov a širokú verejnosť, napr. za-

pojenie event marketingu do veľtrhov, výstav a sprievod-

ných akcií v ich priebehu 

Firemné eventy 

určené pre interné cieľové skupiny firmy, hlavne zamest-

nanci, kľúčoví dodávatelia, akcionári, pretože organizá-

tor dobre pozná cieľové skupiny, možno maximalizovať 

komunikačné efekty, napr. firemné jubileum, valné zhro-

maždenie, interné školenia 

Podľa konceptu 

Event marketing 

využívajúci 

príležitosti 

posilňuje komunikáciu spoločnosti (dni otvorených dve-

rí, výročia spoločnosti – tovaru, ukladanie základného 

kameňa) 

Značkový 

(produktový) 

event marketing 

zameraný na aktivity vedúce k upevneniu pozície značky 

a budujúce dlhodobý emocionálny vzťah k značke, napr. 

podpora adrenalínových športov firmou vyrábajúcou 

energetickú výživu 

Image event 

marketing 

image a výber miesta korešponduje so značkou či výrob-

kom, alebo hlavná náplň eventu absolútne korešponduje 

s hodnotami spájanými so značkou, ide o príležitosti 
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umelo vytvorené alebo o využitie už existujúcich akcií 

alebo lokalít 

Event marketing 

viazaný na know -

how 

objektom tohto typu je jedinečnosť know – how, ktoré 

spoločnosť vlastní, či už ide o prevratnú technológiu, 

alebo o konkrétny výrobok na trhu, ktorý zatiaľ žiadny 

iný výrobca neponúka; 

Kombinovaný 

event marketing 

prispôsobený času, miestu a príležitosti, príkladom môže 

byť prepojenie event marketingu využívajúce príležitosť 

a značkový (produktový) event marketing - konkrétne 

využitie vianočných sviatkov pre komerčné účely pri 

firme Coca-Cola či Orange a ich vianočné spoty; 

Podľa miesta 

konania 

Eventy pod holým 

nebom 

akcie na verejnom priestranstve (koncerty, športové 

akcie), (open-air) – akcie hromadného typu určené pre 

širokú cieľovú skupinu, ktoré sa konajú na otvorenom 

priestranstve, eventy spojené s koncertom, športové 

udalosti a pod. 

Eventy pod 

strechou 

eventy v budovách a zastrešených areáloch (výstavy, 

prehliadky využívajú sa hotelové priestory, divadlá, 

koncertné sály, ľadové plochy, ale napríklad aj hrady, 

katakomby, výrobné haly a opustené priemyselné 

objekty;  

Podľa 

sprievodného 

zážitku 

nečlení sa  

cieľom je sprostredkovať zážitky, ktoré vyvolávajú alebo 

sprevádzajú samotné komunikovanie informácie, ide 

o cielený, plánovaný a systematický prenos emócií a po-

citov medzi danou aktivitou a značkou, využívanie špor-

tu, kultúry, prírody či iné spoločenské aktivity.  

Zdroj: Šindler (2003) – vlastná úprava 

 

Medzi najčastejšie organizované event marketingové aktivity môžeme zaradiť: 

 konferencie a diskusie, 

 semináre a prednášky, 

 spoločenské podujatia, 

 firemné prezentácie, 

 grand opening, 

 promo akcie,  

 slávnostné bankety, rauty, degustácie, 

 slávnostné otváranie pobočiek, expozitúr, filiálok, 

 vianočné posedenia a večierky, 

 módne prehliadky, 

 slávnostné premiéry (napr. divadlo, film), 

 obedy, večere, pohostenia, 

 firemné večierky a ďalšie. 
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Šindler (2003) však hovorí aj o typológii eventov v Európe rozdelenej do oblastí záuj-

mu a to kultúra, šport, ekonomika, spoločenská politika a príroda (tabuľka č. 2).  

 

Tabuľka č. 2 – Typológia eventov v Európe 

 

 

Zdroj: Šindler (2003) – vlastná úprava 

 

Pre podstatu event marketingu sú zásadné nasledujúce charakteristiky. Najdôležitejším 

je zážitok zo samotnej udalosti, precítený naraz všetkými zmyslami a komunikovanie infor-
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mácií a “posolstva” z čoho plynie, že spôsob akým sú “adresáti” informácie zapojení do tvori-

vej aktivity je nosným prvkom.  

