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Abstrakt:  

Nástroje public relations sú dôležitou súčasťou všetkých predvolebných kampaní, v posledných 

parlamentných voľbách sa kládol dôraz najmä na digitálne prostredie, na sociálne siete. Politické 

strany sa nevyhli ani klasickým nástrojom. Štúdia sa zameriava na využitie digitálnych nástrojov, 

špeciálne cieli na pertraktovanie tém na tlačových konferenciách, ale významne analyzuje aj 

dopad sociálnych sietí na výsledky parlamentných volieb. Sociálne siete ako Facebook a Insta-

gram pomáhajú vytvárať vzťahy a informovať svojich sympatizantov o dôležitých témach či 

o každodennej agende strany. Prostredníctvom týchto nástrojov môžu politické strany získavať 

nových voličov a zároveň poskytovať priestor na diskusiu. Veľkou výhodou sociálnych sietí je 

ich interaktivita a možnosť okamžitej spätnej väzby od cieľovej skupiny. Mnohé politické strany 

pochopili, že kvalitnou komunikáciou na sociálnych sieťach dokážu budovať imidž svojich 

lídrov, odborníkov a prezentovať výsledky svojej práce.  V súčasnosti, keď rastie dôležitosť PR 

komunikácie v digitálnom prostredí, na sociálnych sieťach (ako významnej súčasti integrovanej 

marketingovej komunikácie) je tento aspekt mimoriadne významný.  

 

Kľúčové slová: médiá, nástroje vzťahov s verejnosťou, digitálne prostredie, sociálne siete, 

tlačová konferencia, Facebook, Instagram, budovanie vzťahov, politické strany, parlamentné 

voľby, spätná väzba, cieľová skupina 

 

 

Abstract:  

Public relations tools are an important part of all election campaigns, in the last parliamentary 

elections the emphasis was mainly on the digital environment, on social networks. Political 

parties have not avoided the classic tools either. The study focuses on the utilization of digital 

tools, specifically for the discussion of topics at press conferences, but also significantly analyses 

the utilization of social networks for the results of parliamentary elections. Social networking 

sites such as Facebook and Instagram help the political parties develop rapport with their 

supporters and inform them about important topics or date-to-date agenda. Through these tools, 

political parties can gain potential new voters and also provide space for discussion. A great 

advantage of social networks is their interactivity and the opportunity of immediate feedback 

from the target group. Numerous political parties have realised that thanks to proper, quality 
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communication on social networks, they can enhance the image of their leaders, their experts and 

present the results of their work. Nowadays the importance of communication on social 

networking sites, which are an integral part of integrated marketing communication, is this 

aspect extremely important. 

 

Key words: media, public relations, digital environment, social networking, press conference, 

networking sites, Facebook, Instagram, developing rapport, political parties, parliamentary 

elections, feedback, target group 
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ÚVOD 

 

Nevyhnutnou súčasťou politického marketingu je komunikácia. Ak komunikácia prebie-

ha v rámci politického marketingu, môžeme hovoriť o politickej komunikácii. Komunikáciu chá-

peme ako proces šírenia, prijímania a výmeny myšlienok, posolstiev, informácií, oznamov a pod. 

V rámci komunikácie rozoznávame komunikáciu verbálnu a neverbálnu. Komunikáciou sa myslí 

mechanizmus, zásluhou ktorého vznikajú a rozvíjajú sa medziľudské vzťahy – teda všetky sym-

boly a im prislúchajúce významy prenášané v čase a priestore. Podľa Brečku1je komunikácia 

proces, pri ktorom jednotlivec (komunikátor) šíri podnety (obyčajne verbálne symboly), aby 

zmenil správanie sa iných jednotlivcov (recipientov). Komunikácia medzi dvoma osobami sa 

uskutočňuje vtedy, ak tie isté znaky obidvaja chápu rovnakým spôsobom. Komunikácia prebieha 

vtedy, ak zdroj výpovede (posolstva) prenáša signály určitým kanálom prijímateľovi na miesto 

určenia. Komunikácia je v zásade proces výmeny významov medzi jednotlivcami. Komunikácia 

zahŕňa všetky procesy, ktorými sa ľudia vzájomne ovplyvňujú – prebieha vtedy, ak nejaký 

systém (zdroj, komunikátor) ovplyvňuje stav alebo činnosť iného systému (prijímateľ) tým, že 

vyberá určité signály, ktoré k nemu dopravuje pomocou určitého kanála. Už tieto definície na-

značujú, že existujú rôzne druhy a formy komunikácie. Najčastejšie sa uvádzajú tieto kategórie: 

interpersonálna (jednostranná, obojstranná, priama (tvárou v tvár), nepriama, sprostredkovaná- 

mediálna, bezprostredná alebo na diaľku, v danom čase, s odstupom času), potom skupinová – 

jednostranná, obojstranná, mnohostranná a napokon masová – prevažne jednostranná, sprostred-

kovaná médiami, verejná a určená širokému a rozptýlenému publiku. Masová komunikácia je 

teda jednosmerná komunikácia od zdroja informácií k veľkej množine individuálnych príjemcov, 

ktorá sa uskutočňuje pomocou technických prostriedkov masovej informácie, čiže masových 

médií. 

Komunikácia, predovšetkým masová komunikácia má moc. Ako každý mocný nástroj, je 

potrebné ho účinne využívať, pretože, neovládanie tohto nástroja môže spôsobiť škodu. Súčas-

ťou riadenia je ovládanie komunikácie, využitie jej sily. Podľa Garciu komunikácia je pokračo-

vanie obchodu inými prostriedkami, preto lídri musia vedieť investovať toľko času do získania 

dobrej komunikačnej zručnosti, ako do kvalitatívnych a technických prvkoch ich práce. Garcia2 

 
1  BREČKA, S. 2007, s. 105.  
2  GARCIA, F. The public relations. Strategist, 2012, dostupné online 
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dospel k názoru, že mnoho vedúcich pracovníkov väčšinu času komunikuje zle. Jedným z dô-

vodov je skutočnosť, že mnohí si myslia že sú v komunikácií dobrí. Veľa vedúcich pracovníkov 

sa vo svojej kariére dopúšťa omylov, pretože komunikáciu neberú rovnako vážne ako ostatné 

prvky ich práce. Efektívny vedúci  nazerá na komunikáciu ako na kritickú odbornú spôsobilosť 

a tvrdo pracuje na tom, aby bol dobrý aj v tejto disciplíne. Táto skutočnosť je mimoriadne 

významná v politickej komunikácii a spája sa s vysokou mierou zodpovednosti voči „masovému 

publiku“.  

 

 

Autori 
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POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA A POLITICKÝ MARKETING 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.  

 

Politickú komunikáciu možno vnímať ako súčasť politického marketingu, ale naopak 

Čemez s Klusom3 považujú politický marketing za jednu z foriem politickej komunikácie, pri-

čom za druhú formu považujú politickú propagandu. Podľa autorov „politická propaganda – je 

charakteristická pre nedemokratické politické režimy, kde panuje monopol na informačné a ma-

sovokomunikačné prostriedky, politický marketing – funguje v prostredí demokratického politic-

kého režimu, kde nie sú potláčané základné ľudské práva a slobody a v mediálnej a politickej 

sfére funguje pluralita politických síl a médií“. Ak by sme chceli posúdiť, či je politická 

komunikácia podmnožinou politického marketingu alebo naopak, musíme vychádzať z doteraz 

overených faktov autorov marketingovej komunikácie. Tá je považovaná za súčasť sociálnej 

komunikácie4, pričom politickú komunikáciu môžeme postaviť na úroveň marketingovej komu-

nikácie. Marketingová komunikácia pritom tvorí jednu zo základných súčastí marketingu. Ak 

teda mám pojem politický marketing, jeho súčasťou je politická marketingová komunikácia, čo 

však nevylučuje, že politická propaganda je súčasťou politickej komunikácie.  

Politická komunikácia sa vyvíjala v čase - významne ju ovplyvňovalo niekoľko faktorov. 

Za jeden z významných možno označiť rozvoj médií, pretože politická komunikácia je určená 

najmä masám, teda bez masových médií je dnes ťažko predstaviteľná. Tóth uvádza, že vývoj 

a zmena politickej komunikácie v 20. storočí sa dá zhrnúť do troch etáp. Zhrnutie Jay G. 

Blumlera a Dennisa Kavanagha sa označuje pojmom „veky“ politickej komunikácie (1999). 

„Ohraničujú ich v čase a zároveň pre každú etapu definujú postupné zmeny, ktoré ovplyvnili 

komunikáciu a jednotlivé komunikačné nástroje.  

1. vek (1945 – 1960) – politické strany sú silnou súčasťou spoločnosti, hovoríme o tzv. masových 

stranách.  Sú naviazané na svojich voličov, čím dosahujú stabilné volebné výsledky – množstvo 

nerozhodnutých voličov je nízke. Z pohľadu politickej komunikácie tak predvolebné kampane nie 

sú orientované na presvedčenie nerozhodnutých, ale skôr na mobilizáciu svojho elektorátu. 

Komunikácia s voličmi prebieha prostredníctvom straníckych médií, ktoré tak opäť posilňujú 

vzájomné väzby alebo priamych stretnutí či manifestácií.  

 
3  ČEMEZ, A., KLUS,M. 2012, s. 105. 
4  BREČKA, S. 2007. 
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2. vek (1960 – 1989) – prebieha transformácia politickej komunikácie, ktorá bola spôsobená 

najmä novým komunikačným kanálom – televíziou. V súvislosti s jej masívnym nástupom sa 

znižuje úloha straníckych médií a zvyšuje dôraz na nezávislé a nestraníckej politické spravo-

dajstvo. Televízia sa tak stala dominantným médiom z pohľadu komunikácie s voličstvom a tak-

tiež zvýšila dosah politických informácii na skupiny voličov, ktoré predtým neboli zasiahnuté 

straníckymi médiami. Spolu s uvoľnením tradičných väzieb medzi politickými stranami a ich 

voličmi tak ovplyvnila aj spôsob a cielenie politických kampaní smerom na nerozhodnutých 

voličov. Zmenila aj systém politickej komunikácie, politickí aktéri sa museli prispôsobiť dôrazu 

na vizuálny obsah a systém televízneho spravodajstva.  

3. vek (1990 – súčasnosť) – tento vek autori charakterizujú ukončenou transcíziou komunikácie 

smerom k dôležitej úlohe externých aktérov, ako sú rôzni komunikační experti. Súvisí to s vyso-

kou dôležitosťou kampaní, ktoré majú osloviť najmä nerozhodnutých, volatilných, voličov, pri-

čom komunikácia sa stáva permanentnou. Z pohľadu médií rastie sila internetu ako nového ko-

munikačného kanála, aj keď je dôležité podotknúť, že autori štúdiu publikovali ešte v roku 1999, 

keď internet nebol takým dominantným kanálom ako je dnes“5.  

 

Politický marketing 

 

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

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

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

konkurenčné prostredie chápe rovnako ako v ekonomike. Politikom slúži na to, aby získali pria-

zeň potenciálnych voličov a zvýšila tak svoje volebné preferencie6. 

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

je ešte úplne teoreticky ukotvený a systematicky koncipovaný. Definíciou a vymedzením po-

litického marketingu sa zaoberajú mnohí autori. Wring napríklad argumentuje, že použitím štan-

dardného vývojového modelu marketingu je možné zmapovať tri kľúčové fázy vo vývoji volieb, 

z ktorých každá je priamo porovnateľná s výrobnou, predajnou a marketingovou orientáciou 

v obchode. V politike môžu byť jednotlivé fázy označené ako propaganda, médiá a marketingové 

 
5  TÓTH, G. s. 12. 
6  http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing - 6. 1. 2020 

http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing
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prístupy k voličom. Na základe toho sa rozdiely medzi tromi smermi kampane stanú zrejmé. Je 

zaujímavé, že možno tiež sledovať uznávanú úlohu, ktorú v britských voľbách od začiatku 

storočia zohrávali základné marketingové koncepcie7. Ďalej je to Stephan C. M. Henneberg, 

Jeniffer Lees-Marshment či G. A. Muser a P. J. Maarek. Politickým marketingom sa zaoberá 

napr. Aj Jennifer Lees-Marshment, špecialistka na tento odbor, ktorá ho aplikuje do prostredia 

Veľkej Británie a podľa ktorej sa  politický marketing dá aplikovať na všetky aspekty marketin-

gu a na všetky politické organizácie. Potvrdzuje to  aj definícia ďalšieho odborníka kombinujú-

ceho expertízy na marketing a politiku, ktorým je Bruce I. Newman. Podľa neho môže byť poli-

tický marketing definovaný ako aplikovanie marketingových pravidiel a procedúr v politických 

kampaniach, a to jednotlivcami i organizáciami. Postupy zahŕňajú analýzy, výskum, realizáciu a 

manažment stratégie kampaní, politických strán, vlády, lobistov a záujmových skupín, ktoré sa 

snažia riadiť verejnú mienku, predsúvať svoje vlastné ideológie, vyhrať voľby a presadiť 

legislatívu a referendá v odpovedi na potreby a záujmy vybraných ľudí a skupín v spoločnosti8. 

Slovné spojenie „politický marketing“  Štensová a  Pčolinský nepovažujú v slovenčine sa 

najšťastnejší, pretože politický marketing podľa nich naznačuje politickú angažovanosť v mar-

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

v politike9.  

Tóth zasa konštatuje: „Iný pohľad na aplikáciu marketingu do politickej sféry prezentuje 

O`Cass (1996), ktorý tvrdí, že politické strany v skutočnosti nerobia rozhodnutie, či budú nástro-

je politického marketingu využívať, alebo nie. Ich primárnym záujmom je totiž vždy orientácia na 

vybraných voličov a komunikácia s nimi prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov. 

Jeho výskum v prostredí austrálskych politických strán ukázal, že strany využívajú iba niektoré 

nástroje marketingu a jeho filozofiu v praxi neuplatňujú, preto je tento celý proces značne 

neefektívny. Vyvodzovať však všeobecné závery o konkrétnom využití marketingu v politike z tejto 

štúdie nie je možné, keďže sa týkala iba jedného politického systému a aj to iba v určitom 

období. Táto štúdia však dobre ilustruje skutočnosť, že koncept politického marketingu je v pr-

vom rade teoretický a v aplikácii do politickej reality čelí viacerým obmedzeniam. Napriek tomu, 

že politický marketing pochádza z ekonomickej sféry a vzniká aplikáciou jeho postupov do 

 
7  WRINNG. D. 1996. Politický marketing a vývoj strán v Británii: „tajná“ história. Európsky vestník pre marketing, 

ISSN  0309-0566. dostupné https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03090569610149818/full/html, 

stiahnuté 28.4.2020 
8  http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing - 6.1.2020 
9  ŠTENSOVÁ, A., PČOLINSKÝ, V. 2005 Marketing v politike, s. 18. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03090569610149818/full/html
http://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing
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politickej sféry, obe prostredia majú viacero odlišností, ktoré vplývajú aj na využívanie marke-

tingu v politickej praxi. O rozlíšenie týchto dvoch oblastí sa pokúsili Lock a Harris, ktorí hovorili 

o siedmich hlavných rozdieloch (Lock, Harris, 1996. In.: Cwalina, Falkowski, Newman, 2009: 

69). Z nich za najdôležitejšie považujem štyri rozdiely:  

• Kým v ekonomickej sfére sa zákazníci môžu o kúpe produktu rozhodovať kedykoľvek a za 

rôznych okolností, voliči sa rozhodujú o výbere kandidáta v rovnaký deň za rovnakých 

okolností.  

• Kým zákazník pri kúpe vždy pozná cenu produktu, volič ju pri hlasovaní nepozná. Z dl-

hodobého hľadiska totiž nie je cena vždy rovnaká.  

• Volič musí akceptovať, že voľba je kolektívna a jej výsledok nemusí zodpovedať jeho 

individuálnej voľbe.  

• Politický kandidát sa nedá „rozbaliť“, aby volič zistil, aký v skutočnosti je. Ak sa pri 

voľbe sklame, nie je možné vybraný produkt vrátiť. Najbližšia možnosť je až pri nasledu-

júcich voľbách, avšak tam podstupuje rovnaké riziko“10. 

Skôr, než pristúpime k jednotlivým metódam politickej marketingovej komunikácie, je nevy-

hnutné zastaviť sa pri všeobecných marketingových výzvach, ako ich uvádza Hanuláková11. 

Rozlišuje politicko-spoločenské výzvy, environmentálne, technologické a ekonomické výzvy. 

V súvislosti s politickou marketingovou komunikáciou  sa dopopredia dostávajú najmä politicko-

spoločenské výzvy, ktorými podľa autorky sú: 

- multikultúrna spoločnosť, 

- sociodemografické zmeny, 

- trendy k spoločnosti „voľného času“, 

-    nový spôsob života a práce, zmeny hodnôt12. 

V každom prípade, v politickej marketingovej komunikácii a v politickom marketingu je 

nevyhnutné brať do úvahy aj ďalšie spomenuté výzvy, teda environmentálne, technologické aj 

ekonomické. Všetky úzko súvisia a mali by tvoriť pomyselnú kostru skupinových aj individuál-

nych výziev pre všetkých politikov, ktorí by chceli uspieť v komunikácii s verejnosťou. Vychá-

dzajú totiž z prirodzených potrieb obyvateľov, ktoré nemožno ignorovať. Vo všeobecnosti platí, 

 
10  TÓTH, G. s. 66-67. 
11  HANULÁKOVÁ, E. 2001. Spoločenský marketing, s. 30. 
12  MFFERT, H. 1996. Marketing management, s.24, In: Hanuláková, 2001, s. 31. 
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že zásady marketingu možno aplikovať na rôzne oblasti života a politika je jednou z nich. Ak je 

cieľom v ekonomike vstup na trh, predaj produktu, predaj produktu novým segmentom, rast 

preferencií produktu, či nárast nákupného zámeru, tak vo sfére politiky môžeme hovoriť o vstupe 

na trh politiky, raste podielu voličov, nových cieľových skupinách voličov, raste preferencií 

strán, kandidáta, alebo o náraste zámeru voliť13. Less-Marshment v slovníku politického marke-

tingu rozlišuje politické strany nasledovne. Strana orientovaná na produkt (POP) Product 

oriented party. Podľa nej je POP evolučne najstarším typom strany. Z hľadiska rozdelenia jed-

notlivých fáz si takto orientovaná strana v prvej fáze pripraví produkt, pod týmto rozumieme 

program strany, potom nasleduje komunikácia, neskôr kampaň a napokon voľby. Ako posledný 

krok nastáva realizácia volebných sľubov (fáza delivery). Tento typ strany nepochybuje o správ-

nosti svojich politík, verí, že jej voliči sú presvedčení o svojich postojoch a veria jej. Strana 

odmieta prispôsobovať svoje názory, svoju ponuku, produkt, aktuálnej situácii. Ani keby jej 

hrozil neúspech vo voľbách. Ide o najtradičnejšie prístup – tieto strany nevyužívajú komunikačné 

techniky, prieskumy trhu, obhajujú len svoje postoje.  Strana orientovaná na predaj (SOP) sales 

oriented party, inak pristupuje k marketingu. Orientuje sa na prípravu produktu, prieskum trhu, 

voľby a neskôr realizáciu sľubov. Uplatňuje aktívne komunikačné metódy – prieskum trhu vyu-

žíva na to, aby strane pomohol presvedčiť voličov, že ponúkaný produkt je pre nich ten správny. 

Napokon je to trhovo rentovaná strana (MOP) marketing oriented party, ktorej autorka priradila 

historicky najmladším prístupom k marketingu a teda poradie jednotlivých krokov je odlišné. 

Ako prvý krok robí prieskum trhu, na jeho základe pripravuje svoj produkt, čo najviac ho 

prispôsobuje potrebám trhu, nasleduje fáza implementácie produktu, komunikácia, volebná kam-

paň, samotné voľby a realizácia volebných sľubov. Napriek tomu, že je to marketingovo orien-

tovaná strana, politický marketing nevyužíva na manipuláciu, ale najmä na to, aby rozumela 

verejnosti14. Podľa Štensovej a Pčolinského v poslednom období nastáva príklon k personalizácii 

politiky. Preto si často publikum, verejnosť spája politickú stranu s jej konkrétnym lídrom, s oso-

bami, ktoré ju zastupujú. Vzťahy s médiami je potrebné vnímať z tohto zorného poľa, pretože 

vznikajú u konkrétneho subjektu z potreby medializácie a personalizácia v tomto zmysle zna-

mená dokazovať, že organizácia, inštitúcia, či firma nie je neživá hmota, ale naopak, má svoje 

 
13  NEWMAN, B.I. Handbook in political marketing, s. 347-365, In: Štensová, A., Pčolinský, V., 2005, s. 21. 
14 IINSTITUT POLITICKÉHO MARKETINGU. 2013. Slovník politického marketingu: Lees-Marshment Jennifer. 

Dostupné na http://politickymarketing.com/glossary/jennifer-lees-marshment 
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osobnosti, ktoré dodávajú informáciám o subjekte konkrétnu podobu, konkrétnu tvár človeka, 

ktorý subjekt a jeho informácie prezentuje. 

 

Tabuľka č. 1. – Delenie politických strán na základe marketingového prístupu 

 

POP      SOP      MOP 

 

1. príprava produktu   1. príprava produktu   1. prieskum trhu 

     2. prieskum trhu   2. príprava produktu 

          3. prispôsobovanie 

          4. implementovanie 

2. komunikácia   3. komunikácia   5. komunikácia 

3. kampaň    4. kampaň    6. kampaň 

4. voľby    5. voľby    7. voľby 

5. realizácia sľubov   6. realizácia sľubov   8. realizácia sľubov 

 

 

Zdroj: Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Lees-Marshment Jennifer. Dostupné 

na http://politickymarketing.com/glossary/jennifer-lees-marshment. 
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NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ 

Mgr. Ján Jaszberényi 

 

V období pred voľbami je mediálny trh preexponovaný politickou komunikáciou a reci-

pienti sa preto stávajú čoraz odolnejší voči nadlinkovým formám marketingovej komunikácie. Aj 

to je dôvod, prečo by sa politické strany mali v predvolebnom období sústrediť ešte viac ako 

zvyčajne na prácu a vzťahy s vernosťou (PR). Aby bola komunikácia efektívna, musí byť PR 

súčasťou zmysluplného komunikačného mixu, do ktorého patrí okrem public relations aj rekla-

ma, direct marketing, podpora predaja a osobný predaj. 

