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Úvod 

 

 

 Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK aj na konci tohto pre všet-

kých neočakávaného a z pohľadu pandémie COVID-19 náročného roka prichádza s úctyhodným 

19. pokračovaním série zborníkov štúdií pre otázky teórie a histórie reklamy a public relations – 

Reklama 19. Napriek skromnejšiemu počtu autorov a štúdií, zborník svojím obsahom nezaostá-

va za inými ročníkmi a prináša zaujímavý pohľad na tematicky rôznorodo orientované témy, kto-

ré majú potenciál zaujať nielen študentov, ale aj odbornú a laickú verejnosť.  

 Reklama, ako jeden z nástrojov marketingovej komunikácie, predstavuje fenomén schop-

ný prispôsobovať sa novým podmienkam a zmenám, ktoré ju vo väčšej či menšej miere ovplyv-

ňujú od jej vzniku až doteraz. Práve vďaka jej premenám, konfrontácii s novými podnetmi, ale 

aj kreativite, ktorá je jej vlastná, ponúka odborníkom v tejto oblasti neustále nové a zaujímavé 

podnety na skúmanie a analýzy starších, ale aj vysoko aktuálnych ešte neprebádaných aspektov. 

Výzvy, pred ktoré reklama stavia všetkých svojich priaznivcov i odporcov, sú zárukou nevyčer-

pateľného potenciálu ďalšieho výskumu.  

 V aktuálnom vydaní zborníka sa čitateľ môže zoznámiť s jedným z ikonických atribútov 

reklamy „príbehom“. Autor P. Horňáka ponúka pohľad na „príbeh“ ako nástroj reklamnej komu-

nikácie, ktorý analyzuje z hľadiska jeho využitia naprieč spektrom komunikačných nástrojov, 

pričom zohľadňuje dobu, v ktorej samotné reklamné posolstvo vzniklo, a upozorňuje na špecifi-

ká jeho uplatnenia v marketingovej praxi. Štúdia V. Konečnej analyzuje kultúru prejavov v te-

levíznom vysielaní a jej dôležitosť pre formovanie a rozvoj kompetencií divákov v oblasti jazy-

kovej kultúry aj pri budovaní mena samotného média, resp. osobnosti ako nositeľa jazykových 

a prezentačných zručností. M. Banyár svoju pozornosť sústredil na význam písma a typografie 

v oblasti marketingovej komunikácie a čitateľom prináša množstvo zaujímavých informácií 

a príkladov využitia rôznych typov písma v marketingovo-komunikačnej praxi. Na aktuálnu si-

tuáciu najmä v oblasti propagácie liečiv reaguje štúdia Marketing v zdravotníctve, ktorej autor-

kou je D. Vunhu, a G. Kosibová prináša v poslednej časti série svojich štúdií venovaných propa-

gácii alkoholických nápojov pohľad na etické aspekty spojené so šírením tohto typu posolstiev. 

Napriek rôznorodosti obsahového zamerania štúdií, všetky spája nielen marketingová 

komunikácia v zmysle všeobecného chápania odboru, ale aj záujem pracovníkov katedry o skú-

manie reklamy ako fenoménu, ktorý si v komunikácii spoločnosti vydobyl svoje stabilné a silné 

postavenie. 

 

 

 

Tatiana Deptová  
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Príbeh ako nástroj reklamy II. 

A story as an advertising tool II. 

 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 

 

 

Pôsobenie príbehu v tlačených a tlačových propagačných prostriedkoch 

 

 “Když nemáte k dispozici žádný příběh, který by mohla fotografie 

 ilustrovat, bývá dobré použít jako hlavní motiv výrobek”. 

David Ogilvy 

 

Abstrakt:  Prvá časť štúdie „Príbeh ako nástroj reklamy“ hľadala základné definície, znaky 

a funkcie príbehu. Následne ich zasadzovala do celkového rámca marketingovej komunikácie. 

Súčasne skúmala prítomnosť príbehu v krátkych, no najúčinnejších reklamných textoch (titulky, 

slogany, názvy). Táto druhá časť sa pokúša nájsť miesto príbehu v tlačených (letáky, plagáty, 

kalendáre...) a tlačových propagačných prostriedkoch (primárne v inzerátoch). Predstavuje 

a hodnotí postupne prítomnosť príbehu vo vybraných prostriedkoch, vrátane autorovej vlastnej 

tvorby. Cieľom štúdie je nielen analýza, ale aj snaha o inšpiráciu tvorcov. 

 

Kľúčové slová: príbeh, reklama, dej, rozprávanie, tlačové a tlačené propagačné prostriedky, 

leták, plagát, inzerát 

 

Abstract: The first part of the study "Story as an advertising tool" looked for basic definitions, 

characters and functions of a story. Subsequently, it put them into the overall framework of 

marketing communication. At the same time, she researched the presence of the story in short 

but the most effective advertising texts (headlines, slogans, titles). This second part tries to find 

the place of the story in printed (leaflets, posters, calendars ...) and print promotional means 

(primarily in advertisements). It gradually presents and evaluates the presence of a story in 

selected means, including the author's own work. The aim of the study is not only the analysis 

and its results, but also the effort to inspire the creators. 

 

Keywords: story, advertising, craic, telling, print and printed promotional materials, flyer, 

poster, advertisement 

 

 

Úvod 

V predošlej štúdii sme sa snažili nájsť základnú charakteristiku príbehu, jeho definície, 

znaky, princípy a funkcie, ale aj ich zaradiť do celkového rámca marketingovej komunikácie 
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(MK). Súčasne sme skúmali opodstatnenie príbehu v najúčinnejších krátkych reklamných tex-

toch (titulky, slogany, názvy). 

Za príbeh takto považujeme primárne udalosť, ktorá sa odohráva v konkrétnom čase 

a priestore a spája okrem chronologického postupu často aj logický postup. Charakterizovaný je 

predovšetkým troma komponentmi. Sú nimi dej, hrdina príbehu a rozprávanie. Jeho základnou 

funkciou je dorozumievacia, resp. upevňujúca funkcia, potrebná pre zapamätanie si potrebných 

skutočností, ale aj zábavná a ďalšie. Medzi princípy by mohla patriť originalita po stránke 

obsahu i formy, aktuálnosť pre recipienta a niektoré ďalšie. Príbeh sa vyskytuje vo všetkých 

epických, ale aj v lyrických literárnych žánroch, ale stretávame sa s ním aj v iných druhoch 

umenia (obraz, socha, pieseň). 

Naša definícia príbehu by znela takto: Príbeh je verbálnou, resp. písanou, filmovou 

a pod. formou vyrozprávaná príhoda, udalosť spájaná spravidla chronologicky zostaveným 

dejom. Vždy má svojho hrdinu a patrí k základným prostriedkom ľudskej komunikácie, ale aj 

vzdelávania, či zábavy. 

Pre našu prácu je však dôležité, že ak je príbeh aj základným prostriedkom pre naše 

zapamätanie si skutočnosti, dokonca pre naše dorozumievanie, tak je aj základným prostriedkom 

aj pre efektívne pôsobenie v reklame.  

Predmetom tejto druhej časti je príbeh v tlačených a tlačových propagačných prostried-

koch. Cieľom je nájsť tu miesto príbehu a charakterizovať jeho efektívne využitie v konkrétnych 

prostriedkoch. Množstvo príkladov slúži inšpirácii, ktorú možno ďalej rozvíjať...  

Základnou hypotézou ostáva teda tvrdenie, že príbeh je významným nástrojom reklamy 

vo všetkých jeho podobách, v tomto prípade konkrétne v uvedených tlačených a tlačových 

propagačných prostriedkoch. Je spojujúcim prvkom prostriedku, ktorému pomáha komunikovať, 

t. j. informovať o potrebnej skutočnosti (tovare, akcii, myšlienke...) určenú cieľovú skupinu. 

Súčasne príbeh zvyšuje schopnosť zapamätať si výpoveď a tým aj pozitívne ovplyvniť vzťah 

verejnosti k nej. 

Ako metódy nášho výskumu sme použili predovšetkým obsahovú analýzu reklamných 

prostriedkov a kvantitatívnu metódu dotazníku. Ten sme adresovali predovšetkým slovenským 

a českým študentom marketingovej komunikácie, keďže je predpoklad, že v uvedenej 

problematike by sa mali orientovať spoľahlivejšie ako bežní respondenti. 

Na záver poznámka k vybraným príkladom. Keď píšem alebo prednášam o reklame, tak 

sa stretávam často s dvojakou reakciou recipientov. Ak hovorím viac o teoretických postulátoch 

známych svetových autorov a sprostredkujem im ukážky ich práce, tak poslucháči pozerajú, že 

to si môžu nájsť sami a nech im ukážem sám čo viem... No a keď im ukazujem svoje veci, ktoré 

som robil v praxi, tak zasa mnohí pozerajú, že sa neskromne vyťahujem. Preto som aj v tejto 

štúdii kombinoval „svetové“ teoretické postuláty a ukážky aj so svojimi vlastnými prácami, 

 zásadami, resp. definíciami,1ktoré som na ich základe formuloval...  

 
1  Definície niektorých tlačových propagačných prostriedkov som vybral zo svojho tretieho slovníka reklamných 

pojmov „Nová abeceda reklamy“. Úmyselne ich neuvádzam pri všetkých, ale len tam, kde je to potrebné pre kontext 

s témou príbehu. 
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A ešte jedna poznámka. Aj menej pozorný čitateľ si všimne, že v štúdii sú použité často 

ilustrácie Zdeňka Buriana. Áno, je tomu tak. Je to neobjektívne, ale je to moje úprimné vyznanie 

majstrovi. Jeho pravekí ľudia, Indiáni, zlatokopi, kovboji nás sprevádzali cestami našej mladosti. 

Tak, ako to spievajú v jednej piesni Greenhorn´s – „Díky za sny mistře Buriane...“ A to som tam 

ešte nestihol uviesť jeho svetovo uznávané kresby pravekých dinosaurov...  

 

 

Miesto príbehu v propagačných prostriedkoch 

Pre príbeh je typická forma rozprávania. Tak je tomu aj v reklame. Táto forma je evi-

dentná predovšetkým v „teplých médiách“ (rozhlas, TV...), kde hovorená forma má schopnosť 

vyššieho emocionálneho efektu. Treba si však uvedomiť, že aj z historického hľadiska bolo naj-

skôr tlačené slovo. Ak len neberieme do úvahy antických vyvolávačov... Ostatné masové médiá 

sa pridali so svojimi reklamnými celkami až neskôr. Bola to teda najskôr literatúra, ktorá bola 

a je na príbehu postavená, kým sa k nej v 17. storočí pridala masová tlač najskôr v Británii, 

Francúzsku a neskôr aj v ostatných krajinách Európy. Tlačené reklamné prostriedky, teda aj keď 

sú šírené „studenými médiami“ a majú skôr racionálny charakter, pôsobili na emócie čitateľov 

predovšetkým formou príbehov.  

 

 

 
 

Zdroj: Krátký, 1968, s. 58 
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Zdroj: autor 

 

 

Tento inzerát sme spomenuli už pri histórii príbehu. Je však isto vhodnou ilustráciou toho, 

že príbehy „žili“ v našich tlačových prostriedkoch dávno pred vznikom prostriedkov 

elektronických. Aj toho, že vhodne zvolený obraz, či titulok príbeh dokáže navodiť. Takmer        

70 % respondentov je toho dôkazom.  

 

Propagačný prostriedok a jeho primárne funkcie 

Uveďme si najskôr podstatu propagačného prostriedku, ktorá nám tiež priblíži prepojenie 

s príbehom: „prostředky propagační – výrazové prostředky reklamy, komunikační nástroje 

propagace, resp. reklamy šířené prostřednictvím médií. Vznikají konkretizací výpovědí do 

materiální podoby a mají za úkol přenést propagační informace subjektu cílovým skupinám tak, 

aby ovlivnili jejich pozornost, zájmy i potřeby s cílem přimět je k požadované akci...“2 

Naše heslo z Veľkého slovníka marketingových komunikácií určuje podobu propagač-

ného prostriedku a jeho úlohu. Príbuznosť je vo viacerých rovinách – či už sú to výrazové 

prostriedky ako komunikačné nástroje, alebo skutočnosť, že s propagovaným prostriedkom 

môžeme prežiť aj príbeh. Súčasne vyzývajú k akcii – vlastnému príbehu. 

 

 
2  Jurášková, Horňák, 2012, s. 181 – 182. 
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Zdroj: autor 

 

Vo výskume pred dvomi rokmi sme oslovili 400 respondentov s otázkou, ktorú funkciu 

reklamy považujú za primárnu. V kontexte s príbehom je zaujímavé, že ekonomickú funkciu 

respondenti veľmi nezdôrazňujú. Logicky na prvom mieste „víťazí“ spomenutá informatívna 

funkcia. A tá súvisí s príbehom isto najbezprostrednejšie..., ale porovnateľné sú aj ďalšie funkcie 

etická, estetická, zábavná.  

Vzhľadom na komunikatívnu funkciu príbehu v reklame je teda evidentné, že je spätá 

primárne s informatívnou funkciou reklamy. Informatívnu funkciu reklamy uprednostňuje pre-

važná väčšina respondentov. Súčasne je však zrejmé, že sa prostredníctvom príbehov aj učíme. 

Tu je evidentné prepojenie primárne so sociálnou reklamou a že sa prostredníctvom príbehov aj 

zabávame, tak to ukazuje spojenie so zábavnou funkciou reklamy. Pri funkcii informatívnej, ale 

aj vzdelávacej, či zábavnej  je pri tlačených prostriedkoch výhodná ich jednoduchá archivácia 

a následné použitie.  

 

Členenie propagačných prostriedkov 

„Propagační prostředky lze členit podobně jako propagaci, resp. reklamu podle: 1) pů-

sobení  na smysly – na zrak a sluch (propagační film, reklamní spot, videoreklama...), na zrak 

(billboardy, letáky, plakáty...), na sluch (rozhlasový spot, telemarketing...), na zrak v kombinaci 

s dalšími smysly – čich, chuť, hmat (parfémované propagační materiály, ochutnávky, vzorníky...) 

a pod. 2) způsobu  komunikace – interpersonání (direct mail, propagační přednáška...), masové 

(propagace v tisku, rozhlasu, televizi...), 3) místa působení (doma, na ulici, na míste prodeje...), 

4) intenzity působení (jednorázové, opakované...). Nejfrekventovenější je členění podle technické 

příbuznosti na tištěné, tiskové, zvukové, audiovizuální, prostorové, světelné a doplňkové 

propagační prostředky“.3 

 
3  Jurášková, Horňák, 2012, s. 181. 
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Z množstva členení propagačných prostriedkov bude pre naše spojenie s príbehom azda 

najvhodnejšie využiť frekventované členenie podľa technickej príbuznosti (na tlačené, tlačové, 

zvukové, audiovizuálne, priestorové, svetelné a doplnkové). Hoci príbeh si vieme predstaviť aj 

pri ostatných uvedených. Tlačené členenie je na prvom mieste evidentné podľa chronológie ich 

vzniku. Pod tlačenými propagačnými prostriedkami tu budeme chápať v tomto prípade aj 

tlačové, ktoré sú sprostredkované tou istou technikou, resp. produkciou. Je tomu tak pre 

zjednodušenie, keďže audiovizuálnym prostriedkom, v ktorých zohráva príbeh nepochybne hlav-

nú rolu sa budeme venovať v následnej samostatnej štúdii. 

Takže, či by sme z dvoch primárne frekventovaných členení použili členenie podľa 

pôsobenia na zmysly recipienta, resp. podľa technickej príbuznosti, prídeme k nasledovnému 

záveru: Pôsobenie na naše primárne zmysly zrak a sluch je mimoriadne účinné a vhodné pre 

zasadenie príbehu. Príbeh však nachádzame v značnej miere aj v tlačených či tlačových 

propagačných prostriedkoch. Ako „dôkaz“ nám môže pomôcť aj tvrdenie, že film nakrútený 

podľa knihy takmer nikdy nedosiahne jej kvalitu. A kniha je tlačená! 

 

Príbeh v tlačených propagačných prostriedkoch 

Tlačené propagačné prostriedky pôsobia predovšetkým na zrak prostredníctvom prie-

storu, resp. plochy potlačenej propagačnou výpoveďou. Členiť by sme ich mohli aj na prenosné, 

stabilné, farebné, čiernobiele a pod. Možnosť farebného pôsobenia obrazu s textom umocňuje 

možnosť neobmedzeného nákladu, dlhej doby uchovania informácií ale aj relatívne nízkych 

finančných nákladov.  

  

Špecifiká príbehu v tlačených propagačných prostriedkoch 

Prakticky pri všetkých uvedených prostriedkoch možno nájsť príbeh, či už je to v jeho 

najvlastnejšej podobe (predovšetkým v písanej), ale aj v skratke (fotografie, grafika...). Príbeh, 

ako sme už uviedli, je najúčinnejší v reklame, keď pôsobí na zrak a sluch súčasne (audiovizuálne 

propagačné prostriedky – film, TV, internet...), účinnosť tlačených prostriedkov je hneď na 

druhom mieste. Okrem toho, vo svete sa stále dáva najviac finančných prostriedkov na reklamu 

prostredníctvom tlače. Na Slovensku je to však od vzniku TV Markíza televízia, v ČR podobne 

so vznikom TV Nova. Zlom môže spôsobiť exaktné zmapovanie a porovnanie reklamy na 

internete, t. j. aj sociálnych sieťach. 

Príbehy v tlačených reklamných prostriedkoch majú množstvo výhod. Napriek tomu, že 

tlač radíme na rozdiel od teplých, emocionálne pôsobiacich médií (rozhlas, televízia, internet) 

medzi studené médiá, tak je to práve príbeh, ktorý môže pôsobiť na naše emócie efektívne aj tu. 

Okrem toho preberá príbeh aj ďalšie výhody tlačených prostriedkov: možnosť vrátenia sa k in-

formácii, dostupnosť v ľubovoľnom čase, primárne v čase oddychu, možnosť archivácie pro-

striedku a nižšie náklady na realizáciu.4 

Tellis hovorí o príbehu ako o prostriedku, ktorým možno spoľahlivo vzbudzovať emócie. 

Uvádza tiež, že sú situácie, keď je vhodnejšie racionálne podanie. Ale to je zasa v mnohých 

 
4  Podľa: Horňák, 2018, s. 157. 
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prípadoch nedostatočné. A tak uzatvára, že je vhodné podľa konkrétnej situácie striedať napr. 

racionálne predvedenie produktu s emocionálnym príbehom. Tá istá výhoda produktu môže byť 

podľa neho podaná rozličným spôsobom: argumentom, ukážkou, príbehom, dramatickým 

prístupom. Dramatický prístup vťahuje diváka do deja a záleží tu aj na argumentoch. Príbeh 

a ukážka ležia medzi týmito dvomi pólmi.5 

Uvádza tu aj príklad úspešnej tlačenej reklamy, ktorá pri podpore predaja cereálnych 

potravín Kellogg´s Crispix ponúkala tričká s autogramom moderátora Jay Lena. Súčasťou tu boli 

aj jeho vtipy. Napr.: „Že je v LA zima, poznáte podle toho, že se lidé v Beverly Hills nechávají 

vidět, jak nosí dva svetry uvázané kolem krku...“6 

Dramatický prístup ilustruje aj stavbou príbehu, kde kľúčovú rolu hrajú postava, zápletka 

a rozprávanie. Využitie komponentov podľa komunikačných foriem uvádza Tellis v tabuľke.7 

Naše komponenty (hrdina, rozprávanie a dej), ktoré sme zvolili ako kľúčové v predošlej štúdii, 

potvrdzujú jeho „vyprávění“ a postavy. Dej možno chápať isto aj v zmysle zápletky. 

   

KOMPONENTY 

Komunikační formy Vyprávění       Zápletka      Postavy 

Argument ano ne ne 

Ukázka ano ano ne 

Příběh ano ano ano 

Dramatický prístup ne ano ano 

 

Zdroj: Deighton, John, Daniel Romer, Johsh Mcqeen (1989) „Using Drama to Persuade“ 

Journal  of  Consumer Research 16.12.1989, 335 – 343 Copyright 1989, The University of 

Chicago Press. 

 

Ďalší benefit tlačených prostriedkov, resp. príbehov v nich uvádza aj Z. Křížek: „Príbehy 

majú ešte ďalšiu výhodu – nútia čitateľov dočítať až do konca. Avšak príbeh musí byť pri-

rodzený a produktové informácie a reklamné apely by ho nemali rušiť‟.8 Okrem toho však 

„reklamný príbeh“ odstraňuje prirodzenú selekciu, resp. odmietanie reklamy vôbec, či znižo-

vanie našej pozornosti voči reklamným apelom. Recipient môže zabúdať, že mu chce niekto 

niečo predať alebo mu to prestáva prekážať.  

Vo viacerých tlačených propagačných prostriedkoch možno využiť aj kreatívne metódy, 

ktoré ponúka dlhoročný praktik Vít Baloušek. Z jeho 36 námetov možno využiť vo forme 

príbehu viaceré, napr. 1, Produkt ako hlavný hrdina, 5, Paródia na reklamu atď. Niektoré z 

námetov dokonca označenie príbeh nesú už vo svojom označení: 2, Príbeh spokojného 

zákazníka, 3, Príbeh úspešného riaditeľa / majiteľa / pracovníka firmy, 26, Príbeh obyčajného 

 
5  Podľa: Tellis, 2000 s. 228 – 230. 
6  Podľa: Tellis, 2000 s. 228 – 230. 
7  Tellis, 2011, s. 229. 
8  Crha, Křížek, 2012, s. 102. 
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človeka.9 Uvedené čísla pred metódami vyjadrujú postupnosť dôležitosti námetov. A to, že tu 

nájdeme na prvých troch miestach príbeh priamo uvedený, tiež nebude náhoda. 

 

Prítomnosť príbehu v jednotlivých tlačených propagačných prostriedkoch 

K najfrekventovanejším tlačeným propagačným prostriedkom patrí leták, plagát, 

billboard, prospekt, brožúra, kalendár a katalóg. Za doplnkové tu považujeme priesvitky, po-

pisky, cenovky, nálepky, etikety, pohľadnice, známky, pečiatky, záložky, vlajky, vstupenky, jedál-

ne lístky, pivné tácky.10  Priesvitky, popisky, či cenovky, etikety a pečiatky zo zrejmých  dôvo-

dov vynecháme, aj keď v špecifických situáciách môžeme nájsť náznak príbehu i tu.  

 

Obal – tichý, nič nehovoriaci predavač11 

Medzi tlačené propagačné prostriedky však zaraďujem aj obal. Vieme, že obal predáva 

a že je iba málo tovaru, ktorý sa nedáva do obalu. Nemyslíme tým teraz celú oblasť packagingu, 

ale hlavne tlačené obaly tovaru, podľa ktorých sa orientujeme pri nákupe v predajni potravín, 

v hypermarkete, či v predajni hudobných diel, v kníhkupectve a pod. Stará známa pravda, že 

obal predáva, je stále aktuálna. Svedčia o tom aj výklady týchto predajní.  

 

        
 

Špecifickým druhom obalu je knižná obálka. Obal však môže obsahovať príbeh aj 

v grafickej podobe. Známy obraz pána Z. Buriána na mojej knižke Reklama bol doplnený v ko-

láži automatom na nápoj. Príbeh pravekých lovcov, ktorí zmenili svoj objekt útoku z jaskynného 

medveďa na Coca Colu, vyjadruje príbeh útoku na reklamu vo všeobecnosti. Po takmer desiatich 

 
9  Baloušek, 2011. 
10  Spracované podľa (preklad z češtiny): Jurášková, Horňák, 2012, s. 182.  
11  Podľa slov a publikácií ho takto nazýval Prachár.  
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rokoch, pri druhom vydaní knižky som zmenil značku za Pepsi, za jej dlhoročnú konkurenciu. A 

tak príbeh boja týchto dvoch gigantov pokračuje v príbehu aj tu. Vďaka za to patrí autorovi 

obálky, ale predovšetkým majstrovi Buriánovi.  

 

 
 

Zdroj: vnútorná strana obalu uvedenej publikácie 

 

Pekný príklad obálok kníh spravidla tiež so Zdeňkom Buriánom dokumentuje nová 

publikácia Michala Moravca „Reklama nakladatelství Toužimský a Moravec“. Publikácia však 

obsahuje aj novoročenky, drobné tlače, ponukové letáky, objednávacie lístky, plagáty či 

pohľadnice atď. z obdobia 1930 – 1949. Pri pohľade na texty spojené s obrázkami, príbehy 

v našej mysli spoľahlivo vyvstávajú... Stáva sa takto súčasne katalógom uvedených tlačových 

prostriedkov, čo je ďalší tlačový prostriedok reklamy, ktorý uvádzame nižšie. 