Od týchto skutočností sa odvíja miera emocionality zážitku s produktom, značkou, spo-

ločnosťou či destináciou. V prípade prítomnosti pozitívnych emócií má klient tendenciu lep-

šie vnímať značku. Keďže event marketing zvyšuje efekt komunikácie, jeho výsledkom je aj 

vyšší účinok udalosti. Všeobecne event marketing zastrešuje jednotlivé komunikačné nástroje 

potrebné k príprave a organizácii zážitkov. Ako uvádza Šindler (2003), aby mohol byť event 

marketing úspešný, je potrebné ho implementovať do komunikačnej stratégie spoločnosti, 

musí korešpondovať s jej komunikačným mixom a byť s ním plnohodnotne prepojený (obr. č. 

1).  

 

Obr. č. 1 – Pozícia event marketingu v komunikačnom mixe spoločnosti 

 

Zdroj: Šindler (2003) – vlastná úprava 

 

 Obsah komunikačného mixu má päť zložiek, ktoré musia byť so samotným event mar-

ketingom aktívne prepojené. Reklama má nezameniteľný význam najmä z dôvodu zosilňu-

júceho efektu pri spoločnom využití oboch prvkov, keďže zväčša býva event marketingová 

udalosť propagovaná prostredníctvom reklamy. Má to pozitívny účinok na propagáciu a in-

formovanosť o akcii a v neposlednom rade zvýšenie návštevnosti a naplnenie marketingového 

zámeru, pričom dôležitú úlohu zohráva výber adekvátnej formy a načasovania podujatia 

(Šindler, 2003). 
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Aktivity napomáhajúce aktívnemu predaju – podpora predaja, sú určené predovšetkým k na-

plneniu marketingových cieľov spoločnosti, čomu výrazne napomáha aj využívanie event 

marketingu, keďže ten zintenzívňuje znalosť značky a produktu súčasných aj potenciálnych 

klientov. Vhodným využitím event marketingu za účelom podpory predaja je sprostredková-

vanie zážitkov priamo v mieste predaja. Napríklad ochutnávky a promo produktov priamo 

v predajniach. 

Direct marketing – priamy marketing, nadväzuje priamy kontakt s cieľovou skupi-

nou, pričom event marketing je v tomto prípade priamo smerovaný na klientelu, vopred 

oslovenú direct marketingom. Spoluprácu týchto dvoch nástrojov je možné uviesť na príklade 

pozývania vopred oslovených konkrétnych klientov prostredníctvom direct marketingu na 

event marketingové podujatie. 

Public relations – PR rovnako ako event marketing, cielene vyvoláva emócie vo vo-

pred vybranej verejnosti za účelom posilnenia vzťahu k produktu alebo samotnej firme. 

Prostredníctvom event marketingu buduje a posilňuje nielen corporate identity, ale aj imidž 

a meno ponúkanej služby či produktu. PR sa zväčša realizuje prostredníctvom tlače. Prepoje-

nie týchto dvoch prvkov, PR a event marketingu, možno uviesť na príklade predstavenia 

produktu alebo služby prostredníctvom tlačovej konferencie pre novinársku obec. Podľa 

Šindlera (2003) je tlačová konferencia projektom event marketingu, ktorého úlohou je 

predstaviť tlači nový produkt, s ktorým sú následne sprostredkovane zoznámení potenciálni 

klienti.  

Priama komunikácia – je nevyhnutnosťou pre úspešnosť event marketingu a je 

v ňom využívaná v mnohých formách na oslovovanie klientov, investorov, dodávateľov ale aj 

zamestnancov. Event marketing využíva externú priamu komunikáciu s cieľom zvýšiť okam-

žitý predaj v mieste priameho predaja, taktiež je prostriedkom pre udržiavanie pozitívneho 

vzťahu s klientom a jej úlohou je aj vytvárať nové vzťahy. Ako príklad možno uviesť uspo-

riadanie a organizáciu rôznych pravidelných podujatí pre členov klubov – držiteľov klubo-

vých kariet. Je cielená na externé prostredie spoločnosti. Interná priama komunikácia je, nao-

pak, cielená na vnútorné / interné prostredie spoločnosti, napríklad na zamestnancov prostred-

níctvom interných akcií, prezentácií a večierkov (Šindler, 2003). 

 

Tvorba stratégie event marketingu 

       Event marketing, tak ako aj ostatné formy marketingovej komunikácie má systematický 

a strategický prístup. Šindler (2003) hovorí o štandardných fázach tvorby event marketingu 

a jeho stratégie, ktorými sú: 
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 situačná analýza, 

 identifikovanie cieľov event marketingu, 

 identifikovanie cieľových skupín event marketingu, 

 určenie stratégie event marketingu, 

 voľba event marketingu, 

 naplánovanie s usporiadanie zdrojov, 

 vymedzenie rozpočtu. 