Ruka v ruke s vysokou penetráciou internetu a mobilných zariadení medzi populáciou 

nastáva aj zmena spôsobu účinnej komunikácie nielen pre komerčné značky, ale aj pre politické 

subjekty. A tak sa aj s nástrojmi PR môžeme čoraz častejšie stretávať v digitálnom prostredí. 

Otázkou však je, či aj politické subjekty dokážu dostatočne využívať digitálne nástroje PR, ktoré 

sa považujú za inovatívne formy komunikácie. 

V tejto časti štúdie sa pokúsime definovať, špecifikovať a charakterizovať public rela-

tions politického marketingu v digitálnom prostredí. Predmetom teoretického spracovania témy 

bude analýza úloh digitálneho public relations v politickej marketingovej komunikácii na Slo-

vensku a identifikácia PR nástrojov v digitálnom prostredí.  

Cieľom je preskúmať vplyv použitia digitálnych PR nástrojov vo vyšpecifikovaných 

médiách na volebný výsledok politických subjektov. Médiami budú najmä internetové stránky 

politických subjektov a vybrané online periodiká s celoslovenskou pôsobnosťou.   

Prácu sme rozdelili do štyroch hlavných kapitol. Prvá popisuje teoretické východiská 

a zameriava sa na teóriu public relations v politike, jej definíciu, vznik a vývoj. V tejto časti 

nájdeme aj sekciu o úlohe public relations v politickom  marketingu. 

Druhá časť rozoberá metodológiu práce, stanovujeme v nej hypotézy a rozoberáme metó-

dy použité pri výskume. Ďalšia kapitola je zameraná na analýzu použitia digitálnych nástrojov vo 

vyšpecifikovaných médiách v predvolebnom období. Ponúka prierez a porovnanie využitia digi-

tálnych nástrojov PR pri jednotlivých politických subjektoch. 

Poznatky a analýzy v tretej časti práce využívame na posúdenie vplyvu digitálnych PR 

nástrojov na volebný výsledok v parlamentných voľbách. Tejto téme sa venujeme vo štvrtej 

kapitole.  
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Zmyslom teda nie je len ponúknuť odpovede na vytýčené ciele, ale aj poskytnúť štruk-

túrovaný zdroj informácií o digitálnych nástrojoch, PR využiteľných v politickej kampani. 

Práca bude vychádzať z prác, ktoré sa venujú politickému marketingu, politickej komu-

nikácii a public relations v politických kampaniach. Hlavným pilierom však bude analýza použit-

ia digitálnych nástrojov vo vyšpecifikovaných médiách v predvolebnom období. 

 

Public relations v politickej kampani  

Public relations je jedným zo základných prvkov komunikačného mixu v politickom 

marketingu. Aby sme však pochopili komplexné postavenie public relations v politickej kampa-

ni, musíme sa najskôr pozrieť na politický marketing ako celok.   

Môžeme povedať, že prvotná forma politického marketingu vznikala už s prvými orga-

nizovanými a štruktúrovanými zriadeniami kmeňového formátu, kde najvyšší predstavitelia 

zriadenia museli dodržiavať niektoré pravidlá politického marketingu, aby sa udržali na čele 

komunít. Postupne s vývojom kmeňových zriadení na štátne útvary sa formoval aj politický 

marketing. Či už išlo o monarchiu, diktátorské alebo demokratické zriadenie, pre čelného pred-

staviteľa bolo vždy dôležité získať si a udržať priazeň a vplyv. K vývoju politického marketingu 

prispeli nemalou časťou staroveké Grécko a Rím, v ktorých bolo pre politika dôležité ovládať 

rétoriku. Neskôr s rozvojom demokratických štátnych zriadení sa potreba politického marketingu 

ešte znásobovala. V roku 1956 bol po prvýkrát použitý pojem politický marketing – americký 

politológ Stanley Kelley ho použil v štúdii Professional Public Relations and Political Power15. 

Vďaka tomu si tento odbor začal raziť vlastnú cestu a získal väčšiu pozornosť, ktorá mu zabez-

pečila stále miesto pri vytváraní politických stratégií. 

V súvislosti s nástupom politického marketingu sa často skloňuje aj prezidentská pred-

volebná kampaň republikánskeho kandidáta a neskôr prezidenta Spojených štátov amerických 

Dwighta D. Eisenhowera, ktorý sa v roku 1952 stal prvým prezidentom vďaka dobrej reklamnej 

kampani. Reklamná agentúra vtedy pre Eisenhowera pripravila sériu televíznych spotov s náz-

vom „Eisenhower answers America“, v ktorých dostávala americká verejnosť od Eisenhowera 

stručné odpovede na svoje dotazy.16 

 
15  KELLEY, S. Professional public relations and political power, 1956. 
16  MCNAIR, B. An introduction to political communication, 2011, s. 100-102. 
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Vo väčšej miere sa politický marketing začal uplatňovať najmä od sedemdesiatych 

a osemdesiatych rokov v západnej Európe a postupne si zabezpečil trvalé miesto v politickej 

stratégii. Pokiaľ ide o územie bývalého Československa, moderný politický marketing tu bol 

prvýkrát využitý po novembri 1989 v kampani Občianskeho fóra.17 

Pokiaľ by sme v súčasnosti chceli zadefinovať politický marketing, môžeme vychádzať 

z definície Ulicku, podľa ktorého „Politický marketing je definovaný ako súbor teórií, metód, 

techník a sociálnych postupov, ktorých cieľom je presvedčiť občanov, aby podporili človeka, 

skupinu alebo politický subjekt.“18 a z definície uvedenej v slovníku Americkej marketingovej 

asociácie podľa ktorej je politický marketing  je „určený na ovplyvnenie cieľovej skupiny, aby 

volila konkrétnu osobu, stranu alebo postoj.“19 

Podľa nášho názoru by sme politický marketing mali definovať ako postup a spôsob apli-

kovania nástrojov a metód potrebných na ovplyvnenie preferencie voličov pred, počas aj po 

volebnom období. Ulicka tvrdí, že pri politickom marketingu ide len o presvedčenie občanov, 

aby podporili človeka, skupinu alebo politický subjekt. S tým tvrdením však nesúhlasíme a ako 

uvádzame, podľa nášho názoru je správne vnímať cieľ politického marketingu ako ovplyv-

ňovanie preferencie voličov, pretože politický subjekt nemusí voličov presviedčať len na svoju 

podporu, ale naopak, môže voličov presviedčať aj proti konkurenčným politickým subjektom 

a teda môže byť jeho cieľom aj znižovanie preferencií. Definícia Americkej marketingovej aso-

ciácie tiež uvádza ovplyvňovanie cieľovej skupiny za účelom volenia konkrétnej osoby, strany 

alebo postoja, ale zabúda na postupy smerujúce k negatívnemu ovplyvňovaniu voličských prefe-

rencií protikandidátov.   

V skratke teda môžeme politický marketing chápať ako aplikovanie nástrojov a metód 

ekonomického marketingu na politický trh. Pomocou jednotlivých nástrojov politického marke-

tingu dosahujú politické subjekty stanovený cieľ.  

Public relations pri tomto dosahovaní cieľov hrá významnú rolu, znamená dlhodobé 

vytváranie a upevňovanie dobrých vzťahov s verejnosťou, prípadne cieľovou skupinou prostred-

níctvom priaznivej publicity. Zabezpečuje ju najmä vďaka budovaniu dlhodobých pozitívnych 

 
17  FOJTŮ , M. Historie a zajímavosti politického marketingu [online]. Muni.cz, 2009. [cit. 2018-09-17]. Dostupné 

na: https://www.online.muni.cz/tema/1613-historie-a-zajimavosti-politickeho-marketingu 
18   ULICKA, P. Politický marketing. In : JABLOŃSKI, W.: Politický marketing, úvod do teórie a praxe, 2006.  
19  American marketing association. Dictionary: Political marketing [online]. Ama.org, 2018. [cit. 2018-11-18]. 

Dostupné na: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=P 
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vzťahov so zástupcami médií, novinármi, opinion lídrami, prípadne v súčasnosti čoraz populár-

nejšími influencermi.  

„Úlohou public relations je budovanie dobrých vzťahov s verejnosťou vďaka získavaniu 

publicity, starostlivosti o imidž subjektu a jeho dobrú povesť.“20 

Public relations, v preklade vzťahy s verejnosťou, podľa Horňáka21 používajú „informá-

cie nasmerované na vymedzený objekt, určené k vytváraniu pozitívnych vzťahov medzi subjektom 

a príjemcom.“ Horňák zároveň upozorňuje, že „pozitívny vzťah si má zasiahnutá cieľová skupina 

vytvoriť sama, nie na základe argumentov a apelov ako v propagácii a v reklame, ale na základe 

predložených informácií vlastným výberom, osobným prehodnotením faktov.“22 

Politická marketingová komunikácia je interaktívny proces týkajúci sa odovzdávania 

informácií medzi politikmi, médiami a verejnosťou. Proces operuje smerom dolu od vládnych 

inštitúcií a politických subjektov k občanom, vodorovne medzi politickými činiteľmi, a taktiež 

smerom nahor od verejnej mienky voči politickým subjektom a inštitúciám. Zámerom PR v poli-

tickej marketingovej komunikácii je budovať pozitívny imidž politického subjektu a syste-

maticky upevňovať vzťahy k okoliu.  

Úlohou PR v politickej kampani je teda dlhodobo vytvárať a upevňovať dobré vzťahy 

s verejnosťou a najmä cieľovou skupinou. Ako sme už spomínali, PR je aj v politickom marke-

tingu súčasťou komunikačného mixu, ktorého základnú úlohu môžeme popísať pomocou modelu 

AIDA (Attention, Interest, Desire a Action), pod ktorým sa v politickom marketingu skrýva 

proces komunikácie vedúci recipienta k premene na voliča. Skratka AIDA znamená v preklade: 

• Attention – Pozornosť 

• Interest – Záujem 

• Desire – Túžba 

• Action – Akcia 

 

 

 

 

 

 
20  KOTLER, P. Moderní marketing, 2007, s. 888. 
21  HORŇÁK, P. Reklama, 2010, s.33. 
22  HORŇÁK, P. Reklama, 2010, s.33. 
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Obr. č. 1 –  Grafické zobrazenie modelu AIDA 

 

 

Zdroj: https://blog.triad.sk/wp-content/uploads/2010/12/AIDA-model.gif 

 

Model AIDA si môžeme v prenesenom zmysle predstaviť ako sito (obr. č. 1), cez ktoré 

prechádzajú recipienti až k želanej akcii. Úlohou PR vo volebnej kampani teda bude  na základe 

modelu AIDA upútať pozornosť, vzbudiť záujem a túžbu a podnietiť recipientov k akcii.  

Upútanie pozornosti je vždy prvým krokom akejkoľvek komunikácie. Nie je totiž možné 

recipientov presviedčať bez toho, aby upriamili pozornosť na náš komunikačný kanál. 

Vzbudiť záujem je dôležité, aby sme si pozornosť recipienta udržali a vedeli tak s reci-

pientom ďalej pracovať. Záujem dokážeme vzbudiť najmä zobrazovaním výhod produktu, 

v našom prípade výhod volebného programu, ideí atď. 

Keď sa nám podarilo u recipienta vzbudiť záujem, musíme pretaviť tento záujem na 

túžbu vlastniť daný produkt, v našom prípade voliť daný politický subjekt, prípadne túžiť po vý-

hre daného subjektu vo voľbách. Túžbu dokáže PR vzbudiť na základe ilustrácie riešenia neja-

kého problému, alebo vyvolania pozitívnych pocitov z predstavy, aké by to bolo, ak by daný 

politický subjekt vyhral voľby. 

Celý proces a úloha PR by bola úplne zbytočná, ak by sme recipienta na konci procesu 

nepriviedli k vykonaniu akcie a teda odovzdaniu hlasu danému politickému subjektu. Ak už 

recipient po produkte túži, čo mu môže brániť v „kúpe“ produktu? Môže to byť vplyv okolia, ale 

aj racionálne, emocionálne a morálne argumenty. Preto musí PR presvedčiť recipienta, že sa pre 

voľbu politického kandidáta alebo strany rozhodol správne. 
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Zvládnutý postup politického PR vedie k pozitívnym výsledkom, na základe ktorých 

získajú politické subjekty alebo kandidáti určitý podiel na moci. Politické PR by sme mali 

vnímať zo širšej perspektívy, keď nie je až tak dôležitý jednorazový výsledok politického sub-

jektu alebo kandidáta, ale dlhodobé rozširovanie a udržiavanie voličskej základne, ktorá 

upevňuje postavenie subjektu alebo kandidáta na politickej scéne. 

Špecifikom politického PR je v súvislosti s ovplyvňovaním cieľovej skupiny potreba 

občanov nielen informovať a presvedčiť, ale ich aj zmobilizovať natoľko, že sa zúčastnia volieb 

a pomôžu tak dosiahnuť žiadaný výsledok politického subjektu či kandidáta.  

Politické PR predstavuje spôsob, akým možno zviditeľniť svoj názor, ideu či program. 

Jeho dôležitosť si uvedomujeme aj vďaka nestálosti verejnej mienky. Len vďaka systematickým 

postupom a dôkladnému použitiu správnych nástrojov si dokáže politický subjekt udržať dlho-

dobo priazeň voličov.  

Významnou úlohou politického PR je aj tvorba pozitívneho a pre voliča atraktívneho 

imidžu strany či kandidáta.  

Vidíme, že úlohy politického PR sú naozaj obšírne a tým je jeho dôležitosť nepopie-

rateľná. Plnenie týchto úloh by však bolo nemožné, prípadne veľmi ťažké, ak by PR nemalo na 

ich plnenie vyvinuté sofistikované a praxou overené mechanizmy a nástroje.  

Pre napĺňanie úloh, popísaných modelom AIDA využíva PR nástroje, ktoré sú pre eko-

nomický aj politický marketing takmer totožné. Líšia sa len formou využitia týchto nástrojov.  

 

Digitálne nástroje PR v politickej kampani 

Medzi digitálne nástroje public relations v oblasti politiky patria tlačové podujatia, tla-

čové správy, tlačové vyhlásenia, vystúpenia predstaviteľov politických strán v médiách, rozho-

vory predstaviteľov politických strán v médiách, PR eventy, krízová komunikácia, blogy, video-

blogy, prípadne statusy pri určitých typoch médií, ako sú napríklad sociálne siete.  

Na začiatku musí byť stanovený cieľ, ktorý sa  má touto formou dosiahnuť. Môže ísť 

napríklad o zvýšenie povedomia o politickom subjekte, predstavenie kandidátov, informovanie 

o volebnom programe a podobne. Na základe toho je zvolený vhodný digitálny PR nástroj. 

Úlohou public relations v oblasti politiky nie je len udržiavať pozitívne vzťahy s verejnosťou, ale 

aj vzťahy v politickej strane, pretože strana, ktorej členovia prezentujú rovnaký názor a majú 

navzájom dobré vzťahy, môže ľahšie vyvolať pozitívny efekt u voličov.  
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Tlačová správa 

Tlačová správa je najzákladnejšou formou PR. Ide o písaný komunikačný prostriedok 

určený pre verejnosť alebo novinárov s cieľom oznámenia informácie. Táto forma PR je zvy-

čajne distribuovaná verejnosti priamo prostredníctvom konkrétnych médií, vybraných novinárov, 

prípadne cez spravodajské agentúry, ktorých obsah preberajú ďalšie médiá. 

Tlačovú správu médiá prebrajú zvyčajne v pôvodnom znení – slúži na to, aby poskytla 

ucelené informácie na ďalšie spracovanie. Informácie obsiahnuté v nej sú oplyvnené cieľmi 

autora. Účinná tlačová správa by sa mala riadiť niekoľkými osvedčenými pravidlami: 

• Obsahom tlačovej správy by vždy mala byť aktuálna informácia; 

• Najdôležitejšie a najnovšie fakty by mali byť uvedené v úvode správy; 

• Rozsah tlačovej správy by nemal byť príliš veľký, ani príliš malý. Ideálom je rozme-

dzie jednej až dvoch strán formátu A4; 

• Tlačová správa by sa mala sústrediť len na jednu konkrétnu tému, problematiku, 

alebo odkaz;  

• Obsah citácií, grafov, fotografií a videí zvyšuje atraktivitu tlačovej správy; 

• Dôležitou súčasťou je pútavý a výstižný titulok, rovnako ako použitie zrozumiteľného 

jazyka; 

• Tlačová správa musí obsahovať aj informácie – kto ju pripravil, kde vznikla, dátum 

vydania, kontaktné údaje a zdroje pre ďalšie informácie. 

 

Tlačové podujatia 

Aj keď Horňák23 zaraďuje tlačové podujatia medzi tlačové propagačné prostriedky, podľa 

nás ide skôr o nástroj práce so zástupcami médií a prostredníctvom nich aj o nástroj práce s ve-

rejnosťou. „Tlačové podujatie (konferencia, beseda) možno charakterizovať ako zaužívanú formu 

podávania informácií novinárom. Ich prostredníctvom sa s informáciami má zoznámiť časť 

alebo celá verejnosť.“24 V politickom marketingu využívajú tento druh PR takmer všetky politic-

ké subjekty, pričom záujem a účasť novinárov zvyšuje najmä nastoľovanie kontroverzných tém 

tlačových podujatí. Záujem o tlačové podujatia politických subjektov je zároveň ovplyvnená 

relevantnosťou politického subjektu. To znamená, že väčšiemu záujmu sa tešia politické 

 
23  HORŇÁK, P. Reklama, 2018, s. 132. 
24  Tamtiež 
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subjekty, ktoré sú aktuálne pri moci, keďže ich rozhodnutia ovplyvňujú celú populáciu. Toto 

postavenie však často využívajú aj na komunikáciu populistických tém a to najmä v období pred 

voľbami. 

Pri tlačových podujatiach by politické subjekty nemali zabúdať na to, že udržiavať kon-

takty a pozitívny vzťah so zástupcami médií a s novinármi treba počas celého funkčného obdobia 

a nielen pred voľbami. Preto sa aj politické subjekty, ktoré aktuálne nie sú pri moci mali snažiť 

usporadúvať tlačové podujatia k aktuálnym spoločenským a politickým témam. 

V digitálnom prostredí sa využíva najmä audiovizuálny, prípadne audiálny záznam 

z tlačového podujatia. Vďaka vysokorýchlostnému internetovému spojeniu sme však svedkami 

čoraz väčšieho využívania živých prenosov. 

 

Tlačové vyhlásenie 

Tlačové vyhlásenie je stručné, obsažné, zhrňujúce oznámenie resp. vyhlásenie k vybranej 

aktuálnej téme, podané zástupcom politickej strany k vybraným médiám. V digitálnom priestore 

môže mať okrem písanej formy aj audiovizuálnu alebo audiálnu formu. 

 

Vystúpenia a rozhovory v médiách 

Ak je tento nástroj správne použitý, tak je veľmi atraktívnym formátom pre recipientov 

a to vďaka dramaturgii a dynamike rozhovoru alebo vystúpenia, ktoré sú zabezpečené dialógom 

medzi moderátorom a predstaviteľom politickej strany a presvedčivým vystúpením a dobrým 

scenárom v prípade samotného vystúpenia politika. 

V digitálnom prostredí možno tento nástroj urobiť ešte viac atraktívnym vďaka využitiu 

interakcie medzi divákom a politikom. Táto interakcia sa dá dosiahnuť najmä pri živých preno-

soch, keď politik dá divákom možnosť klásť mu otázky prostredníctvom chatu, na ktoré potom 

v priamom prenose odpovedá.    

 

PR event 

Hlavným cieľom PR eventu je spájať pozitívne zážitky z podujatia s propagovanou po-

litickou stranou. Podujatím, resp. „eventom sa rozumie organizovaná udalosť, zvyčajne spolo-

čenského, zábavného charakteru. To je samozrejme tzv. vonkajší účel. Usporiadatelia eventov 

sledujú celkom iné zámery a sľubujú si jednoznačné efekty. Sú to: 
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• priame oslovenie recipienta, 

• navodenie atmostféry dobrých vzťahov, 

• práca na imiži firmy, prípadne jej produktov.“25 

V digitálnom prostredí sa zväčša využíva iba audiovizuálny záznam z podujatia, prípadne podu-

jatie slúži ako inšpirácia pre článok, v ktorom sú komunikované hlavné posolstvá podujatia. 

Atraktivitu výstupu o PR evente doĺňajú aj fotografie. 

Digitálne možnosti však prinášajú aj využitie digitálnych eventov. S nástupom techno-

lógií, ako je napríklad virtuálna realita, už teraz možno usporiadať podujatie v digitálnom pro-

stredí, na ktoré sa účastníci pripájajú z ľubovoľného miesta na svete len s pomocou internetu 

a mobilného zariadenia.  

 

Krízová komunikácia 

Vznikom mimoriadnej situácie sa bežná komunikácia politických subjektov mení na 

krízovú komunikáciu. Do komunikácie v tomto čase vstupujú nové prvky. Komunikácia v čase 

vzniku mimoriadnej situácie a v čase bezprostredne po vzniku mimoriadnej situácie je ne-

vyhnutná pre riadenie a udržanie vzťahov s verejnosťou a médiami. 

Krízová komunikácia musí spĺňať náročnejšie kritéria ako bežná komunikácia. Nemožno 

v nej šíriť dohady, hypotézy a neoverené informácie. Odporúča sa vyhýbať sa aj emóciám. 

Hlavné požiadavky na krízovú komunikáciu sú: 

• včasnosť, 

• pravdivosť, 

• zrozumiteľnosť, 

• stručnosť, 

• odbornosť, 

• prístupnosť, 

• nepretržitosť počas trvania celej krízovej situácie, 

• operatívnosť a pružnosť (najmä v reakciách na zmeny a vývoj situácie). 