 

Leták – najfrekventovanejší tlačený propagačný prostriedok 

Najfrekventovanejším tlačeným prostriedkom sú však leták a plagát vo všetkých svojich 

variantoch...„leták – mimoriadne frekventovaný operatívny jednolistový tlačený prostriedok 

informatívneho, resp. ponukového charakteru menšieho formátu. Výhodou sú predovšetkým nízke 

finančné náklady, či jednoduchosť a rýchlosť výroby i distribúcie“.12 

 
12  Horňák, 2002, s. 182 
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Zdroj: Listový súbor politických propagačných materiálov 1978 – archív autora 

 

Historický leták, ktorý vyzýva občanov v roku 1947, aby volili komunistov. Sľubuje im 

slobodné voľby a porovnáva ich so Západom. Kto zažil tieto slobodné voľby, keď ste dostali do 

rúk volebné lístky a všetky ste museli povinne hodiť do urny, tak vie, aké slobodné boli. Kto išiel 

za plentu mal nepríjemnosti... Podobných letákov bolo v tomto období neuveriteľne veľa. 

S umením nesúviseli ani v najmenšom, stačí zájsť do Múzea obchodu v Bratislave, kde je toto 

obdobie smutné svojou absenciou kreativity a pravdivosti. Vyššie uvedené výhody tlačového 

propagandistického prostriedku v tomto prípade pôsobia dnes už viac humorne. Hrozivo pôsobili 

v päťdesiatich rokoch pre „nekomunistov“. 
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Zdroj: archív autora                                Zdroj: archív autora 

 

Druhý politický leták je z oblasti volebnej kampane strany SMER. Istotu, ktorú sľubuje 

R. Fico ľudia na Facebooku doplnili vlastným príbehom. Citátom Benjamina Franklina: Jediné 

istoty na tomto svete sú dane a smrť... Do komerčnej oblasti už patrí vedľajší leták, hoci jeho 

sociálny efekt je evidentný. Robil som ho pre psie geriatrikum, kde som opísal príbeh starnúceho 

psíka, ktorý prosí svojich majiteľov na letáku rečou svojich očí... Smutný príbeh psíka, ktorý 

žiada od svojho majiteľa, aby mu kúpil špeciálne psie geriatrikum som vsadil do inzerátu i letáku 

firmy pod titulkom: Čo hovoria moje oči má svojho hrdinu, dej a je vyrozprávaný ústami psíka: 

„Spomínaš, ako si priniesol domov malé chlpaté klbko? Bolo to dávno a bol som to ja. Dnes ťa 

už nedokážem tak zabaviť ako kedysi, dnes už stačím iba na kratšie prechádzky, ale stále som to 

ja a mám Ťa rád... “Konštanty príbehu (dej, rozprávanie, hrdina) boli dodržané a podľa majiteľov 

firme pomohol. Je krásne, že aj psíkom... 

 

Leták – najúčinnejší tlačený propagačný prostriedok  

V Novej abecede reklamy som  plagát charakterizoval takto: plagát – (hol./nem.) jedno-

listové, výstižné (písané kreslené, maľované, alebo tlačené) výtvarne spracované verejné ozná-

menie vylepované na frekventovaných miestach. Je to jeden z najstarších, ale aj najfrekven-

tovanejších propagačných prostriedkov. Využíva sa nielen v oblasti propagácie a reklamy, ale aj 

kultúry, výchovy, politiky a pod. Primárnou je zložka obrazová, no textová je spravidla nevy-



17 
 

hnutným doplnkom. Okrem veľkoplošných plagátov, billboardov sa u nás využíva najviac formát 

A-1 a A-2.13 Leták je azda ešte frekventovanejší, ale plagáty sa často svojou formou dostávajú aj 

na miesta podpory predaja či dokonca na výstavy. O tom, že sa tie úspešné stávajú sami pre-

dajným artiklom pre zberateľov ani nehovoriac.  

 

 
 

Zdroj: archív autora 

 

Veľkoplošný plagát z mojej zbierky vyjadruje príbeh tiež grafickou formou. Pod hrdi-

nami prvého dielu filmu vidíme ukážky, príbehy tohto kultového diela staršej generácie. Hlavné 

charakteristiky príbehu – dej i hrdinov zobrazuje. Tretia charakteristika rozprávanie je už len na 

recipientovi, či už vo forme asociácie, resp. spomienok na jeho dej či na udalosť, keď ho 

prvýkrát videl. A to je tiež príbeh... Náš vlastný príbeh, ktorý nás vracia do detstva i k návratu 

pred obrazovku, kde ho zasa vysielajú... Úspešnosť plagátu dokazuje aj to, že je už roky 

vypredaný a na internete nájdeme len oznam, že je vypredaný na všetky tri diely filmu. Úspešný 

tlačený propagačný prostriedok k audiovizuálnemu prostriedku filmu bol nakrútený podľa tlače-

nej predlohy románu. 

 
13  Horňák, 2002, s. 208. 
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Som presvedčený, že filmový plagát je mimoriadne účinným nástrojom pre následnú 

návštevu divákov filmového predstavenia. Dej môže zachytávať podobne ako predošlý príklad 

názorne, ale aj ešte názornejšie. Prvý filmový plagát vo forme  komiksu „kráľa komiksu“ Káji 

Saudka prináša príbeh už priamo na plagáte... Dej je tu zobrazený podobne, ako v prípade 

storyboardu, pri reklamnom spote. Druhý plagát uvádza záber z príbehu, ktorý aj inzeruje na 

svojom plagáte. Obidva plagáty sú rovnako úspešné vďaka príbehu vo filme, teda deju, hercom, 

ale aj ich plagátom. 

 

     
 

Zdroj: archív autora 

 

Pokiaľ ide o grafické znázornenie príbehu, tak svoju reklamnú funkciu zohrali nepochyb-

ne aj fotografie z filmov zachytávajúce spravidla kľúčové scény filmu. Analogicky ako filmové 
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trailery. Boli umiestňované v mestách (v skrinkách) spolu s plagátmi, resp. priamo na mieste 

predaja. Škoda, že sa s nimi už nestretávame. To, že boli zábermi z filmového príbehu a na 

záberoch boli hlavní hrdinovia, netreba diskutovať. 

Alternatívou klasického plagátu je frekventovaný billboard. 

 

 
 

Zdroj: foto autora 

 

Tento billboard Rada pre reklamu SR z neznámych dôvodov nezakázala. Príbeh staršieho 

manželského páru oblečeného v džínsoch zn. Diesel je evidentný zo smeru pohybu dámy, no 

v tomto prípade použijem radšej označenie „pani“. Hrdinovia i dej príbehu sú evidentné. Ešteže 

situáciu do určitej miery ospravedlňuje humor... 

Excelentným prípadom sú billboardy z dielne Oliviera Toscaniho. Motívy príbehov (pro-

tivojnové, protirasistické, proti AIDS...) propagovali firmu Benetton a jej produkty. Napriek to-

mu majster vytvoril svojimi ukážkami z príbehov galériu fotografií, ktoré riešili a riešia celo-

svetové problémy. Aj keď ide o ukážky zo života, jeho fotografie hovoria viac. Hovoria príbehy. 

Ich kvalitu dokazuje to, že sa stali nielen predajným artiklom, ale hoci sú v niektorých krajinách 

zakazované, v druhých získali najvyššie reklamné ocenenia a zdobia mnohé výstavné siene. 

 

   
 

Zdroj: foto P. Horňák (z vystúpenia O.Toscaniho) 
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Katalóg – účinný propagačný zoznam 

Katalóg definujeme ako: „súpis vecí resp. osôb systematicky usporiadaný podľa určitého 

kritéria, tlačený propagačný prostriedok. V reklame sa využíva predovšetkým na prezentáciu 

výrobkov (obchodný katalóg), ale aj v oblasti výstavníctva (súpis vystavovateľov), resp. umenia 

(profil a prehľad tvorby vystavovateľa, filmový katalóg a pod.). Súčasťou prezentačných 

materiálov reklamných agentúr býva aj katalóg – výber úspešných propagačných prostriedkov 

subjektu.14 

Katalóg je spravidla spätý s príbehom podľa jeho konkrétneho určenia ešte tesnejšie. 

Predovšetkým je tomu tak v prípade divadelných predstavení, koncertov, výstav a pod., kde si ho 

návštevník kúpi priamo na akcii. Na akcii, kde príbeh zažil. Prinesený katalóg je nielen 

pamiatkou pre návštevníka, ale často aj propagačným prostriedkom, ktorý do divadla privedie 

často ďalších záujemcov. 

Prvý katalóg, ktorý som kedysi navrhoval  pre reklamnú agentúru Advertising Trading 

Company (ATC) som rozdelil po jednotlivých stránkach podľa základných otázok: WHO, 

WHAT, WHERE, WHEN and WHY. Odpovede predstavili tvár agentúry. Ale aj jej príbeh, lebo 

uvedené otázky formuloval ako základné, na ktoré si máme odpovedať pri stavbe správy či 

príbehu už rímsky cisár Marcus Fabius Quintilianus na začiatku nášho letopočtu. Kto – hrdina 

príbehu, Čo robí – dej, spolu so spresňujúcimi, doplňujúcimi otázkami. A s príbehom ho spája aj 

to, že bol známy rečník a teoretik rečníctva – takže rozprávaniu príbehov isto rozumel. 

 

                          ATC                                                       Dracula 

      
            

Zdroj: archív autora 

 

 
14  Horňák, 2002, s. 175. 
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Pre katalóg na premiéru slávneho muzikálu Dracula som vsadil na prvé stránky časť 

upraveného textu zo svojho Lexikónu nadprirodzených bytostí.15 Príbeh o krvilačnom grófovi, 

ale aj návod ako sa stať upírom, ako sa proti nim brániť a pod. Príbeh však vyvoláva v našej 

mysli už samotné vyslovenie, či prečítanie jeho mena. Dracula. 

 

 
 

Do knižky bola vložená aj magnetická záložka, ktorá obsahovala v zmysle corporate 

identity – časť obálky lexikónu + známy záber z uvedeného muzikálu. Na jednej strane bola teda 

grafická upútavka, na druhej mini príbehy... Efektivitu muzikálu sme isto neovplyvnili, ale 

publikácia sa v náklade 3.000 ks. vypredala v priebehu roka. 

 

 
 

Zdroj: archív autora 

 

„Vážení priatelia, keď Noe staval svoju Archu, mal podľa Biblie 600 rokov. Dnes žijeme 

kratšie. Možno aj preto z nerozvážnosti pripravujeme pre seba a svoje deti ďalšiu potopu. 

Ekologická reklama je jednou z ciest, ktorá pomáha katastrofe predísť...“16 Príbehom som 

začínal aj prehliadku v katalógu ekologických reklamných produktov v prvej eko reklamnej 

agentúre Grafosit v SR roku 1996. Záujem o ekológiu bol však v tom čase ešte minimálny... 

 

 
15  Horňák, P., Lexikón nadprirodzených bytostí. 
16  Podľa: Ponukový katalóg pre prvú eko reklamnú agentúru v SR Grafosit. 
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Zdroj: archív autora 

  

Pre túto agentúru som pripravil aj námet a texty otáčavého katalógu vo forme bludiska. Na jednej 

strane bola v červenom schéma bludiska, kde podľa mýtu čaká hrozný Minotaurus s nápisom Po 

nás potopa, na opačnej zelenej Ekoreklama so sloganom Po nás príroda... Otočný mechanizmus 

ukazoval v okienkach symboly a servisné služby agentúry. Okrem ústredného Grafosita Po nás 

príroda, tak aj napr. okienko s vláčikom a nadpisom Reklama na železniciach SR malo slogan: 

Ste na správnej koľaji a pod.  

Katalóg symbolizoval aj náš reklamný stánok, kde vo vnútri návštevníci skutočne zažili 

niečo nevídané. Nevídané hlavne preto, že dnu bola úplná tma, v ktorej im do uší spievali sláviky 

prostredníctvom reproduktorov. K tomu, aby v bludisku nepoblúdili im pomohlo len lano, kto-

rého sa nesmeli pustiť a pomocou ktorého sa dostali k východu. Tam ich vítal nápis Po nás 

príroda. Príbeh zažili vo vnútri a tlačový prostriedok im ho pripomínal. Jeho účinnosť sme 

pozorovali hlavne na návštevníkoch, ktorí stánok navštevovali opakovane. 

 

Kalendár – propagačný sprievodca našich dní 

            Kalendár je mimoriadne frekventovaný tlačený propagačný prostriedok a jeho efektivitu 

umocňuje užitočnosť, resp. i frekvencia využitia v rámci daného časového obdobia. Presnejšie: 

kalendár – členenie dní, týždňov a mesiacov v rámci roka, tlačený propagačný prostriedok. Pre 

praktické každodenné používanie je jedným z mimoriadne frekventovaných propagačných 

prostriedkov, resp. darčekových predmetov vhodný pre umiestnenie firmy, ale aj textovej časti 

o zadávateľovi propagácie. Kalendáre členíme na nástenné (jednostranové, viacstranové – 

trhacie), stolové, vreckové (kalendáriky, diáre...) rozličných tvarov a formátov.17 

Hrdinami kalendárov bývajú často firmy, resp. sprievodný motív, či už sú to krásy príro-

dy, zvieratá, mestá, zbrane... Ale poznáme aj kalendáre cestovných kancelárií, umelecké (výbery 

 
17  Horňák, 2003, s. 174. 
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z tvorby maliarov, sochárov...), rybárske, poľovnícke atď., ktoré sú mimoriadne vhodné aj pre 

komerčné oznamy a inzerciu, späté s konkrétnou oblasťou. Miera zobrazenia príbehu závisí od 

konkrétneho výberu vydavateľa. Podobne ako plagáty, sú často zberateľským artiklom.18 

 

 
Zde leží v trávě“-  zvolal Old Shatterhand na Vraní Indiány. „Kdo zvítězil?“ 

Zdroj: May Karl. Syn lovce medvědu, s. 15 – 151. 

 

Ako príklad uvádzam ilustráciu z knižky K. Maya Syn lovce medvědu. V jednom z ka-

lendárov, ktoré s ilustráciami K. Maya vydavateľstvo Peter Primus pravidelne každý rok vydáva, 

sú práve skvelé ilustrácie z jeho kníh.Tu popísané príbehy, resp. „zábery“ z nich vidíme, ako aj 

v tomto prípade, v kalendári, priamo pred sebou... 

 Pre VÚB Wüstenrot som navrhol stolový týždenný kalendár, kde som na každej stránke 

uviedol ľudovú múdrosť (ak nebola, tak som stvoril vlastnú), ktorá sa viazala k danému mesiacu, 

resp. k jednému zo siedmich dní týždňa spolu s obrázkom. Napr. na jednej stránke pri treťom 

mesiaci v roku bol text: „Marec – poberaj sa starec!“ Hneď na ďalšej český text: „Březen za 

kamna vlezem“. Samozrejme s príslušným komentárom, veď na ďalší mesiac Duben majú – 

„Ještě tam budem...“. Desivý i optimistický príbeh je evidentný v obidvoch ľudových 

prísloviach. 

Pre deti vo všetkých základných školách sme pripravovali v spolupráci s VÚB Wüstenrot 

aj detský kalendár Nezábudníček. Tu som okrem rád, vtipov, zaujímavostí písal pre deti aj 

reklamnú rozprávku, teda príbeh, ktorý bol podľa odozvy pre túto cieľovú skupinu azda 

najzaujímavejší. A nielen pre deti... Vychádzal zo známej rozprávky (napr. Medovníkový 

domček, Šípková Ruženka, Snehulienka...), len som ho vždy spotvoril, aby sa deti smiali (Janko 

si vzal Ježibabu za ženu, Ruženka robila v kameňolome...). Prieskum ukázal, že to bola 

najobľúbenejšia časť mojich textov. Teda opäť príbeh ako efektívny reklamný nástroj. Pre túto 

spoločnosť sme robili aj nástenné kalendáre vždy s iným motívom. Fotografie dvanástich 

zaujímavých dverí, okien, schodov s textami. Pri jedných schodoch som napríklad uviedol text: 

Keď kráčaš po schodoch smerom hore na popravisko, nech sa ti nezatočí hlava... 

 
18  Sám vlastním vo svojom archíve všetky nástenné 12 stránkové kalendáre Z. Buriana, kde na stránkach mesiacov 

nachádzame obrázky k textom K. Maya a ďalších spisovateľov.  
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Reklamná pohľadnica 

S kalendárom má mnoho spoločné aj pohľadnica, resp. reklamná pohľadnica. „Pohľad-

nica – karta s obrazom, fotografiou, zasielaná poštou s výrazným propagačným pôsobením 

(fotografia mesta, krajiny, kresba výtvarníka a pod.), resp. aj primárne tlačený propagačný 

prostriedok (reklamné pohľadnice s fotografiou výrobku, služby, rozdávané na výstavách, veľtr-

hoch, v podnikoch a pod.).19 

Spoločné môžu byť vyššie uvedené motívy pri reklamných kalendároch (príroda, zvie-

ratá, umenie...), ale aj to, že tak, ako bývajú ilustrácie či obrazy majstrov uvedené v kalendároch, 

sú často aj obsahom reklamných pohľadníc.  

 

 
Sam a náčelník přesně podle obvyklých obřadu vyfukovali kouř a oblažovali nás nevábně 

vonícím kinnikinnikem. 

Zdroj: MayKarl, Winnetou, 2014, s. 134. 

 

Táto pohľadnica je z výstavy Zdeněk Burian / Širým světem usporiadanej v roku 2019. 

Ilustráciu poskytlo už spomenuté vydavateľstvo Toužimský a Moravec a originál tu bol v roz-

meroch 40,5 x 29 cm. Copyright vlastní © Retro Gallery s. r. o. 2019 a © Zdeněk Burian 

dědicové 2019. Pohľadnica bola vo formáte 21 x 15 cm. a ilustrácia v knižke Winnetou z roku 

2014 ešte menšia, 17 x 12 cm. V každej podobe však aj tento záber z príbehu spolu s textom isto 

plnili svoju reklamnú funkciu.  

 
19  Horňák, 2003, s. 209. 
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Reklamné pohľadnice sú často aj formou reklamnej fotografie, ktorá sa využíva osobitne 

na billboardoch, ale často aj v ostatných tlačených či tlačových propagačných prostriedkoch. 

Spomenuli sme ich aj pri reklamných fotografiách k filmu. Ich bližšia charakteristika by si však 

vyžiadala samostatnú prácu odborníka na reklamnú fotografiu. 

             Reklamné pohľadnice „z dielne“ Boomerang Cards sme spomenuli už v predošlej štúdii, 

pri sociálnej reklame. Ich komerčný efekt bol tiež nezanedbateľný a je škoda. že ich už pri 

návšteve reštaurácií nenájdeme. Vtipné riešenie pohľadníc zdarma, ktoré ste mohli zaslať svojim 

priateľom ich účinnosť isto umocnilo.    

 

       
 

Zdroj: autor 

 

Prvá pohľadnica je práve zo zbierky Boomerang Cards a propagovala dnes už ne-

existujúce Rádio Ragtime. Autormi bola reklamná agentúra Publicis. Mala zobrazovať  Červenú 

Čiapočku ako potrestala zlého vlka. V arbitrážnej komisii sme prípad vtedy odsúdili a dali 

stiahnuť z obehu. Identický motív bol použitý aj ako inzerát v časopisoch. Zdalo sa totiž, že si tu 

dvaja hrdinovia vymenili úlohy. Čiapočka s krvavým úsmevom upíra ublížila dobrému psíkovi... 

Aj keď čin hrdinky je sporný, dej tu evidujeme, a tak charakteristiky príbehu vidíme na prvý 

pohľad. Zviditeľneniu rádia však isto pomohol aj príbeh tejto reklamy, ktorá sa preberala pár 

týždňov v médiách. 

Námet druhej pohľadnice som robil pre kníhkupectvo sci-fi a hororu Brloh. Námet a slo-

gan mi doplnil graficky skvelý Juraj Maxon. Príbeh zažijete, stačí prísť do Brlohu... 

Tretia pohľadnica je z oblasti turistického ruchu a Gréci ju radi ponúkajú v predaji pri 

zázračnom jazierku. Kúpeľ v ňom znamená večnú pohlavnú sviežosť, čo napokon prezentuje aj 

hrdina – zobrazený bôžik. Nuž a tu sa nám v hlave vynárajú minulé, či skôr budúce príbehy, 

ktoré zažijeme po kúpeli... Napriek našej irónii, tak „erektívna“ funkcia príbehu, pomáha 

zapamätať si aj miesto predaja, takže pre turistický ruch je zaiste efektívna. 
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Prvá pohľadnica je tiež ešte zo série Boomerang Cards, druhý „podkávnik“ som robil pre 

Lady Gastro, cateringovú firmu, ktorej názov som dal do kontextu s príbehom, ktorý sa čita-

teľovi môže vybaviť. Ako ukázal prieskum, veľmi sa mi to nepodarilo. Pri oboch ukážkach sa 

príbeh vybavil len polovici respondentov.  
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Ešte horšie môj výtvor „dopadol“ pri ambícii pomôcť uvedenej značke. Lady Gastro 

získala len nešťastných 13 % a tesne nadpolovičná väčšina respondentov tu pomoc značke 

nenašla ani pri jednej firme...  

 

Ďalšie tlačené propagačné prostriedky 

Tlačený, maľovaný reklamný štít môže zohrať v oblasti reklamy významné miesto. Veď 

patrí medzi 4 V – najefektívnejšie formy reklamy už od antiky (vystavovanie tovaru, vývesné 

štíty, výrobné znaky, vyvolávači).  

 

 
 

Zdroj: foto autor 

 

Nákres nad londýnskym pubom zobrazuje Sherlocka v akcii. Vo vnútri nájdete jeho 

husle, zbrane, oblečenie... Takže aj vývesný štít v tomto prípade môže zobrazovať príbeh. Príbeh 

muža, ktorý síce nežil, ale pozná ho celý svet... Zrejme viac ľudí ako Conana Doyla... Príbeh 

legendárneho detektíva zobrazuje už kresba. Umocňuje ju vnútorná časť pubu a zaiste aj zážitok, 

príbeh vo vnútri zariadenia, ktorý po návrate domov poviete svojim blízkym... 

Poštová známka zohráva svoju významnú úlohu medzi tlačenými propagačnými pro-

striedkami z viacerých dôvodov. Napriek svojej veľkosti. V štátnej propagácii je to predo-

všetkým pre zverejňovanie predstaviteľov štátov, ale aj krajín, exotických zvierat kontinentov 
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a pod. V oblasti kultúry sú to predovšetkým upozornenia na dôležité podujatia, pričom ich 

efektivitu zvyšuje kvalita ich grafického stvárnenia. Význam známok potvrdzuje aj jedna z naj-

rozšírenejších koníčkov, ktorým je filatelia... 

 

      
 

Zdroj: Zbierka známok autora 

 

Naše dva uverejnené tlačené propagačné prostriedky spadajú do oblasti štátnej propagá-

cie. Jedna k výročiu dodnes oslavovaného autora legendárnych príbehov o indiánskom 

náčelníkovi a jeho bielom bratovi. Úmyselne som použil túto postavu aj vyššie ako prípad 

sociálnej reklamy na boomerang cards, či na plagáte k filmovému predstaveniu. Množstvo 

rozličných propagačných prostriedkov s motívom Winnetoua dokazuje opäť, že príbehy Karla 

Maya stále žijú. A propagujú. Či už je to autor, dej jeho kníh, ich hrdinovia, múzeum Karla 

Maya v Drážďanoch, filmy, jednoducho stále žijú. 

Druhá známka s neohrozeným pohľadom zálesáka však už patrí inému majstrovi. „Večne 

živý“ V. I. Lenin však nie je ani príklad na štátnu propagáciu, ale propagandu. Propagandu, ktorá 

nám 40 rokov „spestrila“ život...Spája ich len to, že sú vydané k výročiam K. Maya a V. I. 

Lenina. Každé zobrazenie signifikuje príbeh. Obidva smutné – Winnetou zahynul na ceste 

ušľachtilého poslania, Lenin naopak... 

Nálepku možno charakterizovať ako: „frekventovaný textovo obrazový tlačený propa-

gačný prostriedok spravidla pripomienkovej, resp. aj uvádzacej reklamy so schopnosťou 

nalepenia na zvolený nosič, t. j. zápalková škatuľka, automobil, výklad a pod. V súčasnosti 

preferovaný produkt v oblasti signmakingu“.20 

 

 
20  Horňák, 2003, s. 194 
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Zdroj: archív autora 

 

V praxi sa nálepka využíva spravidla ako doplnkový prostriedok kampane. V tomto 

prípade však tomu tak celkom nebolo. Nálepka bola nalepená na dverách všetkých dopravných 

prostriedkov MHD v Bratislave viac ako rok. Robil som ju s dvojakým cieľom. Propagovať 

bezpečné cestovanie v MHD, ale samozrejme aj bezpečnostnú firmu ADLO, ktorá celú kampaň 

financovala. Akciu, resp. príbeh zachytával aj identický inzerát v tlači.  Príbeh krádeže vidíme na 

vlastné oči.... Ale kto je tu hrdinom? Verím, že nie zlodej... 