 

Aktuálne postavenie event marketingových agentúr v SR a ČR 

V súčasnosti sa event marketingové agentúry podľa TNS Slovakia radia do prvej trojky 

najvyužívanejších typov agentúr, viď graf č. 1., pričom podľa ich prieskumov je dôležitým 

aspektom pri výbere najmä profesionalita, dobré referencie a kreativita agentúry (graf č. 2). 

 

Graf č. 1 – Typy agentúr 

 

Zdroj: http://www.tns-global.sk/sites/default/files/2016_02_agentury.pdf 

 

Za hlavnú výhodu event marketingu možno považovať skutočnosť, že každé podujatie 

je plánovanou a riadenou udalosťou a vždy je možné ju správne načasovať. Miesto a čas 

konania podujatia možno absolútne prispôsobiť a maximálne optimalizovať s cieľom podu-

jatia. Ako hovorí Salvatore Sagone, prezident súťaže European Best EventAwards, pri prípra-

ve eventu je nesmierne dôležité nie len premyslieť spôsob ako dosiahneme žiadané emócie, 

ale taktiež mať skúsenosť so značkou. Oproti minulosti, v období z pred 10 rokov, kedy bolo 
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pre úspech eventu najdôležitejšie dosiahnutie „WOW efektu“, v súčasnosti môžeme v oblasti 

event marketingu badať veľký vplyv digitálnych technológií a masívneho využitia sociálnych 

sietí. Zatiaľ čo v minulosti, bolo trendom organizovať eventy v interiéri – v uzavretých pries-

toroch, po roku 2000 sa eventové podujatia začínajú presúvať do exteriéru s hlavným cieľom 

priblížiť sa zákazníkovi. Podstatným sa taktiež stal aspekt vnútro firemnej komunikácie, kedy 

sa spoločnosti začali zaujímať o svojich zamestnancov a dôležitosť pripisujú starostlivosti 

o nich, čo sa prejavuje organizovaním firemných hier, family days či team buildingových 

aktivít.  

Podľa Nataši Barošovej, managing director agentúry Promea Communication, si 

„mnohé firmy v súvislosti s budovaním imidžu pozitívneho korporačného občana (good 

corporate citizenship) vytvorili tradíciu vrcholných spoločenských podujatí, tzv. top VIP 

eventov, z ktorých mnohé sa stali neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života 

a sú často medializované (Bratislavská hudobná jar - koncert Montserrat Caballé, hudobno-

tanečná show Jána Ďurovčíka Cirkus Svet, Krištáľové krídlo, Cena Tatra banky a mnohé 

ďalšie). Event marketing sa tak stáva súčasťou strategických komunikačných zámerov a je 

plánovaný rovnako dôkladne, ako iné aktivity a nástroje marketingovej komunikácie.“ 

Cit.:(Barošová N. (online). 2002 (cit. 2016-12-20).  

 

Graf č. 2 - Atribúty výberu agentúry 

 

Zdroj: http://www.tns-global.sk/sites/default/files/2016_06_vyber_agentury.pdf 

http://www.tns-global.sk/sites/default/files/2016_06_vyber_agentury.pdf
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V súčasnosti na Slovensku pôsobí profesionálna asociácia, zastrešujúca event marke-

tingové agentúry. Pod názvom BTL komunikačná asociácia, pôsobí občianske združenie. 

Jeho cieľom je vybudovať spoločnú základňu pre agentúry pôsobiace v oblasti event manaž-

mentu, sales promotion a príbuzných aktivít. „BTLka“ má ambíciu zoskupovať spoločnosti 

pôsobiace na trhu s dlhodobou víziou a svoje služby poskytuje na profesionálnej úrovni 

a taktiež sa zaviazala k pôsobeniu na trhu v zhode s etickým kódexom BTLka. Takto chce 

garantovať klientom, aj dodávateľom kvalitu, zodpovednosť a serióznosť. BTLka je tiež 

organizátorom medzinárodnej konferencie o event marketingu a Live communication, pod 

názvom LIVE! Conference za účasti vystupujúcich, ktorí patria k najväčším osobnostiam na 

poli európskeho event marketing. Pod jej záštitou mala Slovenská republika zastúpenie aj na 

slávnostnom odovzdávaní cien European Best Event Awards (EuBEA). 

BTL-ka riadi a vlastní najväčšiu databázu tvoriacu "svet eventov a riadených udalostí" 

v Slovenskej aj v Českej republike, pričom ako uvádza, ”byť súčasťou databázy na event 

portal.sk predstavuje súčasť event a livecomm segmentu na Slovensku. Byť prémiovým 

subjektom na even tportal.sk znamená mať prémiovú pozíciu v tomto segmente na Slovensku.” 

Cit.: BTL komunikačná asociácia (online) dátum neuvedený (cit.2017-03-16). 