 

 
25  ŠESTÁK, P. Event marketing. In: Marketingová komunikácia, HORŇÁK, P. a kol., 2007, s. 245. 
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V podmienka politického marketingu by sa o niektorých požiadavkách na krízovú komu-

nikáciu dalo polemizovať. Prax totiž ukazuje, že pravdivosť v tomto prípade nehrá až takú veľkú 

úlohu ako v komerčnom sektore. 

 

Blog a videoblog 

Blog v textovej alebo audiovizuálnej (videoblog) forme je autorský príspevok, zväčša vo 

forme komentára, uverejneného na webovej platforme, ktorý sa venuje určitej téme alebo je 

reakciou na aktuálnu situáciu. Využívanie blogov a videoblogov (vlogov) politikov je nepo-

chybne jednou z najväčších inovácií v politickom marketingu. Tieto príspevky politici šíria na 

svojich sociálnych sieťach, prípadne na internetových portáloch. Blogy a vlogy by mali mať istú 

periodicitu a z hľadiska obsahu by mali podporovať celkovú komunikačnú stratégiu. Mali by 

mať určenú oblasť, ktorej sa venujú. Toto je dôležité z hľadiska budovania pozície politika ako 

odborníka v konkrétnej oblasti. Vďaka špecificky zameranému obsahu si dokážu blogy a volgy 

získať pozornosť recipientov, pre ktorých je téma relevantná a zároveň sa v danej téme môže stať 

politik opinion leadrom. 

Ak sa však pozrieme na blogy a vlogy z hľadiska obsahu a spracovania na Slovensku, aj 

tu vidíme priestor na zlepšenie. Vlogy pôsobia zväčša neprofesionálne a to kvôli neprirodzenému 

vystupovaniu politika a kvôli nekvalitne pripravenému obsahu, ktorý je v mnohých prípadoch 

len reakciou na konkurenčné subjekty a jeho pridaná hodnota pre recipientov je takmer nulová. 

 

Status 

Administrátori profilov na sociálnych sieťach môžu publikovať krátke textové príspevky, 

ktoré nazvývame aj statusy. Pomocou týchto statusov vedia adminstrátori stránok v priebehu 

niekoľkých sekúnd osloviť na sociálnych sieťach široké publikum. Výhodou statusu je, že môže 

byť doplnený o obrázok, video, prípadne odkaz na webovú stránku, čím sa stáva pre oči 

recipienta viditeľnejší a atraktívnejší. 

V súčasnosti okrem bežných používateľov sociálnych sietí sledujú politikov čoraz viac aj 

novinári, ktorí potom statusy jednotlivých politikov analyzujú v médiách. Ide v podstate o bez-

platnú publicitu politických strán, ktorá má zároveň široký záber.  

Náklady na public relations sú aj vďaka efektivite jednotlivých PR nástrojov v porovnaní 

s reklamou, direct marketingom, osobným predajom a podporou predaja pomerne nízke. V ob-
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lasti politiky platí, že výhodu má ten politický subjekt, ktorý je momentálne pri moci, pretože 

dostáva v médiách najviac priestoru. Priestor v médiách nemusí byť len prospešný, môže aj 

ublížiť, ak nie sú zvolené správne slová alebo formulácie. Preto by politici mali ovládať komu-

nikačné zručnosti alebo podstupovať mediálne tréningy. Naopak, dobre vybrané slová a for-

mulácie viet vyvolávajú u voličov pozitívny pohľad na politický subjekt. Politický subjekt by sa 

vo svojich výstupoch v médiách mal zaoberať problémami ľudí a navrhovať ich riešenia.  

 

Prieskum využitia digitálnych nástrojov public relations 

 

Metodika 

Vo výskumnej časti práce sledujeme využitie nástrojov PR v digitálnom prostredí poli-

tickými stranami, ktoré dlhodobo v prieskumoch pred parlamentnými voľbami v roku 2020 

dosahovali 3 % zastúpenie voličských hlasov. Sledované obdobie bolo od 1. januára 2020 do 15. 

februára 2020.   

 

Objekt výskumu 

Objektom výskumu je využitie digitálnych nástrojov PR u politických subjektov časovo 

a vecne súvisiace s parlamentnými voľbami v roku 2020 na Slovensku. 

 

Predmet výskumu 

Predmetom výskumu je kvantita PR výstupov politických subjektov na Slovensku vo 

vyšpecifikovaných médiách (internetové stránky politických subjektov a online periodiká s celo-

slovenskou pôsobnosťou – Denník N, Pravda, SME, Nový Čas, Plus 1 deň) v digitálnom pro-

stredí za obdobie od 1. januára 2020 do 15. februára 2020. V rámci predmetu výskumu sledu-

jeme vplyv kvantity vyšpecifikovaných PR výstupov na volebné výsledky.  

 

Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom výskumu práce je vplyv kvantity vyšpecifikovaných PR výstupov na 

volebné výsledky.  

Hypotéza č. 1 
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Počet získaných hlasov vo voľbách bude priamo úmerný kvantite digitálnych PR výstupov 

daných politických subjektov. 

Hypotéza č. 2 

Ako primárny komunikačný kanál PR výstupov v digitálnom prostredí budú politické subjekty 

využívať svoje internetové stránky. 

 

Kvantitatívna analýza 

V kvantitatívnej analýze skúmame výskyt a využitie PR nástrojov u jednotlivých poli-

tických subjektov vo vyšpecifikovanom prostredí. 

 

Výskumný súbor 

Výskumný súbor kvantitatívnej analýzy tvoria PR výstupy politických subjektov na 

Slovensku, ktoré dlhodobo v prieskumoch pred parlamentnými voľbami v roku 2020 dosahovali 

3 % zastúpenie voličských hlasov, vo vyšpecifikovaných médiách (internetové stránky politic-

kých subjektov a online periodiká s celoslovenskou pôsobnosťou (Denník N, Pravda, SME, 

Nový Čas, Plus 1 deň) v digitálnom prostredí za obdobie od 1. januára 2020 do 15. februára 

2020. 

 

Analýza použitia digitálnych nástrojov PR v predvolebnom období  

Každá relevantná politická strana si už v súčasnosti uvedomuje dôležité postavenie PR vo 

svojej komunikačnej stratégii, avšak nie výlučne počas predvolebnej kampane. Aj preto pri 

analyzovaní použitia digitálnych PR nástrojov politických strán, ktoré v prieskumoch dlhodobo 

dosahovali preferencie nad 3 % nebolo ničím prekvapivým, že tieto politické strany využívali 

v sledovanom predvolebnom období portfólio rôznych nástrojov digitálneho PR (tab. č. 1). 

Výnimku v sledovaných komunikačných kanáloch tvorila len ĽSNS. Táto strana v da-

ných komunikačných kanáloch nekomunikovala veľmi výrazne – bolo to spôsobené iným 

prístupom strany v celkovej komunikačnej stratégii. Keďže samotná strana má veľmi špecifický 

druh voličov, ktorých by sme mohli označiť ako tzv. neštandardných,  musela strana upraviť aj 

svoju komunikácii. Preto sme v kampani ĽSNS skôr mohli vidieť osobné stretnutia s voličmi, 

prípadne výstupy v médiách, ktoré sú zamerané len na tzv. neštandardných čitateľov. 
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U zvyšných politických strán prevládali najmä tlačové správy a rozhovory, resp. vystú-

penia predstaviteľov strán v médiách. Výhodou digitálneho prostredia je, že recipient už nie je 

odkázaný len na čítanie – politické strany ho môžu osloviť aj oveľa interaktívnejším a atraktív-

nejším spôsobom, akým je napríklad audiálny, prípadne audiovizuálny záznam. Takéto spôsoby 

oslovovania recipientov využívali politické strany najmä pri publikovaní záznamov z tlačových 

konferencií a PR eventov. 

Audiovizuálny záznam politické subjekty využívali aj pri ďalšom z PR nástrojov, 

videoblogu. V tomto prípade išlo o najmä o videozáznamy lídrov jednotlivých politických strán, 

venujúce sa aktuálnej téme, ktorá práve v predvolebnej kampani, v danom období, rezonovala. 

Podľa počtu výskytov tohto nástroja však nemožno hovoriť o jeho frekventovanom využívaní. 

Napriek tomu, že je to jedna z inovatívnejších foriem politického marketingu, ktorá dokáže 

osloviť recipientov efektívne, nevidíme v našich politických kampaniach jej využitie. Je to 

následok konzervatívnejšieho prístupu pri nasadzovaní komunikačných nástrojov zo strany 

politických subjektov, čo je spôsobené najmä nedostatočnou vyspelosťou kultúry politickej 

marketingovej komunikácie na našom území. 

Najmenej využívaným nástrojom PR v digitálnom prostredí pri politických stranách bola 

v sledovanom období krízová komunikácia. Tu môžeme vidieť PR výstupy len v ojedinelých 

prípadoch. Súvisí to s vyššie spomenutou, nedostatočnou vyspelosťou politickej kultúry na na-

šom území, pretože sa ukazuje, že pri väčšine kríz bolo stratégiou politických strán nekomen-

tovanie situácie, pasívny prístup a otáčanie situácie poukazovaním na zlyhania politickej kon-

kurencie. 

 

Tab. č. 2 – Počet výskytov PR nástroja 

 

Politická 

strana 

Počet výskytov PR nástroja 

Tlačová 

správa 

Tlačová 

konferencia 

Rozhovory / 

Vystúpenie v médiách 

Krízová 

komunikácia 

PR 

event 
Videoblog 

Tlačové 

vyhlásenie 

OĽANO 25 6 10 0 1 7 5 

Smer 23 2 15 3 5 2 25 

Sme rodina 2 1 8 0 0 2 2 

ĽSNS 0 0 1 1 0 0 4 

PS Spolu 19 2 5 0 1 3 4 
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Sas 42 17 16 0 3 5 5 

Za ľudí 22 3 6 1 1 0 4 

KDH 2 0 10 0 0 0 3 

MKO-MKS 2 1 1 0 0 0 0 

SNS 17 16 13 0 0 1 16 

Dobrá voľba 7 0 6 2 0 0 2 

Most Híd 26 0 11 1 0 0 5 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Na základe analýzy využitia digitálnych PR nástrojov v sledovanom období môžeme 

konštatovať, že jednotlivé politické strany pristupovali k využívaniu PR nástrojov vo svojej 

predvolebnej kampani naozaj rôznorodo. Napríklad  SaS, Smer, SNS a OĽANO vytvárali pretlak 

PR komunikácie v danom období. Môžeme predpokladať, že túto formu komunikácie smerom 

k voličom považujú za dôležitú. Na druhej strane politické strany ako ĽSNS (o ktorých sme sa 

zmienili vyššie), ale  aj MKO-MKS - ju využívali málo.  

Ak predpokladáme, že politické strany mali rozumne a efektívne nastavenú komunikačnú 

stratégiu a svoj komunikačný mix v rámci predvolebnej kampane, môžeme povedať, že PR 

komunikácia odráža do určitej miery intenzitu celej politickej kampane daných strán. Je preto 

pochopiteľné, že strany, ktoré mali ambíciu bojovať o popredné priečky, mali intenzívnejšiu 

kampaň a teda aj frekvencia použitia PR výstupov bola väčšia (tab. č. 2). Medzi tieto strany 

určite patrilo OĽANO, SMER a SaS. Druhým prípadom sú etablované strany, ktoré vo svojej 

cieľovej skupine majú pomerne dobre podchytený elektorát a z ich pohľadu by bolo menej 

efektívne zintenzívniť predvolebnú kampaň. Takými stranami boli napríklad  ĽSNS a Sme 

rodina. Nové politické strany, ktoré doteraz neboli v parlamente a boli bez stálej voličskej 

základne sa napriek tomu správali neštandardne – nemali intenzívnu kampaň, aby si zaistili vstup 

do povedomia voličov a teda aj do parlamentu. Z počtu výstupov vidíme, že sa v počte výstupov 

držali v priemere, pri stranách PS Spolu a Za ľudí, respektíve pod priemerom pri strane Dobrá 

voľba. 
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Tab. č. 3 – Počet PR výstupov politických strán 

 

Politická strana 
Počet PR výstupov 

spolu 

OĽANO 54 

Smer 75 

Sme rodina 15 

ĽSNS 6 

PS Spolu 34 

Sas 88 

Za ľudí 37 

KDH 15 

MKO-MKS 4 

SNS 63 

Dobrá voľba 17 

Most Híd 43 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

 

Zaujímavé je pozrieť sa aj na využívanie jednotlivých médií (tab. č. 3). Na základe 

kvantitatívnej analýzy vieme povedať, že takmer všetky sledované politické strany, až na 

výnimku KDH, používali svoju vlastnú internetovú stránku ako primárny kanál. Pri polovici zo 

sledovaných strán dokonca tvorili PR výstupy na vlastných webových stránkach viac ako 50 % 

z celkového počtu PR výstupov.    

 

Tab. č. 4 – Počet PR výstupov podľa výskytu v médiu 

Politická strana 
Počet PR výstupov podľa média 

Vlastné WEB stránky SME Denník N Pravda Nový čas Plus 1 deň 

OĽANO 19 8 9 6 7 5 

Smer 27 4 2 7 18 17 

Sme rodina 6 3 1 1 3 1 

ĽSNS 4 1 0 0 1 0 
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PS Spolu 10 8 6 3 4 3 

Sas 54 7 5 2 11 9 

Za ľudí 18 6 5 1 4 3 

KDH 0 4 3 1 7 0 

MKO-MKS 3 1 0 0 0 0 

SNS 34 2 2 4 11 10 

Dobrá voľba 6 3 0 1 6 1 

Most Híd 24 3 1 2 8 5 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Vidíme teda, že prístup politických strán k PR je rôzny a len na základe počtu PR 

výstupov v digitálnom prostredí nevieme povedať, ktorý prístup je správny. Aby sme získali 

predstavu z pohľadu frekvencie využívania PR nástrojov, musíme sa pozrieť, či sa preukáže 

priamy vplyv digitálnych PR nástrojov na volebné výsledky politických strán. 

Vplyv digitálnych PR nástrojov na volebný výsledok 

Digitálne PR ako súčasť integrovanej komunikačnej stratégie politických predvolebných 

kampaní nepochybne ovplyvňuje účasť recipientov vo voľbách, aj ich volebné rozhodnutia. 

Keďže je PR v digitálnom prostredí súčasťou celého komunikačného mixu, nevieme poukázať 

na vplyv digitálneho PR na rozhodnutia voličov (keďže nešlo o izolované používanie digitálnych 

PR nástrojov - tieto nástroje sa dopĺňali s ďalšími formami marketingovej komunikácie). Napriek 

tomu možno skúmať korelácie medzi kvantitou digitálnych PR výstupov a volebným výsledkom 

daných politických strán.  Vychádzame totiž z predpokladu, že intenzita digitálneho PR odzrkad-

ľuje  aj celkovú intenzitu využívania digitálneho prostredia počas predvolebných kampaní. Na 

zálade toho možno zistiť trend inovatívnych foriem politickej komunikácie, ktoré so sebou 

prináša digitalizácia. 
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Graf č. 1 – Definitívne výsledky parlamentných volieb 2020 

 

Zdroj: 

https://public.flourish.studio/visualisation/1482373/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1482373 

 

 

Tab. č. 5 – Porovnanie umiestnenia strán vo voľbách vs. ich umiestnenie v počte PR výstupov 

Politická strana 
Umiestnenie v počte 

PR výstupov spolu 

Umiestnenie v počte PR 

výstupov bez webu 

Umiestnenie vo 

voľbách 

OĽANO 4. miesto 2. miesto 1. miesto 

Smer 2. miesto 1. miesto 2. miesto 

Sme rodina 9. až 10. miesto 10. miesto 3. miesto 

ĽSNS 11. miesto 11. miesto 4. miesto 

PS Spolu 7. miesto 5. miesto 5. miesto 

Sas 1. miesto 3. miesto 6. miesto 

Za ľudí 6. miesto 6. až 7. miesto 7. miesto 

KDH 9. až 10. miesto 8. miesto 8. miesto 

MKO-MKS 12. miesto 12. miesto 9. miesto 

SNS 3. miesto 4. miesto 10. miesto 

Dobrá voľba 8. miesto 9. miesto 11. miesto 

Most Híd 5. miesto 6. až 7. miesto 12. miesto 

 

Zdroj: vlastná práca 

https://public.flourish.studio/visualisation/1482373/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1482373
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Ako vyplýva z analýzy, pri 7 z 12 porovnávaných politických strán sa umiestnenie v poč-

te všetkých sledovaných digitálnych PR výstupov zhodovalo na intervale +/-3 miesta s umiest-

nením danej politickej strany vo voľbách. Ak sme z porovnania odstránili PR výstupy na vlastnej 

internetovej stránke politických strán, tak toto pravidlo dokonca platilo pri 8 z 12 porovnávaných 

strán. Pri zvyšných stranách boli rodziely tohto umiestnenia 6 a viac miest. Aj z toho dôvodu 

nemôžeme povedať, že by platil priamy súvis medzi kvantitou použitia digitálnych PR výstupov 

a umiestnením vo voľbách. 

Vplyv PR je však v rámci integrovaného komunikačného mixu politických strán nepo-

pierateľný. Dá sa však uvažovať nad tým, že viac ako frekvencia a celková kvantita PR výstupov 

bude zohrávať úlohu kvalita PR výstupov, ich zacielenie a správne umiestnenie v relevantnom 

médiu pre cieľoú skupinu danej politickej strany. 

 

Výsledky 

Hypotéza č. 1 

Počet získaných hlasov vo voľbách bude priamo úmerný kvantite digitálnych PR výstupov 

daných politických subjektov.  

Hypotéza č. 2 

Ako primárny komunikačný kanál PR výstupov v digitálnom prostredí budú politické subjekty 

využívať svoje internetové stránky. 

Overenie hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Počet získaných hlasov vo voľbách nie je priamo úmerný kvantite digitálnych PR výstupov 

daných politických subjektov, čo vyplýva z porovnania umiestnenia politických strán vo voľbách 

s počtom PR výstupov politických subjektov.  

Hypotéza bola VYVRÁTENÁ.  

Kvantita PR výstupov teda nemá priamy súvis s volebným výsledkom, napriek tomu môžeme 

vidieť, že politické strany, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach využívali PR výstupy 

v porovnaní s ostatnými stranami pomerne frekventovane. Je teda jasné, že PR nástroje plnia 

dôležitú úlohu v politickom marketingu, ale musia sa správne dopĺňať s ostatnými prvkami 

komunikačného mixu. 

Hypotéza č. 2 
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Ako primárny komunikačný kanál PR výstupov v digitálnom prostredí politické subjekty využí-

vajú svoje internetové stránky. Na základe kvantitatívnej analýzy výskytu PR výstupov v sledo-

vaných komunikačných kanáloch vidíme, že pri všetkých politických stranách je najväčší výskyt 

PR výstupov práve na ich vlastných internetových stránkach. Navyše, aj ďalšie z PR výstu-

pov politických strán v iných komunikačných kanáloch odkazovali na vlastné internetové strán-

ky. Z týchto dôvodov môžeme označiť vlastné internetové stránky politických strán za primárny 

komunikačný kanál PR výstupov.  

Hypotéza bola POTVRDENÁ. 

Na základe vyššie uvedených overení možno vyvodiť objektívne závery založené na 

aplikovaných metódach uvedených v metodologickej časti práce. Overené hypotézy spolu s ana-

lytickou časťou práce dávajú jasnú predstavu o postavení digitálnych PR nástrojov v politickej 

kampani. 
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PUBLIC RELATIONS A POLITICKÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

  

Pracovať v oblasti public relations bez ovládania komunikácie je fakticky nemožné, či už 

sa to dotýka profesionálov v PR agentúrach alebo hovorcov v rôznych typoch inštitúcií – ve-

rejných či privátnych, malých či veľkých, dobrých či menej dobrých. Prax ovplyvňovania verej-

nej mienky alebo mienky všeobecne je stará, ako ľudstvo samo. Už pri uspokojovaní základných 

ľudských potrieb bolo nevyhnutné ovplyvňovať celú spoločnosť. Podľa Ftoreka ten, kto v prvot-

nopospolnej spoločnosti dokázal uchopiť  základnú potrebu ľudstva – podstatu vlastnej existen-

cie (tú, ktorá ju odlišuje od zvierat) bol šaman, ktorý musel disponovať rozvinutým intelektom, 

schopnosťou empatie, pozorovania, logického myslenia a experimentovania. Ftorek uvádza, že 

šaman bol prvý špecialista public relations26. Nie je dôležité ďalšie historické pokračovanie 

v odhaľovaní špecialistov na PR v časoch, keď sa na akúkoľvek činnosť v oblasti PR pozeráme 

len zo súčasného spätného pohľadu. Podstatné je pochopiť kompetencie lídrov v oblasti ko-

munikácie a pôsobenia na verejnú mienku, od šamana cez kráľov, kardinálov a ich našepkávačov 

či poradcov. Komunikačné kompetencie boli vždy pri ovplyvňovaní verejnej mienky – nevy-

hnutnosťou.  

Public relations patrí k metódam, ktorých cieľom je ovplyvňovať verejnú mienku. 

Zahŕňajú celý súbor aktivít, ktoré smerujú k ovplyvňovaniu názorov, k presviedčaniu, aktivite, 

avšak vždy v porozumení s konečným recipientom a s ohľadom na prijímateľa (teda na jeho 

záujmy). Public relations chápeme ako dlhodobú aktivitu, ako vzájomný vzťah subjektu a objek-

tu, ktorý je nevyhnutné budovať, udržiavať a rozvíjať. Aj z týchto dôvodov nemá jednotnú 

medzinárodne uznávanú definíciu, s ktorou by sa stotožnili teoretici a praktici. O takúto definíciu 

v roku 1972 sa pokúsil americký teoretik Rex Harlow, ktorý zozbieral 472 definícií. K pracovnej 

definícii pridal aj popis toho, čo pracovník PR znamená v praxi. Konštatoval, že je to funkcia 

manažmentu, ktorý má na starosti vzťahy medzi dvoma, či viacerými organizáciami a publikom. 