Medzi ďalšie drobné propagačné tlačové prostriedky môžeme zaradiť napr. aj dopravné 

pexeso, ktoré som pripravil tiež pre dopravný podnik, resp. jeho reklamnú agentúru RECAR. 

 

 
           



30 
 

 
 

Zdroj: archív autora 

 

Drobné veršíky spadajúce do dopravnej výchovy detí sú vlastne tiež minipríbehy v Pe-

xese, ktoré s tým istým obsahom a trošku v inej forme bolo vydané aj ako kalendár..., napr. Na 

Miška je veľká ponosa, že nám dáva batoh do nosa, Otázka sa natíska, prečo jazdiť bez lístka a 

pod. 

 

      
 

Zdroj: archív autora 

 

Podobný osudový príbeh zobrazuje aj ďalší drobný tlačený propagačný prostriedok – 

podpivník, či pivný podnos... Inzerovať štvrťstoročie socialistického obchodu je dnes už 

tragikomédia. Len na okraj, boli to roky, keď všetky naše výrobky do zahraničia propagovala 

jedna malá reklamná agentúra a všetky zahraničné k nám, druhá... K výrazne lepšiemu príbehu 

nás inšpiruje podpivník študenta so skvelým sloganom. 
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Zdroj: archív autora 

 

So skutočným klenotom tlačených propagačných prostriedkov som sa stretol tesne po 

„revolúcii“ (1990) na festivale video reklamy, kde nám rozdávali mini „knižku“. Pri jej rýchlom 

prelistovaní vzniká pohyb ako v detských knižkách. Len táto je pre „dospelé deti.“ Vrana letí 

a v zobáku má prezervatív. Keď ho vypustí, ten padá na mužský orgán, ktorý sa medzitým vztýči 

a ochranný prostriedok sa na neho naroluje... Účinnosť tohto prostriedku dokumentuje, že ho 

nechávam vo svojom archíve už tridsať rokov. Príbeh tu má hrdinu vranu, dej podaný v podobe 

pohybu. Pri pohľade na to nám mimovoľne napadá, že by sa v súčasnej situácii mohli robiť 

inšpiratívnejšie aj prostriedky sociálnej reklamy v boji proti korone. Lebo zodpovednosť 

občanov zlyháva... 

 

Príbeh v tlačových prostriedkoch 

Uviedli sme už, že v širšom slova zmysle možno zaradiť medzi tlačené propagačné 

prostriedky aj tlačové propagačné prostriedky, ktoré sa realizujú tiež na základe tlačiarenských 

techník, len ich „osud“ je spojený s tlačovými médiami.  

Tlačové propagačné prostriedky sú vlastne len alternatívou predošlých tlačených pros-

triedkov. Ich špecifikom je, že sú zverejňované primárne prostredníctvom periodickej tlače. 

Patria sem okrem základného predstaviteľa inzerátu aj propagačný časopis, tlačové správy, 

niektorí autori pridávajú aj samotné tlačové konferencie. Logicky teda preberajú aj prednosti 

vyššie uvedených tlačových prostriedkov  (možnosť vrátenia sa k informácii, dostupnosť 

v ľubovoľnom čase, primárne v čase oddychu, možnosť archivácie prostriedku a nižšie náklady 

na realizáciu....), ale pristupuje k tomu aj ich vlastné špecifikum, ktoré niektoré vlastnosti 

tlačených prostriedkov znásobuje. 

 

Inzerát najstarší a najúčinnejší tlačový propagačný prostriedok 

Týka sa to predovšetkým ich čelného predstaviteľa, ktorým je inzerát: „Platený tlačený 

oznam komerčného i nekomerčného charakteru zverejnený prostredníctvom tlače, ktorý sa líši od 

ostatného textu periodika. Inzeráty členíme na: textové (napr. malý oznamovateľ), textovo-

obrazové a obrazové, t. j. plagátového typu, ktoré možno v niektorých prípadoch využiť ako 
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predlohu pre billboardy. Špecifickú formu majú experimentálne inzeráty, inzertné seriály, 

inzeráty v oblasti public relations a pod.“.21 

„Okrem vyššie uvedených predností „za základné prednosti inzercie považujeme masovosť 

(noviny), aktuálnosť (denníky), selekciu podľa titulu, racionálne pôsobenie, dôveryhodnosť, 

možnosť voľby času, priestoru i tempa prijatia informácie, kvalitu tlače (časopisy)...“22 Logicky 

k tomu možno pridať aj emocionalitu príbehu, predovšetkým v prípade časopisov lifestyle. 

Takže, aj keď sme uviedli, že inzerciu považujeme za „racionálne“ médium, príbeh v časopise 

spojený s vhodnou grafikou, hlavne fotografiou, má potenciu pôsobiť skutočne efektívne.  

Využiť všetky možnosti efektívneho pôsobenia inzercie zdôrazňuje aj Encyklopédia 

praktickej žurnalistiky, kde autori hovoria o boji medzi inzerentmi o platené oznamy v situácii, 

keď periodikum s malým objemom inzercie zaniká...23 Aj to zdôrazňuje úlohu príbehu, ktorý 

medzi takéto nástroje patrí. Je to teda predovšetkým najfrekventovanejší inzerát, ale aj inzertný 

seriál a niektoré ďalšie. 

 

 
 

Zdroj: Krátky, 1968, s. 25 

 

 

Príbeh môžeme nájsť zaisto vo všetkých jeho druhoch. Nasledovné historické textové 

inzeráty sú toho príkladom. Prvý inzerát svojou otázkou príbeh asociuje.  

 

 
 

Zdroj: Krátky, 1968, s. 52 

 
21  Horňák, 2003. s. 170. 
22  Horňák, 2018, s. 157. 
23  Osvaldová, B, Halada, J., 1999. s. 83. 
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Druhý, tiež textový inzerát vyvoláva skôr asociáciu príbehu, ktorý chce dotyčný pán 

s hľadanou dámou prežiť... „Hrdinom“ je zaiste podávateľ inzerátu a dej zoznámenia je lepšie 

nechať na fantáziu dámy, ktorá na inzerát odpovie...  

 

     
 

Zdroj: podľa: Horňák, 2010, s. 150. 

 

Podobne si predstavujeme príbehy, kde sa dozvieme ako „sa stali“ páni Ford a Baťa 

magnátmi, či ako sa chrániť pred nachladením... 

 

 
 

Zdroj: Trend 20. novembra 2003, postery vybral vtedajší kreatívny riaditeľ agentúry Wiktor/Leo 

Burnett Peter Kačenka. 
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Tak je tomu azda ešte výraznejšie pri inzerátoch obrazovo-textových. Známe osobnosti sú 

v inzerátoch obľúbené čitateľmi tiež. A nemusia to byť len páni Ford, či Baťa. Ešte viac zrejme 

s príbehom súvisia rozprávkové bytosti. Pri pohľade na ne sa nám vybavuje príbeh predo-

všetkým prostredníctvom hrdinu (resp. pri druhom prípade) i naznačeného deja. O to viac, ak je 

v spojení s humorom. Myšiak Miky a Speedy Gonzáles sú toho dôkazom. V ďalších vizuáloch sa 

môžeme stretnúť s príbehmi pri agentúre Grey, kde Šeherezáda siahla v noci po kondóme, 

obalovú techniku Maxwell ponúka Asterix, kým Obelix sa uspokojí s veľkoplošnou obazovkou 

Samsung, sedem trpaslíkov číta časopis atď.24 

Ďalšie, napr. obrazové príklady na súčasné inzeráty neuvádzame z dvoch príčin. Jednak sme 

sa s nimi zaoberali už v predošlej štúdii pri zasadení príbehu do ich titulkov v časti krátke 

reklamné texty (titulky, slogany, názvy). A jednak aj preto, že v súčasnej ponuke, napr. 

v časopisoch, na poslednej stránke nachádzame inzeráty typu: Nakupujte jednoduchšie a lepšie 

so zobrazenou dámou s nákupným košíkom, Hybridy s bonusmi... s fotografiou dvoch áut, či 

Darček pre Vás..., s hodinkami a pod., ktoré svojou invenciou príbehu veľmi nenaznačujú... 

A tak si dovolím ešte ukončiť časť o inzerátoch s príbehom mojimi dvomi ukážkami. 

V roku 1992 som robil inzerát na škodovku a v jednom som použil tiež príbeh priamo v obraze. 

Pred rozdelením Československej repbuliky som vzal rodinu ešte do „našej“ Prahy. Keď som sa 

svojho maloletého syna po návrate opýtal čo sa mu najviac na výlete páčilo, povedal: Cesta 

Favoritom! Text som vložil do inzerátu a verím, že sa krásna „stovežatá“ neurazila...  

 

 
 

Ďalší príbeh som vsadil do inzerátu i na identický obal katalógu reklamnej spoločnosti 

Recar, ktorá oslavovala desiate výročie. Začínal: „Je mladá, ale skúsená. Má 10 rokov...“, končil 

 
24 Trend 20. novembra 2003, s. 16. 
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pointou, že ide o agentúru. Dvojznačnosťou príbehu som chcel získať pozornosť, ale hrdinom 

bola jednoznačne oslávenkyňa – reklamná spoločnosť.  

 

Komiks to povie najlepšie...  

Medzi účinné tlačené, resp. i tlačové propagačné prostriedky možno zaradiť i komiks. Ako 

príklad sme ho uviedli už vyššie pri reklamnom plagáte na film, kde vtipne využili komiks 

klasika žánru Káju Saudka pri filme Kto chce zabít Jessii... Komiks je mimoriadne vhodný, 

keďže reklamný dej vyplýva zo samotného žánru. 

Na záver tlačových prostriedkov zaraďujeme komiks úmyselne. Môže byť totiž použitý ako 

žáner rovnako v tlačených (napr. uvedený plagát), ale i v tlačových prostriedkoch, kde je ešte 

frekventovanejší. V spomenutých zásadách V. Balouška nájdeme na 27 mieste „Komiks to sdělí 

nejlépe“...25 

 

 

 
 

Zdroj: podľa: American Ads 70s/2005 TaschenCalendar. 

         

Dnes sú to historické inzeráty na spôsob komiksu pre vlasový šampón. To, že boli účin-

né, dokazuje nielen kresba, či text naznačených príbehov, ale hlavne zaradenie do top inzerátov 

týchto rokov.  

 

 
25 Baloušek, 2011, s. 55 
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Zdroj: archív autora 

 

Český Eurotel použil komiks, ktorého časti zverejňujeme. Nechceme hodnotiť výtvarnú 

či literárnu úroveň prostriedku, ale na svoju dobu bol hlavne pre mladšiu cieľovú skupinu 

príťažlivý. Hlavným hrdinom teraz bola super woman, ale skutočným telefónna služba a dej, ako 

tomu už v komiksoch býva bol vyrozprávaný obláčikmi. Kreatívne tu bolo, že sa dal posielať aj 

ako zložená pohľadnica.  

 

 
 



37 
 

O komiks v periodiku som sa pokúsil svojím námetom a scenárom pri propagácii vstupu 

Slovenska do NATO pod názvom Dobrý vojak Smejko... Každý diel komiksu končil ústredným 

sloganom „Poďme NATO“...Podobne som vymyslel pre Dopravný podnik Bratislava meno 

postave kreslených príbehov bývalého vandala, ktorý sa zmenil vo svojom vnútri. Vyzerá síce 

ako karikatúra darebáka, ale Vanďo pomáhal cestujúcim a ochraňoval ich majetok. 

 

 

 
 

 
 

Zdroj: autor, 2018. 

  

Dvesto respondentov na moju otázku však našu myšlienku o účinnosti komiksu veľmi 

nepotvrdilo... „Za“ bolo len uvedených 34 %, 42 % považuje za účinnejšiu formu plagátovú. Ale 

aj tento výsledok potvrdzuje význam reklamného komiksu. Skôr je zarážajúce, že až 23 % nevie 

situáciu posúdiť. V tomto prípade sa naša premisa teda celkom nepotvrdila, ale predpokladám že 

sme mohli položiť aj jasnejšie formulovanú otázku... 
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Záver 

Aj z tejto štúdie je evidentné potvrdenie základnej hypotézy, že príbeh obsahujú aj ďalšie, 

v tomto prípade tlačené i tlačové propagačné prostriedky. A nielen to, ale aj, že príbeh je 

významným nástrojom reklamy vo všetkých jeho podobách. Samozrejme, že tu chýba pohyb, či 

zvuk, ako je tomu v audiovizuálnych prostriedkoch. No napriek tomu je príbeh aj tu spojivom, 

ktoré spája svojím naznačeným vizuálom dej, ktorý recipient vníma. Upevneniu dojmu pomáha 

aj to, že si príbeh divák sám dotvára, čím ho aktivizuje, a tak si skôr myšlienku príbehu, resp. 

reklamné posolstvo zapamätá. 

Asi by bolo nevedecké na základe našej analýzy a čiastkových výsledkov prieskumu 

určovať poradie dôležitosti využitia príbehu, resp. mieru efektivity jednotlivých tlačevých, resp. 

tlačových prostriedkov. Je tomu tak z viacerých príčin. Na jednej strane by sa mohli zdôrazniť 

frekventované prostriedky akými sú plagát, resp. billboard či inzerát. Efektívne sú už svojou 

frekvenciou či umiestnením. No na druhej je aj z našich ukážok zrejmé, že každý z týchto 

prostriedkov má svoje vlastné špecifiká, ktoré ho predurčujú k efektívnemu pôsobeniu iným 

spôsobom, resp. na inom mieste, v inej situácii... Rozhodujúca je totiž primárne miera kreativity 

a originality pri každom z nich. A príbeh je jednoznačne nevyhnutnou súčasťou väčšiny z nich. 

Aj preto by som okrem ústredných uvedených prostriedkov zdôraznil aj v závere úlohu komiksu, 

ktorý môže byť súčasťou mnohých z nich.  

Vo všeobecnosti možno uzavrieť aj na tomto mieste, že príbeh je významným nástrojom 

reklamy vo všetkých jej podobách, teda aj v tlačených a tlačových propagačných prostriedkoch. 

Je spojujúcim prvkom prostriedku, ktorému pomáha komunikovať, t. j. informovať o potrebnej 

skutočnosti (tovare, akcii, myšlienke...). Výrazne zvyšuje schopnosť zapamätať si túto 

skutočnosť a tým aj pozitívne ovplyvniť vzťah verejnosti k nej. 

A na záver by som ešte položil čitateľovi, či odporcovi tlačenej reklamy otázku: Koľ-

kokrát ste videli sfilmovanú podobu knihy, ktorá sa Vám páčila? 
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Kultúra prejavu v televíznom vysielaní 

The culture of speech in TV broadcasting 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je poukázať na nesprávne používanie slovenského jazyka v te-

levíznom vysielaní. Televízia je prostriedok masovej komunikácie, ktorý tiež pôsobí na jazykovú 

úroveň obyvateľstva. Aby bolo toto ovplyvňovanie pozitívne, je nevyhnutné v prejavoch 

používať spisovný jazyk a dbať na dodržiavanie pravidiel vo všetkých jeho zložkách. 

 

Kľúčové slová: reč, prejav, slovo, intonácia, morfológia, syntaktická konštrukcia, zvukové 

prostriedky 

 

Abstract: The aim of this study is to point out the incorrect use of the Slovak language in 

television broadcasting. Television is a means of mass communication that also affects the 

language level of the population. In order for this influence to be positive, it is necessary to use 

written language in speeches and to observe its rules in all components. 

 

Keywords: speech, word, intonation, morphology, syntactic construction, sound means 

 

 

Úvod 

Štúdia sa zaoberá skúmaním čistoty jazykového prejavu v televíznom vysielaní. Hlavným 

objektom skúmania bolo vysielanie RTVS, verejnoprávnej televízie, ktorá má povinnosť 

vysielať v spisovnom jazyku a prejavy ňou šírené sú verejnými prejavmi. Pozornosť sme však  

venovali aj súkromným televíznym staniciam, ktoré vysielajú v slovenskom jazyku, pretože aj 

ich vplyv na jazykovú kultúru verejnosti je nesporný. Každý verejný prejav má byť zvukovo 

kultivovaný, teda má akceptovať pravidlá kodifikácie a funkčne využívať zvukové prostriedky 

slovenčiny. Reč je naozaj živý organizmus, ktorý sa vyvíja a mení. Navyše slovenský jazyk je 

komplikovaný systém, býva zaraďovaný k najťažším jazykom. Preto vôbec nie je ľahké 

používať ho v súlade s normou. Ak sa však interpret obracia na širokú verejnosť práve 

prostredníctvom televízneho vysielania, je nevyhnutné snažiť sa tejto norme čo najviac priblížiť. 

Prirodzene, vždy sa to nepodarí. A práve takéto situácie zaznamenáva naša štúdia. Nie preto, aby 

znevážila interpreta či inštitúciu, ktorú reprezentuje. Ale preto, aby upozornila ostatných 

používateľov jazyka, ako môžu viesť chyby v prejave k nezrozumiteľnosti, k zmene obsahu, 

k nepochopeniu a nezriedka až k nezmyslom. 

 

Vplyv televízie na jazykové správanie verejnosti 

Televízia nadobudla v našom živote samozrejmé miesto. Je neodmysliteľnou súčasťou 

každodenného života drvivej väčšiny domácností. Podľa prieskumu agentúry NMS Market 
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Research vlastnia Slováci dokonca viac televíznych prijímačov v pomere na počet domácností 

ako Česi. Do popredia výskumov sa dostáva predovšetkým stále stúpajúca kvalita vysielania. 

Česi majú doma oproti Slovákom modernejšie a väčšie zariadenia, ale aj v tomto smere drží 

Slovensko krok so súčasným trendom. Rovnako ako v Čechách, takmer 80 % domácností  má 

prístup k HD kanálom a sleduje obsah vysielania v HD kvalite. Dokonca už polovica Slovákov 

počula o rozlíšení Ultra HD alebo 4K.26 

Televíziu sledujú Slováci takmer tri hodiny denne.Je to samozrejme orientačný čas, ale 

poukazuje na dominantný vplyv televízie, pretože ostatné média sledujú ľudia vo výrazne nižšej 

miere: televízia +webové stránky 32 minút, webové stránky takmer dve hodiny, rádia 45 minút 

a aplikácie 45 minút.27 Pokiaľ ide o televízne  stanice, na prelome rokov 2019 a 2020 mali 

najväčšiu sledovanosť Markíza, TV JOJ a RTVS Jednotka.  

V roku 2020 u nás vznikla situácia, akú sme minimálne od druhej svetovej vojny nezažili. 

Vypukla epidémia na ochorenie covid 19. V súvislosti s pokračujúcou epidémiou koronavírusu 

prijímala vláda množstvo vážnych opatrení, ktoré okrem iného znamenali aj zníženie pohybu 

osôb vonku a viac pobytu doma. To sa prirodzene prejavilo aj na „konzumácii“ médií. Vo 

všeobecnosti médiám ľudia venovali viac času a pozornosti. Vzhľadom na potrebu byť 

informovaný narastala sledovanosť spravodajských kanálov. Vyplýva to z dát projektu adMeter 

prieskumnej agentúry Median SK, ktorá robila prieskum na vzorke 800 respondentov vo veku 12 

až 69 rokov.28 

Ľudia podľa prieskumu začali tráviť viac času predovšetkým s elektronickými médiami, 

teda s televíziou, rozhlasom a internetom, na ktorý sa pripájali prostredníctvom počítačov, 

mobilov a mobilných aplikácií. Počas tohto obdobia vzrástol čas strávený s médiami na viac ako 

sedem hodín denne. S vysokým diváckym záujmom sa stretli mimoriadne relácie o koronavíruse 

a Televízne noviny sledovalo až 850-tisíc divákov.29 

Aj z uvedených výsledkov jasne vyplýva, že televízne vysielanie všeobecne je tým 

fenoménom, ktorý môže ovplyvňovať jazykovú kultúru verejnosti. Žiaľ, nielen pozitívne, ale aj 

negatívne. Preto by mal silnieť tlak na jazykovú kultúru nielen vo vysielaní audiovizuálnych 

médií, ale aj na politickej scéne a vo všetkých oblastiach verejného styku.  

 

Jazykové nedostatky v reálnom vysielaní 

Profesionálna orientácia nás zvádza k registrácii chybných prejavov v televíznom vysie-

laní. Aby sme prispeli k zvýšeniu kultúry jazyka v elektronických médiách, upozorňujeme na 

tieto nedostatky. Nie s cieľom ponížiť interpreta, ale poukázať na zložitosť vyjadrovania a vznik 

chýb aj u ľudí, ktorí využívajú jazyk a konkrétne jeho hovorenú formu ako svoj pracovný nástroj 

a navyše sú vzdelaní a kultivovaní. 

 
26  https://touchit.sk/slovaci-maju-doma-viac-televizorov-viac-cechov-pozna-uhd/60708 
27  https://e.dennikn.sk/minuta/1843785 
28  https://strategie.hnonline.sk/media/2114883-prieskum-novy-koronavirus-meni-aj-medialne-spravanie-ludí 
29  https://zive.aktuality.sk/clanok/146012/sledovanost-televizii-je-markiza-stale-lidrom-na-trhu/Kaz 
 

https://e.dennikn.sk/minuta/1843785
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Chyby vznikajú vo všetkých súčastiach jazyka a tak sme sa ich snažili podľa toho aj 

rozdeliť. Nie vždy však bolo takéto zaradenie možné, resp. niekedy jedna chyba mohla byť 

zaradená aj do dvoch  zložiek. Kategorizácia nie je vedecká, slúži len ako pomôcka pre lepšiu 

orientáciu čitateľa v texte štúdie. 

Jazykové nedostatky sú prirodzenou súčasťou ľudskej reči. Tak sa automaticky môžu 

vyskytnúť v podstate vo všetkých médiách. Identifikovaním zdroja chybného príkladu by 

enormne narástol text štúdie, preto ak nie je uvedené inak, pochádza príklad z vysielania RTVS 

Jednotka. Práve toto médium bolo najviac v centre našej pozornosti, vzhľadom na svoje miesto 

a úlohu v systéme televíznych staníc. 

 

Lexika v televíznom vysielaní  

Pod týmto názvom sa chápe používanie slov v televíznych prejavoch. Chyby, ktoré sme 

zaznamenali, možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvú, menšiu skupinu tvoria slová, ktoré sú 

nesprávne vytvorené, t. j. nepatria do slovnej zásoby slovenčiny. Druhú skupinu tvoria slová, 

ktoré sú správne vytvorené, ale nesprávne použité. To znamená že sú súčasťou slovnej zásoby 

slovenčiny, ale sú použité v nesprávnom význame alebo kontexte. 

 

Nesprávne vytvorené slová 

V prejave redaktora zaznelo slovo neodkriepiteľný. Keďže na Slovensku sa škriepime 

a nie kriepime, správne má slovo znieť neodškriepiteľný. 

V televíznom štúdiu sa Veronika Zuzulová vyjadrila o Petre Vlhovej – potrebuje sa vy-

pretekať. Aj keď je obsah jasný, takéto slovo v slovenskom jazyku nemáme. Pravdepodobne 

patrí do lyžiarskeho slangu a keďže zaznelo z úst bývalej pretekárky, ktorá len spolumoderuje 

ako odborníčka v danej oblasti, dá sa prepáčiť. 

Redaktorka Janette Štefanková len  s problémami vyslovila neexistujúce slovo v spojení: 

film, ktorý tiež jubileuje. Správne malo byť: ktorý má tiež jubileum. 

Opäť nespisovné slovo z úst spolukomentátora finále tenisového turnaja Austrália Open 

v dvojhre mužov v zápase Novak Djokovič – Dominic Thiem, keď povedal: to bol prvý dielčí 

krok. Na označenie tohto významu máme v slovenčine výraz čiastkový. Prídavné meno dielčí sa 

považuje za subštandardné slovo, tak, ako je uvádzané aj v slovníkoch. Subštandardné slová sú 

slová nesprávne utvorené, alebo prebraté z iného jazyka (najčastejšie z češtiny). V živote ich 

používame bežne, stretávame sa s nimi všade, predovšetkým v hovorovej reči, takže sú 

všeobecne dosť rozšírené. Sú charakteristické najmä pre živé, neoficiálne hovorené prejavy, ale 

na rozdiel od hovorových nemajú spisovný ráz, považujeme ich teda za nespisovné. Nemajú ani 

predpoklady, aby sa stali súčasťou slovnej zásoby spisovného jazyka.30 Inak bol interpretov 

prejav kultivovaný. 