Na úrovni vystupujúceho mala Slovenská a Česká republika zastúpenie na najväčšej 

event a live marketingovej konferencii na území východnej Európy, Global Event Forum, 

v osobe Štefana Kozáka zástupcu medzinárodnej event a livecomm asociácie 27 Names. 

Konferencia sa uskutočnila za účasti všetkých dôležitých reprezentantov a zástupcov v tejto 

oblasti z celej Európy. (par.:Agentúra Creative Pro bodovala v súťaži EuBEA (online) 2014, 

(par. 2017-02-23).  

V Českej republike sa dvakrát ročne uskutočňuje #eventforum, mladá medzinárodná 

konferencia. Cieľom organizátorov je sprostredkovať pravidelné stretnutia svetových exper-

tov z oblasti event businessu a zástupcov agentúr v ČR za účelom zvýšenia úrovne a kvality 

poskytovaných služieb a v neposlednom rade aj pozície eventov v marketingovom mixe 

spoločností (par.: Zveme Vás na konferenci (online), 2015, (par. 2017-01-23). 

V súčasnosti do portfólia služieb event marketingových agentúr vstupuje nielen orga-

nizovanie firemných, podnikových a reklamných podujatí, ale čoraz častejšie ich služby vyu-

žívajú aj bežní klienti – jednotlivci, napríklad pri organizovaní svadieb a iných rodinných 

podujatí. Mnohí chcú v tak významný deň dopriať svojim blízkym a priateľom jedinečný, 

nezabudnuteľný zážitok s emóciou, či konkrétnou témou a nielen “bežnú” svadbu s prvkami 

tradícií. Klienti vyžadujú služby a kreativitu, ktorá je charakteristická pre event marketingové 
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podujatia, ktoré bežná svadobná agentúra nezabezpečuje. Trendom sa stalo tematizovanie 

svadobného dňa na mieru, podľa záľub, špecifík a charakteristík osobností svadobného páru. 

Čoraz populárnejšie svadby v exteriéri tak nezriedka nadobúdajú podobu romantic-

kého stretnutia pod hviezdnym nebom, stretnutia pri čaji, či dokonca súkromného metalového 

koncertu so všetkým, čo k nemu patrí.  

Ako je teda zrejmé, event marketing sa stáva bežnou súčasťou našich životov a nielen 

privilégiom veľkých korporácií a V.I.P. klientov.  

 

Záver 

 Eventy, udalosti, či iným slovom podujatia sú v súčasnosti veľmi obľúbeným nástro-

jom marketingovej komunikácie. Na základe organizovaných udalostí si firma, ktorá ponúka 

produkt, či už v hmotnej alebo nehmotnej podobe, dokáže získať nielen stálych, ale aj nových 

potenciálnych zákazníkov. Koncerty, divadelné predstavenia alebo workshopy dokážu správ-

nymi stratégiami a zacielením príjemne prekvapiť svojich návštevníkov.  

 Jedným z prvých faktorov, ktorým sa od seba jednotlivé eventy líšia je zriadenie inšti-

túcii, z čoho vyplýva odlišná organizácia a realizácia samotného eventu. Od zriadenia sa, sa-

mozrejme odvíja aj finančný rozpočet, ktorý je nevyhnutným prostriedkom pre správne rozde-

lenie peňazí medzi nástroje marketingového mixu. Charakter zriadenia tak predurčuje, akým 

smerom sa bude event uberať.                 
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Imidž firmy a vzťah medzi corporate identity a corporate strategy 

Corporate image and relation between corporate identity and corporate 

strategy 

 

Mgr. Kristína Šedivá-Zelenáková, PhD. 

 

Abstrakt:  

Image je dôležitým aspektom corporate identity, preto je potrebné vysvetliť súvislosti medzi 

corporate identity a corporate image a priblížiť problematiku zodpovednosti a dopadov 

uvedených pojmov na firmy. 

 

Kľúčové slová: Korporátna identita. Korporátna stratégia. Firma. Imidž. 

 

Abstract: 

Image is an important aspect of corporate identity and there fore it is necessary to explain the 

relationship between corporate identity and corporate image and explain the issue of 

responsibility and impact of these terms to companies. 

 

Key words: Corporate identity. Corporate strategy. Bussines. Image. 

 

 

Úvod 

           Corporate identity je nenahraditeľnou súčasťou marketingovej stratégie moderných 

spoločností. Jej prostredníctvom možno spoľahlivo identifikovať resp. odlíšiť jednotlivé sub-

jekty na trhu cez jednotnú vizuálnu firemnú filozofiu. Súčasťou corporate identity je aj budo-

vanie a zveľaďovanie image firmy, komunikovanie silných stránok spoločnosti a vytváranie 

jedinečnej a zapamätateľnej „značky“.  