PR sa vzťahujú k mnohým organizáciám – k vláde, k biznisu, k odborom, finančným kruhom 

a pod. PR pracovníci si musia byť vedomí skutočnosti, že ovplyvňujú verejnú mienku a napo-

kon, že je to špecializovaný súbor znalostí, zručností a metód27. Davis popísal najjednoduchšiu 

 
26  FTOREK, J. 2010. Public relations a politika, s. 21. 
27  HEJLOVÁ, D. 2015. Public reations, s. 95. 
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definíciu, ktorú prevzal od Gruniga a Hunta z roku 1984, ktorí konštatovali, že public relations je 

manažment komunikácie medzi organizáciou a jej publikom28. Dôležitú úlohu zohrávali 

organizácie, združujúce PR odborníkov, ale aj kritický pohľad, ktorý ponúka L´Etangová – kon-

štatuje, že public relations znamenajú komunikáciu a výmenu myšlienok v snahe nastoliť zmenu 

alebo reagovať na zmenu. Podľa nej public relations zahŕňajú interpersonálnu komunikáciu, 

vnútornú skupinovú komunikáciu, komunikáciu medzi určitými komunitami a masovú komuni-

káciu 29. Podľa Ftoreka public relations je syntéza spoločenských vied, je to aplikovaná sociálna 

veda, ktorá vychádza najmä zo sociológie a psychológie. Podľa neho PR predstavuje aktívne 

ovplyvňovanie verejnej mienky, mienky konkrétnej cieľovej skupiny s cieľom získať súhlas 

medzi občanmi.  

 

Public relations a propaganda 

Súhlas podľa Ftoreka môže byť aj hlas pre konkrétneho politického kandidáta alebo 

politickú stranu v rituáli demokratických volieb30. V tejto súvislosti je nutné uvažovať nad 

rozdielom medzi public relations a propagandou – ak vychádzame z predpokladu, že PR dosa-

huje a udržiava pozitívne vzťahy s verejnosťou a snaží sa o dosiahnutie vzájomného porozu-

menia a pochopenie. Rozhodujúce je slovo „vzájomné“, teda PR zohľadňuje záujmy a potreby 

verejnosti, cieľovej skupiny. Propaganda, naopak, pôsobí rovnako, ale len jednostranne bez 

ohľadu na záujmy a potreby druhej strany.   

Tento termín bol po prvý raz použitý v 17. storočí a bol spojený s katolíckou cirkvou pri 

potláčaní reformácie a kacírstva31. Datuje sa do roku 1622, keď bola komunikácia povýšená na 

cielenú stratégiu (stredoveké Taliansko, Gregor XV. – Sacra Congregatio de Propaganda Fide - 

svätá kongregácia pre šírenie viery s cieľom šíriť kresťanskú vieru). Výraz propaganda, ako 

označenie manipulatívnej praxe sa objavil začiatkom 20. storočia v súvislosti so svetovými 

elitami, ktoré hľadali nové spôsoby riadenia spoločnosti. Pôvodne to bol odborný termín na 

šírenie určitej myšlienky alebo názoru, ale jej využívanie v priebehu prvej svetovej vojny viedlo 

k negatívnemu vnímaniu propagandy. Názor podporuje aj Drábik, ktorý konštatuje: „Nemci boli 

do veľkej miery presvedčení, že v prvej svetovej vojne ich neporazila vojenská sila spojencov, ale 

 
28  DAVIS, R. 2010. s. 5. 
29  L´ETANG, J. 2009. Public relations, s.39. 
30  FTOREK, J. 2010. Public relations a politika, s 54. 
31  FTOREK, J. 2010. Public relations a politika, s 45. 
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predovšetkým britská a americká propaganda. Málokto v Nemecku veril tomu, že to bola ich 

armáda, kto nebol ďalej schopný pokračovať v boji. Po vojne sa preto zamerali práve na propa-

gandu. Navyše Versailleská mierová zmluva im to, na rozdiel od budovania armády, nezaka-

zovala. Pustili sa do budovania sofistikovaného reklamného a marketingového priemyslu. Ten 

zažíval po prvej svetovej vojne vo Weimarskom Nemecku čosi ako svoj zlatý vek. Jedným z pr-

vých a zároveň najlepších univerzitných kurzov v oblasti marketingu bol na univerzite v Kolíne, 

v roku 1929 sa zas uskutočnil v Berlíne veľký svetový kongres venovaný reklame (Weltrekla-

mekongress)“32. Dnes je propaganda vnímaná ako manipulácia médií s cieľom dosiahnuť spolo-

čenskú kontrolu a to najmä v politickom kontexte. Manipulácia je narábanie či zaobchádzanie 

s niečím tak, aby to slúžilo naďalej samo. Predmetom manipulácie môžu byť aj skupiny ľudí, 

pričom takáto manipulácia sa uskutočňuje napríklad pomocou masmédií. Na jednej strane je to 

teda narábanie s niečím, na druhej strane nepoctivé konanie, cieľavedomé ovplyvňovanie ľudí 

bez ich vedomia úmyselným prekrúcaním informácií33. 

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

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

znamená spoločenskú samovraždu. Manipulácia zo strany inštitúcií či konkrétnych osôb vychá-

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

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

želateľné. V prípade, že komunikačná stratégia zlyhá, existuje aj metóda prekrytia, ktorá spočíva 

v utíšení škandálu vyvolaním iného.“34. Podľa Ftoreka propagandu možno rozlišovať podľa 

mnohých hľadísk. Delenie, ktoré sa objavilo počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii pri 

vedení psychologickej vojny proti nacistickému Nemecku, rozlišuje propagandu bielu, čiernu 

a šedú. Biela pracuje s relatívne dôveryhodnými informáciami, má spravidla jasne identifikovaný 

zdroj pôvodu. Sú pre ňu charakteristické bežné komunikačné techniky, ktoré sa používajú v PR. 

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

zdroja“, aj keď sa informácia javí ako priateľská alebo neutrálna. Čierna používa dôveryhodne 

vyznievajúce dezinformácie a lži. Vo všeobecnosti môžeme rozlišovať tiež propagandu oslavnú 

a očierňujúcu. Cieľom oslavnej propagandy je vytvoriť priaznivý dojem o konkrétnej organizá-

 
32  DRÁBIK, J. 2018, online 
33  http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/manipulacia.html   
34  PRISTAŚOVÁ, E. 2005, s. 13. 
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cii, mocenskej skupine, vláde a pod. Očierňujúca propaganda jednostrannou, zaujatou, pravdivou 

i nepravdivou prezentáciou skutočností má diskvalifikovať protivníka.  

Poznáme aj propagandu politickú – jej zmyslom je získanie a udržanie moci (pričom špe-

cifická je propaganda eskapistická, ktorá využíva médiá na odvedenie pozornosti od politických 

či spoločenských problémov); ekonomickú – jej zmyslom je udržiavať stabilitu a prosperitu 

ekonomického systému povzbudzovaním verejnosti k nákupu a predaju tovarov a služieb; voj-

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

vonkajšej podpory (slúži aj k demoralizácii nepriateľa); ideologickú – jej cieľom je šírenie ideí 

alebo náboženskej viery (usiluje sa o názorovú zmenu celých spoločenských skupín); didaktickú 

– predstavuje formy výchovy, ktorá má odrážať spoločenské ciele35. Šmihula uvádza, že “Pre-

sviedčaním sa vytvára verejná podpora pre isté rozhodnutie či konanie. Je samozrejmé, že ľudia 

podporia z množstva alternatív tú, ktorá sa javí najbližšia ich vlastným názorom. Musia byť 

pôvodcami alternatívnych riešení, presvedčení o tom, že predkladaný návrh je pre nich naj-

priaznivejší. Toto presviedčanie môže byť založené na persuázii a logickej argumentácii. V praxi 

však musí mať nevyhnutne charakter manipulácie. A to z nasledovných príčin. Predovšetkým 

väčšina ľudí nedokáže pochopiť zložitejšiu politickú problematiku vo svojej komplexnosti. Presa-

huje to ich vzdelanie, skúsenosť aj inteligenciu. Nevyhnutne preto rozhodnutie prijíma podľa 

nejakého zástupného symbolu alebo mediálnej skratky.“36. 

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

a snaží sa o dosiahnutie vzájomného porozumenia a pochopenie. Rozhodujúce je slovo „vzájomné“, 

teda PR zohľadňuje záujmy a potreby verejnosti, cieľovej skupiny. Propaganda, naopak, pôsobí 

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

dostupných v diele M. Parentiho Methods of Media Manipulation. Medzi najčastejšie patrí vynechanie a potlačenie 

lži, neúplné informácie a ich opakovanie, nálepkovanie, transmisia falošných hodnôt, nevyváženosť, framing a 

"učenie divákov nepýtať sa, prečo", aspoň stručne podávame ich charakteristiku.  

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

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

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

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

interpretáciu.  

Transmisia falošných hodnôt Je prenos kvázi objektívnych správ, oficiálnych vyhlásení vrátane lží a výmyslov s ná-

slednou tvorbou série pseudospráv.  

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

ným názorom, nie však názorom alternatívnym.   

"Framing" (rámcovanie správ) Je ovplyvňovanie obsahu pomocou formy: zmeny poradia správ, ich rozmiestnim, 

využitím výberu ,,vhodných“ (pre manipulátora) fotografií a i.  
36  ŠMIHULA, V. 2014. O nevyhnutnosti mediálnej manipulácie, In: Masmédiá a politika : Komunikácia, či mani-

pulácia? s. 189. 
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rovnako, ale len jednostranne, čiže ide o jednosmernú komunikáciu bez ohľadu na záujmy a potreby 

druhej strany, teda verejnosti, cieľovej skupiny.  

Vychádzajme z faktu, že aj keď sa propaganda a s ňou súvisiaca manipulácia v minulosti 

dotkla marketingu a marketingovej komunikácie, tak public relations budeme vnímať ako snahu 

o ovplyvňovanie verejnej mienky s porozumením vytýčenej cieľovej skupiny a s ohľadom na jej 

záujmy, na rozdiel od propagandy s jej negatívnou konotáciou, ako snahou o ovplyvňovanie ve-

rejnej mienky bez ohľadu na záujmy cieľovej skupiny. Public relations môžu fungovať len v de-

mokratickom zriadení. Čemez konštatuje, že „politická komunikácia má okrem miery demokra-

tickosti politického systému ďalšie tri dimenzie, ktorými sú: 

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

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

obsahové zameranie politickej komunikácie je síce relatívne úzke, ale zato hlboké a naopak, 

niektorí majú síce široký záber, ale môžu často pristupovať k predmetnej problematiky povrchne; 

Vertikálna dimenzia – obsahuje úrovne komunikačných štýlov, ktoré možno schematicky rozdeliť 

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

sociálna vrstva, ktorá takýmto štýlom komunikuje, resp. ktorú chce politický líder osloviť; 

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

alebo flexibilný vo svojich názoroch, t. j. môžeme pozorovať, ako sa obsah jeho politickej komu-

nikácie mení s meniacim sa časom“37. 

 

Médiá ako významný činiteľ politickej PR komunikácie 

V celom procese politickej marketingovej komunikácie zohrávajú mimoriadnu úlohu 

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

Majú schopnosť osloviť tisícky, ba až milióny recipientov v jednom okamihu – vzhľa-

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

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

oslovovať milióny recipientov – z hľadiska marketingovej komunikácie – spotrebiteľov doslova 

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

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

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

 
37  ČEMEZ, A. 2014, s. 3. 
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presadiť sa v nich. Nielen preto, že pre redakcie je ťažké vybrať z množstva ponúkaných infor-

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

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

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

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

PR správy. Ak by tak urobili, ochudobnili by svojich recipientov o dôležité informácie, a to aj 

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

štátnych, samosprávnych inštitúcií, či iných štátnych a verejných organizácií. V každom prípade 

platí, že z hľadiska vplyvu na verejnú mienku sú masové médiá v mimoriadnej pozornosti verej-

nosti aj politikov.  

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

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

v tomto poradí dôležitosti:  

• zlepšovanie mena spoločnosti alebo imidžu značky;  

• zväčšovanie (a zlepšovanie) svojho mediálneho obrazu;  

• zmenu postojov cieľových skupín (napr. zákazníkov);  

• zlepšenie vzťahov s komunitou;  

• zvyšovanie svojho podiel na trhu;  

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

• zlepšenie komunikácie s investormi a ich poradcami; 

• zlepšenie pracovných vzťahov.  

Mohlo by sa zdať, že vzťahy s médiami sú až druhoradé, ale v skutočnosti môžu byť tieto 

ciele dosiahnuté výraznejšie za asistencie mediálneho pokrytia. Dobrý redakčný komentár o fi-

nančných výkonoch spoločnosti urobí oveľa viac v prospech dôvery súkromných investorov, ako 

„trblietavé“ výročné správy. Napokon – pre mnohých investorov je ekvivalentom auto brožúra, 

pričom pre záujemcov o kúpu bude oveľa zaujímavejší názor redaktora motoristického magazínu 

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

dobré mediálne pokrytie prispeje tiež k ovplyvňovaniu zamestnaneckých postojov. Mnohí za-

mestnanci sa často o rozvoji spoločnosti dozvedia najviac z novín. Aj keď komunikácia zamest-

nancov je v dobrej firme dôveryhodná, zamestnanci aj naďalej kladú na názory nestranných 
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novinárov veľký dôraz38. Clemente39 uvádza medzi základné zložky správy – tvorba a rozširo-

vanie materiálov, napr. tlačové vyhlásenia, informačné dokumenty o politickej strane s cieľom 

zaistiť publicitu; prejavy – organizovanie príležitostí k prejavom hovorcov, najmä pred otvore-

niami alebo ako reakcie v krízových situáciách. V každom prípade politické public relations je 

súčasťou politickej marketingovej komunikácie, zaoberá sa najmä politickými kampaňami, ich 

plánovaním aj realizáciou. Činnosti, ktoré sa skrývajú v oblasti public relations, zahŕňajú 

proaktívne zariadenia, ako napríklad stranícke konferencie, ktoré, ako uvidíme, sú v kontem-

porálnej politike určené predovšetkým na prilákanie pozitívneho mediálneho pokrytia orga-

nizácie, tlačové konferencie, ktoré stranám umožňujú často určovať politické agendy, najmä 

počas predvolebných kampaní. Aktéri tiež používajú reaktívne politické postupy v oblasti vzťa-

hov s verejnosťou, v ktorých sa strany usilujú o obmedzenie škôd, vrátane lobovania novinárov, 

spriadania potenciálne škodlivých príbehov, ale aj potláčania potenciálne škodlivých infor-

mácií40. 

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

relations aktívne pomáhajú vytvárať osobnostné PR politikov. Napríklad PR manažéri, hovor-

covia sa snažia ukázať politikov v inom svetle, než v ich politickom živote, často sa opierajú 

o informácie zo súkromia politikov – predstavujú ich ako autorov knihy, ako zručných kuchárov, 

či ako predstaviteľov módnych trendov pod. Takýmto spôsobom dostávajú politikov do povedo-

mia verejnosti, aby túto poznateľnosť neskôr zúročili vo volených kampaniach. Nezanedba-

teľným momentom je aj skutočnosť, že v predvolebnej kampani si PR robia vládni politici aj 

opoziční, prípadne politici mimoparlamentných strán.  

Parlamentné voľby 2020 boli iné, ako predchádzajúce v roku 2016 a odlišovali sa najmä 

využívaním kontroverzných videí, ktoré priamo útočili na konkrétneho politického súpera. 

V politickej marketingovej komunikácii to však nie je nič nové. Tóth v časopise Trend kon-

štatuje, že Voľby vo Veľkej Británii boli veľmi dobrou ukážkou trendov v predvolebných kampa-

niach, hlavne v oblasti online marketingu a sociálnych sietí. Výnimočnosť kampane podľa jeho názoru 

bola v tom, že: „fake news sú nový štandard. V podstate všetky strany využili v kampani dezinfor-

mačné techniky ako vytváranie falošných webových stránok alebo lokálnych novín. Konzervatívci 

napríklad vytvorili stránku nazvanú “labourmanifesto.co.uk”, ktorá sa tvárila ako oficiálna stránka 

 
38  BLAND, M., THEAKER, A., WRAGG, D. 2005, s. 55, 56. 
39  CLEMENTE, M. 2003. 
40  McNAIR, B. (2007): An Introduction to Political Communication. New York: Routledge, s. 7. 
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labouristov a obsahovala viaceré už vyvrátené klamstvá o ich programe. Následne labouristi spravili 

to isté na “thetorymanifesto.com”. Výsledkom je pokračujúca erózia dôvery v akékoľvek informácie“ .  

Tóth konštatuje, že online priestor bol zamorený trolovacími stránkami a fakt, že bola masívne  

nasadená reklama na facebooku41. 

 

Prieskum využitia mediálneho priestoru – nástroj tlačová konferencia 

Tlačové podujatia sú v predvolebnej kampani mimoriadne zaujímavý nástroj public relations. 

Medzi základné tlačové podujatia patria tlačové konferencie a tlačové brífingy. Tlačová konferencia je 

spravidla vopred pripravované plánované podujatie, ktoré má vopred stanovený program, vyhradený 

čas a ráta sa na nej s otázkami novinárov. Účelom tlačovej konferencie je oznámiť nové informácie, 

skutočnosti, fakty a pod. Tlačová konferencia má aj vyhradený priestor, novinári dostanú potrebné in-

formácie v písomnej podobe tzv. press kit, teda balík potrebných informácií, vrátane písomnej tlačovej 

správy. Ďalším dôležitým podujatím je tlačový brífing. Jeho účelom je na krátkej ploche oboznámiť 

zúčastnených s novými informáciami, prípadne so stanoviskom ku konkrétnemu problému. Na brí-

fingu novinári spravidla nedostávajú písomné materiály, pretože tlačový brífing sa zvoláva ad hoc, teda 

podľa potreby. Túto formu využívajú najmä politici na oboznámenie verejnosti so závažnými alebo 

menej závažnými skutočnosťami ako rýchlu reakciu na nové skutočnosti, ale aj na odovzdávanie 

vlastných politických odkazov. Keďže mnohí organizátori tlačových podujatí, aj novinári nerozo-

znávajú rozdiel medzi týmito dvoma tlačovými podujatiami, na účely nášho prieskumu budeme 

používať termín tlačová konferencia.  

V tohtoročnej kampani sa táto forma využívala často, keďže politické subjekty, kandidujúce do 

Národnej rady Slovenskej republiky za 51 dní roku 2020 (začiatok po 7. januári) zorganizovali 72 

tlačových podujatí. Cieľom nášho prieskumu počas predvolebnej kampane 2020 bolo zistiť, do akej 

miery kandidujúce politické strany dokázali využiť mediálny priestor, ktorý sa stranám ponúka 

v súvislosti s tlačovými konferenciami. Do úvahy sme brali relevantné politické strany, teda tie, u kto-

rých bola reálna šanca, že sa na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky  

dostanú. Výskumná vzorka boli tlačové konferencie, organizované politickými stranami, ktoré priná-

šala jediná slovenská spravodajská nadregionálna televízia TA3. Za relevantné obdobie sme si vybrali 

 

41  TÓTH, G. 2019. https://www.trend.sk/blogy/5-lekcii-predvolebnej-kampane-uk - stiahnuté 28. 4. 2020 
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termín od 7. 1. 2020 do 27. 2. 2020, keď sa oficiálne skončila predvolebná kampaň, ktorá sa začala 5. 

novembra 2019. Zdrojom realizovaných tlačových konferencií bola internetová stránka spravodajskej 

televízie TA3, na ktorej sú umiestnené tlačové konferencie zo sledovaného obdobia. Tento postup sme 

si zvolili najmä preto, že tlačové konferencie, prenášané spravodajskou televíziou majú potrebnú 

relevanciu u publika, nie sú teda orientované na podporovateľov, fanúšikov či voličov konkrétnych 

politických strán, ale sú zacielené na všeobecnú verejnosť, na rozdiel od internetových stránok 

politických strán, ktoré spravidla navštevujú najmä  podporovatelia, voliči, či fanúšikovia politických 

strán.  

Zvolili sme si kvalitatívnu metódu, techniku pozorovania a analýzu tlačových konferencií. 

Stanovili sme si 3 výskumné otázky:  

VO1 – Využili politické strany priestor tlačových konferencií, prenášaných spravodajskou televíziou na 

pertraktovanie významných tém pre konkrétnu politickú stranu? 

VO2 – Využili lídri politických strán adekvátny priestor na komunikovanie posolstiev politických 

strán? 

VO3 – Sústredili sa politické strany na tlačových konferenciách prenášaných spravodajskou televíziou 

najmä na politické útoky svojich politických súperov? 

 

Analýza využitia mediálneho priestoru prostredníctvom tlačových konferencií 

Na základe sledovania všetkých tlačových konferencií, ktoré sa dotýkali komunikácie politic-

kých strán môžeme konštatovať, že v relevantnom období eviduje spravodajská televízia na svojej 

webovej stránke celkom 72 tlačových konferencií, ktoré organizovala politická strana alebo jej predsta-

vitelia, bez ohľadu na skutočnosť, či boli súčasťou vládnej koalície, opozície a bez ohľadu na skutoč-

nosť, či politická strana mala alebo nemala zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky v pred-

chádzajúcom volebnom období 2016 - 2020. 

 

Tabuľka č. 6 – Počet tlačových konferencií v sledovanom období 

Strana Počet TB Koalícia Opozícia Mimoparlamentné 

     

SMER-SD 28 K   

SNS 17 K   

MOST-HÍD 6 K   
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OĽANO 5  O  

SME rodina 1  O  

SAS 6  O  

HSĽS 0  O  

Za ľudí 5   M 

PS - Spolu 2   M 

KDH 0   M 

Dobrá voľba 1   M 

Kresťanská únia 1   M 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Z tabuľky vyplýva, že najviac tlačových konferencií usporiadala strana SMER-SD, ktorá bola 

víťazom predchádzajúcich volieb a v roku 2018 politicky prežila celospoločenské zmeny po smrti 

novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a ktorá čelila nezvyčajnej výzve – výmene 

premiéra a viacerých ministrov počas plynúceho vládneho obdobia, hoci v koalícii s ďalšími dvoma 

stranami – Slovenskou národnou stranou a stranou Most-Híd.  