V spravodajskej relácii sa objavilo aj pomenovanie analógový papier. Podľa našich 

zistení nič také neexistuje. Analógový môže byť fotoaparát, ktorý skutočne zaznamenáva presne 

to, čo sa premieta na fotocitlivý papier cez jeho optiku. Alebo môže byť analógová technológia 

 
30  http://www.korektury-preklady.6f.sk/index.php/korektury/o-slovencine/53-substandardne-slova.html 
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či signál. Výraz analógový totiž znamená spojitý, plynule premenný, taký, ktorého premenné 

hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami.31 Najbežnejšie sa s týmto termínom stretávame 

v súvislosti s televíznym vysielaním, ktoré však z tejto podoby prechádza na formu digitálnu.  

V relácii 5 proti 5 sa moderátor Andrej Bičan vyjadril: vtedy ste dospelí, milí 18 roční, 

keď si dokážete naprať a nažehliť... správne malo byť vyprať a vyžehliť. Tieto výrazy by bolo 

možné tolerovať, ak by sme nimi chceli vyjadriť veľké množstvá bielizne a šatstva, upravené 

týmito úkonmi. O to však v tomto prípade nešlo. 

 

Nesprávne použité slová 

Marcel Merčiak patrí k profesionálnej špičke našich športových komentátorov. Jeho 

prejav dosahuje veľmi dobrú úroveň, preto len s nevôľou konštatujeme, že neustále používa 

nesprávny výraz nakoľko vo význame pretože. Príslovka nakoľko vyjadruje mieru a nie príčinu. 

Táto chyba je veľmi častá v našej jazykovej praxi a jej výskyt v oficiálnom televíznom prejave 

určite k jej odstráneniu neprispieva. 

V Televíznych novinách sme sa dozvedeli o Ministerstve sociálnej práce a konkrétne 

rodiny. Také ministerstvo predsa na Slovensku nemáme. 

Pani ministerka vnútra Denisa Saková sa v spravodajskej relácii vyjadrila: „chceme sa 

ešte pobaviť s pani starostkou, ako môžeme pomôcť postihnutým“. Výraz baviť / pobaviť má iné 

štylistické zafarbenie. Aj keď má viac významov, vždy je v ňom obsiahnuté niečo veselé, 

pozitívne, zábavné. Určite nie je vhodné použiť ho pri riešení vážneho problému, keď ľudia prišli 

o základné existenčné zabezpečenie, ani v snahe o bezprostrednosť v komunikácii. Správne malo 

byť dohodnúť, poradiť, porozprávať sa. 

Politik Andrej Danko mal spor s prezidentkou Slovenska v súvislosti s Istanbulským 

dohovorom. V jeho  prejave zaznelo: „povedal som jej.“ Správne malo byť – povedal som pani 

prezidentke, pretože úctu hlave štátu treba prejavovať aj pri rozdielnych názoroch. 

V predvolebnej kampani, v marci 2019, pri predstavovaní kandidátov v televíznom štúdiu 

TA3 zaznelo: „Tak pani Čaputová, svoj čas ste si už vypršali.“ Čas môže vypršať, ale človek si 

ho vypršať nemôže. Môže si ho len minúť, vyčerpať. 

Riaditeľ národného divadla Peter Kováč použil spojenie: až na malé výnimky. V tomto 

prípade bol vhodný výraz okrem. Takže správne malo byť okrem malých výnimiek.  

V Téme dňa na TA3 povedala redaktorka: „Odchádzajú celá rodina do obchodu zásobiť 

špajz“. Okrem nesprávneho tvaru slovesa je aj nesprávne použité slovo špajz, ktoré nepatrí do 

spisovnej slovenčiny a navyše je použité v zlom páde. V sedemslovnej vete tri chyby, to je už na 

zamyslenie. 

Boris Kollár oznámil verejnosti: otváram pomocnú ruku. Vo význame poskytnúť pomoc 

sa používa spojenie podať pomocnú ruku, nie otvoriť.  

 
31  https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov//?q=anal%C3%B3gov%C3%BD 
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Prekvapujúce bolo pre mňa oznámenie v začiatkoch vypuknutia korona krízy, keď sme sa 

dozvedeli, že: informácie nájdete na stránke www.health.gov.sk. Použitie anglického slova, ktoré 

mohlo určitej časti respondentov robiť problém, najmä jeho ortografická podoba, považujem za 

neadekvátne. Situácia bolo vážna, bolo dôležité, aby sa informácie ľahko a rýchlo dostali ku 

všetkým, ktorí ich mohli potrebovať. V takých situáciách treba používať jednoduché a všeobecne 

známe symboly. Slovenské slovo zdravie by bolo určite vhodnejšie. 

V zábavnej relácii 5 proti 5 moderátor Andrej Bičan oznámil: „10 eur môžete vyhrať 

hneď, teda in mediasres“. Je to hlúposť, pretože toto latinské príslovie znamená bez úvodu 

k jadru veci, doprostred deja a to nevystihuje danú situáciu. Treba používať citáty, o ktorých 

interpret vie, čo presne znamenajú. 

Po skončení ranných správ povedala redaktorka: “To bolo všetko. Zostaňte doma. 

Stretneme sa medzi dvanástou.“ Bolo to v čase najprísnejších opatrení proti šíreniu vírusu covid 

19 a všetci vyzývali obyvateľstvo, aby sa čo najviac zdržovalo doma. Redaktorka nesprávne 

použila predložku medzi, ktorá sa viaže so 7. a 4. pádom a má viac významov. Prvý význam je 

miestny, priestorový a vyjadruje polohu predmetu vo vzťahu k iným predmetom, ktoré ho 

obklopujú, napr. chata medzi stromami. Druhý význam je časový a zaraďuje nejaký časový dej 

do vzťahu k dvom časovým bodom, alebo do nejakého obdobia, napr. medzi 14. a 16. hodinou. 

Tretí význam sa týka výskytu javu alebo predmetu spolu s inými javmi, predmetmi, napr. 

vynikal medzi žiakmi.32 V televíznom vysielaní išlo o druhý význam, chýbal však druhý časový 

bod, preto bolo vyjadrenie nesprávne. Redaktorka asi chcela povedať pred dvanástou, alebo 

okolo dvanástej. 

 Minister školstva Branislav Gröhling sa vyjadril: “zajtra bude o 14. hodine vláda“. 

Skratkovité vyjadrenie má znak neformálnej reči a minister mal správne povedať: bude 

zasadnutie vlády resp. bude zasadať vláda. 

Minister vnútra v súvislosti so štátnym smútkom povedal: „Ako zadováži s tým časom, je 

na každom politikovi, verejnej osobe.“ Sloveso zadovážiť znamená obstarať, zaobstarať, 

zaopatriť, zohnať, získať.33 Má teda viac významových odtieňov, ale ani jeden z nich nevystihuje 

to, čo mal minister na mysli: Ako využije ten čas ... 

 

Morfologické chyby 

Morfológia slovenského jazyka, ako jedna z mnohých súčastí jazykovedy,  skúma 

gramatické tvary slov a ich zmeny. Gramatický tvar je teda základnou jednotkou morfológie. 

Práve preto, že sa morfológia zaoberá gramatickými tvarmi, hovoríme o morfológii aj ako 

o tvarosloví.34 Ide v podstate o ohýbanie slov, teda ich skloňovanie, časovanie, stupňovanie. 

Práve v tejto oblasti vzniká v hovorenej reči množstvo chýb.  

 
32  https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=medzi 
33  https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zadov%C3%A1%C5%BEi%C5%A5Sloveso zadovážiť  
34 http://www.milujemeslovencinu.sk/serialy/morfologia/uvod-do-morfologie/Martin Anderko:Úvod do morfológie. 
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Ľubomír Bajaník oznámil: Ministerstvo prisľúbilo pomoc klientom cestovným kance-

láriám. Spojenie prisľúbiť pomoc sa viaže s 3. pádom, teda komu/čomu. Preto malo byť správne 

klientom cestovných kancelárií. 

Spolu komentátor zjazdu mužov označil pretekára: je to jeden z nových tvárí. Keďže 

podstatné meno tvár je ženského rodu, správne malo byť jedna z nových tvárí. Prihliadame na 

fakt, že to bol expert na lyžovanie a nie profesionálny moderátor. Ale aj tak sa treba sústrediť 

a snažiť o čistotu jazyka. Navyše to nebolo v žiadnej dramatickej či hektickej, vypätej situácii. 

 V relácii 5 proti 5 Andrej Bičan povedal: časomer sa spušťava. Nesprávny je tvar 

slovesa, správne malo byť spúšťa. 

Naša pani prezidentka má veľmi kultivovaný prejav. Preto je škoda, keď sa v ňom 

vyskytujú chyby. V spojení malá krajina má tak pevnú...,  má byť správne takú pevnú. Vzhľa-

dom na to, že prejav bol čítaný, kritika patrí tomu, kto ho pripravil, resp. napísal a vytlačil. 

Nesprávne skloňoval aj Daniel Lipšic: „Podľa mojej mienky nenaplnil skutkovú podstatu 

činu, pre ktorý ho obvinili“. Správne malo byť, z ktorého ho obvinili. 

Redaktorka RTVS oznámila divákom, že ceny za architektúru odovzdávali v malom sále 

Reduty. Slovo sála je v slovenskom jazyku ženského rodu, preto malo byť správne v malej sále. 

Bratislavský župan sa vyjadril, že sa plánuje tohto scenára vyhnúť. Sloveso vyhnúť sa 

viaže s 3. pádom, preto malo byť správne: plánuje sa tomuto scenáru vyhnúť. Ak chcel zachovať 

2. pád, bolo potrebné použiť iné slovo, napr. plánuje sa tohto scenára vyvarovať. 

Ministerka vnútra Denisa Saková chcela vyjadriť sústrasť pozostalým obetiam. Zlé 

skloňovanie vytvorilo zo slovného spojenia nezmysel. Obete nie sú pozostalí. Pozostalí sú tí, 

ktorí zostali po obetiach, takže správne mala vyjadriť sústrasť pozostalým obetí resp. pozostalým 

po obetiach. 

Marcel Merčiak v priamom prenose z vyhlasovania Športovca roka povedal, že športov-

kyňu čakajú tri preteky. Slovo preteky je v aktuálnej norme spisovnej slovenčiny zaradené ako 

pomnožné, preto sa ostatné slová k nemu pripájajú v tvare množného čísla. V minulosti sa 

používal aj výraz pretek, keď malo slovo tvar mužského rodu. Takéto vyjadrovanie hodnotíme 

teraz ako zastarané. Preto v prejave malo byť  správne spojenie: čakajú ju troje preteky. 

Pred voľbami sme v televíznom vysielaní počuli: Množstvo voličov sa rozhoduje na 

poslednú chvíľu. Domnievame sa, že toto spojenie nie je správne. Medzi výrazmi na poslednú 

chvíľu a v poslednej chvíli je totiž významový rozdiel, ktorý treba akceptovať. Môžem si niečo 

nechať, odložiť na poslednú chvíľu, ale urobím to v poslednej chvíli. Preto mnohí voliči si 

nechávajú rozhodovanie na poslednú chvíľu, ale v poslednej chvíli sa rozhodnú. 

Keď sa stala reťazová havária na severnej diaľnici, do ktorej bolo zapojených 18 áut, 

redaktorka použila spojenie neďaleko za Popradom. Neďaleko je príslovka i predložka, ktorá 

vyjadruje, že niečo je v neveľkej vzdialenosti od niečoho či niekoho a viaže sa s 2. pádom. Preto 

malo byť správne neďaleko Popradu, alebo neďaleko od Popradu. V prípade použitia predložky 

za by bolo vhodné spojenie napr. niekoľko kilometrov za Popradom.  

Na Slovensku máme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Preto bolo 

nesprávne, keď zaznelo, že požiadali o kontrolu Úrad pre dohľad nad zdravotnú starostlivosť. 
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Elena Vacvalová v obľúbenej relácii Zlaté časy skrížila dve väzby, keď povedala: „je to 

inšpirované zo života“. Stačilo vyjadrenie je to zo života, alebo je to inšpirované životom.  

V slovenskej jazykovej verejnosti stále pretrvávajú gramatické problémy pri vykaní. 

Veľmi dlho a intenzívne sa pred pár rokmi venovala pozornosť tomu, aby sa naučila jazyková 

verejnosť správne vykať, t.j. aby aj sloveso pri vykaní malo tvar množného čísla: Pani, vy ste 

povedali, pán učiteľ, čo ste nám kázali  a pod. Toto sa postupne ujalo v jazykovej praxi, ľudia si 

na to zvykli a navzájom sa upozorňovali na nesprávne vykanie. Zrejme pod týmto vplyvom ale 

začala vznikať iná častá chyba. V snahe zachovať množné číslo sa vyskytuje nesprávna podoba 

pri výskyte tvarov zložených z pomocného slovesa a prídavného mena, trpného príčastia, radovej 

číslovky či zámena. Takto nesprávne sa v tej iste relácii Elena Vacvalová spýtala : „Pán Lasica, 

vy máte radi samotu? Správne malo byť vy máte rád samotu? Taktiež pri vykaní žene povedala: 

„keby ste sa sami seba opýtali“. Správne malo byť sama seba opýtali. Požadovaný tvar 

množného čísla malo v prvom prípade sloveso máte a v druhom prípade sloveso opýtali. Platí 

teda, že pri vykaní je sloveso vždy v druhej osobe množného čísla. Ale prídavné mená, trpné 

príčastia, radové číslovky, zámená a slová  sám, rád, sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako 

oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli 

ste spokojný? Skončili ste prvý. Pôjdete tam sám? Aké knihy máte rád? Keď vykáme žene, 

náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? Skončili ste prvá. Pôjdete tam sama? Aké knihy 

máte rada? 35  

Redaktor v rozhovore s ministrom obrany opakovane používal nesprávny tvar slovesa pri 

vykaní: vy ste prikázal preveriť to preverenie, neprišiel, vy ste povedal... Vzhľadom na to, že vo 

svojej profesii používa reč ako pracovný nástroj, mal by ovládať jej spisovnú podobu a správny 

tvar slovesa pri vykaní. Navyše v prvom príklade je opakovanie slov a  ešte nesprávne používa 

príslovku miery nakoľko v príčinnom význame. 

S nesprávnym spôsobom vykania sme sa stretli dokonca aj vo filme v otázke: Pán doktor, 

tak už ste prišiel? Nebolo použité sloveso v tvare množného čísla. Otázka mala správne znieť: 

Pán doktor, tak už ste prišli? Táto chyba sa vyskytla vo filme Všetko alebo nič. Existuje 

možnosť, že nesprávnym tvarom slovesa chceli tvorcovia naznačiť, že postava, ktorá takto 

prehovorila, neovláda správne jazyk. Je to však veľmi málo pravdepodobné a je to taká jemná 

nuansa, že na charakteristiku nespisovného vyjadrovania postavy osamotene nepostačí. Takže 

pravdepodobne išlo naozaj o chybu. Keď sa použije nesprávny gramatický tvar v improvizovanej 

reči, dá sa to ospravedlniť. Keď sa vyskytne vo filmovom dialógu, je to neospravedlniteľné. 

Mnoho osôb malo možnosť všimnúť si tú chybu, o to skôr, že je to jazykový problém, ktorý je 

často pertraktovaný v rôznych jazykových okienkach. 

Nesprávnu formuláciu použil Viliam Stankay v Správach RTVS: vyše 10 tisíc návštev-

níkov si príde pozrieť festival Inter Beauty. Správne malo byť sa príde pozrieť na festival... 

Festival sa totiž nepozerá, pozerá sa to, čo festival predstavuje, čo sa na ňom deje, napr. si príde 

 
35  https://jazykovaporadna.sme.sk/q/7542/#ixzz6YmPLMqme 
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pozrieť na festival filmy, divadelné predstavenia, v našom prípade kozmetické novinky, nové 

trendy v líčení, atď. 

 Kumulovaním predložiek vznikol pri vyhlasovaní výsledkov  volieb nesprávny zlepenec: 

kandidát  dosiahol niečo vyše cez tri percentá. Interpret sa zrejme nevedel rozhodnúť, ktorú 

z predložiek použije a tak nastalo ich  zbytočné hromadenie. Správne malo byť vyše troch 

percent, alebo viac ako tri percentá. Použitie predložky cez, vo význame viac ako,  nie je správ-

ne, takže spojenie získal cez tri percentá by bolo tiež nevhodné.    

Pán Bajaník počas krízovej situácie v období epidémie korony pri vymenúvaní obchodov, 

ktoré budú otvorené povedal: aj obchody s mobilnými operátormi. Opäť nesprávne skloňovanie, 

ktoré mení význam. My predsa nekupujeme mobilných operátorov, ale ich služby. Takže to 

neboli obchody s mobilnými operátormi, ale obchody mobilných operátorov.  

Aj moderátor Gregor Mareš v súťažnej relácii Duel na záver nesprávne prehovoril 

k hráčovi, ktorý prehral: S Ladislavom sa nabudúce stretneme tak, že ja tu budem moderovať 

a on sa bude na nás pozerať z televízie... Bude sa na nás pozerať z obývačky, alebo v televízii.   

V obľúbenej a sledovanej relácii RTVS Tajomstvo mojej kuchyne vyzvala Kamila 

Magálová: milé diváčky, pošlite nám 10 veľkých fotografií vašich toriet. Podstatné meno torta je 

ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve plurálu má podobu tort, takže správne 

malo byť pošlite 10 fotografií vašich tort.  

Redaktorka Marie Balážová – Melniková sa vyjadrila: jedna tretina zamestnancov čerpe 

dovolenku. Pravdepodobne ide o  nárečový tvar slovesa, ktorý však vo verejnom prejave nemá 

čo robiť, pretože ten má byť v súlade so spisovnou slovenčinou. Správne malo byť čerpá 

dovolenku. Navyše chyba bola dosť výrazná, takže môže aj odviesť pozornosť od interpreto-

vaného obsahu.  

Andrej Bičan  v relácii 5 proti 5 skrížil väzby, keď sa vyjadril: nechápe tomu. To je častá 

chyba, ktorá sa vyskytuje. Máme výraz nechápať to a nerozumieť tomu. Krížením potom vzni-

kajú nesprávne tvary: nerozumieť to a nechápať tomu. V prejave skúseného moderátora by sa to 

vyskytovať nemalo.  

Ďalším príkladom kríženia väzieb je zámena v spojeniach záleží na a závisí od. Ne-

správne sa v praxi používa záleží od a závisí na. To sa stalo aj moderátorke relácie Na chalupe  

Kataríne Jesenskej,  keď povedala: záleží od náradia. Túto chybu urobila opakovane, čo 

naznačuje, že nesprávny spôsob  má zakotvený vo svojom rečovom stereotype.  

O to ťažšie sa takýto návyk odstraňuje. V prípade moderátora sa však rozhodne treba o to 

snažiť.  

Aj ďalší príklad z inej relácie potvrdzuje, že táto chyba je pomerne častá. Počuli sme:  veľa 

krajín je závislých od turizmu, aj na nemeckých návštevníkoch. V prvej časti vety správne, 

v druhej nesprávne. Takže malo byť veľa krajín je závislých od turizmu, aj od nemeckých 

návštevníkov. 

 

 

 



48 
 

Syntax 

  V našej štúdii pod tento pojem zahrnieme chyby, ktoré sa vyskytli v oblasti spájania  slov 

do viet a celkovo v tvorbe viet a syntaktických celkov. Pre zvýšenie prehľadnosti  sa najprv 

budeme venovať chybám v radení slov a potom chybnej tvorbe viet, teda narušeniu pravidelnej 

vetnej schémy. Nezriedka sa v takejto formulácii vyskytujú  viaceré chyby, z rôznych súčastí 

jazyka.  

Slovosled 

Množstvo nedostatkov vzniká v hovorenej reči aj nesprávnym poradím slov. V rámci 

upútavky na reláciu zaznelo: Cesta, ktorá nikomu nepatrí, nájde konečne  svojho majiteľa? 

Správne malo byť:  Nájde konečne cesta, ktorá nikomu nepatrí, svojho majiteľa? Alebo, ak by 

zostala pôvodná verzia, bolo potrebné zmeniť intonáciu. Cesta, ktorá nikomu nepatri. Bodka. 

Nájde konečne svojho majiteľa? 

V inej relácii sme počuli: Mám vedľa seba špecialistu Artura na kočíky. Správne malo 

byť – Mám vedľa seba špecialistu na kočíky Artura. 

Chybné syntaktické konštrukcie 

Z úst moderátorky relácie  Na chalupe vyšlo:  ľúbi sa to veľmi rýchlo prihorieť. Ak by 

mala byť podoba vety zachovaná, bolo treba použiť slovo  pripiecť. Ak má byť zachované slovo 

prihorieť, nesmie byť vo vete zvratné zámeno sa. To znamená, že správne malo byť ľúbi sa to 

pripiecť, alebo ľúbi to prihorieť. Aj slovo ľúbi je štylisticky príznakové, ale vzhľadom na 

charakter relácie (voľnočasové, hobby) sa dá  akceptovať aj tento hovorový štýl.  

V inom vydaní tej istej relácie zaznelo: vo výsledku sa dopracujete k pôsobivému výsled-

ku. Zdá sa, že moderátorka, ani ďalší tvorcovia relácie, forme prejavu nevenujú zvýšenú po-

zornosť. Bol to totiž komentár nahrávaný k obrazu, teda postsynchron, ktorý bolo možné opra-

viť. 

V televíznom vysielaní stanice Dajto v hranom dokumente V mene zákona zaznelo: 

A o jeho sexuálnej orientácii sa tváril, že nemá ani potuchy. Správne mala veta znieť: Tváril sa, 

že o jeho sexuálnej orientácii nemá ani potuchy. Také je to jednoduché. 

Ako sme už spomenuli, menej prísne hodnotíme v našej štúdii chyby v prejave odbor-

níkov z danej oblasti, ktorí pôsobia ako spolu komentátori pri rôznych prenosoch či analýzach. 

Mimoriadnu popularitu získal aj bývalý slovenský profesionálny hokejový obranca Boris Valá-

bik, nielen vďaka svojmu osobnému šarmu, ale aj zanietenému a kultivovanému komentovaniu 

prenosov z hokejových majstrovstiev. Odpoveď na otázku redaktora však začal chybne: to si 

nehodlám tvrdiť... Správne malo byť to nehodlám tvrdiť, alebo to si nedovolím tvrdiť, resp. 

netrúfam, nechcem tvrdiť.  

Bývalý minister zahraničia Ján Kubiš, teraz expert na zahraničnú politiku povedal: 

z môjho pohľadu išlo o eskaláciu, pretože... Eskalácia je cudzie slovo a znamená stupňovanie, 

zvyšovanie. V spojení chýbalo upresnenie, žiadalo sa tam dodať slovo napätia. V ďalšom texte 

ďalšie chybné vyjadrenie: by mohli priviesť k stratám,  správne by mohli viesť k stratám alebo 

by nás mohli priviesť...  
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Andrej Bičan v relácii 5 proti 5: žiadne písmeno V sa na začiatku mena nenašlo, správne 

malo byť žiadne meno na písmeno V sa nenašlo.  

Na TA3 v rozhovore o korone sa moderátor na virológii spýtal: pán doktor, vás sa chcem 

opýtať otázku!!!  

 Chybička sa zrodila aj vo vyjadrení: lyžiarska sezóna sa v rakúskych strediskách ešte 

začala a môžeme očakávať, že... Správne malo byť sa ešte iba začala, sa ešte len začala, alebo sa 

už začala, alebo sa ešte nezačala... Správnych možností je celý rad.  

 

Zvuková stránka reči 

V tejto časti sa zameriame na chyby, ktoré sa netýkajú obsahovej stránky prejavu, ale 

formy jeho zvukovej realizácie.  

Výslovnosť 

 Jasná a zreteľná výslovnosť je neodmysliteľnou požiadavkou na prejav realizovaný 

v médiách, ktoré využívajú hovorené slovo. Tvorí totiž základný predpoklad pre porozumenie 

a prijatie obsahu. Chyby vo výslovnosti môžu byť ortofonické alebo ortoepické. Ortofonické 

vznikajú, ak je hláska nesprávne vytvorená, to znamená, že artikuláciou vznikne iný zvuk ako 

predpisuje norma spisovnej výslovnosti. Sem zahŕňame napr. rotacizmus, lambdacizmus, 

sigmatizmus, zajakavosť. Ortoepické chyby znamenajú nesprávne použitie hlásky. Čiže hláska je 

správne vytvorená, ale je použitá na nesprávnom mieste. Týchto chýb býva oveľa viac a na tie 

chceme upozorniť. V upútavke na program na Markíze povedal Viktor Vincze: po nich 

vysielame Televízne noviny, v ktorých sa gumne pridá Zlatica... Predložka k sa v tom výskyte 

síce vokalizuje, ale vyslovuje sa ku, niegu.36 

Marie Balažová Melniková zasa povedala: starosta obce z nim ukončil pracovný pomer. 