           V súčasnosti sa stala corporate identity dôležitou témou v každej firme, ktorá má sna-

hu, aby sa stala jasne identifikovateľná v súčasných konkurenčných pomeroch. Každá spoloč-

nosť potrebuje zaujať verejnosť a to prinajmenšom takým spôsobom, aby sa diferencovala od 

iných podobných spoločností, osobitne od svojej konkurencie. Práve kvalitná firemná identita 

vytvára počiatočný dojem na potenciálnych klientov, ktorí sa rozhodujú, či túto spoločnosť 
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oslovia, alebo neoslovia a stanú sa reálnymi odberateľmi služieb, pričom ich finálne rozhod-

nutie určite ovplyvňuje celkový obraz o štýle a práci firmy.  

 

Image firmy 

 Image firmy je moderným vyjadrením spojenia „dobré meno“, ktoré je základom ú-

spechu spoločnosti na trhu a medzi konkurenciou. Pojem „image” prenesený z anglického 

jazyka pôvodne vychádza z latinského výrazu „imago“ – obraz. Tento výraz je často defino-

vaný rôznymi spôsobmi, no v našom prípade (a teda v spojitosti s firemnou identitou) ho 

možno chápať ako: „Image je vonkajším obrazom corporate identity, je ovplyvnený firemnou 

komunikáciou a firemným dizajnom, vychádza z firemnej kultúry a odráža kvalitu produktu. 

Je to predstava, ktorú si vytvára človek / verejnosť o určitom výrobku, firme či organizácii " 

(Jurášková, Horňák a kol., 2012, s. 91), ale aj: "Image je mentálny obraz, ktorý si vytvára 

nejaký subjekt o okolitej realite. Mentálny obraz zahŕňa súbor predstáv, názorov, očakávaní 

a poznatkov spojených s určitým javom, osobou, organizáciou, resp. akýmkoľvek ďalším ob-

jektom" (Nový, Surynek, 2006, s. 180).  

 Imidž je v súčasnosti pre všetky spoločnosti nesmierne dôležitý, prostredníctvom neho 

je možné ovplyvniť vnímanie spoločnosti potenciálnymi, ale aj reálnymi klientmi. V prípade, 

ak sa hovorí o firme v kladných intenciách, táto skutočnosť zvyšuje záujem o jej produkt.  

V tejto súvislosti nachádzame oporu aj v literatúre u autorov Nový a Surynek (2006, 

s. 181), ktorí dodávajú, že "budovanie pozitívneho imidžu má dlhodobý charakter. Je vhodné 

venovať dostatočnú pozornosť nielen jeho budovaniu, ale aj udržaniu a posilňovaniu ". Často 

sme svedkami toho, že v prípade poškodenia a vytvorenia zlého imidžu firmy klienti o jej 

produkty strácajú záujem a nezriedka sa pridávajú k verejnému očierňovaniu spoločnosti 

"preto sa firmy pokúšajú vytvoriť prijateľnú predstavu o svojej firemnej osobnosti (corporate 

identity) a ďalej ju systematicky rozvíjať" (Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 97). 

Vytvorenie dobrého imidžu ovplyvňuje mnoho faktorov – do jeho tvorby vstupuje ve-

ľa skutočností, medzi ktoré možno zaradiť aspekty ako tradície, kultúru spoločnosti, systém 

výchovy aj vzdelávania, sociálne prostredie a samozrejme aj prvky marketingovej komuni-

kácie. Ako píše Herbst (2006, podľa Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 102): Na imidž je nevy-

hnutné vždy nahliadať komplexnejšie, na základe stanovenia nasledovných výrokov:  

 Čím väčšie množstvo informácií je k dispozícii, o to lepší a spoľahlivejší je imidž – zá-

merom sú cielené a dlhodobé informácie, nemalo by dôjsť k zahltenia informáciami, ale 

ani k druhému extrému – v podobe neprítomnosti informácií. 
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 Image vzniká rýchlo, ale upevňuje sa pomaly – je potrebné vytvoriť určitý koncept (krát-

kodobý, strednodobý, dlhodobý) podľa ktorého sa budú "zainteresovaní" riadiť. Aj úspešný 

podnik s pozitívny imidžom môže mať druhý deň zlý imidž a to v dôsledku nepriaznivých 

správ. 

 Imidž nie je nikdy strnulý – je nutné byť neustále v "strehu". Stačí jediný chybný krok a ra-

zom môže mať podnik zlý image.  

 Image pôsobí selektívne – firma musí vyzdvihnúť také vlastnosti, ktoré sú pre cieľové sku-

piny dôležité. 