 

Graf č. 2 – Počet tlačových konferencií 

 

Zdroj: vlastná práca 
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Koaličné strany zorganizovali celkom 52 tlačových konferencií z celkového počtu 72 tlačových besied. 

 

Graf č. 3 – Počet TK koalície a opozície 

.  

Zdroj: vlastná práca 

 

Ak berieme do úvahy, že od 7. januára do 27. februára uplynulo 51 dní, vrátane víkendových 

dní, možno konštatovať, že politické strany zorganizovali relevantný počet tlačových konferencií, na 

jeden deň pripadalo 1,4 tlačových besied. Do úvahy treba vziať, že spravodajská televízia vysielala 

v sledovanom období aj iné tlačové konferencie, okrem TK politických strán. Z hľadiska objektívneho 

pohľadu je potrebné uviesť, že pri organizovaní tlačových konferencií je vo výhodnej pozícii vždy 

koalícia nielen z toho dôvodu, že okrem budovy NR SR, má k dispozícii aj iné vládne či ministerské 

priestory, ale najmä poskytuje médiám a ich prostredníctvom publiku, teda verejnosti informácie, ktoré 

priamo ovplyvňujú ich život.  

V ďalšej časti sme sledovali, ktoré témy pertraktovali politické strany na tlačových konfe-

renciách.  

 

Tabuľka č. 6  – Témy, ktoré pertraktovali politické strany 

Strana Politi- 

ka 

Sociál-

ne 

Zdravot

níctvo 

Škols-

tvo 

Veda 

Financie 

Hospodár-

stvo 

Podnikanie 

Ekonomika 

Pôdohospo-

dárstvo 

Doprava 

Výstav- 

ba 

Životné 

prostredi

e 

Kultúrno

-etické 

otázky 

Šport 

Kultúra 

Voľný 

čas 

Zahranič-

né vzťahy 

EÚ 

Bezpečnosť 

Armáda 

Kriminalita 

Spravodli-

vosť 
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SNS 7 5 8 3 10 3 5 

MOST-

HÍD 

2 3 1 3 2 0 0 

OĽANO 4 3 3 1 4 0 4 

SME 

rodina 

1 1 1 1 0 0 0 

SAS 2 3 6 0 1 2 2 

Za ľudí 3 1 1 1 4 0 3 

PS - Spolu 3 0 0 0 0 0 0 

Dobrá 

voľba 

1 3 0 0 0 0 1 

Kresťan-

ská únia 

1 1 0 0 4 0 0 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Témy sme si rozdelili do niekoľkých skupín tak, aby vnútorne aspoň čiastočne korešpon-

dovali. Samostatnú časť pre vytvorili pre politiku, pod ktorou sme chápali politické posolstvá, 

ktoré komunikovali jednotlivé politické strany, prípadné vyhradzovanie sa voči konkrétnej poli-

tickej strane. Do grafov sme v záujme prehľadnosti vložili percentuálny prehľad tému, ktorým 

sa jednotlivé politické strany venovali. Grafy sme pripravili len pre tie politické strany ktoré sa 

dostali do Národnej rady Slovenskej republiky, 

 

Graf. č. 4 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 
 

Zdroj: vlastná práca 
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Politická strana SMER-SD, ktorá bola víťazom posledných volieb, mala ambíciu vyhrať 

parlamentné voľby 2020. Pripravila suverénne najviac tlačových konferencií – až 28, na ktorých 

pertraktovala témy, ktoré považuje za dôležité pre svojich voličov. Najmenšiu pozornosť veno-

vala kultúrno-etickým otázkam, aj keď sa nevyhla ani téme migrantov. 

  Inak sa strana na tlačových konferenciách sústreďovala na hospodárstvo, ekonomiku, 

financovanie, ale aj na sociálne veci a zdravotníctvo. Dôraz kládla aj na bezpečnosť, dve z tlačo-

vých konferencií boli venované špeciálne kriminalite, presnejšie výsledkom, ktoré dosiahol 

policajný zbor. 

  Strana SMER-SD pri organizovaní tlačových konferencií, zjavne vychádzala z poznania 

svojej cieľovej skupiny, keďže predpokladala, že tlačové konferencie, publikované v tradičných 

médiách, budú mať správne cielenie na jej voličov.  

 

Graf. č. 5 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

Zdroj: vlastná práca 
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ktoré sme zaradili aj tému Istambulského dohovoru. Je potrebné konštatovať, že toto bola téma, 

ktorú SNS pravidelne opakovala na sledovaných tlačových konferenciách.  

Významnú pozornosť strana venovala pôdohospodárstvu, ale aj politike a armáde. 

V týchto témach sa aj vzhľadom na zverené ministerstvá cítila istá.  
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Žiaľ, tlačové konferencie zrejme nesprávne cielila na svoje publikum, cieľové skupiny, 

keďže výsledok nebol na záver pozitívny, aj keď je jasné, že tlačové konferencie, publikované 

v spravodajskej televízii, neboli jediným nástrojom public relations.  

Napriek tomu je potrebné konštatovať, že SNS spomenutý mediálny priestor využívala 

dostatočne. Počas sledovaného obdobia pripravila 17 tlačových konferencií, čo znamená takmer 

raz za tri dni.  

 

Graf. č. 6  – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

 

Graf. č. 7 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

Zdroj: vlastná práca 
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Strana MOST-HÍD ako vládnuca strana priestor na organizovanie tlačových konferencií pre-

nášaných spravodajskou televíziou, nevyužívala dostatočne, keď pripravila len 6 tlačových konfe-

rencií, pričom dve z nich sa uskutočnili v súvislosti so štrajkom autodopravcov – jedna bola v réžii 

Lászlóa Solymosa po súkromnom škandále v súvislosti s výtržnosťami v centre Bratislavy a násled-

ným oznámením o odstúpení z funkcie.  

Opozičnou stranou, ktorá porovnateľne s vládnym MOSTOM-HÍDOM využívala tlačové 

konferencie, vysielané spravodajskou televíziou TA3, bola strana OĽANO. Zorganizovala päť tlačo-

vých konferencií, pričom sa sústredila na prezentovanie politických tém útokmi na koalíciu, ale 

orientovala sa aj na boj proti korupcii či spravodlivosť.  

 

Graf. č. 8 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

 

Zdroj: vlastná práca 
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televízii. Strana sa sústredila na svoje rozhodujúce témy a to politiku, výstavbu bytov, sociálne 

veci a hospodárstvo. Zdá sa, že strana SME rodina nepovažovala tento nástroj public relations za 

rozhodujúci a sústredila sa na iné nástroje politickej marketingovej komunikácie. 

 

Graf. č. 9 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Sloboda a solidarita pripravila šesť tlačových konferencií, pričom na nich dominovala pre-

dovšetkým orientácia na témy: podnikateľské prostredie, hospodárstvo, financie. Pozornosť venovala 
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Podľa nášho názoru bolo možné využiť priestor aj intenzívnejšie, žiaľ, pravdepodobne rozkol 

v strane SAS spôsobil, že ďalšie témy, na ktoré sa strana prostredníctvom odídených členov sústre-

ďovala, nemohla viac prezentovať, keďže nositelia ideí už neboli k dispozícii počas predvolebnej 

kampane.  

 

Graf. č. 10 – Témy tlačových konferencií – percentuálny podiel 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Strana Za ľudí hovorila najčastejšie o kultúrno-etických otázkach, venovala sa korupcii, spra-

vodlivosti a pomerne často aj politike. Čiastočne pertraktovala aj tému dopravy, predovšetkým v sú-

vislosti s mýtnym tendrom.  

Viaceré témy tlačových konferencií strany Za ľudí sa prekrývali s politickými témami, boli 

predovšetkým atakom na vtedy vládnucu stranu SMER-SD.  

  

Priestor pre lídrov politických strán 

V prieskume sme sledovali aj skutočnosť, či mali dostatočný priestor na tlačových konferen-

ciách lídri politických strán. V tabuľke je výpočet hlavných rečníkov tlačových konferencií, nezapočí-
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Tabuľka č. 7 – Priestor pre lídrov politických strán 

Strana Počet TB Líder 

   

SMER-SD 28 Pellegrini  16    Richter 5   Fico 4     Raši 5    Kamenický 4 Saková 5 

SNS 17 Danko  11   Matečná   4  Hrnko 2  Lubyová  2 

MOST-HÍD 6 Érsek 4  Bugár 1 

OĽANO 5 Matovič  4 

SME Rodina 1 Kollár   1  Krajniak  1  Holý  1 

SAS 6 Sulík 5   Baránik 3 

Za ľudí 5 Remišová 5 Kiska 2 

PS - Spolu 2 Beblavý  2  Truban  1 

Dobrá voľba 1 Drucker  1 

Kresťanská 

únia 

1 Záborská  1  Vašečka  1 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Ak sme z tabuľky vyberali mená lídrov, ktorí zaujali najväčší vizuálny priestor na tlačových 

konferenciách, početnosť ich vystúpení bola 4 a viackrát, dostali sme tento graf: 

 

Graf č. 11 – Priestor pre lídrov politických strán 

. 

 
Zdroj: vlastná práca 
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Na základe grafu č. 10 možno konštatovať, že najväčší mediálny priestor na tlačových konfe-

renciách vysielaných spravodajskou televíziou TA3, dostal líder strany SMER-SD Peter Pellegrini, po 

ňom nasledoval líder SNS Andrej Danko. Za ním skupina politikov Veronika Remišová zo strany Za 

ľudí, ktorá však nebola volebnou líderkou. Denisa Saková a Richard Sulík mali rovnaký priestor, líder 

víťaza volieb Igor Matovič mal rovnakú početnosť vystúpení na tlačových konferenciách ako Róbert 

Fico, Ladislav Kamenický a Árpád Érsek. Lídri parlamentných strán SME Rodina a strany MOST-

HÍD nemali významný priestor na tlačových konferenciách.  

 

Útoky na politických súperov 

Zo všetkých 72 tlačových konferencií sme v prieskume zaznamenali 32, na ktorých predstavi-

telia politických strán zaútočili na svojich politických oponentov.  

 

Graf č. 12  – Útoky na politických súperov 

 

 
Zdroj: vlastná práca 
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Výsledky 

V rámci štúdie využitie PR nástrojov v predvolebnej kampani 2020 bolo cieľom tejto časti 

nášho prieskumu zistiť, do akej miery kandidujúce politické strany dokázali využiť mediálny priestor, 

ktorý sa stranám ponúka v súvislosti s tlačovými konferenciami, pričom do úvahy sme brali relevantné 

politické strany, teda tie, u ktorých bola reálna šanca, že sa na základe výsledkov volieb dostanú do 

Národnej rady Slovenskej republiky. Výskumná vzorka boli tlačové konferencie, organizované poli-

tickými stranami, ktoré prinášala jediná slovenská spravodajská nadregionálna televízia TA3. Za 

relevantné obdobie sme si vybrali termín od 7.1.2020 do 27.2.2020, keď sa oficiálne skončila pred-

volebná kampaň. Zdrojom realizovaných tlačových konferencií bola internetová stránka spravodajskej 

televízie TA3, na ktorej sú umiestnené tlačové konferencie zo sledovaného obdobia. Tento postup sme 

si zvolili najmä preto, že tlačové konferencie, prenášané spravodajskou televíziou majú potrebnú 

relevanciu u publika, nie sú teda orientované na podporovateľov, fanúšikov či voličov konkrétnych 

politických strán, ale sú zacielené na všeobecnú verejnosť, na rozdiel od internetových stránok 

politických strán, ktoré spravidla navštevujú najmä  podporovatelia, voliči, či fanúšikovia politických 

strán.  

Zisťovali sme odpovede na naše výskumné otázky.   

VO1 – Využili politické strany priestor tlačových konferencií, prenášaných spravodajskou televíziou na 

pertraktovanie  významných tém pre konkrétnu politickú stranu? 

Odpoveď na túto otázku sa skrýva vo viacerých konštatovaniach, ku ktorým sme dospeli v našom prie-

skume. Najviac si tento priestor osvojili vládnuce politické strany. Podľa výsledkov sa javí, že priestor 

vládnuce politické strany akoby obsadzovali podľa vlastnej sily v koalícii, hoci tlačové podujatia neboli 

nijako limitované.  Konali sa spravidla v priestoroch Národnej rady SR, ktoré sú k dispozícii koaličným 

aj opozičným stranám. Kým politická strana SMER-SD ako vládnuca strana zorganizovala 28 

tlačových konferencií, vládnuca strana SNS 17 tlačových konferencií, tretí vládnuci subjekt MST-HÍD 

zorganizoval 6 tlačových konferencií. Z týchto faktov sa dá odvodiť konštatovanie, že ktorá strana má 

najviac ministerstiev, tá má aj najviac tém, ktoré môže prezentovať na verejnosti. Ak, samozrejme, 

neberieme do úvahy tie tlačové konferencie, na ktorých sa riešili osobné záležitosti, ako bola napr. 

tlačová konferencia ministra Lászlóa Solymosa, keď osobne zlyhal a odstúpil z ministerského postu. 

Témy, ktorým sa vládnuce strany venovali boli spravidla orientované na to, čo strany dosiahli a čo 

urobili pre obyvateľov Slovenska vo zverených rezortoch. Častou témou bola aj doprava, čo však 
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súviselo so štrajkom dopravcov, ktorí sa snažili v politicky pertraktovanom období, dosiahnuť čo 

najviac výhod pre svoje odvetvie.  

Opozičné strany zorganizovali podstatne menej tlačových konferencií, najviac strana OĽANO, ktorá 

ich zorganizovala 5, ale je potrené povedať, že sa orientovala na témy, ktoré zrejme najviac trápili 

spoločnosť – politika, opozícia, spravodlivosť, boj proti korupcii. 

 

VO2 – Využili lídri politických strán adekvátny priestor na komunikovanie posolstiev politických 

strán? 

Na základe faktov možno konštatovať, že priestor lídri využili dostatočne. Aj keď paradoxne,  najviac 

ho využili lídri opozičných strán, aj keď zorganizovali oveľa menej tlačových konferencií ako vládnuce 

strany. Boris Kollár vystúpil na jednej tlačovej konferencii, ale strana SME rodina pripravila len jednu 

tlačovú konferenciu, čiže podiel je 100 %. Richard Sulík zo SAS vystúpil na 5 zo 6 tlačových konfe-

rencií, čo predstavuje podiel 83,33 %, rovnako Igor Matovič vystúpil na 4 z 5 tlačových konferencií, čo 

predstavuje rovných 80 %. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko zo 17 tlačových konfe-

rencií vystúpil na 11, čo predstavuje 64,70 %. Líder strany SMER-SD Peter Pellegrini využil priestor 

tlačových konferencií na komunikáciu posolstiev svojej politickej strany, keď z 28 tlačových konfe-

rencií svojej strany, vystupoval na 16 z nich, čo je 57,14 %.  

 

VO3 – Sústredili sa politické strany na tlačových konferenciách prenášaných spravodajskou televíziou 

najmä na politické útoky svojich politických súperov? 

Odpovedať možno konštatovaním, že politické strany sa nesústredili najmä na politické útoky, aj keď 

takéto útoky na vzorke vybraného úboru nechýbali.  Najvyšší podiel v percentách mala strana SME 

rodina – 25 %, Za ľudí 23 %, OĽANO 21 %, MOST-HÍD 20 %, SNS 17 %, SAS 12 % a strana 

SMER-SD 11 %. Na konci tohto poradia sú vládnuce strany, čo len potvrdzuje konštatovanie, že 

vládnuce strany sa sústredili najmä na pertraktovanie tém, ktoré sa dotýkali dosiahnutých riešení na 

konkrétnych pridelených ministerstvách.  
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VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SIETÍ V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH 2020 

Mgr. Zuzana Bachratá 

 

  Veľkou príležitosťou pre politické strany v parlamentných voľbách 2020 bolo využitie 

online priestoru. Prostredníctvom sociálnych sietí komunikovali politické strany nielen so svoji-

mi sympatizantmi, ale úlohou týchto komunikačných nástrojov bolo získať aj podporu nových 

voličov. Svojimi aktivitami v online priestore sa snažili budovať svoje dobré meno, pozitívne 

prezentovať svoje aktivity a kľúčových predstaviteľov. Otvorene tu pomenúvali neúspechy svo-

jich politických súperov a  svojím programom sa snažili osloviť nerozhodnutých voličov, ktorí 

často rozhodujú o víťazoch volieb. 

  Slovensko má, podobne ako ostatné krajiny Európskej únie, z roka na rok väčší záujem 

o sociálne siete. V roku 2018 využívalo sociálne siete  60 % Slovákov. Vo vekovej kategórii 16 

až 24 rokov je to až 93 %. Takýmto spôsobom sa za rok 2018 socializovalo približne 12 % 

seniorov (www.ekonomika.sme.sk). Z dôvodu stúpajúceho záujmu o sociálne siete na Slovensku 

bolo preto samozrejmosťou pre politické strany komunikovať so svojimi cieľovými skupinami aj 

touto formou. Prostredníctvom sociálnych sietí sa môžu politické strany zviditeľniť, predstaviť 

svojich lídrov a odborníkov, ale aj odľahčeným spôsobom komunikovať so svojimi sympatizant-

mi. Sociálne siete sa stali v parlamentných voľbách 2020 marketingovým nástrojom, ktorý mal 

nielen informačnú úlohu, ale aj nezastupiteľnú funkciu pri vytváraní vzťahov s vybranou skupi-

nou voličov. 

  Sociálne siete ukazujú politikov počas ich každodenného života a politické strany sa tak 

dostávajú bližšie k širokej verejnosti. Okrem odborných tém prezentujú aj internú situáciu v po-

litickej strane, oboznamujú ľudí o eventoch a diskusiách, na ktorých sa politická strana zúčast-

ňuje. Pozitívom tohto komunikačného nástroja je aj fakt, že politické strany dokážu  bez geogra-

fických obmedzení oboznámiť verejnosť s ich postojmi k aktuálnym témam. Politici v rámci 

tejto online komunikácie majú väčší priestor neoficiálne vysvetliť svoje rozhodnutia a názory. 

Výhodou marketingových aktivít na sociálnych sieťach je aj fakt, že klient dostáva k svojim 

príspevkom okamžitú spätnú väzbu a zároveň sa môže verejnosti opýtať na názor k aktuálnym 

témam. Potvrdilo sa, že sociálne siete prinášajú množstvo benefitov. Pomáhajú budovať vzťah 

medzi politickou stranou a cieľovou skupinou, podporujú imidž lídrov a umožňujú komunikovať 

v reálnom čase. Aby bol naplno využitý potenciál sociálnych sietí v kampaniach, je dôležitá 

http://www.ekonomika.sme.sk/
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kvalitná tvorba obsahu, načasovanie príspevkov, zaujímavá grafika, kvalita videí a pravidelné 

vyhodnotenie výsledkov komunikácie. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje úspech na 

sociálnych sieťach, je aj obojstranná komunikácia - tzn., že okrem zverejňovania zaujímavého 

obsahu je potrebné vyjadriť sa k prípadným otázkam, zaujímavým príspevkom, iným návrhom, 

ktoré súvisia s uverejneným príspevkom na sociálnej sieti. 

 

Sociálne siete ako dôležitá súčasť integrovanej marketingovej komunikácie 

Politické strany v parlamentných voľbách 2020 využívali nielen klasickú reklamu na 

billboardoch, v tlači, rozhlase a televízii, ale využívali naplno aj podlinkové aktivity. V integro-

vanej marketingovej komunikácii ide o komplexné zapojenie všetkých vhodných foriem marke-

tingovej komunikácie podľa konkrétnej situácie. Na základe cieľovej skupiny určíme médium 

schopné ju zasiahnuť, potom umiestnime doňho vhodné prostriedky a zakomponujeme svoje ko-

munikáty 42. 

Podľa Kotlera43 zákazníci nerozlišujú medzi zdrojmi komunikátov. V ich mysliach sa 

reklama v rôznych médiách a rôzne komunikačné nástroje stávajú súčasťou jednotného obrazu 

o firme. Z toho vychádzali aj politické strany v parlamentných voľbách 2020. Vo svojich kampa-

niach využívali rôzne marketingové nástroje v závislosti od svojej cieľovej skupiny. Alfou 

a omegou v politických kampaniach je aktívne budovanie vzťahu so svojimi budúcimi voličmi, 

sympatizantmi a širokou verejnosťou. Jednou z ciest, ako tento cieľ dosiahnuť, je aj komunikácia 

prostredníctvom sociálnych médií. „Sociálne médiá umožňujú ľuďom vymieňať si myšlienky 

a názory, spoločne preberať obsah stránok a nadväzovať kontakty online. Sociálne médiá sa líšia 

od klasických mainstreamových v tom, že ich obsah môže vytvárať každý, rovnako doň prispievať 

či komentovať ho. Sociálne médiá môžu mať textovú formu, môže ísť o audio, video alebo 

fotografie a iné obrazové formy, ktoré spájajú komunity, vychádzajú v ústrety ľuďom, ktorí sa 

chcú združovať“44. 

V reklamnej praxi sa stretávame s dvomi termínmi, ktoré znejú podobne: sociálne médiá 

a sociálne siete. Podľa Scotta45 sociálne médiá sú nadradené sociálnym sieťam, pretože zahŕňajú 

médiá, ktoré sa používajú na online komunikáciu, združovanie a rozvíjanie spoločenských kon-

 
42  HORŇÁK, P. 2010a, s.71. 
43  KOTLER, P. 2004, s. 632-633. 
44  SCOTT, D. 2010, s. 38. 
45  SCOTT, D. 2010, s. 38. 
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taktov. Patria tam blogy, wiki stránky, webové stránky. Vytváranie sociálnych sietí patrí pod 

sociálne médiá a tento termín je používaný, ak ide o istý spôsob vzájomnej interakcie ľudí, napr. 

Facebook, Twitter, LinkedIn a iné.  