Zrejme je to vplyv východoslovenského nárečia, v spisovnej výslovnosti však nemá miesto. 

Predložku s vyslovujeme ako s v spojeniach s ním, s vami, s nimi, s nami. Len v prípade, že za 

ňou nasleduje znelá párová spoluhláska, alebo zvučná nepárová, vyslovujeme ju ako z.37 Správne 

malo byť: s ním ukončil pracovný pomer.  

Skúsená moderátorka s kultivovaným prejavom Alena Heribanová vyslovuje nesprávne 

slovo sme . Pravidlá spisovnej výslovnosti predpisujú výslovnosť zme. Nebol to omyl, lebo to 

povedala 5-krát za sebou. Aj v názve galavečera Tak sme my... 

Intonácia 

Pod intonáciou rozumieme dotváranie zvukového a zmyslového obrazu hovorenej reči 

prostredníctvom jednotlivých zložiek intonácie (prízvuk, dôraz, pauza, melódia, rytmus, tempo). 

Tieto zvukové prostriedky nazývame aj paralingvistické, pretože pôsobia spolu s rečou. Ich 

správne používanie uľahčuje porozumenie textu a dotvára ich významové vyznenie. Ich 

nesprávne použitie, alebo ich absencia, robia text ťažko zrozumiteľným, nezaujímavým, často až 

 
36  https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1018/#ixzz6YySskrS6 
37  https://oskole.detiamy.sk/clanok/spravne-pouzivanie-predloziek-s-so-z-zo-vyslovnost-a-pravopis 
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nefunkčným. Ak chceme naplniť autorský zámer nášho prejavu a pôsobiť na adresáta v želanom 

smere, musíme adekvátne využiť všetky možnosti, ktoré nám zvuková realizácia textu ponúka.  

V športových novinách televízie Markíza skúsená redaktorka Jana Hospodárová v silves-

trovskom vysielaní ponúkla divákom prehľad rôznych frajerov, rôznych vtipných zákrokov 

z rôznych druhov športu: futbal, hokej, bejzbal, kriket, všetko zo sveta. Pred ďalším zostrihom 

povedala: Mnoho vtipných momentov sa odohralo aj na domácich ihriskách či palubovkách. Na 

toto slovo umiestnila dôraz, pritom správne mal byť na domácich, pretože práve toto bolo iné 

ako v predchádzajúcej časti. Táto interpretácia prezrádza neporozumenie textu, čo je u takejto 

profesionálky prekvapujúce. Že by za tým bola nedostatočná príprava? 

Spravodajkyňa RTVS Katarína Vítková z Prahy informovala o bezdomovcoch: sa im 

podarilo dosiahnuť nadávky, o ktorých nemali dovtedy ani tušenie. Tým, že neumiestnila pauzu 

medzi predložku na a slovo dávky, na ktorom mal byť umiestnený dôraz, vytvorila nezmysel. 

Tak sa do textu dostalo slovo nadávky, ktoré tam vôbec nepatrilo. 

 

Hovorcovia 

Osobitnú skupinu interpretov tvoria hovorcovia. Sú to ľudia, ktorí reprezentujú firmy, 

inštitúcie, organizácie i osobnosti a  vyjadrujú ich názory, stanoviská, postoje. Sú to profesionáli, 

ktorých základným pracovným nástrojom je hovorená reč, preto ich prejav by mal mať 

reprezentatívnu úroveň. Je preto prirodzené, že ich nedostatky v tejto oblasti sú posudzované 

prísnejšie.  

 Hovorkyňa nemocnice sa vyjadrila: Po kontrolných vyšetreniach si to jeho zdravotný stav 

dovoľoval. Zaradenie slovka si urobilo z normálnej vety nezmysel. 

Zuzana Eliášová je dlhoročná a skúsená hovorkyňa, momentálne Ministerstva zdravot-

níctva. Preto je prekvapujúce, že po toľkých rokoch praxe používa  nesprávne slovo nakoľko: 

Nakoľko poskytoval služby, nemá nárok. Nakoľko je príslovka miery a je nesprávne ju používať 

v príčinnom význame (ako pretože). Príklad na správne použitie: Nikto nevie, nakoľko mu 

môžeme dôverovať. 

Hovorkyňa železníc: vlak narazil do padnutého stromu na trať. Zlý slovosled, Správne 

malo byť: vlak narazil do stromu padnutého na trať. 

Pani Kirchnerová, hovorkyňa obchodného reťazca, sa vyjadrila: zaznamenali sme aj 

nárast dezinfekčných prostriedkov. Správne nárast záujmu, alebo nárast nákupu či predaja, alebo 

nárast spotreby, ale prostriedky isto nenarástli.  

 

Nezmysly 

Často sa chyby v texte spoja tak, že vytvoria nezmysel. 

RTVS vysielala prenos zo zjazdového lyžovania v americkom Killingtone. V rozhovore 

Petra Vlhová povedala, že  asi mala príliš ostré hrany. Bolo to po prvom kole. V štúdiu,  pred 

druhým kolom. redaktorka Hamadeová rozoberala situáciu so spolukomentátorkou Veronikou 

Velez-Zuzulovou. Redaktorka sa spýtala, či má Vlhová možnosť ešte na tom niečo zmeniť. 

Doslova hovorí: „Ako to je? Tie lyže sú už namazané, dá sa to nejako premazať, alebo ako?“ 
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Zuzulová jej vysvetlila, že to nie je problém  mazania lyží, ale  nabrúsenia hrán. Dosť veľká 

vecná chyba, keď vedie rozhovor o zjazdovom lyžovaní a nerozozná mazanie lyží a ostrosť hrán. 

Keďže takúto základnú vec pozná každý lyžiar, je zjavné, že redaktorka nelyžuje. To 

samozrejme, nie je chyba. Chybou je, že je nedostatočne zorientovaná v problematike,  ktorou sa 

profesionálne zaoberá. 

Pri Petre Vlhovej ešte zostaneme. RTVS vysielala priamy prenos zo zjazdového lyžova-

nia v Zagrebe. Po prvom kole bola Petra Vlhová na prvom mieste s veľkým náskokom. Komen-

tár Marcela Merčiaka: Petra vyhĺbila obrovskú priepasť pod sebou. Správne malo byť za sebou. 

Pretože – keby ju vyhĺbila pod sebou,“ mohla by do nej spadnúť“. Vyhĺbila ju za sebou a jej 

súperky ju ťažko prekonajú tak, aby sa k nej dostali. Tento príklad by mohol byť zaradený aj do 

nesprávne použitých slov, pretože tu bola nesprávne použitá predložka, ale práve tým sa zmenilo 

aj významové vyznenie na nezmysel. Eufória z úžasného víťazstva zrejme ovplyvnila aj prejav 

komentátorky Veroniky Zuzulovej, ktorá povedala: Petra by aj bez chyby Šifrinovej nebola 

vyhrala!!! Povedala presný opak toho, čo chcela povedať. Pretože Vlhová vyhrala a bola by 

vyhrala aj bez chyby Šifrinovej. 

Celkovo Zuzulová vníma obrovský rozdiel medzi tým, či vyhrala Vlhová bez chyby 

Šifrinovej, alebo s chybou Šifrinovej. Pritom to nemá logiku, lebo rovnako Šifrinová vyhráva 

preto, že Vlhová urobí chybu, nie?  

Medzi najznámejšie mená slovenských športov patrí určite Petra Vlhová, zaznelo v ko-

mentári RTVS. Správne malo mať podstatné meno šport jednotné číslo, teda: medzi 

najznámejšie mená slovenského športu, príp. v oblasti slovenského športu. 

V relácii Smotánka televízie Markíza prišla na nejakú akciu česká youtuberka Tynuš 

Talšnichová, ktorá pred rokom utrpela v Turecku pri kuchárskej šou popáleniny. Redaktorka pri 

zábere na ňu: všimnite si tie popáleniny na jej tvári. Takéto vyjadrenie je neetické a hlúpe. Aj 

keby malo pozitívny zámer ukázať, že sa jej zranenie dobre zahojilo. V takom prípade bolo 

potrebné vyjadriť sa úplne iným spôsobom.  

Jednoznačne honbou za senzáciou pôsobí upútavka na preteky Paríž – Dakar: Smrteľná 

nehoda zasiahla dnes slovenského pretekára Štefana Svitka. Na trati zomrel portugalský pretekár 

a Svitko, ktorý išiel hneď za ním, ho dokonca pomáhal oživovať. A tak ho to, samozrejme, 

zasiahlo. Ale keď zaznie tá informácia v uvedenej podobe a človek nie je zorientovaný, že 

preteky sa už skončili, môže to zapôsobiť veľmi negatívne. 

Nezmyselne vyjadrenie zaznelo v Televíznych novinách RTVS: divadlá vracajú vopred 

zakúpené vstupné. Vstupné sa nezakupuje, vstupné sa platí. Zakupujú sa lístky, možno vstup.  

Na TA3 nám redaktor spred parlamentu oznámil: Cieľom opatrenia je, aby sa zabránilo 

minimalizovaniu stretávania. Týmto vyjadrením doslova tvrdil opak toho, čo chcel povedať. 

Pretože minimalizovanie stretávania bol cieľ a určite sa mu nemalo zabrániť! 

Chaoticky vyznela správa o úprave predvolebného moratória. Diskutovalo sa aj o jeho 

predĺžení na 50 dní. Komentár z obrazovky: „pred nami je len Taliansko, má 15 dní, my máme 

teraz 14 dní .“ Keďže to zaznelo až po tej 50, pôsobilo to nejasne.  
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Závažný nedostatok a absencia citu pre načasovanie komunikácie sa prejavili pri skladaní 

sľubu poslancov v komentári Ľubomíra Bajaníka a neskôr aj jeho kolegyne. 

Veľmi necitlivo vstupoval do deja, keď informácie o konkrétnom poslancovi poskytoval 

vždy práve vo chvíli, keď parlamentný rečník oznamoval meno poslanca. Tým ho vlastne 

prehlušil a pre diváka tak bolo nezrozumiteľné. Vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov išlo 

o nových poslancov, často doteraz neznámych ľudí, považujem to za vážnu chybu. Navyše to 

robil opakovane, zrejme si to neuvedomil a ani z réžie ho nikto na to neupozornil. Pritom času na 

poskytnutie doplňujúcich informácii bolo dosť, pretože po zaznení svojho mena musel prejsť 

poslanec k ústave, položiť na ňu ruku, povedať sľubujem, prejsť k stoličke, sadnúť si, podpísať 

sľub a to všetko sa už dialo v úplnom tichu. Boli to mimoriadne zle načasované komentátorské 

vstupy. Je nepochopiteľné, ako sa to mohlo stať takému profesionálovi. Po 25 minútach 

vysielania začala tú istú chybu robiť aj jeho kolegyňa. 

 Na záver si dovolím na odľahčenie uviesť drobnú jazykovú pikantériu. V relácii Zlaté 

časy pán  Milan Lasica hovoril, ako mu Janko Lehotský zavolal, že by chcel od neho text 

k piesni. Na otázku o čom by mal byť, odpovedal: Niečo z aspektu prítomnostného nadhľadu!!! 

Vtipné, nie?  

 

Záver 

 Televízne vysielanie je nevyčerpateľnou studnicou priestupkov a prešľapov proti nášmu 

spisovnému jazyku. Keďže sprostredkúva veľký časový objem hovoreného slova, prináša aj 

množstvo chýb. Ich pripomínanie považujeme za potrebné vzhľadom na klesajúcu úroveň kul-

túry a kultivovanosti jazyka. Akoby ubúdalo horlivcov za čistotu slovenčiny, akoby si politici, 

verejné osoby a predstavitelia rôznych inštitúcií, organizácií a firiem čoraz menej dávali pozor na 

to, čo a ako hovoria. Samozrejme, česť výnimkám. Alarmujúci  je fakt, že kultivovaný prejav nás 

prekvapí, zaujme a upriami našu pozornosť na interpreta, zatiaľ čo nedostatky, často aj vážne, 

považujeme za bežné, a tie najväčšie nás dokonca pobavia. IT komunikácia a virtuálny svet 

svojou dominanciou tejto situácii len nahrávajú. Samozrejme pokrok nezastavíme a to ani 

nechceme. Len pripomíname, že priama medziľudská komunikácia je autonómny a prvotný 

spôsob komunikácie, tak jej tiež venujme náležitú pozornosť. 
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Písmo a typografia – ich význam a funkcia v oblasti  

marketingovej komunikácie 

Font and typography – their meaning and function in the field 

of marketing communication 

 

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

Abstrakt: Autor sa v predloženom príspevku venuje terminológii a názvosloviu v typografii, na 

základe čoho analyzuje základné typografické pojmy (napr. typ, druh, rodina, osnova, rez písma, 

anatómia a klasifikácia písma, naklonenie osi písma, šírková diferenciácia proporcií písma, 

duktus, kurzíva, serify, ligatúra, monogram), ktoré dopĺňa o konkrétne príklady z praxe. 

Ovládanie jednotlivých pojmov typografie je kľúčovou zložkou mnohých oblastí marketingovej 

komunikácie, predovšetkým ako súčasť firemného dizajnu, ale aj ako neodmysliteľná zložka 

vizuálneho štýlu značky, napr. v podobe typografického riešenia loga. Vhodný výber typogra-

fických prvkov a ich grafická úprava vytvára vzájomný súlad medzi informačnou a estetickou 

hodnotou písma, stáva sa tiež významným faktorom ovplyvňujúcim účinnosť celého procesu 

komunikácie.  

 

Kľúčové slová: Typografia, písmo, typ písma, druh písma, klasifikácia písma, anatómia písma, 

marketingová komunikácia 

 

Abstract: In the presented paper, the author deals with terminology and nomenclature in 

typography, on the basis of which he analyses basic typographic concepts (eg type, type, family, 

outline, typeface, anatomy and classification of typeface, tilt of typeface, width differentiation of 

typefaces, ductus, italics, serifs, ligature, monogram), which is supplemented by specific 

examples from practice. Mastering individual concepts of typography is a key component of 

many areas of marketing communication, especially as part of corporate design, but also as an 

integral component of the visual style of the brand, e.g. in the form of a typographic solution of 

the logo. Appropriate selection of typographic elements and their graphic design creates a mutual 

correspondence between the information and aesthetic value of the font, it also becomes an 

important factor influencing the effectiveness of the entire communication process. 

 

Key words: Typography, font, font type, font type, font classification, font anatomy, marketing 

communication 

 

 

Úvod 

Písmo je komplexný znakový systém, ktorého cieľom je zaznamenávanie informácií 

rôzneho charakteru (údajov, myšlienok, príbehov, udalostí, životných skúseností, úvah a pod.) 

tak, aby mohli byť následne reprodukované kýmkoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek (je to však, 
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samozrejme, podmienené tým, že dotyčná osoba tento znakový systém pozná a dokáže ho 

dekódovať). Písmo sa stalo dôležitou súčasťou nášho spoločenského, kultúrneho, ekonomického, 

umeleckého a politického prostredia, no taktiež sa vo výraznej miere využíva v rôznych 

oblastiach marketingu a marketingovej komunikácie. 

 

Písmo a typografia – vymedzenie pojmov  

Písmo patrí k najstarším komunikačným nástrojom umožňujúcim prenos ľudskej reči, 

vďaka ktorému je možné zaznamenávať a uchovávať informácie. Práve preto je písomná 

komunikácia v podobe grafických symbolov považovaná za objektívnejšiu a dôveryhodnejšiu 

ako rečová, ktorú si síce recipient tiež dokáže uchovať v pamäti, ale po uplynutí určitého 

časového obdobia môže byť značne skreslená a nepresná.38 Aj keď v súčasnosti dokážeme 

zaznamenávať obraz a zvuk aj pomocou rôznych iných záznamových médií a nových komu-

nikačných technológií, písmo má v našej kultúre a spoločnosti stále významnú, nezastupiteľnú 

úlohu.  

Existuje množstvo spôsobov, akými možno definovať písmo. Jedna z najvšeobecnejších 

a najrozšírenejších definícií hovorí, že písmo „je systém permanentných symbolov, ktoré 

zaznamenávajú informácie takým spôsobom, že môžu byť znovu reprodukované bez intervencie 

toho, kto informáciu zaznamenal“.39 Ďalší z autorov S. R. Fischer 40 definoval základné kritériá, 

ktoré by mal spĺňať každý systém písma používaný v praxi: 

•   účelom písma je komunikácia; 

• písmo musí pozostávať z umelých grafických znakov (písmen), ktoré možno reprodu-

kovať na pevnom alebo elektronickom médiu, resp. nosiči; 

• písmo musí používať znaky, ktoré korešpondujú s hovorenou rečou, artikuláciou (syste-

matické usporiadanie významových hlasových zvukov), aby tak bolo možné dosiahnuť 

prenos informácií. 

Písmo má však okrem svojej primárnej funkcie – zaznamenávať informácie, aj ďalšie, 

nemenej dôležité funkcie. Pomocou písma napr. dokážeme identifikovať konkrétne kultúry a ná-

rody, ktoré reprezentuje. „Jelikož písma zaznamenávají jednotlivé jazyky světa, nesou v sobě 

emocionální náboj a indikují sdílené hodnoty a zájmy různých skupin obyvatelstva. Písmo je tedy 

symbolickým systémem velkého sociálního významu a má vliv na sociální struktury lidské 

společnosti a jejich vzájemnou interakci“.41 Výrazný vplyv na súčasnú podobu písmových zna-

kov má okrem kultúry aj postupný historický vývoj písma.42 

 
38 BREČKA, S. Prehľad dejín mediálnej komunikácie. Bratislava : Akadémia médií, 2015. s. 57. ISBN 978-80-

971929-8-3. 
39 DANIELS, P., T., BRIGHT, W. (Ed.). The World’s Writing Systems. New York : Oxford University Press, 1996. 

s. 3. ISBN 978-0-19-507993-7. 
40 Bližšie pozri FISCHER, S., R. A History of Writing. London : Reaktion Books, 2004. 352 p. ISBN 13: 978-

1861891679. 
41 PRAŽSKÝ, A. Omniscript – Encyklopedie písem světa. Praha : Martin Koláček – E-knihy jedou, 2017. s. 7. ISBN 

978-80-7512-948-2. 
42 Problematika dejín písma, jeho historického vývoja je podrobnejšie spracovaná napr. v publikáciách: 

JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Praha : Slovart, 1994. 224 s. ISBN 80-7145-115-0. 
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Vo všeobecnosti musí mať písmo vhodné grafické spracovanie, čo umožňuje jeho dobrú 

čitateľnosť, ale aj určitú estetickú kvalitu, podporujúcu jeho vizuálnu príťažlivosť a atraktivitu. 

Môžeme si všimnúť, že existuje značný rozdiel medzi samotným návrhom, resp. tvorbou písma 

a jeho používaním v praxi, ktorému sa primárne venuje typografia. „Typografia (z gréckych slov 

typos – τύπος "forma" a grapheinγράφειν "písať") je umelecká technika aranžovania písmen do 

formy, pri ktorej vzniká text, ktorý je pre čitateľa v zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej 

forme. Myslí sa tým správny výber fontu, veľkosť bodu, dĺžka línie, riadkovanie, vzdialenosť 

písma a nastavenie priestoru medzi písmenami. Dizajn písma sa považuje za remeslo a často sa 

spája s typografiou. Väčšina typografov však netvorí písmo a, naopak, – máloktorí návrhári 

fontov sa označujú za typografov. Práca oboch je však dôležitá, a tak je možné nájsť ju v dnešnej 

dobe takmer kdekoľvek. Okrem iného sa typografia zaoberá výberom farebnej schémy doku-

mentov, ilustrácií, zalamovaním textu do odsekov alebo aj výberom papiera pre tlač“.43 Na 

základe uvedeného citátu môžeme vidieť, že typografia je širokospektrálne zameraný odbor, 

ktorý sa venuje výberu, usporiadaniu a použitiu písma, slov, či textov do takej vizuálnej podoby, 

ktorá zdôrazní ich význam a celkové posolstvo. Typografia je na jednej strane veda, ktorá nás učí 

porozumieť  vplyvu historického vývoja písma na jeho súčasnú podobu, klasifikácii písma – jed-

notlivým druhom a typom písma, základnej stavbe a anatómii písma, či rôznym typografickým 

pojmom a termínom, ktoré je nevyhnutné poznať, aby sme v praxi dokázali vybrať vhodné 

písmo na konkrétny účel. Na strane druhej je typografia umením, pretože v nej podstatnú úlohu 

zohráva aj individualita grafika, jeho vkus, cit pre detail a kompozíciu, estetické a vizuálne 

cítenie, ako aj kreatívne myslenie. 

S písmom sa stretávame v rôznych podobách a stalo sa našou každodennou súčasťou – či 

už plní funkciu informačnú, dekoratívnu, estetickú, prípadne umeleckú. Písmo sa vo výraznej 

miere využíva aj v oblasti marketingovej komunikácie a taktiež má buď funkčný význam 

(informuje nás o produktoch, službách, ktoré firma ponúka, napr. v propagačných materiáloch, 

na obaloch potravín atď.), alebo estetický význam (vhodne zvolený font písma dokáže firmu 

výstižne reprezentovať, taktiež je podstatnou súčasťou firemného dizajnu a dôležitú úlohu 

zohráva najmä v procese návrhu a tvorby vizuálnej identity značky, loga a celkovej vizuálnej 

komunikácie).  

 

Terminológia  a názvoslovie v typografii  

Každé písmo má svoje špecifické znaky, na základe ktorých ho dokážeme identifikovať. 

Písmo vo všeobecnosti vnímame dvoma základnými spôsobmi, a to buď zvukovo (jazyk, obsah, 

melódia, tón hlasu, farba hlasu, štruktúra, významy atď.), alebo vizuálne (tvar, proporcie, 

estetika, dobová štylizácia písmových znakov atď.). Vizuálnou stránkou písma sa zaoberajú 

 
MORAVĆÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. 5. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1987. 304 s. Bez ISBN. 

VAŇO, D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany : LITO, 2014. 151 s. ISBN 80-968939-9-8. 
43 VALTER, J., HOMOLA, M. Písmo a typografia v propagačných prostriedkoch. In: HORŇÁK, P., VO-

PÁLENSKÁ, E. a kol. Marketingová komunikácia a médiá 14. Bratislava : Book & Book, 2015. s. 95. ISBN 978-

80-89652-10-5. 
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rôzne odbory grafického dizajnu a dizajnu vizuálnej komunikácie – písmo (navrhovanie písiem 

a fontov), kaligrafia (umenie krasopisu – vytváranie ručne písaných znakov) a typografia 

(odbor zaoberajúci sa výberom, sadzbou písma a jeho použitím v praxi). Realizáciou sa zaoberá 

odbor polygrafia (zhotovovanie predlôh pre tlač, tlačových foriem, tlač, reprodukcia a rozmno-

žovanie rôznych tlačovín, ako napr. knihy, noviny, časopisy, plagáty a pod.) a elektronické 

médiá. Virtuálny svet prenosu dát a digitálne prostredie je novou oblasťou, v ktorej sa písmo tiež 

často využíva. Tejto oblasti sa primárne venuje webový dizajn, ako čiastková špecializácia 

grafického dizajnu.44 

Typografia používa množstvo pojmov a termínov, ktoré nám pomáhajú odborne defi-

novať jednotlivé prvky a časti písma, resp. jeho špecifické vlastnosti, čo nám následne umožňuje 

lepšiu orientáciu v danej problematike a taktiež nám v praxi uľahčuje výber písma pre rôzne 

príležitosti. V nasledujúcej časti si preto priblížime základné typografické pojmy, ktoré sa naj-

častejšie používajú pri popise a charakteristike písma. 

 

Typ písma a druh písma 

Označenia "typ písma" a "druh písma" sa v praxi často zamieňajú, resp. sa považujú za 

synonymá, pritom ide o dva významovo odlišné pojmy. 

Typ písma – je označenie konkrétneho písma, ktoré má charakteristickú kresbu a je po-

menované vlastným názvom. Jednotlivé typy písma sú buď označované menami svojich autorov, 

alebo menom, ktoré si autor pre dané písmo zvolil. Mnohé názvy vznikli celkom náhodne, iné 

dokonca ako posmešné označenie, napr. grotesk – grotesque – groteskné, bizarné, fantastické.45  

Druh písma – ide o označenie skupiny písiem so spoločnými znakmi, na základe ktorých 

ich dokážeme identifikovať a zaradiť do konkrétnej kategórie, ako napr. serifové, bezserifové, 

kaligrafické a rôzne iné druhy písma. 