 Imidž je celistvý – vychádza z firemnej identity, ktorá v sebe zahŕňa štyri dôležité zložky, 

ale cieľové skupiny musia brať imidž ako celok. Aby tomu tak skutočne bolo, musí mať 

firma vo svojej koncepcii jasne definované pravidlá (napr. "Ako má osobnosť firmy vyze-

rať"). 

 Imidž vzniká z rôznych zdrojov – nepatria sem len predstavy firmy, ale ide aj o vplyv ro-

diny, priateľov, sociálnych skupín a aj médií.  

 Ako uvádzame – na imidž spoločnosti vplýva nemalé množstvo faktorov, čo potvrdzu-

je aj Jurášková, Horňák a kol. (2012, s. 91), ktorí tvrdia, že imidž môže ovplyvniť napr. 

"Kvalita produktov, spôsob komunikácie, prvky corporate identity, publicita, podpora spolo-

čensky zodpovedných projektov a ďalšie". Autori Geuens, Bergh a Pelsmacker, (2003, podľa 

Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 103) poukazujú nielen na spomínané aspekty, ale vyzdvihujú aj 

"úlohu zamestnanca". Vnímanie spoločnosti potenciálnym, aj reálnym klientom je značne 

ovplyvnené vystupovaním a správaním sa zamestnancov. Vysekalová a Mikeš (2009, s. 105) 

taktiež poukazujú na skutočnosť, že: "nesmieme zabudnúť na to, že súčasťou image je prísľub 

toho, že to, čo komunikujeme či sľubujeme, dokážeme tiež dať". Nerešpektovaním týchto po-

znatkov a váhy emócií sa mnoho súčasných spoločností pripravuje o možnosť vybudovania 

pozitívneho imidžu. Práve spomínané emócie ovplyvňujú mnoho klientov pri výbere dodá-

vateľskej spoločnosti a pozitívny imidž môže tento výber špecifikovať. Klient aj v dôsledku 

vplyvu emócií, uprednostňuje jednu spoločnosť pred druhou, pričom v dôsledku prítomnosti 

emócií pri výbere dochádza k vytváraniu takzvanej konkurenčnej výhody spoločnosti. 

 

Vzťah firemnej identity a imidžu 

            Corporate image je efektom recipročného pôsobenia konkrétnych zložiek firemnej 

identity, a to vzájomným pôsobením firemného dizajnu, kultúry, komunikácie a samozrejme 

samotného produktu spoločnosti. V množine tvorenej firemnou identitou a image pretrvávajú 
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jednoznačné spojitosti medzi jej zložkami. Ako hovorí (Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 21) dôle-

žitým nástrojom pre vybudovanie pozitívneho image je corporate identity – firemná identita. 

Vzájomnú prepojenosť a potrebu prítomnosti všetkých jej zložiek znázorňujeme na obr. č. 1.  

 

Obr. č. 1 – Vzťah systému firemnej identity a imidžu 

 

Zdroj: Vysekalová, Mikeš (2010) - vlastná úprava 

 

Vzťah corporate identity a corporate strategy 

            Corporate identity je hlavnou zložkou a nástrojom firemnej stratégie a tá je podľa Vy-

sekalovej, Mikeša (2009) základom strategického riadenia spoločnosti a nosným predpokla-

dom úspešného podnikania. Preto je nevyhnutné podrobnejšie sa zoznámiť so strategickým 

plánovaním, jeho vplyvmi a jednotlivými prvkami. 

 

Strategické plánovanie firmy 

 Neoddeliteľnou zložkou strategického riadenia je plánovanie. Najmä dlhodobé pláno-

vanie je v dnešných konkurenčných podmienkach na trhoch možné považovať za ťažkú úlo-

hu, nielen z dôvodu často sa meniaceho dynamického prostredia, ale hlavne z dôvodu pohoto-

vých reakcií spoločností na tento typ trhu. Čipera (2001) uvádza, že podmienkou úspešnosti 

spoločnosti a jej vybočenia z radov konkurencie je bezpodmienečnosť aplikácie strategického 

plánu a rýchlych reakcií na zmeny konkurenčného prostredia. Jednotlivé kroky strategického 

plánovania spoločnosti podľa Kellera (2007) pozostávajú zo stanovenia poslania, dobre vy-
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pracovanej SWOT analýzy, formulácie cieľov a stratégií, ich realizácie, kontroly a následnej 

spätnej väzby. 