Komunikáciu na sociálnych sieťach môžeme zaradiť v rámci promotion mixu do public 

relations. Ciele public relations a komunikácie na sociálnych sieťach sú v mnohých aspektoch 

rovnaké. Public relations podľa Kotlera46 označuje snahu o budovanie vzťahov k verejnosti k da-

nej firme, vytváranie dobrého imidžu a snahu o minimalizáciu následkov nepriaznivých udalostí, 

poprípade ohováraní, ktoré sa o firme šíria. 

Roman Ivantyšyn47 definuje prvoradé ciele public relations ako starosť o postavenie 

a záujmy organizácie, získavanie podpory ostatných skupín a predchádzanie útokom. Ak sa tieto 

útoky objavia  je potrebné sa s nimi vyrovnať. V PR sa stretávame aj s pojmom „PR pyramída“. 

Ide o plánovité a systematické public relations, ktoré sa snaží o postupnú komunikáciu s verej-

nosťou, o vysvetľovanie a získanie pochopenia na strane verejnosti, porozumenie a napokon 

dôveru. 

Komunikácia na sociálnych sieťach umožňuje politickej strane vytvárať vzťahy s verej-

nosťou a stať sa obľúbenejšou. Pomáha predchádzať krízovým situáciám tým, že včas a pravdivo 

objasní udalosti, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Politická strana alebo jej členovia majú na 

svojej sociálnej sieti priestor, v ktorom môžu vysvetliť danú situáciu, predstaviť fakty a pravdivo 

odpovedať na prípadné otázky. Priamou a otvorenou komunikáciou dokážu získavať dôveru. 

Krízovou komunikáciou vedia politické strany situáciu vysvetliť a utíšiť, alebo prispieť k jej 

zhoršeniu. Pospíšil 48radí dodržiavať pravidlá, ktoré sú potrebné v rámci krízovej komunikácie: 

odporúča nenechať sa vyprovokovať k rýchlym vyjadreniam a získať čas pre zistenie faktov; 

zdieľať tieto fakty a nepúšťať sa do zbytočných špekulácií; ak nemáte dostatok informácií, pri-

znať si to; prípadne – získať vyjadrenie tretích strán,  ukázať záujem a ľudský rozmer; v nepo-

slednom rade uvádzať pravdivé fakty, čiže neklamať.  

So sociálnymi sieťami sa spája aj platená reklama. Okrem obsahu, ktorý si subjekt  

vytvára sám, má možnosť prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach zasiahnuť publikum, 

ktoré si vybral. Práve platená reklama umožňuje klientovi, aby jeho príspevok bol zobrazený čo 

najväčšiemu počtu ľudí.  

 
46  KOTLER P. 2004, s. 630. 
47  IVANTYŠYN, R. 2010, s. 152. 
48  POSPÍŠIL, V. 2002, s. 133-134. 



 
 
 

58 
 

Aj v prípade sociálnych sietí platí, že reklama a PR majú svoje vlastné špecifiká, napriek 

tomu sú v tesnom prepojení. „Dobrá reklama vytvára aj pozitívny imidž, či goodvill a kvalitné 

public relations robia dobrú reklamu“49. Prostredníctvom sociálnych sietí tak dokážu politické 

strany budovať pozitívne vzťahy s verejnosťou, ale zároveň platenou reklamou podporiť  vytvo-

rený obsah a zasiahnuť čo najväčší počet ľudí. 

Vďaka širokým možnostiam nastavenia zdieľaného obsahu umožňujú sociálne siete roz-

širovať svoju zákaznícku základňu a zasiahnuť s minimálnymi nákladmi presne definovanú cie-

ľovú skupinu. Marketingový obsah sa môže s požívateľmi zdieľať na základe demografických 

kritérií, napr. vek, pohlavie, rodinný status alebo na základe geografickej polohy osloviť použí-

vateľov vo vybraných lokalitách. Spoločnosti môžu využiť aj pokročilé definovanie prostred-

níctvom doplnkových charakteristík, to znamená, napríklad cielenie na okruh priateľov existu-

júcich fanúšikov stránky alebo voľbu okruhu používateľov na základe doterajšej komunikácie 

s propagovanou značkou, alebo segmentáciu podľa záujmových skupín. Ku každému zdieľa-

nému obsahu alebo platenej reklame je k dispozícii výkonový prehľad. Môžu tak zistiť, koľko 

používateľov príspevok videlo/kliklo, koľko z nich navštívilo webovú stránku a iné. V súčasnosti 

neplatený dosah príspevkov stále klesá. Podľa posledných štatistík sa príspevky bez propagácie 

zobrazia len 2,6 % fanúšikom. Pravidelnosť komunikácie na sociálnych sieťach by sa nemala 

podceňovať. Stránkam, ktoré komunikujú len sporadicky, ubúdajú fanúšikovia50. 

 

Najznámejšie sociálne siete na Slovenku a ich charakteristika 

Digitálna marketingová agentúra PS Digital so špecializáciou na sociálne médiá zverej-

nila prezentáciu (www.marketeris.sk), ktorá hovorí o tom, na akých sociálnych sieťach sú Slo-

váci najčastejšie. V 1. kvartáli 2018 mal mesačne najviac  používateľov  Facebook – až 2,5 

milióna používateľov, Instagram mal 970 tisíc používateľov, Instagram stories 760 tisíc 

používateľov, Linkedin 510 tisíc používateľov, Twitter 350 tisíc používateľov, Shaza 300 tisíc 

používateľov, Waze 175 tisíc používateľov, Spotify 120 000 aktívnych free používateľov, 

Snapchat 100 tisíc a  Youtube 3 milióny používateľov. Spomínané sociálne siete sa odlišujú od 

seba nielen počtom používateľov, ale aj zameraním a účelom. Rozdiely sú definované aj 

v jednotlivých charakteristikách sociálnych sietí: 

 
49  HORŇÁK, P. 2010b, s. 11-12. 
50  SEMERÁDOVÁ, T., WEINLICH, P. 2019, s. 7. 
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Youtube patrí nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle medzi najobľúbenejšie 

sociálne siete. Umožňuje prezeranie, ale aj zdieľanie vytvorených videí. 

LinkedIn je profesijná sieť, ktorá spája ľudí hľadajúcich prácu, zamestnancov a zamestnávateľov 

po celom svete. Hlavnou výhodou tejto platformy je jej sociálny rozmer. Možnosť budovania 

vzťahov s ľuďmi z odvetvia, v ktorom používateľ pracuje, mu môže ovplyvniť celý budúci 

profesijný život (www.grafton.sk). 

Sociálna navigácia Waze je na Slovensku veľmi populárna. Ako jedna z prvých priniesla mož-

nosť zdieľať informácie o situácii na cestách. S rastúcim počtom používateľov rástla aj presnosť 

aplikácie, ktorá dnes patrí medzi najobľúbenejšie navigačné aplikácie vôbec. (www.mojand-

roid.sk). 

Twitter je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom zdieľať textové správy, 

a zároveň sledovať aktuálnu situáciu v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. Dá sa využívať na šírenie 

myšlienky a na zisťovanie názorov ľudí 51. 

Shazam pomáha používateľom identifikovať skladbu, ktorú počujú v rádiu, v obchode alebo na 

akomkoľvek inom mieste.  

U mladšej cieľovej skupiny je populárny Snapchat. Ide o sociálnu sieť založenú na posielaní 

fotografií a videí. Je určená  najmä na zábavu a pobavenie s priateľmi.  

V rebríčku obľúbených sociálnych sietí je zaradený aj Spotify. Ide o hudobnú službu, pre 

všetkých milovníkov hudby. Ponúka niekoľko desiatok miliónov skladieb. 

Prieskum najväčšej domácej nezávislej prieskumnej agentúry 2muse zisťoval 

(https://strategie.hnonline.sk), koľko Slovákov používa tri populárne sociálne siete. Vo februári 

2019 ich bolo na Facebooku 56 %, na Instagrame 20 % a na Linkedine iba 4 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  SCOTT, D. 2010, s. 175. 

http://www.grafton.sk/
http://www.mojand-roid.sk/
http://www.mojand-roid.sk/
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Obr. č. 1 – Koľko Slovákov používa uvedené sociálne siete? 

 

 

Zdroj: 2muse 

 

Na sociálne siete Facebook a Instagram upriamili pozornosť aj politické strany vo svojich 

kampaniach a stali sa tak dôležitou súčasťou ich marketingovej stratégie, v rámci ktorej chceli 

osloviť čo najširšie publikum. Tieto komunikačné nástroje im umožnili byť v neustálom kontakte 

so svojou cieľovou skupinou, zdieľať svoj obsah a pracovať na získavaní nových sympatizantov. 

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli v empirickej časti analyzovať dve vybrané obľúbené sociálne 

siete Slovákov. 

Rozdiel medzi Instagramom aj Facebookom je aj v aktivitách, ktoré v rámci týchto so-

ciálnych médií ich publikum vyhľadáva. Na Facebooku sa ľudia združujú za účelom zbierania 

informácií. Čítajú si tu zaujímavé články a nové informácie, ktoré ich stránka publikovala. Rov-

nako sa sem chodia zabávať, oddýchnuť si. V porovnaní s Instagramom ho môžeme označiť ako 

viac edukatívny. Instagram je viac vizuálny. Sem prichádza cieľová skupina, ak sa chce poko-

chať krásnymi fotkami, spoznávať ľudí a prezentovať sa (www.visibility.sk). 

Pri práci s Facebookom a Instagramom je dôležitá tvorba obsahu. Je však dôležité uve-

domiť si, že zdieľaný obsah by nemal byť identický. Je potrebné, aby jeho tvorcovia dbali na to, 

že Instagram je orientovaný skôr na vizuálnu stránku. „Pri  vytváraní Instagram contentu je dô-

ležité si uvedomiť, že každá sieť potrebuje vlastný content. Instagram zvlášť, keďže ide o médium 

http://www.visibility.sk/
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citlivé na vizuál. Určite neurobte na začiatku chybu a nepreklápajte na IG svoj FB obsah. Zdá sa 

to ako banalita, ale mnoho IG accountov len repostuje FB posty, ktoré sú nerelevantné pre túto 

sieť“ (https://strategie.hnonline.sk). 

Rozdiel medzi Facebookom a Instagramom, nie je len pri vytváraní obsahu, ale aj v ich 

publiku. Melonberries, digitálna slovenská fullservisová agentúra vníma ako jeden z najväčších 

viditeľných rozdielov medzi oboma sociálnymi sieťami priemerný vek používateľov. Na základe 

obsahu oboch platforiem sú výrazné rozdiely v kvalite a zrelosti ľudí, ktorí ho zverejňu-

jú. V skutočnosti je až 90 % používateľov Instagramu mladších ako 35 rokov – produkty a služ-

by zamerané na mladšie generácie tu budú dobre fungovať. Na Facebooku sú, samozrejme, tiež 

mladí ľudia, no používa ho aj populácia vo veku nad 65 rokov. Až  82 % používateľov internetu 

vo veku od 18 do 29 rokov má založený účet na Facebooku v porovnaní s 59 % používateľov, 

ktorí vlastnia účet na Instagrame. Facebook je viac zaplavený reklamou, politikou a témami, 

ktoré si vyžadujú diskusiu a pozornosť ako posty, ktoré nájdete na Instagrame. Dnešok na oboch 

platformách patrí „storkám“ – obrázkom a videám umiestneným v okne stories, ktoré majú život-

nosť len 24 hodín a potom sa stratia. Práve preto, že sú „tu a teraz“, sú pre publikum zaujíma-

vejšie a viac sledované ako klasické obrázky či videá umiestnené vo vašom profile 

(www.melonberries.sk). 

 

Analýza statusov na sociálnych sieťach  

Praktickú časť  práce sme rozdelili na dve časti. Prvá časť pozostáva z analýzy statusov 

na vybraných sociálnych sieťach politických strán v parlamentných voľbách 2020. Rozhodli sme 

sa zamerať na sociálne siete Facebook a Instagram z dôvodu, že patria nielen vo svete, ale aj na 

Slovensku medzi najobľúbenejšie. Druhá časť práce sa venuje odporúčaniam, ktoré budú vychá-

dzať zo spomínanej analýzy a môžu zlepšiť komunikáciu politických strán na Facebooku a Insta-

grame. 

Obdobie, ktoré sme si vybrali za cieľ sledovať statusy politických strán, boli posledné tri 

týždne pred parlamentnými voľbami (10. 2. – 29. 2. 2020). Aj odborníci z PR oblasti potvrdzujú, 

že komunikácia počas posledného mesiaca pred parlamentnými voľbami je dôležitá, pretože aj 

dobre naštartovaná politická kampaň sa môže spomaliť, alebo, naopak, gradovať. Rado Baťo 

(www.etrend.sk), ktorý pôsobil ako poradca pre komunikáciu bývalej premiérky Ivety Radičo-

vej, vníma posledné týždne pred voľbami ako kľúčové: „Vo všeobecnosti sú posledné týždne 
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zacielené na mobilizáciu vlastných voličov, respektíve demobilizáciu súperových voličov. Je to 

kľúčová fáza, keď sa rozhoduje, koľko sympatizantov sa stane voličmi a príde k volebným 

urnám.“  

Objektom prieskumu boli politické strany, ktoré získali v parlamentných voľbách  viac 

ako 3 % hlasov zo všetkých zúčastnených voličov. V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 

29. 2. 2020, to boli nasledujúce politické strany: 

 

Graf č. 13 – Parlamentné voľby 2020 

 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Na prvom mieste sa umiestnilo politické hnutie OĽANO (25,02 %), na druhom mieste 

SMER-SD (18,29 %), na treťom mieste SME RODINA (8,24 %), na štvrtom mieste ĽSNS (7,97 

%), na piatom mieste PS SPOLU (6,96 %), na šiestom mieste SAS (6,22 %) a na siedmom 

mieste politická strana ZA ĽUDÍ (5,77 %). Všetky vymenované politické strany, s výnimkou  PS 

SPOLU, sa dostali do parlamentu. Tým, že PS SPOLU išli do parlamentných volieb ako koalícia, 

bolo potrebné, aby prekonali vyššie volebné kvórum, v ich prípade 7 %. Medzi ďalšie strany, 

ktoré budú súčasťou našej analýzy, sú politické strany, ktoré získali v parlamentných voľbách 

viac ako 3 %: KDH (4,65 %), MKÖ-MKS (3,90 %), SNS (3,16 %) a DOBRÁ VOĽBA (3,06 %) 

(www.volbysr.sk). 

http://www.volbysr.sk/
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Metóda, ktorú sme si vybrali na získanie informácií, je obsahová analýza príspevkov 

a ich foriem u vybraných politických strán, ktoré boli voľne dostupné na ich sociálnych sieťach. 

Primárnym cieľom bolo zistiť, koľko príspevkov bolo uverejnených, na aké témy sa politické 

strany orientovali, či v komunikácii využívali fakty a prieskumy. Zisťovali sme, aké typy prí-

spevkov boli pre cieľovú skupinu najzaujímavejšie a či je komunikácia politických strán zalo-

žená na komunikácii lídrov, alebo aj ostatných odborníkov a predstaviteľov z politickej strany. 

Rôzne sociálne siete majú svoje typické cieľové skupiny a tematické zameranie. V rámci analýzy 

zároveň porovnávame, či komunikácia na Facebooku a Instagrame je z hľadiska obsahu kon-

zistentná, či príspevky na obidvoch sociálnych sieťach sú identické, alebo zmenené so zreteľom 

na odlišnosti medzi Facebookom a Instagramom. 

Druhým cieľom bolo porovnanie komunikácie medzi jednotlivými politickými stranami - 

čo majú v tejto online komunikácii spoločné a čo odlišné. Zároveň budeme hľadať aj najčastejšie 

nedostatky, ktorých sa politické strany pri komunikácii dopúšťali.  

Terciárnym cieľom je zosumarizovať pozitívne príklady komunikácie politických strán 

na Facebooku a Instagrame a predstaviť najsledovanejšie príspevky. Aby komunikácia na sociál-

nych sieťach bola efektívna a priniesla výsledky, pripravíme odporúčania, ktoré budú vychádzať 

nielen z výsledkov analýzy. 

 

Analýza príspevkov na Instagrame a na Facebooku  

Napĺňanie stránok,  skupín a profilov zaujímavým obsahom jednoznačne predstavuje naj-

väčšiu výzvu. V dôsledku silnej konkurencie na Facebooku a Instagrame stúpajú štandardy pou-

žívateľov z hľadiska spracovania obsahu príspevkov, ale najmä očakávania týkajúce sa kreativity 

spracovania. Vyniknúť a zaujať sú dva hlavné ciele,  ktoré sa  snaží dosiahnuť väčšina správcov. 

Najväčší úspech sa dá dosiahnuť, ak budete zdieľať váš, vami vytvorený obsah 52.  

Kvalitný príspevok na sociálnych sieťach, podobne ako úspešné reklamné posolstvá by 

mali prechádzať štyrmi fázami. Prvou fázou je upútať pozornosť (attention), druhou je vyvolanie 

záujmu (interest), nasleduje fáza vyvolanie túžby (desire) a poslednou fázou je akcia (action)53. 

Pre analýzu príspevkov na  Instagrame a Facebooku sme si stanovili niekoľko hypotéz. 

Predpokladali sme, že politické strany budú chcieť zaujať vlastným vytvoreným obsahom, ktorý 

 
52  SEMERÁDOVÁ, T. WEINLICH, P. 2019, s. 152. 
53  HORŇÁKOVÁ, M. 2011, s. 36-37. 
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sa bude primárne zameriavať na pozitívnu prezentáciu výsledkov ich práce. Sociálne siete sú tiež 

výborným komunikačným nástrojom pri imidžmakingu predstaviteľov a odborníkov politických 

strán. Predpokladáme preto, že Instagram a Facebook, využili politické strany na  prezentovanie 

tejto dôležitej oblasti. 

Medzi  zásadné úlohy sociálnych sietí  patrí aj  formovanie vzťahu s cieľovou skupinou. 

Jednou z ciest, ako to dosiahnuť,  je u svojich sympatizantov navodiť pocit, že sú súčasťou vnú-

torného diania strany. Pre potenciálneho voliča je dôležité vedieť, na čom politická strana mo-

mentálne pracuje, aké sú jej prioritné témy, na akých podujatiach a diskusiách sa zúčastňuje, aké 

„kauzy“ odhaľuje, ako reaguje na svojich politických oponentov, ale  rovnako dôležité je mať 

možnosť spätnej väzby, získať presvedčenie, že aj on kreuje volebný program „svojej“ strany. 

Myslíme si, že práve vhodne vybrané  informácie z interného prostredia s možnosťou spätnej 

väzby budú ďalšou oblasťou, ktorú politické strany v rámci komunikácie na sociálnych sieťach 

budú  najviac  vystavovať a zdieľať so svojimi sympatizantmi. 

Pokiaľ ide o pravidelnosť komunikácie, predpokladáme že politické strany intenzívne 

využili túto formu komunikácie hlavne posledné týždne pred parlamentnými voľbami a zverej-

ňovali  príspevky na svojich sociálnych sieťach na dennej báze.  

Medzi najčastejšie chyby, ktoré sa opakujú v komunikácii na Facebooku a Instagrame, je 

používanie rovnakého obsahu na obidvoch sociálnych sieťach, bez toho, že by vzali do úvahy ich 

odlišnosti, napr. že Instagram je zameraný viac na vizuálnu stránku. Kvalitné fotografie, obrázky 

a videá sú nevyhnutnosťou pri komunikácii na sociálnych médiách – práve vizuálna stránka je 

dôležitá. Dokáže v záplave príspevkov vyzdvihnúť váš obsah, lepšie ho vysvetliť, a dokonca ho 

emocionálne podporiť. Domnievame sa preto, že politické strany nevyužívali obrázky z foto-

bánk, ale dali si záležať na tvorbe vlastných obrázkov s ich logom, využívali teda vlastné foto-

grafie.  

Viac ako dlhý textový status vypovedá video. Zaraďujeme ho medzi audiovizuálne pro-

striedky masovej komunikácie. „Svojím pôsobením na primárne receptory človeka (zrak 

a sluch), ale aj schopnosťou zasiahnuť mimoriadne veľkú cieľovú skupinu sa zaraďujú medzi 

najúčinnejšie nosiče informácií vôbec. Množstvo výskumov dokumentuje, že počuté informácie si 

pamätá približne 20 %, videné 30 %, na audiovizuálne až 60 % recipientov“54. Aj z týchto dô-

 
54  HORŃÁK, P. 2010 a, s. 111. 
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vodov predpokladáme, že video bude aj v predvolebnej komunikácii dôležitým propagačným 

prostriedkom využívaným na sociálnych sieťach. 

Základom každej úspešnej politickej komunikácie je zverejňovanie pravdivých faktov. 

Očakávame, že politické strany v rámci svojej prezentácie nevyužívali senzácie a nepodložené 

informácie, ktoré by sa mohli otočiť v ich neprospech. Na druhej strane z prechádzajúcich 

predvolebných parlamentných kampaní usudzujeme, že politické strany aj v rámci svojej 

komunikácie na sociálnych sieťach poukazovali na kauzy iných politických strán a negatívne 

výsledky ich práce. 

Zaujímavou súčasťou komunikácie na týchto dvoch sociálnych sieťach sú stories, ktoré 

zobrazia momentky dňa formou slideshow. Politické strany tak mohli zverejňovať niekoľko 

fotografií alebo videí naraz. Naša práca však neanalyzuje Instagram a Facebook stories, pretože 

majú „životnosť“ len 24 hodín a následne zmiznú. 

Pri tvorbe príspevkov na sociálnych sieťach by sme nemali zabúdať ani na dôležité zá-

sady reklamného textu: prístupnosť a pôsobivosť. Tieto zásady dodržíme vhodným výberom 

slov, zrozumiteľnosťou, vecnou správnosťou a zacielením na emocionálnu a racionálnu zložku 

osobnosti recipienta. Nemal by obsahovať odborné termíny, ktoré môžeme nahradiť opisom, ani 

cudzie slová a skratky. Živosť textu dosiahneme použitím originálnych a prirodzených spojení 

a myšlienok55. Aby politické strany zaujali svoje publikum a rozšírili svojich sympatizantov, je 

dôležité odlíšiť sa od svojich konkurentov kreatívnym obsahom. Očakávame, že jednotlivé poli-

tické strany nebudú v propagácii identické, ale naopak budú prinášať svoje vlastné zaujímavé 

témy, predstavia nové riešenia a inovatívnym spôsobom sa budú chcieť odlíšiť od svojej konku-

rencie.  