 

Obr. č. 1 – Rozdiel medzi typom a druhom písma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BERAN, V., 1994, s. 24. 

 
44 ELIŠKA. J.: Vizuální komunikace. Písmo II – terminologie, pojmy, ukázky. www.jirieliska.cz [online]. [cit. 2020-

10-11]. Dostupné na: http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/P%C3%ADsmo02.pdf 
45 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 24. ISBN 80-

901824-0-2.  

Typ písma Druh písma 
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Základné druhy písma (klasifikácia písma)  

Zaradenie písma do konkrétneho druhu je ovplyvnené nielen jeho historickým vývojom, 

ale aj celkovou grafickou podobou a anatomickými vlastnosťami, ktoré sú základným identifi-

kačným prostriedkom pri klasifikácii písiem. Klasifikácia písiem je dôležitým nástrojom, ktorý 

nám umožňuje pochopiť rozdiely medzi jednotlivými druhmi písma, aby sme ich následne 

dokázali v praxi vhodne použiť. Existuje široká škála písiem a taktiež množstvo spôsobov, ako 

ich klasifikovať, ale v zásade sa písmo delí na štyri základné kategórie46 (od nich sa potom od-

víjajú ďalšie, podrobnejšie členenia): 

Antikva (serifové písmo) – charakteristickým znakom tohto druhu písma je, že má 

proporcionálne rozmiestnené znaky a používa serify (malé nožičky a výbežky vystupujúce 

z koncov písmen). Patrí k najstarším druhom písiem, pretože tento dizajn je odvodený od 

rímskych (antických) nápisov. Od tej doby vzniklo veľké množstvo serifových písiem (napr. dy-

namická, prechodová, statická antikva, lineárne serifové písmo – egyptienka atď.). Serify 

používané v antikvových písmach pomáhajú očiam plynule preskakovať medzi znakmi, preto 

patria k najlepšie čitateľným druhom a kvôli tomu sa používajú najmä pri sadzbe základného 

textu, resp. dlhých textov.47 

Grotesk (bezserifové písmo) – nemá dekoratívne detaily ani serify, čím sa výrazne 

odlišuje od antikvových druhov písiem. Tieto druhy písma sú najmä výsledkom modernizmu 20. 

storočia. V porovnaní  so serifovými druhmi písma pôsobia čisto, jednoducho, moderne 

a medzinárodne, ale aj sterilne a trochu neosobne. Na veľkých zobrazovacích plochách býva 

obvykle bezserifové písmo lepšie čitateľné ako serifové varianty a taktiež sa hodí pre titulky 

a nadpisy. Pri sadzbe dlhých textov však bezserifové písmo môže byť ťažšie čitateľné.48  

Lomené písmo – taktiež býva označované ako fraktúra, kuráta, švabach, alebo gotické 

písmo. Tento druh písma vychádza zo spôsobu ornamentálneho písania používaného od obdobia 

stredoveku až do 19. storočia, pričom nové lomené písma vznikajú aj v súčasnosti. Tento druh 

písma dokážeme ľahko identifikovať, pretože v kresbe znakov sa objavujú typické lomené ťahy 

a hrúbka písmových ťahov je výrazne diferencovaná. V súčasnej dobe pôsobia lomené písma 

vizuálne ťažko, kvôli komplikným tvarom a ornamentálnosti sú v dlhšom texte ťažko čitateľné, 

ale na druhej strane sa hodia na dekoratívne účely, pretože pôsobia historicky a starodávne.49   

 
46 Toto členenie používa napr.:  

AMBROSE, G., HARRIS. P. Typografie – grafický design. Brno : Computer Press,  2010. s. 36, 37. ISBN 978-80-

251-2967-8. 

BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 35.  ISBN 80-

901824-0-2. 

ELIŠKA. J. Vizuální komunikace. Písmo II – terminologie, pojmy, ukázky. www.jirieliska.cz [online]. [cit. 2020-10-

11]. Dostupné na: http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/P%C3%ADsmo02.pdf 
47 AMBROSE, G., HARRIS. P. Typografie – grafický design. Brno : Computer Press, 2010. s. 36, 40. ISBN 978-80-

251-2967-8. 
48 HEALEY, M. Design Loga – Analýza úspěchu 300+ mezinárodních značek. Brno : Computer Press, 2011. s. 217. 

ISBN 978-80-251-3608-9. 
49 AMBROSE, G., HARRIS. P. Typografie – grafický design. Brno : Computer Press,  2010. s. 36, 38. ISBN 978-

80-251-2967-8. a BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. 

s. 46.  ISBN 80-901824-0-2. 
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Skript (kaligrafické písmo) – má napodobňovať rukopis, niekedy je dokonca odvodený 

z rukopisu konkrétnej osoby, ako napr. Pushkin. Skript vychádza z historických písaných písiem 

– napodobňuje medirytecké písma, kaligrafiu plochým perom 16. a 17. storočia i skripty 18. 

a 19. storočia písané premenným tlakom pomocou ostro orezaného pera. Patria sem aj písma 

odvodené z reklamných skriptov 20. storočia. Mnohé zo skriptových  druhov písiem majú 

predĺžené koncové ťahy (tzv. spojnicu), takže sa môžu vzájomne napájať, podobne ako spájame 

znaky pri rukopisnom písaní. Rovnako ako skutočné ľudské rukopisy sa niektoré druhy 

skriptových písiem čítajú ľahšie než iné. Ich použitie je preto obmedzené na dekoratívne účely, 

ako sú názvy, titulky, či tlačoviny spoločenského charakteru (napr. pozvánky na slávnostné 

akcie), pretože väčšie bloky textu vysádzané skriptom sú horšie čitateľné.50   

Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 2) môžeme vidieť príklady základných druhov písma 

(antikva, grotesk, lomené písmo a skript), ktoré sme definovali v predchádzajúcej časti príspev-

ku. 

 

Obr. č. 2 – Ukážky základných druhov písma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa AMBROSE, G., HARRIS, P., 2010, s. 36, 37. 

https://www.fonts.com/ 

 

Výber konkrétneho druhu písma v praxi nie je ovplyvnený iba znalosťou klasifikácie 

písiem, ich vizuálnymi vlastnosťami a uplatňovaním typografických zásad, ale aj vkusom 

a estetickým cítením grafika, ktorý by mal dokázať odhadnúť vhodnosť použitia písma 

v konkrétnej situácii. Podobne to platí aj v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy, tvorbe 

vizuálnej identity značky a grafického návrhu loga. „Napr. pre krátky reklamný text je obľúbený 

druh písma bezserifový pre jeho dobrú čitateľnosť. Pre text, ktorý by mal byť dôstojnejší (napr. 

bankové správy, seriózny politický komentár a pod.) je vhodný serifový druh písma. Na tlačoviny 

osobnejšieho, prípadne spoločenského charakteru (svadobné oznámenie, pozvánka na ples, 

pozvánka na event a pod.) sa s obľubou využíva písané (kaligrafické) písmo. Pre špeciálne 

príležitosti, ak chceme písmom zdôrazniť špecifický obsah textu sa používajú netradičné písma. 

Napríklad na obálku knihy o stredoveku môžeme použiť lomené gotické písmo, pri rozprávkach 

 
50 AMBROSE, G., HARRIS. P. Typografie – grafický design. Brno : Computer Press,  2010. s. 37, 56. ISBN 978-

80-251-2967-8. a BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. 

s. 44.  ISBN 80-901824-0-2. 
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môžeme ako iniciály využiť ozdobné písma, ktoré skôr radíme medzi úpadkové. Skúsený grafik 

dokáže pracovať v špecifických prípadoch aj s úpadkovými druhmi písma, ale musí k tomu 

pristupovať veľmi citlivo a s veľkou dávkou grafického cítenia“. 51 

Na predchádzajúcom obrázku (viď. Obr. č. 2) môžeme vidieť, že každé písmo má nielen 

svoje anatomické jedinečnosti, na základe ktorých ho dokážeme identifikovať, ale aj konkrétny 

symbolický význam ovplyvnený kultúrnym kontextom, či historickým vývojom typografie. 

Znalosť týchto základných typografických pravidiel je nevyhnutná aj v marketingovej praxi, čo 

možno ilustrovať napr. na výbere písma v rámci grafického návrhu loga. Pri grafickom 

spracovaní loga vytvoreného z písmových znakov musíme brať do úvahy viacero faktorov, či už 

je to význam písma, jeho vizuálna príťažlivosť, čitateľnosť, odlíšiteľnosť od konkurencie, ale 

najmä jeho asociácie vo vzťahu k značke vyvolané vo vedomí spotrebiteľov. Nasledujúci 

obrázok (Obr. č. 3) ilustruje vzťah medzi základnými druhmi písma a typografickým riešením 

loga. Antikvové písma pôsobia historicky, tradične, seriózne a elegantne; bezserifové písma 

(grotesk) zase moderne, jednoducho, medzinárodne; lomené písma starobylo, slávnostne, domi-

nantne; skript (kaligrafické písmo) je písmo pôsobiace emocionálne, spontánne, uvoľnene, 

priateľsky a osobne. Uvedené asociácie písma v logách buď priamo korešpondujú s imidžom 

danej značky, príp. naznačujú zameranie firmy, jej filozofiu, základné hodnoty, alebo spotre-

biteľom napovedajú niečo o charaktere produktov, ponúkaných služieb.  

 

Obr. č. 3 – Základné druhy písma a ich príklady využitia pri typografickom riešení loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/;  https://www.fonts.com/ 

 

 
51 VALTER, J. Písmo a typografia v reklame 5 – druhy a typy písma 1. In: HORŇÁK, P. a kol. Reklama 15. 

Bratislava : Book & Book, 2015. s. 41, 42. ISBN 978-80-89652-17-4. 

http://www.brandsoftheworld.com/
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Anatómia písma 

Každá časť písmena má svoj názov, ktorý sa vzťahuje k jeho tvaru a často je odvodený na 

základe podobnosti s nejakým reálne existujúcim predmetom. Mnohé termíny používané 

v typografii sú rovnaké, resp. podobné ako v anatómii, či fyziológii. Tieto termíny boli vytvorené 

počas dlhého obdobia historického vývoja písma, ale môžu sa meniť aj v závislosti od kultúry, 

jazyka a typu písma.52 Poznať anatómiu písma, základnú stavbu písma a jednotlivé pojmy je pre 

grafika zásadné, pretože na základe toho dokáže pochopiť, v čom sa rôzne písma od seba líšia 

a naopak, čo majú spoločné. Taktiež mu to umožňuje kvalifikovane sa rozhodnúť a určiť, ktoré 

z veľkého množstva dnes dostupných písiem vybrať, ako ich vzájomne skombinovať, či funkčne 

použiť v praxi. Tvary písiem obsahujú viac ako 25 anatomických termínov. Pre bežnú prácu 

s písmom netreba poznať všetky, ale niektoré z nich sú zásadné pre vizuálne úsudky, ktoré nám 

pomáhajú vyberať písma pre rôzne situácie a príležitosti.53  

Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 4) môžeme vidieť anatomické názvoslovie a základné 

termíny používané pri označovaní jednotlivých častí písma. 

 

Obr. č. 4 – Anatómia písma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa DABNER, D., STEWART, S., ZEMPOL, E., 2014, s. 64. 

 
52 TSELENTIS, J. Typografie. O funkci a užití písma. Praha : Slovart, 2014. s. 26. ISBN 978-80-7391-807-1. 
53 DABNER, D., STEWART, S., ZEMPOL, E. Škola grafického designu – principy a praxe grafiky. Praha : Slovart, 

2014. s. 64. ISBN 978-80-7391-894-1. 
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Verzálky, mínusky a kapitálky  

Laická verejnosť vo všeobecnosti rozdeľuje písma abecedy na veľké a malé, čo ter-

minologicky nie je presné a ani vhodné označenie. V odbornej terminológii sa člení písmo na 

tzv.: 

- Verzálky (lat. majuskule) – písmové znaky veľkej abecedy; 

- Mínusky (lat. minuskule) – písmové znaky malej abecedy; 

- Kapitálky (lat. mediuskule) – písmové znaky veľkej abecedy so strednou výškou 

písma.54  

 

Obr. č. 5 – Ukážka verzálky, mínusky a kapitálky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://i.stack.imgur.com/mmpWr.png 

 

Osnova písma 

Písmová osnova je pomyselná sústava horizontálnych línií, tzv. doťažníc, ktoré definujú 

výškové proporcie jednotlivých častí písma a umiestnenie akcentov.55 

Hlavnou horizontálnou písmovou líniou je základná doťažnica, alebo tzv. účarie písma 

– na ňom sú umiestnené jednotlivé písmená, ktoré sú usporiadané do riadku. 

Stredná doťažnica vymedzuje výšku mínusiek (malých písmen abecedy) – vzdialenosť 

medzi účarím a strednou doťažnicou sa označuje aj ako stredná výška písma.  

Horná doťažnica označuje hornú hranicu zvislých ťahov mínusiek (napr. b, d, f, k, l, t 

atď.), pričom vzdialenosť medzi základnou doťažnicou – účarím a hornou doťažnicou sa nazýva 

horný doťah. U mnohých písmen táto vzdialenosť zároveň definuje výšku verzálok. 

 
54 V praxi sa  používa aj pojem nepravé kapitálky –  v počítačovej sadzbe sú väčšinou kapitálky automaticky 

vygenerované z obrazu verzálok, ale ich duktus (hrúbka písmových ťahov) je slabší než u základného písma, čo má 

negatívny vplyv na jednotné vizuálne pôsobenie zalomeného textu. Bližšie pozri BERAN, V. Typografický manuál 

– Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 30, 31. ISBN 80-901824- 0-2. 
55 Pojem akcent v typografii označuje diakritické (rozlišovacie) znamienka nad písmenami, ktoré upresňujú 

výslovnosť a tón reči, ako napr. dĺžeň, mäkčeň, vokáň a pod. Bližšie pozri BERAN, V. Typografický manuál – 

Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 2. ISBN 80-901824- 0-2. 

Verzálka (majuskula) Mínuska (minuskula) Kapitálka (mediuskula) 
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Verzálková doťažnica je línia nachádzajúca sa pod hornou doťažnicou. Niektoré 

písmená sú navrhnuté tak, že verzálky sú umiestnené nižšie, než horné doťahy mínusiek, aby 

verzálkové akcenty natoľko nevystupovali z kresby riadkov. 

Akcentová doťažnica je najvyššie položenou líniou písmovej osnovy a určuje výšku 

verzálkových akcentov (mínuskové akcenty majú tiež svoju vlastnú akcentovú doťažnicu, ale tá 

sa väčšinou kryje s hornou doťažnicou).  

Dolná doťažnica označuje spodnú hranicu zvislých ťahov mínusiek (napr. g, j, p, q, y 

atď.), pričom vzdialenosť medzi základnou doťažnicou – účarím a dolnou doťažnicou sa nazýva 

dolný doťah. 

Horné indexové účarie a dolné indexové účarie sú línie písmovej osnovy, na ktoré sa 

umiestňujú indexové znaky (horný index a dolný index). 

Preťah – oblé písmená (napr. o, p, c, b, d, q atď.) v mínuskách, ale aj verzálkach mierne 

prekračujú účarie a strednú, alebo hornú doťažnicu. Preťah sa používa kvôli tomu, aby tieto 

písmená nepôsobili v porovnaní s ostatnými opticky menšie.56   

Proporcionálne rozmiestnenie a vzdialenosť jednotlivých častí písmovej osnovy nie je 

rovnaké, ale líši sa u každého písma. Kvôli tomu má každý typ písma osobitý charakter. Na 

nasledujúcom obrázku (Obr. č. 6) môžeme vidieť ukážku osnovy písma a znázornenie 

jednotlivých línií – doťažníc vo vzťahu k písmu.  

 

Obr. č. 6 – Osnova písma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa BERAN, V., 1994, s. 5 

 

Rodina písma  

Pojem písmová rodina označuje všetky kresbové varianty písma, alebo tzv. rezy písma, 

ktoré sú odvodené od základného typu písma. Použitie písma z jednej rodiny zabezpečuje 

jednotný vzhľad sadzby, vďaka čomu text pôsobí úhľadnejšie a celistvejšie. Použitie písmovej 

rodiny sa nám môže hodiť najmä v prípadoch, ak v texte potrebujeme zvýrazniť určité slovo, 

vetu, odsek, ale popritom chceme zachovať jednotný vzhľad písma.  

 
56 Charakteristika jednotlivých pojmov a termínov písmovej osnovy spracovaná podľa BERAN, V. Typografický 

manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 4 - 7. ISBN 80-901824- 0-2. 
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Úplná písmová rodina obsahuje základné písmo,  jeho vyznačovacie verzie, rezy sto-

jatého písma a kurzívy. To znamená, že ide o písmo rovnakého druhu so spoločnými kresbovými 

vlastnosťami, a taktiež s rovnakou strednou výškou, výškou verzálok a dĺžkou horných aj 

dolných doťahov. Písmová rodina nesie názov základného typu písma (napr. Times, Helvetica, 

Tahoma, Arial atď.) a ostatné písma sú od nej odvodené (napr. Times Bold, Times Italic atď.). 

Niektoré písma majú bohatú rodinu a sú vytvorené vo veľkom množstve rôznych rezov, ďalšie 

typy písma rodinu netvoria, alebo majú iba jeden označovací rez.57 

Pri výbere písma, ktoré by malo reprezentovať našu značku, resp. ktoré by sa malo stať 

našim firemným, korporátnym fontom, ako súčasť firemného dizajnu, by sme si mali vybrať 

písmo s bohatou rodinou rezov, pretože ho budeme používať pri rôznych príležitostiach (napr. 

firemné tlačoviny a propagačné materiály).   

 

Obr. č. 7 –  Ukážka niektorých rezov z rodiny písma Helvetica Neue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helvetica_Neue_typeface_weights.svg 

 

Rez písma 

Označovací rez písma je taká kresbová verzia písma, ktorá sa svojou kresbou síce 

odlišuje od základného písma, ale je od neho odvodená. Rôzne rezy písma sa používajú buď na 

zvýraznenie, alebo odlíšenie slov, či celých častí textu. Jednotlivé písmové rezy odvodené od 

 
57 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 28. ISBN 80-

901824-0-2.  
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základného písma označujeme pojmom písmová rodina. Základné písmo (obyčajné, normálne – 

angl. roman, regular) je písmo stojaté, jeho znaky sú vzpriamené a primárne sa používa na 

sadzbu základného textu. Štandardná písmová rodina sa skladá zo štyroch rezov – základné 

písmo, kurzíva, polotučné písmo a polotučná kurzíva. Rozšírená písmová rodina obsahuje aj 

ďalšie rezy písma, napr. tučné písmo, tučná kurzíva, veľmi tučné písmo, kapitálky atď. 58 

 Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 8) môžeme vidieť niekoľko príkladov rezov z pís-

movej rodiny Helvetica Neue, konkrétne  Roman (základná podoba písma), Italic (verzia rezu 

Roman naklonená doprava, tiež kurzíva), Condenesed (zúžená verzia základného rezu Roman), 

Extended (rozšírená verzia základného rezu Roman), Tučný rez (má hrubšie ťahy než základný 

rez Roman) a Light alebo Thin (verzia základného rezu Roman s tenšími ťahmi). 

 

Obr. č. 8 – Klasifikácia rezov z rodiny písma Helvetica Neue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracované podľa: AMBROSE, G., HARRIS, P., 2010, s. 18. 

 

Duktus  

K ďalším charakteristickým znakom písmovej kresby patrí hrúbka písmových ťahov, tiež 

označovaná ako váha písma – duktus. Duktus vyjadruje pomer hrúbky písmových ťahov k výške 

písma, čo ovplyvňuje jeho výraznosť a čitateľnosť.  

Pri písme môže byť duktus zosilnený, napr. polotučné (semibold), tučné (bold) a veľmi 

tučné písmo (extra bold, heavy, black). Pri takomto type rezov sú ťahy písma zosilnené oproti 

základnému rezu, preto pôsobia opticky tmavšie a výraznejšie. Duktus môže byť aj zoslabený 

napr. veľmi slabé (ultra light) a slabé písmo (light), príp. tenké písmo (thin). Ťahy písma sú 

oproti základnému rezu tenšie a takéto písmo potom opticky vyzerá, že je svetlejšie.59 

 
58 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 28, 29. ISBN 

80-901824-0-2.  
59 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 30. ISBN 80-

901824-0-2.  
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Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 9) môžeme vidieť príklady rôznych hrúbok písmových 

ťahov.  

 

Obr. č. 9 – Duktus (hrúbka písmových ťahov) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Kurzíva 

Kurzíva (cursive, italic, oblique) patrí k najčastejšie používaným označovacím rezom 

písma. Ide o rez s miernym sklonom, ktorý je odvodený od základného písma, a aj keď sa hodí 

ako označovacie písmo, v sadzbe dlhšieho textu má horšiu čitateľnosť a pôsobí rušivo. Kresba 

jednotlivých znakov je pre kurzívu špeciálne navrhnutá, preto je tvar niektorých znakov kurzívy 

(napr. a) iný ako u základného písma – tiež sa označuje pojmom pravá kurzíva. Počítačová 

sadzba síce umožňuje naklonenie písma, ktoré neobsahuje kurzívu, ale takáto kurzíva 

(označovaná ako nepravá kurzíva) sa od originálnej výrazne líši a tiež deformuje tvar písma. 60 

Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 10) môžeme vidieť porovnanie niektorých písmových 

znakov pravej a nepravej kurzívy.  

 

Obr. č. 10 – Ukážka pravej a nepravej kurzívy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BERAN, V., 1994, s. 29. 

 
60 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 30. ISBN 80-

901824-0-2.  
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Serify  

Serif (nesprávne pätka písma) je termín, označujúci tvary, ktoré priečne ukončujú zvislé, 

šikmé a vodorovné ťahy písma. Tvar serifov ako aj spôsob, akým sa na ťahy písma napájajú, 

patrí k výrazným identifikačným a grafickým prvkom, utvárajúcim charakter, osobitosť a 

jedinečnosť písma. Tvar serifov má taktiež výrazný vplyv na čitateľnosť textu. V praxi sa 

používajú rôzne druhy serifov a pomocou ich tvaru dokážeme písmo zaradiť do príslušnej 

skupiny. 61 

 

Obr. č. 11 – Ukážky rôznych tvarov serifov a ich priradenie ku konkrétnym druhom písma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ELIŠKA, J., [online]. 

 

Naklonenie osi písma  

Naklonenie osi písma, alebo tzv. tieňovanie, kedy sa striedajú tenké a hrubé ťahy 

v kresbe písma je ďalším charakteristickým znakom, pomocou ktorého dokážeme identifikovať 

typ písma. Naklonenie osi písma sa delí na tri základné druhy: 

- Dynamický princíp: Os tieňovania oblých tvarov je silne naklonená, pričom rozdiel 

medzi tenkými a hrubými ťahmi nie je príliš veľký. Takýto typ tieňovania je charakte-

ristický pre antikvové druhy písma. 

- Prechodový princíp: Dynamický a statický princíp v kresbe znakov je vyrovnaný, os 

tieňovania má menší sklon a rozdiel v hrúbke oblých ťahov je výraznejší. Takýto typ 

tieňovania je charakteristický pre prechodové druhy písma. 

- Statický princíp: Os tieňovania oblých ťahov je kolmá, rozdiel medzi tenkými a hru-

bými ťahmi je výrazný, kontrastný a zreteľný. Takéto kolmé tieňovanie je charakte-

ristické pre lineárne serifové a bezserifové písma.62  

 

 

 

 
61 ELIŠKA. J. Vizuální komunikace. Písmo II – terminologie, pojmy, ukázky. www.jirieliska.cz [online]. [cit. 2020-

10-11]. Dostupné na: http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/P%C3%ADsmo02.pdf 
62 Členenie a charakteristika jednotlivých druhov naklonenia osi písma spracované podľa ELIŠKA. J. Vizuální 

komunikace. Písmo II – terminologie, pojmy, ukázky. www.jirieliska.cz [online]. [cit. 2020-10-11]. Dostupné na: 

http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/P%C3%ADsmo02.pdf 

Bližšie pozri aj DABNER, D., STEWART, S., ZEMPOL, E. Škola grafického designu – principy a praxe grafiky. 

Praha : Slovart, 2014. s. 64, 65. ISBN 978-80-7391-894-1. 
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Obr. č. 12 – Dynamický, prechodový a statický princíp naklonenia osi písma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa DABNER, D., STEWART, S., ZEMPOL, E., 2014, s. 64. 

 

Šírková diferenciácia proporcií písma  

Klasifikácia písiem a ich zaradenie do konkrétneho druhu sa realizuje aj na základe 

šírkovej diferenciácie písma, ktorá je určená dvoma základnými princípmi – dynamickým 

(rukopisným) a statickým (kresbovým). 