 

Poslanie firmy 

 Strategické plánovanie vychádza z formulovania poslania firmy, ktorým spoločnosť 

avizuje zmysel svojej existencie a jeho poslaním je zdôrazniť jej jedinečnosť a zameranie (Za-

mazalová a kol., 2010). Kotler a kol. (2008, s. 89) uvádza, že „ poslanie vymedzuje účel firmy, 

na základe ktorého bola založená“. Pri vzniku spoločnosti je potrebné definovať jej jasné po-

slanie – to sa však mení, a to v dôsledku zmien na trhu. Svetlík (1994, s. 221) hovorí, že "po-

slanie firmy vychádza zo súčasných zámerov vedenia. Sú dané predstavami, reálne dosiahnu-

teľnými cieľmi, zdrojmi, situáciou na trhu a v spoločnosti “. Podľa Kotlera a kol., (2007) pri 

definovaní poslania spoločnosti je jedným zo základných aspektov stanovenie miesta pôso-

benia. Ďalším dôležitým kritériom sú v optimálnom prípade vízie, ktoré ako uvádza Jakubí-

ková (2008, s. 20) predstavujú: "súbor špecifických ideálov a priorít firmy, obraz jej úspešnej 

budúcnosti, ktorý vychádza zo základných hodnôt alebo filozofie, s ktorou sú spojené ciele 

a plány firmy". Pre stanovenie strategického cieľa je poslanie firmy určujúcim faktorom. Kot-

ler a Armstrong (2004) ho definujú takto: "Poslanie firmy (mission) je vysvetlenie zmyslu, 

účelu podnikania, vyhlásenie o tom, aké ciele – čo si firma želá dosiahnuť" (podľa Jakubíko-

vá, 2008, s. 21). 

 

SWOT analýza 

 Blažková (2008, s. 155) uvádza, že označenie "SWOT" analýza pozostáva z prvých 

písmen anglických výrazov, a to:  

  S = Strengths = silné stránky, 

  W = Weaknesses = slabé stránky, 

  O = opportunities = príležitosti, 

  T = threats = hrozby. 

 Podstatou tohto druhu analýzy je posúdenie silných a slabých stránok (Strengths, 

Weaknesses) spoločnosti a tiež, potenciálnych príležitostí a hrozieb (opportunities, threts). 

SWOT analýza skúma dva typy marketingových prostredí – vonkajšie a vnútorné.  

Vonkajšie (externé) prostredie v prípade SWOT analýzy, príležitosti a hrozby, je tvo-

rené tzv. makroprostredím do ktorého radíme "Demograficko-ekonomické zložky, prírodné, 

technologické, politicko-právne a spoločensko-kultúrne". Vnútorné tzv. mikroprostredie je 



156 

 

tvorené "zákazníkmi, zamestnancami, konkurenciou, dodávateľmi, distribútormi, verejnosťou" 

pričom všetci zasahujúci do mikroprostredia spoločnosti majú dispozíciu dosiahnuť zisk (Kel-

ler, 2007, s. 90). Ako odporúča Jakubíková (2008, s. 21) je vhodné ako prvé analyzovať 

vonkajšie prostredie ("OT") a až po jeho dôslednej analýze môže nasledovať analýza prostre-

dia vnútorného ("SW") a teda skúmanie "cieľov, procedúr, materiálneho prostredia, systé-

mov, firemných zdrojov a kultúry a medziľudských vzťahov.... 

 

Obr. č. 2 – SWOT analýza 

 

Zdroj: Jakubíková (2008) – vlastná úprava 

 

 Ústredným zmyslom skúmania prostredí je vyhľadávanie nových príležitostí. Výpadok 

istých služieb a tovarov a ich absencia na trhu môže mať za následok nové zdroje trhových 

príležitostí, no taktiež môže vzniknúť dopyt po vyššej kvalite výrobkov a služieb. V každom 

prípade však dochádza k vytvoreniu využiteľného priestoru. Významnou je však aj analýza 

hrozieb, ktoré by v zlomových prípadoch mohli so sebou priniesť dokonca úpadok spoloč-

nosti (Keller, 2007, s. 90). Je dôležité spomenúť, ako vníma Blažková (2007, str. 156) jed-

notlivé momenty SWOT analýzy (viď obr. 2):  
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 Silné stránky – radíme medzi faktory vnútorného prostredia, ktoré zabezpečujú firme silnú 

pozíciu na trhu, slúžia ako rozsah pre určenie konkurenčných výhod a spadajú sem "podni-

kové schopnosti, zručnosti, zdrojové možnosti a potenciál". 

 Slabé stránky – tiež radíme medzi faktory vnútorného prostredia, no v tomto prípade sa 

analyzujú slabiny spoločnosti, ktorá môže mať napríklad "nízku úroveň niektorých fakto-

rov, alebo dokonca aj úplný nedostatok" a to spôsobuje spoločnosti obmedzenia v jej 

ďalšom vývoji. 