  

Instagram 

Politické hnutie OĽANO (počet sledovateľov: 33 400), ako najúspešnejšia politická stra-

na v parlamentných voľbách 2020,  počas obdobia od 10. 2. – 29. 2. 2020 malo celkovo 12 prí-

spevkov. Príspevky boli orientované na aktivity strany: predstavenie volebného programu s od-

kazom na webovú stránku, zverejnenie volebného prieskumu,  pozvánku pre politické strany 

rokovať o dôležitých témach až po voľbách, predstavenie svojich poslancov za minulé volebné 

 
55  HORŇÁK, P. 2010 a, s. 97. 
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obdobie a momentky z volebnej noci. Väčšina textov, ktoré sú súčasťou príspevkov, sú vecné 

a výstižné. 

Nerozhodnutých voličov alebo nevoličov sa snažili osloviť rôznymi cestami, napr. ukáž-

kou videa Igora Matoviča z politickej relácie Na hrane, ale aj  zverejnením „Listu nevoličom“, sa 

snažili apelovať na spomínanú cieľovú skupinu, aby sa zúčastnili volieb a podporili toto politické 

hnutie. 

Téma korupcie a objasnenie vraždy novinára Jána Kuciaka boli pre Matovičovu stranu 

kľúčové. Túto tému preto využili aj vo svojich príspevkoch. Zaujímavým spracovaním témy 

korupcie bolo aj netradičné riešenie vo forme fotografie marketingového predmetu, pri ktorom 

využili slovnú hračku: MATOVIČAJ – Máme recept na Slovensko bez korupcie ako aj na dlhé 

zimné večery. 

 

Obr. č. 2 – Matovičaj 

 

 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/obycajniludia/ 

 

Svojmu publiku sa politické hnutie prihováralo aj formou videí. Jedným z nich bolo aj 

video, v ktorom zobrazili symbolickú spomienku na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 

priateľky Martiny Kušnírovej – zo sviečok vytvorili pred Úradom vlády srdce ako symbol statoč-

nosti (https://www.instagram.com/obycajniludia/). 

https://www.instagram.com/obycajniludia/
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Na druhom mieste v parlamentných voľbách 2020 skončila politická strana  SMER-SD 

(počet sledovateľov: 2154), ktorá mala počas obdobia od 10. 2. – 29. 2. 2020 celkovo 7 

príspevkov, čo je skoro o polovicu menej ako politické hnutie OĽANO. Líšili sa nielen v počte 

príspevkov, ale aj v ich charaktere a obsahu. SMER-SD využíval vo svojich príspevkoch najmä 

videá alebo vytvorené obrázky s využitím infografiky, ktorá vychádzala z dizajn manuálu strany. 

Z textového hľadiska používal krátke vety formou headlinov, ktoré pomenovávali danú tému. Za 

toto sledované obdobie nezverejnil momentky zo života strany, ale zameral sa najmä imidž-

making svojho volebného lídra Petra Pellegriniho, zverejnenie volebného výskumu, informáciu 

o účasti v predvolebnej diskusii, prezentáciu agendy strany v oblasti 13. dôchodkov, v ktorom 

„zostarli“ lídri konkurencie o niekoľko rokov (pozri obrázok č. 3). 

 

Obr. č. 3 – Tento dôchodca 13. dôchodok nepotrebuje 

 

 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/smer_sd/ 

 

https://www.instagram.com/smer_sd/
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SME RODINA (počet sledovateľov: 15 200)  počas sledovaného obdobia zverejnila až 

32 príspevkov na Instagrame. Obsahové zameranie zverejnených príspevkov sa týkalo najmä 

informácií ohľadom aktivít strany: predvolebná kampaň a stretnutia s voličmi v rôznych oblas-

tiach Slovenska, účasť na odborných konferenciách a politických diskusiách, prezentácia aktivít 

strany v oblasti sociálneho programu a iných prioritných tém pre stranu. Zverejnené boli aj videá 

z diskusií, ktorých sa zúčastnili ich predstavitelia. Pri niektorých príspevkoch je zbytočne dlhý 

text, ktorý by sa mohol nahradiť výstižnou vetou alebo titulkom a viac by prezradila fotka, info-

grafika alebo video v príspevku. Aj politická strana SME RODINA využila priestor Instagramu 

na pobavenie svojho publika. Príkladom je video, v ktorom líder strany Boris Kollár humorným 

spôsobom prezentoval svoj súkromný život: Ja na Valentína takto a vy ako? Vo videu je 

zobrazené, ako Boris Kolár kupuje 30 sŕdc s nápisom: „Si moja jediná“ (https://www.insta-

gram.com/sme_rodina/). 

Na štvrtom mieste v parlamentných voľbách sa umiestnila politická strana ĽSNS. Na 

webovej stránke sme nenašli žiaden odkaz na Instagramový účet. V rámci Instagramu sme našli 

instagramové účty ako kotleba_lsns alebo kotleba_lsns_, ktoré nevieme definovať, či ide o ori-

ginálny účet na Instagrame tejto politickej strany. Na obidvoch profiloch počas sledovaného 

obdobia neboli žiadne príspevky. 

Aktívna na Instagrame bola aj koalícia strán PS SPOLU. Každá politická strana v rámci 

tejto koalície mala vlastný profil. Progresívne Slovensko  (počet sledovateľov: 16 600), malo 

počas sledovaného obdobia 20 príspevkov. Tieto príspevky mali rôznu formu: videá, infografika, 

fotografie. Obsahovo boli zamerané na predvolebnú kampaň po celom Slovensku (Boli sme vša-

de, na každom mieste, v každej obci), ukážky rokovania s možnými partnermi v koalícii, klima-

tická kríza, rovnosť práv a výzva cieľovej skupine o dôležitosti ísť voliť a iné. V komunikácii PS 

kladne hodnotíme profesionálne spracované videá s jasnou prezentáciou hodnôt strany. PS oproti 

svojim konkurentom využilo Instagram na predstavenie viacerých odborníkov v strane. Vo 

svojej marketingovej kampani kládlo veľký dôraz na prezentáciu žien na ich kandidátke. 

Kreatívnym spôsobom zobrazilo formou videa súkromný a pracovný život 4 kandidátok v deň 

volieb. Prostredníctvom videa dáva apel na svojich voličov: „Náš a váš život pôjde ďalej aj po 

29. februári 2020. Aký však bude? Záleží aj na vás.“ Texty príspevkov sú nejednotné – niektoré 

sú príliš dlhé, ďalšie texty v príspevkov sú len formou krátkych výstižných viet 

(https://www.instagram.com/progresivne_sk/). 

https://www.insta-gram.com/sme_rodina/
https://www.insta-gram.com/sme_rodina/
https://www.instagram.com/progresivne_sk/
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Politická strana Spolu (počet sledovateľov: 7100) bola tiež aktívna na Instagrame. 

V rámci sledovaného obdobia mala až 30 príspevkov, ktoré boli zamerané najmä na aktuálne 

dianie na Slovensku a prezentáciu aktivít spoločnej koalície. Väčšina príspevkov využívala 

najmä fotografie a obrázky – veľmi užitočnou a vhodnou formou komunikácie informácií na 

Instagrame je aj infografika (pozri obrázok č. 4). Vizuálne jednoduchou cestou zobrazuje infor-

mácie, dáta a vzájomné vzťahy medzi nimi. 

Politické strany si uvedomujú, že mnohí opinion lídri vedia ovplyvniť voličov. Podobne 

ako Progresívne Slovensko aj strana Spolu zverejnila vyjadrenie podpory známych osobností 

a umelcov.  

Texty zverejnených príspevkov boli rôzne. Väčšina z nich bola krátka a výstižná, mnohé 

však boli zdĺhavé, vhodné skôr na Facebook (https://www.instagram.com/stranaspolu/). 

 

Obr. č. 4 – Volím odborníkov z PS/Spolu 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/stranaspolu/  

 

https://www.instagram.com/stranaspolu/
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Aj politická strana SAS (počet sledovateľov: 11 000) komunikovala so svojou cieľovou 

skupinou prostredníctvom Instagramu. Počas sledovaného obdobia mala 6 príspevkov, ktoré sa 

zamerali na spomienku na zavraždeného novinára a jeho priateľky, predstavenie programu pre 

zdravotníctvo. Instagram je tiež priestor na prezentovanie svojich úspechov. Aj SAS využilo túto 

možnosť a pochválilo sa, že Nadácia Zastavme korupciu hodnotila programy politických strán 

a z tohto "širokospektrálneho" porovnania vyšli najlepšie.  

Texty príspevkov hodnotíme ako rôznorodé: niektoré sú výstižné s krátkymi popismi, ale 

niektoré považujeme za zbytočne zdĺhavé (https://www.instagram.com/sloboda_a_solidarita/). 

Medzi populárne politické strany na Instagrame patrí aj strana Za ľudí (počet sledo-

vateľov: 12 900). Na Instagrame ju zaraďujeme medzi najaktívnejšie strany – počas sledovaného 

obdobia mala až 36 príspevkov. Príspevky na Instagrame sa orientovali na predvolebnú kampaň 

v regiónoch, kritiku aktivít SMER-SD, na rozvoj v oblasti školstva a zdravotníctva, predstavenie 

volebného programu „Mapa riešení“. Ako jedna z mála politických strán nepredstavovala len 

lídra strany, ale aj ďalších odborníkov v strane a ich spoločné vízie pre Slovensko. Texty prí-

spevkov sú v mnohých prípadoch zbytočné zdĺhavé. Príkladom je aj 5 dôvodov, prečo voliť 

stranu Za ľudí. Tým, že Instagram je sociálna sieť zameraná skôr na vizuálnu časť, odporučili by 

sme v skratke zhrnuté dôvody formou headlinov. Aj strana Za ľudí využívala nielen fotografie, 

obrázky, ale aj videá. Zaujímavým prvkom v komunikácii bolo využitie podpory 60 slovenských 

osobností, ktorí boli zobrazení na obrázku. V rámci komunikácie na Instagrame sa snažila strana 

Za ľudí priniesť dôležité informácie  aj o kompromitujúcom  videu, na ktorom bol údajne Andrej 

Kiska, líder tejto strany. Prostredníctvom uvedených faktov na obrázku vyvracajú podozrenia a 

dávajú cieľovej skupine možnosť urobiť si vlastný názor. Tento príspevok je tiež ukážkou, že aj 

Instagram je jednou z ciest ako podporiť komunikáciu v krízovej situácii (viď. obrázok č. 4) 

(https://www.instagram.com/za_ludi/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sloboda_a_solidarita/
https://www.instagram.com/za_ludi/
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Obr. č. 5 – Urobte si vlastný názor 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/za_ludi/   

Ďalšou politickou stranou, ktorá vo svojej kampani využívala Instagram, bolo aj KDH 

(počet sledovateľov: 1127), ktoré malo v rámci sledovaného obdobia celkovo 18 príspevkov. 

Väčšina príspevkov sa venuje predvolebnej kampani v regiónoch Slovenska a upútavkám na 

televízne diskusie. Väčšina textov v príspevkoch využívala krátke a jednoduché vety, ktoré 

pomenúvajú videá či fotografie. Medzi príspevkami bolo aj video o hodnotách strany, ktoré 

predstavujú ich tváre. Za nedostatok videa považujeme neoznačenie predstaviteľov strany, 

pretože Instagram je vhodný nástroj na predstavenie osobností politickej strany. 

Pozitívne hodnotíme v komunikácii tejto strany aj zapracovanie ekologickej myšlienky 

do propagačného videa, v ktorom sľubujú, že vysadia za každý jeden získaný hlas v parlament-

ných voľbách strom. Prostredníctvom textu k príspevku zdôraznili, že vo volebnej kampani 

nepoužívajú jednorazové plastové predmety, ani balóny, a že vo svojom volebnom programe  sa 

venujú aj téme klimatických zmien (https://www.instagram.com/kdh_sk/). 

Príspevky politických strán MKÖ-MKS a SNS na Instagrame neboli v práci analy-

zované z dôvodu, že sme počas tvorby analýzy nenašli profily tejto strany alebo na ich webovej 

stránke nebol aktívny prelink na ich Instagram. 

Komunikáciou na Instagrame podporila svoju marketingovú kampaň aj politická strana 

DOBRÁ VOĽBA (počet sledovateľov: 577) Celkovo mala počas sledovaného obdobia od 10. 2. 

– 29. 2. 2020 35 príspevkov. Boli najmä formou vytvorených obrázkov, ktoré upozorňovali 

sympatizantov strany na rôzne predvolebné diskusie, ktorých sa zúčastňovali. Prostredníctvom 

Instagramu strana Dobrá voľba mapovala aj atmosféru zo stretnutí s voličmi po celom Slo-

https://www.instagram.com/za_ludi/
https://www.instagram.com/kdh_sk/


 
 
 

72 
 

vensku, ale zverejňovala aj pozvánky na tieto akcie. Videá v príspevkoch boli orientované na 

program v sociálnej oblasti a oblasti zdravotníctva. Väčšina textov bola krátka a výstižná, odka-

zovali skôr na vizuálnu stránku alebo video v príspevku. 

Instagram politické strany využívajú nielen na vlastnú prezentáciu, ale aj na vyjadrenie 

nesúhlasu voči aktivitám svojich konkurentov. Príkladom je aj politická strana Dobrá voľba, 

ktoré vyzvala poslancov z PS Spolu k slušnej a férovej kampani. Príspevok bol reakciou na 

blokovanie mimoriadnej schôdze (ktorú poslanci PS SPOLU považovali za nezákonnú), a tak sa 

rozhodli spať v rokovacej sále NR SR. DOBRÁ VOĽBA využila tento komunikačný nástroj na 

vyjadrenie názoru, že to nie je dôstojný politický prejav (https://www.instagram.com/dobra-

volba2020/?hl=sk). 

 

Facebook  

Politické hnutie OĽANO (počet sledovateľov: 223 000 sledovateľov) vo svojej marke-

tingovej kampani venovalo veľkú pozornosť aj komunikácii na Facebooku. Počas obdobia od 10. 

2. – 29. 2. 2020 malo celkovo 125 príspevkov. Tieto príspevky sa venovali budovanie imidžu 

kandidátov do parlamentu, predstavenie volebného programu a výsledkov práce, na ktorých ako 

súčasť opozície posledné volebné obdobie pracovali. Väčšina príspevkov bola formou videa 

alebo živých vstupov z tlačových konferencií. V textoch boli jasne formulované myšlienky a zro-

zumiteľne odovzdávali posolstvá a hodnoty strany. Najčastejšie témy, ktoré sa v príspevkoch 

vyskytovali, boli: korupcia, zdravotníctvo, obrana a financie. Inovatívnym formátom bol aj 

rozhovor lídra OĽANO so svojou dcérou. Tá sa ho vo videu, napríklad priamo spýtala, či by 

chcel byť premiérom a v čom by chcel byť odlišný od predchádzajúcich. 

OĽANO má už dlhodobo má výhrady voči fungovaniu slovenského zdravotníctva. Vo 

svojom videu zverejnenom na tejto sociálnej sieti využila aj štatistiku, že na Slovensku zomiera 

až 5000 ľudí na tzv. odvrátiteľné úmrtie. Ako spomienku na týchto ľudí zapálili pred úradom 

vlády 5000 sviečok. Aj na tomto príklade môžeme ukázať, že Facebook nielen informuje, 

vytvára vzťahy, ale má aj edukatívny charakter (https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.ne-

zavisle.osobnosti/). 

Podobne ako ostatné politické strany, ktoré sa dostali do parlamentu, aj SMER-SD (počet 

sledovateľov: 63 874) komunikovala so svojím publikom prostredníctvom Facebooku (81 prí-

spevkov počas obdobia od 10. 2. – 29. 2. 2020). Komunikácia bola založená najmä na budovaní 

https://www.instagram.com/dobra-volba2020/?hl=sk
https://www.instagram.com/dobra-volba2020/?hl=sk
https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.ne-zavisle.osobnosti/
https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.ne-zavisle.osobnosti/
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imidžu volebného lídra strany Petra Pellegriniho. Prostredníctvom sérií videí ho prezentovali ako 

zodpovedného lídra s politickými skúsenosťami. Témy, ktoré sa najčastejšie objavovali v prí-

spevkoch, boli nasledujúce: 13. dôchodky, zvýšenie rodinných prídavkov, istanbulský dohovor.  

Príspevky boli venované aj priamym prenosom z tlačových konferencií bývalého premiéra 

a ďalších členov tejto politickej strany. Príspevky strany SMER-SD boli aj o ich konkurentoch, 

v ktorých zosmiešňujúcou formou poukazovali na situácie alebo vyjadrenia jednotlivých poli-

tikov. Príkladom bola aj online hra, ktorú zverejnili na Facebooku, kde úlohou hráča je zachrániť 

dôchodky rodičov pred Andrejom Kiskom.  

Texty v príspevkoch sú rôznorodé, v niektorých sú len popisom vizuálu alebo videa, 

niektoré sú dlhé a sú vyjadrením k aktuálnym témam. Podobne ako u konkurentov, komunikácia 

na Facebooku bola aktívnejšia ako na Instagrame (https://www.facebook.com/pg/smersd/-

posts/?ref=page_internal). 

Medzi najaktívnejšie strany na Facebooku patrí politická strana SME RODINA (počet 

sledovateľov: 117 000). V rámci sledovaného obdobia mala až 115 príspevkov. Okrem klasic-

kých príspevkov, ktoré sa týkali predvolebných stretnutí s voličmi, uverejňovanie prieskumov, 

upútavky na diskusné relácie s kandidátmi na poslancov, boli pre túto stranu typické živé vy-

sielania. Zobrazovali tlačové konferencie a vyhlásenia k aktuálnemu dianiu. Témy, ktoré strana 

SME RODINA najčastejšie prezentovala, boli nájomné byty, migrácia. Podobne ako iné strany, 

vyzývali ľudí, aby svoju podporu vyjadrili použitím rámu SME RODINA na profilových fot-

kách. Facebook umožňuje komunikáciu s inými politickými subjektmi a dokáže mať aj sociálny 

rozmer. Túto možnosť využili aj v SME RODINA a vyzvali Petra Pellegriniho, aby z rezervy 

vlády uhradil  liečbu štyrom  deťom so svalovou atrofiou. 

Texty príspevkov boli stručné a zrozumiteľne popisovali komunikačné posolstvo. 

V príspevkoch prevažovali videá a obrázkové upútavky na predvolebné diskusie 

(https://www.facebook.com/pg/HnutieSmeRodina/posts/?ref=page_internal). 

Aktívnou stranou na Facebooku bola aj koalícia strán PS SPOLU. Každá politická strana 

v rámci tejto koalície mala vlastný profil. Na profile politickej strany PROGRESÍVNE 

SLOVENSKO (počet sledovateľov: 39 176) bolo uverejnených od 10. 2. – 29. 2. 2020  celkovo 

22 príspevkov. Tieto príspevky boli podobné, ako mala strana na Instagrame. Prostredníctvom 

statusov prezentovali svoju predvolebnú kampaň po Slovensku, zverejňovali ukážky z politic-

kých diskusií, v ktorých mali svojich zástupcov, alebo predstavovali svoj volebný program „Bod 

https://www.facebook.com/pg/smersd/-posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/smersd/-posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/HnutieSmeRodina/posts/?ref=page_internal
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zlomu“. Na profile boli zdieľané aj statusy z profilu lídra tejto strany Michala Trubana. Súčasťou 

príspevkov boli aj propagačné videá, ktoré prezentovali odborníkov strany a témy ako školstvo, 

klimatické zmeny, boj proti fašizmu a apel, aby išli ľudia voliť. Texty sú výstižné, jednoduché. 

Niektoré príspevky si však vyžadovali objasniť situáciu, preto boli texty dlhšie. Facebook na 

rozdiel od Instagramu dáva väčší priestor na zdieľanie názorov a postojov. 

(https://www.facebook.com/pg/ProgresivneSlovensko/posts/?ref=page_internal). 

Politická strana SPOLU (počet sledovateľov: 28 530) patrila medzi najaktívnejšie strany 

na Facebooku, počas sledovaného obdobia mala 134 príspevkov. Vo svojich príspevkoch pred-

stavovala svojich kandidátov na poslancov a prostredníctvom tlačových konferencií z NR SR, 

vyjadrovala svoj názor k aktuálnemu dianiu. Ich cieľom bolo spolu so stranou PROGRESÍVNE 

SLOVENSKO, že v rámci kampane navštívia každé mesto a obec. Práve komunikáciou na 

Facebooku pravidelne informovali cieľovú skupinu, ako sa im tento záväzok darí naplniť. 

Zaujímavý formát pre cieľovú skupinu bol aj „celý deň naživo s Miroslavom Beblavým“, ktorý 

zobrazoval posledný deň kampane pred voľbami s lídrom strany. Netradičné bolo aj video o zne-

čistení životného prostredia, kvôli ktorému zomrie každý rok minimálne 8500 ľudí. Počas 

volebného moratória zverejnili aj zaujímavé video breptov predstaviteľov strany, ktoré vznikli 

pri nakrúcaní propagačných videí: „Kampaňovať je už zakázané, ale srandu si zo seba robiť 

môžeme!“  

Príspevky na profile boli najmä formou videa a živých vstupov. V rámci komunikácie na 

Facebooku využívali jasné formulácie s rôznou dĺžkou textu. 