- Dynamický princíp: Šírkové proporcie dynamických písmových znakov sú diferen-

cované a majú individuálnu šírku pri zachovaní výšky písma.  

- Statický princíp: Šírkové proporcie statických písmových znakov nie sú diferencované, 

písmená sú kreslené až na niektoré výnimky (i, j, l, r, t, m, w) do rovnako širokej 

plochy.63 

Na nasledujúcom obrázku (Obr. č. 13) môžeme vidieť porovnanie dynamického písma 

ITC Garamond a statického písma Sans (Helvetica). Ak si všimneme šírkové proporcie písmo-

vých znakov, ktoré sú vyznačené nad písmom, zistíme, že dynamické písmo má odlišnú šírku, 

pričom u statického písma je jeho šírka naopak rovnaká.  

 

Obr. č. 13 – Porovnanie dynamických a statických písiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa BERAN, V., 1994, s. 34. 

 
63 Šírková diferenciácia proporcií písma spracovaná podľa ELIŠKA. J. Vizuální komunikace. Písmo II – termi-

nologie, pojmy, ukázky. www.jirieliska.cz [online]. [cit. 2020-10-11]. Dostupné na: http://www.jirieliska.cz/filead-

min/user_upload /knihy/P%C3%ADsmo02.pdf 

BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 34, 35. ISBN 

80-901824- 0-2 

       Dynamický princíp Prechodový princíp Statický princíp 

Dynamický princíp, ITC Garamond Statický princíp, Sans (Helvetica) 
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Veľkosť písma (stupeň písma) 

V metrickej sústave sa označujú najmä rozmery stránok, stĺpcov, odsekov a obrázkov, ale 

písmo definujeme v tzv. typografických bodoch. V praxi sa používa viacero typografických 

merných sústav, z ktorých najznámejšie a najpoužívanejšie sú európsky a angloamerický merný 

systém.  

- Európsky typografický merný systém, tzv. Didotov systém je pomenovaný podľa F. A. 

Didota, ktorý okolo roku 1775 zdokonalil starší systém P. S. Fourniera, vychádzajúci 

z veľkosti parížskej stopy (32,48 cm). Základnou mernou jednotkou je typografický bod 

(0,3759 mm), 12 bodov tvorí 1 cicero (4,513 mm) a do jedného metra sa vojde 2660 

typografických bodov. 

- Angloamerický typografický merný systém, tzv. systém pica vychádza z anglickej 

stopy dlhej 30,47 cm. Základnou mernou jednotkou tohto systému (podobne ako u Di-

dotovo systému) je  bod – point (pt), ktorý je však o niečo menší (0,3528 mm), 12 bodov 

(points) je 1 pica (4,23 mm), 72 bodov (points) – 6 picas je 1 palec (2,54 cm).64  

 

Písmo a typografia v marketingovej komunikácii (príklady kreatívneho využitia písma 

a typografie v marketingovo-komunikačnej praxi) 

Na proces úpravy a modifikácie písma v marketingovej praxi má vplyv nielen kreativita 

grafika, zmyslel pre detail a kompozíciu, ale najmä jeho praktické skúsenosti a technické 

zručnosti, ako aj vedomosti v oblasti typografie, histórie písma, či znalosti v oblasti konštrukcie 

písmových znakov. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú kvalitu grafikovej práce a umožňujú mu 

aplikovať jeho originálny autorský prínos do finálneho vizuálneho riešenia, ktoré bude 

v marketingovej praxi účinné a splní svoje očakávané ciele.  

Ako príklad môžeme uviesť viacero kreatívnych grafických návrhov loga (viď. Obr. č. 

14), v rámci ktorých sa písmo, ako typografický znak, zároveň často stáva aj piktogramom 

(obrazovým znakom), ktorý dokáže vhodne vystihnúť charakter značky. Písmo v logu EIGHT je 

vytvorený z jednotlivých častí číslice 8, čo vyjadruje názov tejto značky. V logu FAMILIES je 

použité duplicitne písmeno I v rôznej výške, čo znázorňuje rodinu – otca, matku a malé dieťa. 

V logu IDEA (nápad) je písmeno I zámerne obrátené dole hlavou tak, aby pripomínalo 

výkričník, čo vizuálne vystihuje situáciu, keď človek dostane dobrý nápad. V logu CAT je zase 

použité kaligrafické písmo skript tak, aby svojím tvarom nápadne pripomínalo zvierací motív 

mačky. V typografickom riešení loga SUSHI je neštandardne znázornené písmeno H, ktoré 

recipientom môže pripomínať japonské jedálenské paličky, držiace rolku sushi, tzv. maki 

(červený kruh v strede písmena H). Posledný príklad loga nápadne pripomína usmievavú ľudskú 

tvár s okuliarmi, pričom rám okuliarov a nos vytvárajú nápis LOGO. Ide o zjednodušený 

piktogram tváre dizajnéra Muamera Adilovica z Bosny a Hercegoviny, ktorý ho používa ako 

logo svojho grafického štúdia, čo zároveň presne vystihuje, že jeho primárnym zameraním je 

návrh a tvorba loga, resp. jeho vizuálne riešenie a dizajn značky.   

 
64 Popis európskeho a angloamerického merného systému spracovaný podľa BERAN, V. Typografický manuál – 

Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 14, 15. ISBN 80-901824-0-2. 
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Obr. č. 14 – Kreatívne využitie písma v procese návrhu a tvorby loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://designm.ag/inspiration/creative-logos/ 

 

 Podobné kreatívne riešenia použitia písma v marketingovej praxi môžeme vidieť aj 

v mnohých príkladoch printových reklám. Podobne, ako v prípade grafického návrhu loga (Obr. 

č. 14) nemusí mať písmo v printovej reklame iba informačnú funkciu, ale text sa môže stať 

priamou súčasťou obrazovej časti vizuálu a esteticky ho dopĺňať v originálom prepojení. 

 Ako príklad uvádzame ukážku printovej reklamy na fitnes štúdio GOLD´S GYM (Obr. č. 

15 – vľavo), kde postava muža dopĺňa písmená v slovách FAT a FIT. Takýmto výstižným a 

jednoduchým kreatívnym riešením nám reklama vtipne znázorňuje, prečo by sme mali využívať 

služby tohto fitnes štúdia. Obézny pán (FAT) sa postupne mení na chudého (FIT) 

vyšportovaného muža.  

 Módna značka obuvi ESSERE (Obr. č. 15 – vpravo) vo svojej printovej reklame upo-

zorňuje spotrebiteľov na až 50 % zľavy svojich produktov tak, že nápis SALE (zľava) vytvára 

tvar dizajnovej dámskej lodičky, ktorá tvorí hlavnú časť vizuálu.   
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Obr. č. 15 – Kreatívne využitie písma v printovej reklame. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://lostininternet.com/51-absolutely-creative-and-clever-advertisements/ 

 

 

Záver  

V predloženom príspevku sme bližšie definovali základnú terminológiu a vlastnosti 

písma, ktoré sú jedným z kľúčových prvkov nielen v procese tvorby grafického návrhu loga, či 

printových propagačných prostriedkov, ale ich časté využitie môžeme vidieť aj v rozličných 

oblastiach marketingovej a marketingovo-komunikačnej praxe (napr. firemné časopisy, webové 

stránky firiem a spoločností, newslettre, PowerPointové firemné prezentácie, e-mailing – riešenie 

firemných e-mailov, obaly produktov, firemné tlačoviny – vizitky, hlavičkový papier, listové 

obálky, poznámkové bloky, prospekty, brožúry, menovky atď., až po firemné dopravné 

prostriedky, pracovný odev, orientačný systém a označovanie budov, dizajn interiéru a exteriéru 

firemných budov, darčekové reklamné predmety a pod). Správny výber fontu písma dokáže 

podporiť informačný obsah a čitateľnosť textu. Vďaka tomu dokáže grafik dostať do pozornosti 

spotrebiteľa kľúčové posolstvo, ktoré ho nielen vizuálne upúta, ale zároveň ho bude motivovať 

k prečítaniu textu. Na to je však bezpochyby nutná aj znalosť základných pravidiel typografie.   
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Marketing v zdravotníctve 

Marketing in the health service 

 

 

Mgr. Daniela Vunhu 

 

 

Abstrakt: Tak, ako propagovanie akýchkoľvek produktov, aj produkty z farmaceutického 

priemyslu si našli svojich priaznivcov v širokej verejnosti. Na rozdiel od propagácie iných 

výrobkov, farmaceutiká podliehajú prísnemu zákonu o reklame. Práve preto je dôležité postaviť 

marketingový mix efektívne s cieľom predať svoje výrobky širokej verejnosti.  

 

Kľúčové slová: marketing, zákon o reklame, lekár, verejnosť, reklama 

 

Abstract: Just as the promotion of any product, products from the pharmaceutical industry have 

found their supporterson the mass market. Unlike the promotion of other products, 

pharmaceutical shave to follow strict advertising law. That is why itis important to build a 

marketing mix effectively in order to sell the products to the general public. 

 

Keywords: marketing, advertising law, doctor, publicity, advertising 

 

 

Úvod 

 

Štúdia sa zaoberá marketingom v oblasti zdravotníctva. V práci sú zhodnotené pod-

mienky pre realizáciu marketingu v zdravotníctve SR, vymedzené špecifické znaky sektora 

zdravotníctva a porovnané konkurenčné prostredie vo svetovom farmaceutickom priemysle. 

Cieľom bolo poukázať na jednotlivé marketingové nástroje, ktoré možno v plnej miere využiť 

pri realizácii marketingu v zdravotníctve a farmácii. 

Slovenský farmaceutický priemysel prešiel neľahkým vývojom, čo je možno príčinou aj 

toho, že stále zaostáva na svetovom farmaceutickom trhu aj za niektorými krajinami Európskej 

únie.  

Dnes sa aj slovenskí zákazníci dostanú k liečivám slovenských aj zahraničných výrobcov 

bez problémov. Ako pri akýchkoľvek iných výrobkoch, aj pri liekoch platia pravidlá 

konkurenčného boja, avšak zásadne obmedzené Zákonom o reklame. Preto farmafirmy často 

siahajú po nástrojoch Direct marketingu a budovaním vzťahov s lekárňami.  

 

Vývoj farmácie na Slovensku 

Farmácia na Slovensku sa začala rozvíjať v druhej polovici 19. storočia. V tomto období 

niektoré lekárne zásobovali liečivami aj širšie okolie. Známe boli lekárne U červeného raka v 
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Bratislave alebo lekáreň U anjela v Kežmarku. Po roku 1900 začali na uhorský trh dodávať 

liečivá prvé menšie farmaceutické podniky z Budapešti. Išlo o také firmy, ako je napríklad 

Galen, založenú v roku 1905, alebo o firmu Chinoin, továreň na chemicko-farmaceutické 

prípravky z roku 1913. Tieto podniky vyrábali liečivá ako hornatropin, atropin, yohimbin alebo 

už aj synteticky pripravovaný papaverin.65 

V medzivojnových rokoch sa využitie liekov z továrni podstatne rozšírilo nielen 

v humánnom lekárstve, ale aj vo veterinárnej medicíne. Avšak naďalej ostávalo zahraničie 

najvýznamnejším dodávateľom, prípadne sa dovážalo z menších podnikov v českých krajinách, 

ako bola Interpharma alebo podnik Benjamina Fragnera, predchodca pražskej Léčivy. 

Druhá svetová vojna predstavovala prelom v histórii farmaceutickej výroby na Slo-

vensku. Naliehavé potreby lekárskej starostlivosti a podstatné obmedzenie možností dovozu 

liekov zo zahraničia viedli k založeniu prvých významnejších farmaceutických podnikov. 

Už v roku 1939 skupina lekárnikov z rôznych častí Slovenska premenila staršiu le-

kárnickú firmu Dr. PhMr. L. Polláka v Piešťanoch na akciovú spoločnosť. V roku 1940 spo-

mínaná spoločnosť založila v Piešťanoch farmaceutický podnik Facet. Podnik vyrábal viacero 

druhov liekov ako napríklad Celsil, Camphomen, Defebrin, Heparon a Nasophedrin.66 Avšak až 

firma Slovenské alkaloidy, chemicko-farmaceutická továreň predstavovala jednoznačný prechod 

k továrenskej výrobe liečiv. Vznikla v roku 1941 v Bratislave a v nasledujúcom  roku 

vybudovala farmaceutický závod v Hlohovci. Výroba závodu spočívala predovšetkým v príprave 

alkaloidu morfinu spracovaním sušenej makovicovej slamy. Technológia mala viacero „detských 

chorôb”, ale továrenská výroba sa presadila. Menší farmaceutický podnik Pharma labor založil 

v Martine lekárnik a podnikateľ PhMr. J. Krajčovič. Podnik vznikol zo zastupiteľstiev českých 

farmaceutických firiem. Zásoboval liečivami povstalecké jednotky počas Slovenského národ-

ného povstania. „Povojnové obdobie znárodnenia zastihlo farmaceutický priemysel v troskách, 

lebo všetky tri významnejšie podniky odvetvia boli vážne poškodené v bojoch s ustupujúcou 

nemeckou armádou. Po rekonštrukcii sa stali súčasťou trustu znárodnených podnikov liečebné 

a farmaceutické závody so sídlom v Bratislave”.67  

Päťdesiate roky predstavovali nový historický medzník v rozvoji farmaceutickej výroby, 

keď sa štáty sovietskeho bloku ocitli v hospodárskej izolácii od západných vyspelých krajín 

a bolo nevyhnutné urýchlene riešiť otázku nedostatku liečiv. Práve v Hlohovci sa sústredili 

prevádzky existujúcich farmaceutických závodov. V roku 1950 tu vznikol známy podnik Slova-

kofarma. „Centralizovaný podnik pokračoval vo výrobe alkaloidov, ale v podstatne väčšom 

množstve aj sortimente. Na domáci trh a čiastočne aj pre zákazníkov v iných krajinách soviet-

skeho bloku dodával humánne a veterinárne liečivá, najmä morfin a kodeín, ďalej napríklad 

vitamíny, rôzne ochranné pracovné masti a neskôr rozšíril sortiment o prípravky liečebnej koz-

metiky”.68   

 
65  http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-nadnarodneholdingy 
66  http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-nadnarodneholdingy 
67  http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-nadnarodneholdingy 
68  http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-nadnarodneholdingy 
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V Piešťanoch a Martine sa farmaceutické podniky pretvorili na vedľajšie závody Slova-

kofarmy. Martinský závod bol v päťdesiatych rokoch špecializovaný na dodávky injekcií. 

V sedemdesiatych rokoch, založila Slovakofarma závod Liečivé rastliny v Malackách. Ten sa 

orientoval na výkup a spracovanie liečivých rastlín a na predaj hotových produktov zo spraco-

vaných rastlín doma aj v zahraničí. Vyvážal sa najmä harmanček. „Slovakofarma sa zaradila 

medzi kľúčové centrá farmaceutického priemyslu celej bývalej ČSR. Najväčším farmaceutickým 

podnikom na Slovensku sa však stala ďalšia známa firma obdobia socialistickej ekonomiky 

Biotika v Slovenskej Ľupči, založená v roku 1953. Jej strategickou úlohou bolo spustenie výroby 

nového „zázračného lieku" penicilín, ktorý štáty za železnou oponou len veľmi ťažko získavali.  

V roku 1956 spustil nový závod výrobu penicilínu G a roku 1958 aj penicilínu typu V. 

Bol to zároveň významný krok v rozvoji vedy a techniky, lebo týmto sa na Slovensku začal 

vývoj biochémie a biotechnológií, konkrétne cestou biosyntézy. Výrobný program sa postupne 

rozširoval o ďalšie druhy antibiotík a rôzne iné farmaceutické výrobky. Išlo napríklad o tetra-

cyklín, pripravovaný aj vo forme chlótetracyklínu na účely obohatenia kŕmnych zmesí. Poľno-

hospodárstvo zároveň využívalo produkt Biotiky, kryštalický L-lyzín, na zvýšenie produktivity 

živočíšnej výroby.  

Od roku 1959 dodávala Biotika na trh streptomycín, v roku 1964 spustila výrobu v no-

vom injekčnom pavilóne a od roku 1971 vyrábala aminokyselinu. Prevzala aj závod v Martine, 

ktorý prešiel na produkciu narkotík. Okrem siete zdravotníckych zariadení v ČSR a socia-

listických krajinách zásobovala Biotika od šesťdesiatych rokov penicilínom a inými výrobkami 

zákazníkov v kapitalistických štátoch, napríklad v USA, vo Veľkej Británii, v Taliansku a vo 

Fínsku”.69 

Podnik Imuna v Šarišských Michaľanoch bol zameraný na ďalší významný segment 

farmaceutickej produkcie, slúžiacej na potreby prevencie v humánnom aj vo veterinárnom 

lekárstve. História tohto podniku taktiež siahala do päťdesiatych rokov. Od roku 1956 sa 

zaoberal výrobou anti tetanického séra. Postupne pribúdali ďalšie séra, očkovacie látky, ako aj 

prípravky z krvnej ľudskej a zvieracej plazmy, diagnostické prípravky a výrobky na dietetické 

účely. Spektrum dodávaných liečiv a rôznych farmaceutických prípravkov dosiahlo do konca 

sedemdesiatych rokov okolo 600 druhov. 

Štruktúru hlavných centier farmaceutického priemyslu dotvorila v päťdesiatych rokoch 

firma Bioveta, ktorá sa špecializovala na prostriedky prevencie a liečebnej starostlivosti poľno-

hospodárskych a domácich zvierat. Bioveta existovala už od roku 1953. „Najskôr sídlila v Bra-

tislave, ale už od roku 1954 v Nitre, kde dostala k dispozícii areál úplne nového závodu. 

V nasledujúcom období rozšírila produkciu na veterinárne očkovacie látky, kŕmne doplnky a na 

viacero druhov premixov, liečiv a iných veterinárnych preparátov. Podniky farmaceutického 

priemyslu v päťdesiatych rokoch prešli pod správu niekoľkých ministerstiev.  

V roku 1958 sa však vytvorila popredná výrobno-hospodárska jednotka Spofa, ktorá 

prevzala kľúčové podniky Slovakofarmu a Biotiku. Závody firmy Imuna boli pričlenené k špe-

cializovanej výrobno-hospodárskej jednotke Ústav sér a očkovacích látok a nitriansku Biovetu 

 
69 http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-nadnarodneholdingy 
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od roku 1971 podriadili novému slovenskému ministerstvu poľnohospodárstva a výživy. Vo 

vrcholnom období rozvoja na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov zamestnával 

farmaceutický priemysel Slovenska v hlavných závodoch okolo šesťtisíc ľudí a pokryl takmer 

polovicu produkcie liečiv v celom Československu”.70 

 

Návrat trhového hospodárstva po roku 1989 vytvoril pre farmaceutické podniky mnohé 

nečakané prekážky, najmä čo sa týka tlaku na hospodárnosť výroby, kvalitu a ekológiu. Zmeny 

však priniesli aj dovtedy netušené možnosti. Všetky hlavné firmy odvetvia sa transformovali na 

štátne podniky a následne sprivatizovali. Nových príležitostí sa úspešne chopil najstarší 

koncernový podnik Slovakofarma Hlohovec. V roku 1994 bol podnik privatizovaný z iniciatívy 

časti pôvodného manažmentu, ktorá vytvorila súkromnú spoločnosť so sídlom vo Viedni. Hlav-

ným akcionárom sa stala korporácia S. L. Pharma Holding GmbH Viedeň.  

V druhej polovici deväťdesiatych rokov Slovakofarma zvýšila základné Imanie emisiou 

akcií na domácom aj na zahraničnom trhu. Zároveň vložila nové investície do vývoja, 

modernizácie a rozšírenia výroby. Ovládla menšie podniky a úspešne expandovala. Konkurenciu 

so svojím najväčším rivalom na území bývalej ČSR, s podnikom Léčiva Praha, vyriešila vytvo-

rením spoločnej skupiny Zentiva v auguste 2003. Skupina pozostáva zo spoločností Zentiva, a. 

s., Praha a Zentiva, a. s., Hlohovec. 

Transakcia sa uskutočnila prostredníctvom hlavného akcionára pražskej Léčivy Zentiva 

B. V., ktorý odkúpil majoritnú účasť v Slovakofarme Hlohovec. Pomerne úspešnú existenciu si 

udržal aj ďalší farmaceutický gigant, Biotika Slovenská Ľupča. Firma ostala jedným z vý-

znamných svetových producentov antibiotík a veterinárnych prípravkov. Vyváža až 80 percent 

produkcie. Kapitálovo Biotiku v roku 2004 ovládla spoločnosť Middle Europe Investment 

Beheer B. V., cez jej dcérsku spoločnosť Pharma Slovaka C. V. Podnik Biotiky v Martine je spo-

jený s nemeckou skupinou Hoechst. 

Ďalšie podniky odvetvia sa dostali do zložitejšej situácie. Firma Imuna v Šarišských 

Michaľanoch vstúpila v roku 2002 do konkurzu, následne vznikol podnik Imuna Pharm Holding, 

ktorý sa pokúšal nadviazať na tradičný výrobný program a na predchádzajúce hospodárske 

kontakty.71 

 

Slovenský farmaceutický priemysel na svetovom konkurenčnom trhu 

Výroba chemikálií, chemických a farmaceutických výrobkov patrí v rámci spraco-

vateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR.  

Charakteristika a postavenie odvetvia v rámci EÚ a ostatných krajín sú veľmi podobné 

charakteristike a postaveniu odvetvia u nás. Pre odvetvie sú charakteristické nasledovné znaky:72 

- otvorenosť ekonomík,  

 
70 http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-

nadnarodneholdingy 
71  http://hnonline.sk/c4-10052240-22784155-k13000_detail-farmacia-u-nas-od-lekarne-po-

nadnarodneholdingy 
72  www.slovakrating.sk 
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- trhy nasýtené s prerozdeleným vplyvom,  

- vysoký stupeň koncentrácie výroby,  

- zameranie na vysoko sofistikovanú chemickú výrobu,  

- proces globalizácie, 

- potreba vysoko kvalifikovanej pracovnej sily,  

- energetická a materiálová náročnosť výroby. 

Z hľadiska konkurenčnej schopnosti chemického a farmaceutického priemyslu SR má 

odvetvie porovnateľný charakter ako odvetvie krajín CEFTA, za úrovňou EÚ zaostáva vo 

viacerých oblastiach - je potrebné, aby sa chemický a farmaceutický priemysel SR priblížil 

krajinám EÚ v sortimentnej štruktúre, v úrovni technologických procesov zabezpečujúcich niž-

šiu surovinovú a energetickú náročnosť produkcie a v úrovni dosahovanej produktivity práce. Na 

trhoch EÚ sa odvetvie SR presadzuje produkciou s nižšou pridanou hodnotou, zatiaľ čo na trhu 

sofistikovanejšej produkcie vládne ostrá konkurencia a pomerne stabilne rozdelené trhy. 

Postavenie chemického a farmaceutického priemyslu SR v rámci globálneho trhu treba teda 

posudzovať z niekoľkých hľadísk:73 

- výrobkovej štruktúry, 

- cenovej konkurencieschopnosti, 

- potreby zahraničných trhov. 

Globálny trh EÚ môže predstavovať pre podniky odvetvia v SR viaceré riziká, ktoré by mohli 

vyplynúť z možného rastu konkurencie zo strany nových členských štátov a zo strany vstupu 

súčasných zahraničných chemických a farmaceutických spoločností. 

Vzhľadom na skutočnosť, že odvetvie je silne exportne orientované, výkyvy a vývoj na 

svetových trhoch ovplyvňujú aj vývoj odvetvia v domácom prostredí. Preto sa tendencie vývoja 

v mnohých aspektoch prenášajú aj na domáce ekonomické prostredie a pri hodnotení odvetvia z 

pohľadu jeho postavenia v domácom prostredí, nie je možné od týchto vplyvov abstrahovať. 

Konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu 

na svetových a domácich trhoch je výrazne ovplyvnená: 

- vysokou materiálovou a energetickou náročnosťou výroby,  

- relatívne nízkou produktivitou práce v porovnaní s EÚ, 

- tradičnou prezamestnanosťou, 

- výrobkovou štruktúrou menej sofistikovaných produktov s nižšou dosahovanou maržou, 

- schopnosťou modernizovať výrobné zariadenia a technológie. 