 Príležitosti – aby firma mohla príležitosti využiť, musí ich najprv vedieť správne rozpo-

znať. Využité príležitosti zvyšujú firme konkurencieschopnosť a s tým veľmi úzko súvisí 

"rast, lepšie využitie disponibilných zdrojov a v neposlednom rade aj účinnejšie plnenie 

cieľov", tieto sú predpokladom pre správnu identifikáciu a využitie príležitostí. 

 Hrozby – plánom každej spoločnosti je snaha odstraňovať, prípadne aspoň minimalizovať 

potenciálne hrozby, ktoré tvoria prekážky v činnosti spoločnosti. Charakteristické sú hroz-

by neúspechu, alebo dokonca v krajných prípadoch hrozba úpadku firmy. 

 

Budovanie cieľov a stratégie 

Ciele možno formulovať ako potenciálne výsledky dosiahnuteľné pomocou plánova-

ných aktivít. Pri ich stanovovaní je nutné zohľadniť osobitné skutočnosti. Ako uvádza Synek 

a Kislingerová, (2010, s. 169) ciele tvoria akúsi hierarchickú zostavu, od najvýznamnejších po 

menej významné, ich podoba a miera všeobecnosti môže byť akákoľvek. Podstatné je, aby 

boli konzistentné, kvantitatívne určené a hlavne realistické.  

 Stratégia spoločnosti vytyčuje cestu k dosiahnutiu stanovených cieľov. Jej tvorba teda 

nevyhnutne nadväzuje na stanovenie a formuláciu cieľov. Keller, (200, s. 90) uvádza, že zná-

mym autorom v tejto oblasti je Michael Porter – americký ekonóm. Ten preferuje stratégie, 

cielené na konkurenčné výhody. Tento autor vytvoril takzvanú "Porterovu všeobecne použi-

teľnú stratégiu" pozostávajúcu z troch typov stratégií.  

 Celkové vedúce postavenie v nákladoch – prostredníctvom tejto stratégie môžu spoločnosti 

poskytovať svoje produkty za ceny nižšie ako konkurenčné firmy prostredníctvom nižších 

výrobných a distribučných výdavkov. 

 Diferenciácia – Zámerom je odlíšenie sa od konkurencie výrobou lepšieho a dokonalej-

šieho diela. V tomto prípade dôraz nie je kladený výhradne na znižovanie nákladov. Uplat-

nenie tejto stratégie je možné len v prípade, že ponúkaný produkt je jedinečný, zákazníkmi 

mimoriadne cenený a nenapodobiteľný, resp. ťažko napodobniteľný konkurenciou. 
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 Zameranie – v prípade „ diery “ na trhu sa spoločnosť môže zamerať práve na dopytovaný 

typ produktu. Následne je potrebné zvoliť riadenie podľa diferenciácie alebo nákladov. 

 

Realizácia cieľov, kontrola stratégie a spätná väzba 

 Akokoľvek dokonale pripravená stratégia však môže byť znehodnotená nevhodnou 

implementáciou, naopak, správnou je možné dosiahnuť naplnenie strategických cieľov spo-

ločnosti, ktoré je však nevyhnutné vhodne a správne komunikovať. Dôležité sú odpovede na 

otázky "kto, kde, kedy a ako" (Kotler a kol., 2007, s. 113), aby každý, kto tvorí súčasť spoloč-

nosti vedel, ako môže prispieť k napĺňaniu a realizácii cieľov firmy. Nevyhnutné je tiež sledo-

vať výsledky spoločnosti a dohliadať na nový vývoj trhu. V prípade jeho zmien musí spoloč-

nosť pružne a promptne reagovať a prehodnotiť existujúcu realizáciu produktov, stratégií 

a v neposlednom rade aj svoje strategické ciele (Keller, 2007, s. 97). 

 

Záver 

Úloha prvkov corporate identity je pri vnímaní jednotlivých spoločností veľmi dôle-

žitá, rovnako ako východiská, z ktorých prvky pramenia. Kvalitné vytvorenie a nastavenie 

identity rozhoduje o úspechu a neúspechu konkrétnej spoločnosti. V oblasti vzťahu firemnej 

identity a firemnej stratégie, sme uviedli SWOT analýzu, ktorá je dôležitým prvkom pri ana-

lýze tohto vzťahu.  

            Na záver si dovolíme konštatovať, že budovanie silnej a kvalitnej corporate identity je 

záležitosťou dlhodobou a teda je nevyhnutné venovať jej náležitú pozornosť, čas a starostli-

vosť nielen zo strany vedenia či majiteľov firiem, ale aj zo strany zamestnancov, ktorí na tvor-

be firemnej identity majú významný podiel.  
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