(https://www.facebook.com/pg/stranaspolu/community/?ref=page_internal) 

Intenzívnu komunikáciu na Facebooku mala aj politická strana SAS (počet sledovateľov: 

123 000).  Za obdobie od 10. 2. – 29. 2. 2020 uverejnila 107 príspevkov. Ako jedna z mála poli-

tických strán využila komunikačný nástroj apel, aby sa ľudia zúčastnili volieb: napr. pripo-

menutím, dokedy si možno vybaviť volebný preukaz alebo zdôraznenie dôležitosti každého hla-

su voliča. Okrem bežnej agendy v rámci komunikácie na Facebooku, akou boli upútavky na 

diskusné relácie, mapovanie predvolebnej kampane alebo prezentácia úspešných aktivít strany, 

pravidelne uverejňovali tzv. podcasty (zvukový záznam na intranete) s lídrom a ďalšími odbor-

níkmi strany. Pokiaľ ide o témy, zamerali sa najmä na oblasť financií, školstva a zdravia. Okrem 

volebných propagačných videí uverejňovali aj ukážky z politických diskusií, ktorých sa ako 

strana zúčastnili. Texty v príspevkoch boli výstižné, alebo prinášali aj rozsiahlejšie názory, ktoré 

https://www.facebook.com/pg/ProgresivneSlovensko/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/stranaspolu/community/?ref=page_internal
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sú typické pre túto sociálnu sieť. Súčasťou príspevkov boli aj kvalitné fotografie a obrázky 

(https://www.facebook.com/pg/stranasas/community/?ref=page_internal). 

Komunikáciu na Facebooku využila pred voľbami aj strana ZA ĽUDÍ (počet sledo-

vateľov: 17 912). Prostredníctvom svojho profilu uverejnila počas sledovaného obdobia 114 prí-

spevkov. Podobne ako u konkurentov prostredníctvom statusov predstavovala svoj volebný 

program, napríklad formou podcastov s odborníkmi zo strany na danú problematiku, zachytávala 

atmosféru s voličmi po celom Slovensku, jednotliví aktéri sa vyjadrovali prostredníctvom 

briefingov k aktuálnej situácii na Slovensku. Prostredníctvom komunikácie na Facebooku strana 

Za ľudí v porovnaní s Instagramom intenzívnejšie komunikovala so svojou cieľovou skupinou. 

Aj v rámci komunikácie na Facebooku sa snažila priniesť dôležité informácie aj o kompromitu-

júcom  videu, na ktorom bol údajne Andrej Kiska, líder tejto strany. Podobne ako Instagram, aj 

Facebook môžu politické strany využiť v rámci svojej krízovej komunikácie. Netradičným 

formátom v rámci kampane bola aj súťaž, určená študentom, v ktorej mali posielať fotografie 

zobrazujúce katastrofálny stav niektorých slovenských internátov. Po vyhodnotení súťaže boli 

tieto fotografie prezentované bývalej ministerke školstva. Aj v tomto prípade môžeme vidieť 

zaujímavé prepojenie s cieľovou skupinou, ktorú politická strana motivovala vytvárať vlastný 

obsah nielen na sociálnych sieťach.  

Väčšina príspevkov strany ZA ĽUDÍ mala formu videa. Texty boli zrozumiteľné, komu-

nikáciu na Facebooku využila strana najmä na prezentáciu svojich názorov a hodnôt v rôznych 

oblastiach: školstvo, zdravotníctvo, boj s korupciou, enviromentalistika, súdnictvo a iné.  Podob-

ne ako na Instragrame, aj na Facebooku bola zverejnená podpora mnohých opinion lídrov, napr. 

Iveta Radičová (bývalá premiérka) alebo Ivan Mikloš (bývalý minister financií) 

(https://www.facebook.com/pg/zaludisk/posts/?ref=page_internal). 

Aj SNS (počet sledovateľov: 83 025) komunikovala počas analyzovaného obdobia inten-

zívne so svojou cieľovou skupinou. Na Facebooku uverejnila 78 príspevkov. Väčšina z nich bola 

spojením fotografie alebo obrázku s textom. Texty boli rozsiahlejšie, politická strana využila ten-

to komunikačný nástroj na vysvetlenie svojich názorov a hodnôt. Zverejnené boli aj videá 

z tlačových konferencií lídra Andreja Danka, prezentácie výsledkov práce za predchádzajúce 

štvorročné obdobie vo vláde, komunikácia úspechov v oblasti školstva a ukážky z predvolebných 

diskusií. SNS využila Facebook aj na kritiku politickej kultúry poslancov PS SPOLU, ktorí 

https://www.facebook.com/pg/stranasas/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/zaludisk/posts/?ref=page_internal
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blokovali mimoriadnu schôdzu svojským spôsobom (https://www.facebook.com/stranasns/-

posts/). 

Politická strana DOBRÁ VOĽBA bola okrem Instagramu aktívna aj na Facebooku 

(počet sledovateľov: 7 333). Počas analyzovaného obdobia uverejnila 56 príspevkov, ktoré sa 

zamerali primárne na oboznámenie cieľovej skupiny s predvolebnými diskusiami, ktorých sa 

zúčastnili členovia tejto politickej strany. V rámci komunikácie na Facebooku mapovali svoju 

kampaň na rôznych miestach Slovenska a zverejňovali správy z regiónov. Vo svojich videách sa 

zamerali najmä na témy: zdravotníctvo, sociálna politika, poľnohospodárstvo. Svoju cieľovú 

skupinu vyzvali k vyjadreniu podpory DOBREJ VOĽBE v kampani vo voľbách do NR SR, tým 

že si nastavia ich FB rámik. Vo svojich príspevkoch využívali vytvorené obrázky, fotografie, 

vlastné videá, ale aj ukážky z diskusných relácií. Väčšina textov bola stručná, s jednoducho 

formulovanými myšlienkami. Príspevky, ktoré mala táto politická strana na Instagrame, boli 

súčasťou aj Facebook komunikácie (https://www.facebook.com/pg/dobravolba2020/posts/). 

So svojou cieľovou skupinou komunikovalo na Facebooku aj KDH (počet sledovateľov: 

15 275). Celkovo malo počas sledovaného obdobia od 10. 2. – 29. 2. 2020  86 príspevkov, tzn. 

že komunikácia na Facebooku bola intenzívnejšia ako na ich Instagrame. Zaujímavým prvkom 

v komunikácii na Facebooku boli aj videá, v ktorých strana predstavovala svojich kandidátov na 

poslancov. Videá mali neformálny charakter, kandidáti predstavovali úspechy svojej práce, 

vlastné hodnoty, ale aj ciele do budúcnosti. Na Facebooku KDH bola zverejnená aj podpora ich 

politickej strane známymi osobnosťami, napr. primátorom Trenčína alebo predsedom Bansko-

bystrického samosprávneho kraja. Prostredníctvom Facebooku strana  komunikovala aj  pozván-

ky na predvolebné stretnutia, mapovala atmosféru na stretnutiach s voličmi a zverejňovala ukáž-

ky z predvolebných diskusií. Texty v príspevkoch boli kratšie a výstižné. V porovnaní s komu-

nikáciou na Instagrame, bola komunikácia na Facebooku živšia, prinášala aktuálnejší obsah, 

a využívala viac videí (https://www.facebook.com/krestanskidemokrati/). 

Príspevky politických strán MKÖ-MKS a ĽSNS sme v práci neanalyzovali preto, že 

sme počas tvorby analýzy nenašli profil tejto strany na Facebooku. Na webovej stránke MKÖ-

MKS nebol aktívny prelink na ich Facebook, aj napriek tomu, že  majú ikonku tejto sociálnej 

siete uvedenú na webovej stránke. Na webovej stránke ĽSNS, nemajú uvedený profil na túto 

sociálnu sieť. 

 

https://www.facebook.com/stranasns/-posts/
https://www.facebook.com/stranasns/-posts/
https://www.facebook.com/pg/dobravolba2020/posts/
https://www.facebook.com/krestanskidemokrati/
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Ako by mala politická strana efektívne komunikovať na sociálnych sieťach  

Na základe teoretických poznatkov a analýzy príspevkov politických strán na Faceboku 

a Instagrame sme vypracovali pre politické strany  na  dosiahnutie efektívnej komunikácie na 

sociálnych sieťach 10 odporúčaní: 

1. Počas kampane vytvárajte na sociálnych sieťach zaujímavý obsah, ktorým oslovíte vašu 

cieľovú skupinu. Prineste im zaujímavé štatistiky a informácie zo zahraničnej a domácej 

politiky, predstavte im vaše netradičné riešenia problémov, ktoré už priniesli výsledky.  

2. Vytvorte si vlastný komunikačný plán, v ktorom si definujete načasovanie a obsah prí-

spevkov. Aj tu platí pravidlo, čím aktuálnejšie informácie zdieľate, tým budete mať väčší 

úspech.  

3. Budujte na sociálnych sieťach nielen imidž lídrov strany. Sociálne siete dávajú priestor 

budovať svoje meno aj iným kandidátom. Komunikácia je tak živšia a prináša rôzno-

rodosť tém aj názorov. Na prezentáciu lídra strany sa odporúča vytvoriť na sociálnej sieti 

samostatný profil. 

4. Nezabudnite aj na dôležitosť formy príspevkov. Medzi najobľúbenejšie príspevky zara-

ďujeme práve videá, živé vstupy, ktoré pôsobia na viaceré zmysly a  majú emočný náboj. 

Na komunikáciu informácií a dát odporúčame infografiku, ktorá jednoduchou vizuálnou 

cestou zobrazí aj náročné témy. Veľký dôraz sa kladie aj na výber kvalitných fotografií 

a obrázkov, ktoré podčiarknu profesionalitu vašich príspevkov.  

5. Prineste vášmu publiku príbeh vašej strany. Podobne, ako pri propagácii produktov je 

dôležité ľudom odovzdať emóciu. Ukážte im, ako vyzerá bežný deň vašej strany, podeľte 

sa s cieľovou skupinou o vaše úspechy, prezentujte im vašich odborníkov. Jednoducho, 

dovoľte im nahliadnuť za „oponu vašej strany“. Vaši sympatizanti sa budú môcť cítiť ako 

súčasť vašej strany. 

6. V príspevkoch formulujte svoje myšlienky stručne a výstižne. Vyvarujte sa zložitých vet-

ných konštrukcií, gramatických chýb, odborných výrazov a cudzích  slov.  

7. Spýtajte sa vašej cieľovej skupiny na názor a urobte ich spolutvorcami vášho obsahu. 

Prostredníctvom ankety a súťaží na sociálnych sieťach môžete získať dôležitú spätnú 

väzbu, ktorá môže byť podnetom pre ďalšie aktivity strany. Zaujímavým zdrojom infor-

mácií je aj analýza „komentov“ pod jednotlivými príspevkami. 
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8. Nezabúdajte na humor a kreativitu. Podobne ako v reklame, aj v komunikácii na sociál-

nych sieťach vás tieto dva aspekty dokážu odlíšiť od konkurencie a zaujať čo najväčší 

počet voličov. Pod humorom však nechápeme osobné útoky a nepravdivé zosmiešňova-

nie konkurencie. 

9. Zohľadnite špecifiká rôznych sociálnych sietí. Pri tvorbe príspevkov zvoľte vhodne výber 

sociálnej siete. Každá sociálna sieť má iný charakter, obsahové zameranie a publikum. 

Napríklad Instagram je zameraný na vizuálnu stránku, Facebook umožňuje zdieľať 

a vysvetliť cieľovej skupine svoje myšlienky, postoje a hodnoty. 

10.  Vytvárajte si s cieľovou skupinou vzťah nielen pred voľbami. Komunikujte so svojím 

publikom pravidelne a celoročne. Prezentujte výsledky vašej práce, oboznamujte ich 

s vašimi plánmi a názormi na jednotlivé oblasti. Sociálne siete sa tak môžu stať komu-

nikačným nástrojom a zrkadlom, ako politické strany napĺňajú svoje predvolebné 

predsavzatia. 

 

Záver 

Na základe výsledkov štúdie sme dospeli k týmto záverom: Možno konštatovať, že počet 

získaných hlasov vo voľbách nie je priamo úmerný kvantite digitálnych PR výstupov daných 

politických subjektov, čo vyplýva z porovnania umiestnenia politických strán vo voľbách s poč-

tom PR výstupov daných politických subjektov. Kvantita PR výstupov teda nemá priamy súvis 

s volebným výsledkom, napriek tomu môžeme vidieť, že politické strany, ktoré sa umiestnili na 

prvých dvoch priečkach, vo voľbách využívali PR výstupy v porovnaní s ostatnými stranami 

pomerne frekventovane. Je teda jasné, že PR nástroje plnia dôležitú úlohu v politickom marke-

tingu, ale musia sa správne dopĺňať s ostatnými prvkami komunikačného mixu. 

Ďalším záverom, plynúcim z našej kvantitatívnej analýzy je, že ako primárny komuni-

kačný kanál PR výstupov v digitálnom prostredí politické subjekty využívajú svoje internetové 

stránky. Na základe kvantitatívnej analýzy v sledovaných komunikačných kanáloch vidíme, že 

pri všetkých politických stranách je najväčší výskyt PR výstupov práve na ich vlastných inter-

netových stránkach. Navyše, aj ďalšie z PR výstupov politických strán v iných komunikačných 

kanáloch odkazovali na vlastné internetové stránky politických strán. Z týchto dôvodov môžeme 

označiť vlastné internetové stránky politických strán za primárny komunikačný kanál. 
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Vidíme, že problematika digitálneho PR v politickej komunikácii je naozaj rozsiahlou 

témou, ktorá naberá na dôležitosti s čoraz väčšou penetráciou internetu medzi obyvateľstvo. Aj 

preto môžeme predpokladať, že s digitálnymi PR nástrojmi sa budeme v politických kampaniach 

stretávať stále viac. Bude však aj Slovensko patriť medzi krajiny, kde nové trendy v oblasti mar-

ketingovej komunikácie a najmä PR budú nasadzované rovnako rýchlo v politickom marketingu 

ako v komerčnom sektore? Tu sa môžeme len domnievať, že veľkú úlohu tu bude zohrávať 

pripravenosť odborníkov, ktorí sa v politických stranách na Slovensku venujú príprave kampaní.   

Domnievame sa, že práca splnila analytickú časť problematiky a tvorí dobrý základ pre riešenie 

ďalších otázok, ktoré  súvisia s využívaním nástrojov PR v politických stranách v predvolebnom 

období, predovšetkým v digitálnom prostredí. 

 

 

Prieskum 

V rámci štúdie využitie PR nástrojov v predvolebnej kampani 2020 bolo cieľom nášho 

prieskumu zistiť, do akej miery kandidujúce politické strany dokázali využiť mediálny priestor, ktorý 

sa stranám ponúka v súvislosti s tlačovými konferenciami, pričom do úvahy sme brali relevantné 

politické strany, teda tie, u ktorých bola reálna šanca, že sa na základe výsledkov volieb dostanú do 

Národnej rady Slovenskej republiky. Zisťovali sme, či politické strany dostatočne využili tlačové 

konferencie, vysielané nadregionálnou spravodajskou televíziou TA3 (január-február) televíziou na 

prezentáciu významných tém pre konkrétnu politickú stranu. Na základe výsledkov analýzy možno 

konštatovať, že najviac tento priestor ovládli vládnuce politické strany (čo sa týka početnosti tlačových 

konferencií). Vládnuce politické strany obsadzovali priestor podľa vlastnej sily v koalícii, hoci tlačové 

podujatia neboli nijako limitované.  Uskutočnili sa spravidla v priestoroch Národnej rady SR, ktoré sú 

k dispozícii koaličným aj opozičným stranám. Kým politická strana SMER-SD, ako vládnuca strana, 

zorganizovala 28 tlačových konferencií, vládnuca strana SNS 17 tlačových konferencií, tretí vládnuci 

subjekt MST-HÍD zorganizoval 6 tlačových konferencií. Z týchto faktov sa dá odvodiť konštatovanie, 

že ktorá strana, má najviac ministerstiev, má aj najviac tém, ktoré môže prezentovať na verejnosti. 

Témy, ktorým sa vládnuce strany venovali, boli spravidla orientované na to, čo strany dosiahli a čo 

urobili pre obyvateľov Slovenska vo zverených rezortoch. Častou témou bola aj doprava, čo však 

súviselo so štrajkom dopravcov, ktorí sa snažili v politicky napätom období dosiahnuť pre seba čo 

najviac výhod. Opozičné strany zorganizovali podstatne menej tlačových konferencií, najviac strana 
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OĽANO, ktorá ich zorganizovala 5, ale je potrené povedať, že sa orientovala na témy, ktoré zrejme 

najviac trápili spoločnosť – politika, najmä opozícia, spravodlivosť, boj proti korupcii. 

Zisťovali sme aj skutočnosť, či lídri politických strán dostatočne využili priestor tlačových 

konferencií na prezentáciu. Na základe faktov možno konštatovať, že ho využili dostatočne. Aj keď 

paradoxne, najviac ho využili lídri opozičných strán, aj keď zorganizovali oveľa menej tlačových kon-

ferencií ako vládnuce strany. Boris Kollár vystúpil na jednej tlačovej konferencii, ale strana SME 

RODINA pripravila v našom súbore len jednu tlačovú konferenciu, čiže podiel je 100 %. Richard Sulík 

zo SAS vystúpil na 5 zo 6 tlačových konferencií, čo predstavuje podiel 83,33 %, rovnako Igor Matovič 

vystúpil na 4 z 5 tlačových konferencií, čo predstavuje rovných 80 %. Predseda jednej z vládnucich 

strán Slovenskej národnej strany Andrej Danko, zo 17 tlačových konferencií vystupoval na 11, čo 

predstavuje 64,70 %. Líder strany SMER-SD Peter Pellegrini využil priestor tlačových konferencií na 

komunikáciu posolstiev svojej politickej strany, keď z 28 tlačových konferencií svojej strany, vystu-

poval na 16 z nich, čo je 57,14 % . Na základe výsledkov volieb však možno konštatovať, že tento 

ukazovateľ sa čiastočne potvrdil. 

Z analýzy vyplynul aj fakt, že politické strany sa na tlačových konferenciách nesústredili na 

politické útoky, aj keď na vzorke vybraného súboru nechýbali. Najvyšší podiel v percentách mala 

strana SME RODINA – 25 %, Za ľudí 23 %, OĽANO 21 %, MOST-HÍD 20 %, SNS 17 %, SAS 12 

% a strana SMER-SD 11 %. Na konci tohto poradia sú vládnuce strany, čo len potvrdzuje, že 

vládnuce strany sa sústredili najmä na prezentáciu tém, ktoré sa dotýkali dosiahnutých riešení na 

konkrétnych, pridelených ministerstvách.  

V štúdii sme ďalej zistili, že politické strany pred voľbami 2020 intenzívne využívali na 

komunikáciu so svojimi potenciálnymi voličmi aj sociálne siete Facebook a Instagram ako dô-

ležitú súčasť svojej marketingovej stratégie. Sledovali sme príspevky na profiloch  politických 

strán, ktoré dosiahli vo voľbách 2020 viac ako 3 %. Následne sme príspevky obsahovo i for-

málne analyzovali, zaujímal nás aj počet sledovateľov na profiloch.   

Potvrdilo sa nám, že Instagram a Facebook plnia významnú úlohu hlavne pri vytváraní 

vzťahu s cieľovou skupinou, lebo dávajú možnosť spätnej väzby a vzbudzujú vo voličovi dojem, 

že aj on má možnosť ovplyvňovať spoločenské a stranícke dianie. Ukázalo sa, že vo voľbách 

boli úspešnejšie tie strany, ktoré do predvolebnej kampane zapájali čo najviac ľudí. 

Prišli sme k záveru, že sociálne siete sú vhodným nástrojom  pri vytváraní imidžu jednot-

livých strán a ich osobností, pričom je dôležité, aby politická strana prezentovania nielen lídra, 
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ale dala priestor aj iným osobnostiam, odborníkom, čím poskytuje svojmu „publiku“ tematickú 

a názorovú rôznorodosť.   

Facebook a Instagram plnili v predvolebnom období aj informačnú funkciu. Prostred-

níctvom nich strany oboznamovali s volebnými programami, s plánmi v jednotlivých oblastiach, 

ako je zdravotníctvo, školstvo, financie, súdnictvo, zahraničná politika, životné prostredie, so-

ciálna oblasť a iné. Dominantnou témou v posledných voľbách  bol hlavne boj s korupciou. 

Zistili sme aj nedostatky, napr. keď politické strany využívali sociálne siete na „podpásovú“ 

kritiku a zosmiešnenie politických konkurentov.   

Príspevky na sociálnych sieťach boli rôznorodé. Najúspešnejšie boli videá, úryvky z te-

levíznych diskusií, živé prenosy z tlačových besied, ale aj  fotografie, obrázky a infografika. 

Medzi najsledovanejšie patrili tie, ktoré využili v spracovaní obsahu a formy kreativitu a netra-

dičnosť, napr. online hra, v ktorej úlohou hráča je zachrániť dôchodky rodičov, alebo emočne 

nabitá štatistika, že na Slovensku zomiera až 5000 ľudí na tzv. odvrátiteľné úmrtia a spomienky 

na týchto ľudí zapálením 5000 sviečok pred úradom vlády. Za kreatívne považujeme aj eko-

logické  propagačné video, v ktorom politická strana sľubuje, že vysadí strom za každý jeden 

získaný hlas v parlamentných voľbách, alebo netradičný rozhovor Igora Matoviča so svojou dcé-

rou a mnoho ďalších... 

Analýzou príspevkov sme tiež zistili, že politické strany komunikovali s cieľovými sku-

pinami oveľa intenzívnejšie na Facebooku než na Instagrame. Jedným z dôvodov je fakt, že všet-

ky politické strany mali na svojich Facebook profiloch väčší počet sledovateľov, ako na 

Instagrame. Prekvapilo nás, že politické strany v menšej miere využívali štatistiky, dáta, priesku-

my. Za negatívum považujeme, že politické strany niekedy nezohľadnili špecifiká vybranej 

sociálnej siete (na Instagrame boli niektoré texty príliš dlhé). Odporúčali by sme ich zverejniť na 

Facebooku. 

Analýza uverejnených príspevkov sledovaných politických strán v predvolebnom období 

od 10. 02. do 29. 02. 2020 na Facebooku a Instagrame nás inšpirovala k tvorbe 10 odporúčaní 

ako účinne komunikovať na sociálnych sieťach, ktoré síce úspech vo voľbách nezaručia, ale 

môžu pomôcť pri aktívnom budovaní si vzťahu s cieľovou skupinou. 
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