            Komparatívnou nevýhodou odvetvia je závislosť od dovozu základných surovín fosíl-

nych palív (ropa, zemný plyn), ktorý sa pri výraznom raste ich svetových cien nepriaznivo 

premieta do hospodárenia podnikov a do pasívnej obchodnej bilancie odvetvia. Závislosť od 

importu, a tým aj od vývoja svetových cien je výrazná aj pri ostatných základných výrobných 

surovinách, polotovaroch a chemických výrobkoch. Dôvodom je neexistencia výroby uvedených 

 
73  www.slovakrating.sk 
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produktov na Slovensku, resp. vysoká cena slovenských vstupov kvôli ich málo efektívnej 

výrobe a nízka substitučnosť zahraničných vstupných materiálov.74 

Tvrdé konkurenčné prostredie na domácom trhu je vytvárané jednak liberalizovaným 

obchodom bez administratívnych bariér vstupov nových konkurentov a jednak neexistenciou 

administratívnych opatrení, ktoré by viedli k ochrane trhu domácich výrobcov. 

„Výhodou zahraničných trhov je však dobrá platobná disciplína zahraničných odbera-

teľov. V SR patria medzi odberateľov produkcie odvetvia (zdravotníctvo – farmaceutické prí-

pravky, poľnohospodárstvo – agrochemikálie), ktorých finančná situácia je nevyhovujúca a ani 

horizont riešenia platobnej neschopnosti týchto nadväzujúcich odvetví nie je možné z dnešného 

pohľadu definovať. Naopak, v dôsledku neriešenia krízovej situácie je predpoklad ďalšieho 

prehlbovania platobnej neschopnosti a zadlžovania týchto odvetví. 

Odvetvie chemického a farmaceutického priemyslu patrí k najväčším znečisťovateľom 

životného prostredia. Rozsiahle investície do ochrany životného prostredia však boli vyvolané aj 

v rámci prístupového procesu SR do EÚ v oblasti environmentálnej legislatívy EÚ, tzv. envi-

ronmentálne acquis. 

Odvetvie udrží svoj rozvoj a konkurenčnú schopnosť za predpokladu, že sa zrealizuje 

reštrukturalizácia výroby, zníži sa materiálová náročnosť výroby a udrží pomer rastu pro-

duktivity práce s rastom miezd”.75 

 

Reklama na lieky 

Farmaceutickému marketingu v zmysle reklamy liekov sa na území Slovenska dlhý čas 

nevenovala skoro žiadna pozornosť. Marketéri mali voľnú ruku v pripravovaní reklamnej 

kampane na lieky a ich uvádzanie do spoločnosti v akejkoľvek forme. Až do roku 1992 ne-

existovala vôbec žiadna regulácia reklamy na lieky.76 

Reklama je prezentácia produktov v akejkoľvek podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. 

Reklama by mala byť v súlade s pravidlami obchodnej súťaže a musí byť v súlade s dobrými 

mravmi, ako to ustanovuje Zákon o reklame. 

Reklama vo všeobecnosti nesmie byť klamlivá alebo skrytá, nesmie zneužívať dôveru, 

neodbornosť alebo nevedomosť spotrebiteľa, prezentovať produkty škodlivé životu alebo zdra-

viu ľudí bez zreteľného upozornenia, zneužívať dôveru maloletých a podobne.77 

Špecifické vymedzenie reklamy humánnych liečivých prípravkov je oveľa širšie ako 

klasické vymedzenie reklamy, ktoré kladie dôraz na mediálnu reklamu. Pod reklamu liečivých 

prípravkov zákon zahŕňa: 

- všetky informácie, presviedčanie alebo nabádanie určené k podpore predpisovania, 

dodávania, predaja, výdaja alebo spotreby humánnych liečivých prípravkov,  

 
74  www.slovakrating.sk 
75  www.slovakrating.sk/sk/analyzy/odvetvove/chemikalie01.html 
76  les.fsv.cuni.cz/default/fiIe/download/id7129 
77  http://www.lekarenstvo.sk/chapteCode0X57 
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- návštevy obchodných zástupcov s humánnymi liečivými prípravkami u osôb oprávne-

ných ich predpisovať, dodávať alebo vydávať,  

- dodávanie vzoriek humánnych liečivých prípravkov,  

- podpora predpisovania, výdaja a predaja humánnych liečivých prípravkov pomocou daru, 

spotrebiteľskej súťaže a ponukou alebo sľubom prospechu alebo finančnej či vecnej od-

meny,  

- sponzorovanie vedeckých kongresov s účasťou odborníkov a úhrada nákladov na cestov-

né a ubytovanie súvisiacich s ich účasťou. 

     Okrem vymedzenia aktivít, ktoré zákon považuje za reklamné, vymedzuje aj činnosti, na 

ktoré sa nevzťahuje. Ustanovenia zákona o reklame sa nevzťahujú na: 

- označovanie humánnych liečivých prípravkov a na príbalové letáky podľa zvláštnych 

právnych predpisov, 

- korešpondenciu nutnú k zodpovedaniu špecifických otázok na konkrétny humánny 

liečivý prípravok a prípadné sprievodné materiály nereklamnej povahy, 

- predajné katalógy a cenníky, pokiaľ neobsahujú popis vlastností humánnych liečivých 

prípravkov, ďalej upozornenia a poskytnutia informácií, týkajúcich sa napr. zmien v bale-

ní, varovanie pred nežiaducimi účinkami humánneho liečivého prípravku, 

- údaje o ľudskom zdraví alebo chorobách, pokiaľ neobsahujú žiadne odkazy, a to ani 

nepriamy na humánny liečivý prípravok. 

Reklamu humánnych liečivých prípravkov upravuje zákon v troch oblastiach:78 

- Všeobecné ustanovenia platné pre všetky typy liekov; 

- Ustanovenia reklamy na humánne liečivé prípravky zamerané na širokú verejnosť; 

- Ustanovenia reklamy na humánne liečivé prípravky zamerané na odborníkov. 

 

Všeobecné ustanovenia platné pre všetky typy reklamy na lieky 

Predmetom reklamy môže byť len registrovaný liečivý prípravok. Akékoľvek informácie 

obsiahnuté v reklame na humánny liečivý prípravok musia odpovedať údajom uvedeným 

v súhrne údajov tohto prípravku. Reklama na humánny liečivý prípravok musí podporovať 

racionálne používanie objektívnym predstavením tohto prípravku bez preháňania jeho vlastností. 

Prípadná spotrebiteľská súťaž, ktorá pre lieky nie je explicitne zakázaná, by nemohla byť 

založená na výhre za najvyššie nákupy, pretože by viedla k neracionálnemu použitiu lieku. 

Porovnávacia reklama je pri splnení podmienok prípustná, ak je zameraná na osoby 

oprávnené tieto liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať. Porovnávacia reklama musí predo-

všetkým porovnávať prípravky vo všetkých poznávacích znakoch. Porovnávacia reklama zame-

raná na širokú verejnosť je pre liečivé prípravky neprípustná. 

 
78  www.kras.sk/index.php?etickykodex 
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     Informácie, ktoré sa poskytujú verejnosti, musia byť výlučne použité na zlepšenie 

informovanosti verejnosti v lekárskej a zdravotníckej oblasti. Takéto informácie o nových che-

mických látkach, nových liekoch a spôsoboch liečby odovzdávané verejnosti a médiám musia 

byť: 

- pravdivé, overené, úplné, jasné a zrozumiteľné;  

- nesmú obsahovať žiadne nepodložené predpoklady a očakávania;  

- nesmú vytvárať u pacienta falošnú predstavu o účinnosti liečby alebo neoverenú nádej 

na určité zlepšenie jeho zdravotného stavu;  

- nesmú mať zámer oklamať novinára alebo pacienta alebo zámerne poškodiť konku-

renta. 

          Na predstaviteľov médií sa nesmie vyvíjať tlak, aby uverejnili dodané informácie. Musia 

sa slobodne rozhodovať, ako využijú informácie, podľa svojho profesionálneho názoru a záuj-

mov čitateľa. Médiá nemajú byť finančne motivované reklamou alebo výmenným obchodom, 

aby uverejňovali určité informácie o liekoch na predpis. V tomto prípade ide o reklamu, ktorú 

zákon zakazuje. 

Farmaceutický priemysel propaguje koncepciu dobrého zdravotného stavu a pozitívneho 

na zdravie orientovaného prístupu ku každodennému životu. Uznávajúc, že lieky zohrávajú 

dôležitú úlohu v prevencii, zlepšení a liečbe ochorení, sa farmaceutický priemysel zaväzuje: 

- poskytovať lieky, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti, účinnosti a kvality;  

- zabezpečovať vo vzťahu k liekom komplexné technické a informačné služby v súlade 

s aktuálne uznávaným medicínskym a vedeckým poznaním a skúsenosťami;  

- používať profesionalitu pri styku s odbornou zdravotníckou verejnosťou, predstaviteľmi 

verejného zdravotníctva a laickou verejnosťou. 

     Priemysel sa angažuje za kvalitné využívanie liekov a ich racionálne predpisovanie 

a podporuje, aby sa jeho produkty využívali v súlade s pokynmi a odporúčaniami odbornej 

zdravotníckej verejnosti. Aby sa zabezpečila dostupnosť informácií, na základe ktorých je 

možné robiť kvalifikované rozhodnutia pri predpisovaní liekov, je potrebné, aby výrobca 

rozširoval medzi odbornou zdravotníckou verejnosťou odborné informácie o produkte, ktoré 

získal počas výskumného a vývojového procesu a skúsenosti získané pri klinickom používaní. 

Touto činnosťou výrobca upriamuje pozornosť na existenciu a vlastnosti príslušného produktu 

vhodnými vzdelávacími a propagačnými prostriedkami. 

 Kým skúšanie, výrobu a kontrolu je možné legislatívne uspokojivo uzákoniť, nemožno 

tými istými prostriedkami definovať vhodné štandardy marketingového správania. Významní 

výrobcovia sa preto zhodli na vyhlásení Kódexu a podriadili sa jeho obmedzeniam. 

Podľa Zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame79 podlieha reklama na lieky špeciálnym pred-

pisom a zákonom, takže priamo s inzerciou na lieky sa v tlači a elektronických médiách nestret-

 
79  www.rpr.sk/Docs/Zakony/147-2001.pdf 
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neme, vynímajúc odbornú tlač. Keďže reklama liekov je z veľkej časti obmedzená, je potrebné 

sa pri ich propagácii obrátiť na iné nástroje komunikačného mixu. 

 

Ustanovenia reklamy na humánne liečivé prípravky 

Predmetom reklamy určenej širokej verejnosti môžu byť humánne liečivé prípravky, 

ktoré sú podľa svojho zloženia a účelu uspôsobené a koncipované tak, že môžu byť použité bez 

stanovenia diagnózy, predpisu alebo liečenia praktického lekára alebo na radu lekárnika. 

Predmetom reklamy zameranej na širokú verejnosť nesmie byť: 

- humánny liečivý prípravok, ktorého výdaj je viazaný len na lekársky predpis,  

- humánny liečivý prípravok obsahujúci omamné alebo psychotropné látky,  

- humánny liečivý prípravok u ktorého nebola účinnosť v rámci registračného procesu 

posúdená. Toto ustanovenie sa v praxi týka homeopatík, pretože ich účinnosť nie je 

posudzovaná. 

Reklama zameraná na širokú verejnosť nesmie obsahovať zmienky o indikáciách 

závažných ochorení. Za také ochorenia sa považujú tuberkulóza, pohlavne prenosné choroby, 

iné závažné infekčné ochorenia, rakovina, iné nádorové ochorenia, chronická nespavosť, 

cukrovka a iné metabolické ochorenia. 

Podľa zákona reklama zameraná na širokú verejnosť musí: 

- byť formulovaná tak, aby bolo zrejmé, že výrobok je humánnym liečivým prípravkom,  

- obsahovať názov humánneho liečivého prípravku tak, ako je uvedený v rozhodnutí 

o registrácii, pokiaľ humánny liečivý prípravok obsahuje len jednu liečivú látku, musí 

reklama obsahovať i jej všeobecný názov,  

- obsahovať informácie potrebné pre správne použitie humánneho liečivého prípravku,  

- obsahovať zrozumiteľnú, v prípade tlačenej reklamy dobre čitateľnú výzvu k pozor-

nému prečítaniu príbalovej informácie.80 

 

Ustanovenia reklamy na humánne liečivé prípravky zamerané na odborníkov 

Reklama na humánne liečivé prípravky zameraná na odborníkov sa môže šíriť len 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov prevažne pre týchto odborníkov odborných 

neperiodických publikácii, odbornej periodickej tlače, odborných audiovizuálnych programov. 

Reklama zameraná na odborníkov musí obsahovať: 

- presné, aktuálne, preukázateľné a dostatočné úplné údaje umožňujúce odborníkom 

vytvoriť si vlastný názor o terapeutickej hodnote humánneho liečivého prípravku, údaje 

prevzaté z odborných publikácii alebo z odbornej tlače musia byť presne reprodukované 

a musí byť uvedený zdroj, 

 
80  www.safs.sk/Sk/Dokumenty/zakon_reklama.doc 
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- základné informácie podľa schváleného súhrnu údajov o prípravku, vrátane dát o schvá-

lení alebo poslednej revízii,  

- informácie o spôsobe výdaja humánneho liečivého prípravku podľa rozhodnutia o re-

gistrácií,  

- informácie o spôsobe uhrádzania z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. 

 

Produkt a značka v zdravotníctve a farmácii 

Marketingová komunikácia je nerozlučne spätá so značkami. Budovanie a posilňovanie 

značky je jednou z priorít marketingu. Umožňuje firmám získať či rozšíriť podiel na trhu, zvýšiť 

predaj, tržby a zisk. Silné značky sú v konečnom dôsledku motorom rastu hodnoty akcií firiem. 

Vo farmaceutickom priemysle je pojem značka ponímaný v iných súvislostiach v porovnaní 

s inými produktmi. 

Úloha reklamy sa mení. Nájsť odbytový trh a predať, čo je vyrobené, je už dávno za 

nami. Umením dnes nie je produkt vyrobiť, ale schopnosť dobre ho predať. Obsahovo si reklama 

nevystačí s uvedením názvu produktu, jeho vlastností, miesta predaja, prípadne jeho ceny. Aby 

dnes reklama bola reklamou, musí na zákazníka zapôsobiť. To znamená vyvolať aktívnu spätnú 

väzbu a dosiahnuť tak svoje očakávané reklamné ciele.81 

Môžeme povedať, že farmaceutické firmy nedbajú až tak o značky, v centre ich 

pozornosti zostáva skôr produkt, ako súhrn fyzikálnych a chemických vlastností liečivej látky 

bez spojitosti s cenou, distribúciou a podporou produktu. Produktom je presne to, čo sa testuje v 

klinických štúdiách.82 Je však nutné mať na pamäti, že lekár predpisuje a spotrebiteľ — pacient 

kupuje a užíva aj vo farmácii značku. Každý liek má nejaké meno, je v špecifickom balení, má 

svoju cenu a istým spôsobom bol predstavený lekárovi farmaceutickým zástupcom, 

spotrebiteľovi lekárom. 

          Značky môžu naplno rozvíjať svoj potenciál najlepšie v podmienkach voľného trhu. 

Farmaceutický trh však voľný určite nie je. Farmaceutický priemysel ako na Slovensku, tak 

i v zahraničí je významne regulovaný. Prístup k informáciám o prípravkoch na predpis je 

obmedzený na odborníkov v zdravotníctve. Subjekt, ktorý na lieky dopláca, t.j. poisťovňa, je iný, 

ako ten, kto lieky konzumuje, čo je v našom prípade pacient. Okrem toho je medzi platcom 

a spotrebiteľom lekár, kľúčový hráč, ktorý ovplyvňuje výber lieku. Distribučná sieť 

prostredníctvom lekární je daná historicky a z hľadiska iných odvetví je strnulá. Inovovať 

zavedené farmaceutické značky nie je jednoduché, lebo názov prípravku je v dôsledku 

regulačných opatrení viazaný na liečivú látku. Zaregistrovať pod existujúce meno prípravku 

novú účinnú látku alebo novú kombináciu účinných látok vyžaduje značné úsilie a kreativitu 

v registračnom procesu. Obvykle dochádza k modifikácii názvu prípravku, ktorá ponecháva 

„značkové” slovo. Dôsledkom tejto praxe sú zaregistrované mená prípravkov ako napr. „Coldrex 

proti bolesti v krku citrón s medom". 

 
81 les.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/7129 
82 METYŠ, K., BALOG, P. Marketing vefarmaciil. Praha : Grada Publishing, 2006, s.131 
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Výrobcovia liečiv sa vo svojom odbore podnikania tradične najviac spoliehajú na 

výskum a vývoj ako na zdroj pridanej hodnoty. Výskum je oblasť, v ktorej sa odohráva kľúčový 

súboj medzi farmaceutickými spoločnosťami. Spoliehať sa na výskum a vývoj sa nepovažuje za 

nič zlé. Je vždy dobré, keď sa vyvinie nový prípravok, ktorý pomôže zbaviť svet ďalších 

nepríjemných ochorení. Navyše, za uvedenie nového účinného prípravku s patentovanou ochra-

nou získava farmaceutická spoločnosť obrovské zisky. Napriek týmto spoločnostiam, ktoré skôr 

ukazujú, že pre úspešný predaj liečivých prípravkov nie sú značky až také dôležité, existuje 

niekoľko dobrých dôvodov, prečo i vo farmácii budovanie značiek je zmysluplnou investíciou 

a činnosťou.83 

Silná značka predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu, ktorú sa dá len veľmi ťažko 

nahradiť. Je účelné, i pre originálne prípravky pod patentovou ochranou systematicky budovať 

značku od momentu uvedenia prípravku na trh. Pre originálne lieky je síce silná značka 

kľúčovým faktorom až v momente vypršania patentu, ale vybudovanie značky je časovo 

náročným procesom. Veľa potenciálnych konkurentov môže odkopírovať molekulu a uviesť ju 

na trh. Vybudovanie novej značky cez noc je presne to, čo konkurenti nemôžu urobiť vôbec. Čím 

silnejšia značka, tým dlhšie umožní udržiavať vysokú predajnosť i po vypršaní patentu. Mnohým 

silným značkám sa to podarilo presne takto. Napr. antidepresívum Prozac si uchoval silnú 

pozíciu i po vypršaní patentu v podmienkach tvrdej konkurencie mnohých ďalších nových 

prípravkov. 

Silná značka umožňuje vybudovať dlhodobý trvalý vzťah so zákazníkom a eliminovať 

vplyv prostriedkov v distribučnom procese. Napr. žiadny obchod s mobilnými telefónmi, pokiaľ 

chce uspieť, si nemôže dovoliť nemať v ponuke prístroje značky Apple. Z hľadiska farma-

ceutických spoločností môžu byť zákazníkom napr. lekári a lekárne. Silné značky majú všetky 

lekárne, lebo vedia, že si ich spotrebitelia želajú. Taktiež značka, ktorú pacienti poznajú, je 

častejšie predpisovaná na žiadosť pacientov. 

Značku, o ktorej má lekár dobrú mienku, bude predpisovať často a to aj na úkor toho, že 

mu z liekového paušálu uberá viac, ako by si prial. Lojalita zákazníkov je jedným z najvý-

znamnejších faktorov, s ktorým sa kalkuluje pri exaktnom výpočte hodnoty značky. 

Silná značka môže prekračovať hranice segmentov a národných trhov omnoho jedno-

duchšie. K takýmto značkám patrí napr. Zovirax, či Canesten. Pokiaľ hovoríme o úspešných 

národných značkách, tam má výsadné postavenie napr. Aspirin, Supradyn, Imodium, Rennie, 

Panadol, Centrum a Nurofen. Rozširovanie priestoru EÚ a zjednocovanie regulačných procesov 

vytvára ešte lepšie predpoklady pre budovanie nadnárodných značiek liečivých prípravkov. 

Silná značka ovplyvňuje správanie sa a cítenie ľudí. V niektorých kategóriách tovarov, 

napr. v kozmetike, tvorí dokonca pocity a nálady ľudí hlavný obsah značky. Jediným dôvodom 

pre výber značky parfumu sú pocity. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v tak vedeckom 

odvetví, akým farmácia nepochybne je, nie je pre nemerateľné pocity miesto. Nie je to však 

pravda. S pocitmi nie je spojený iba samotný produkt, ktorého účinky sú pred uvedením na trh 

starostlivo sledované v rôznych klinických štúdiách. Význam značky sa prejavuje aj v tzv. 

 
83 METYŠ, K., BALOG, P. Marketing ve farmacii l. Praha : Grada Publishing, 2006, s.132-133. 
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placebo efekte, lebo keď pacient verí značke, verí aj tomu, že mu po užití lieku danej, 

preferovanej značky bude lepšie.84 

V praxi sa po uvedení produktu na trh situácia mení. V marketingu platí tvrdenie, že 

ľudia kupujú značky, nie produkty. Ďalším faktom pre marketing farmaceutických výrobkov 

môže byť poznanie, že ľudia sa liečia značkami, nie produktmi. Každý liečivý prípravok, ktorý si 

spotrebiteľ kupuje alebo vyzdvihuje na recept v lekárni je už, možno iba slabou, ale rozhodne 

značkou. Prípravky sa nepredávajú alebo nevydávajú v rovnakých hnedých obaloch a za rovnakú 

cenu, preto aj tu zohráva veľkú úlohu spôsob, ako je produkt komunikovaný, aby nepodľahol 

konkurenčným tlakom. 

Lekár v čase predpisovania lieku rozhodne nezvažuje všetky pre a proti, systematicky 

prípravok za prípravkom. Aj keby chcel, nemá na to čas. Za jeho rozhodnutím pre tú ktorú 

konkrétnu značku v konkrétnej situácii s konkrétnym pacientom leží obvykle jedno „silné 

vnuknutie”, ktoré môže byť racionálne aj emotívne, alebo kombináciou oboch. Správa sa 

rovnako, ako keby si sám vyberal značku v supermarkete, rovnako, ako si spotrebiteľ vyberá 

značku v lekárni. Z charakteru rozhodovania, ktoré je u lekára pri predpisovaní lieku podobné, 

ako pri bežnom nákupe, však vôbec nevyplýva, že pre lieky nemá zmysel komunikovať vedecké 

argumenty, alebo nejakým spôsobom obmedzovať komunikáciu s lekárom. Komunikačná 

podpora by však mala byť vedená s cieľom, čo najviac uľahčiť rozhodovanie v konkrétnych 

situáciách, čo najviac znížiť nepríjemnosť situácie, ktorá pre každého človeka rozhodovanie 

predstavuje. Najlepším výsledkom komunikácie je potom samozrejme fungovanie „silného 

vnuknutia" ktoré je založené na dobre vybranom positioningu. Pri spotrebiteľoch a výbere 

značky je situácia rovnaká ako u lekárov. Ide o to, aby sa spotrebiteľovi čo najviac rozhodovanie 

uľahčilo, aby bolo rýchle a inštinktívne. Jediný rozdiel je iba v tom, že spotrebiteľovi sa na 

rozdiel od lekára nepredkladá také množstvo odborných informácií, ako lekárovi. Aby bol 

vybraný nástroj komunikácie, napr. reklama účinná, mal by tiež informovať a zanechať v 

príjemcovi iba jediné posolstvo. V súčasnosti je každý človek, bez ohľadu na to, či ide o lekára 

alebo laika pod náporom obrovského množstva nekomerčných informácií aj reklamy. Reklama, 

ktorá informuje príliš mnoho, nezanechá v divákovi alebo u čitateľa vôbec nič.85 

Komunikácia len jednej, avšak kľúčovej informácie vôbec neznamená, že v reklame bude 

uvedený iba jeden fakt, jedna veta. Pokojne to môže byť aj celá strana písaného textu. Všetky 

prezentované údaje však musia kľúčovú informáciu podporovať, alebo vyvrátiť prípadné 

pochybnosti. Nikto skutočne nepredpokladá, že čitateľ si zapamätá všetko z celostránkového 

inzerátu tak, ako si lekár určite nepamätá všetky údaje, ktoré mu prezentoval reprezentant. 

Pokiaľ je príjemca reklamnej informácie schopný, buď niekoľkými slovami alebo jednou vetou 

povedať, čo bolo obsahom inzerátu alebo čo mu reprezentant povedal, môžeme komunikáciu 

považovať za úspešnú. 

Positioning si nemôže farmaceutická spoločnosť pre svoje značky vybrať podľa ľubo-

vôle. Vždy sa musí pozerať na oblasti, ktoré už okupujú konkurenčné značky. Ešte dôležitejšie je 

 
84  METYŠ, K., BALOG, P. Marketing ve farmacii l. Praha : Grada Publishing, 2006, s.132-133. 
85  METYŠ, K., BALOG, P. Marketing ve farmacii l. Praha : Grada Publishing, 2006, s.132-133. 
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poznať potenciál, ktorý ponúkajú potreby cieľovej skupiny, či už odborníkov alebo 

spotrebiteľov. Je možné dokonca povedať, že marketéri si positioning svojich značiek nevy-

berajú vôbec. Iba hľadajú biele miesta a značkami vyplňujú potreby, city a emócie u svojich 

zákazníkov. Perfektná znalosť zákazníkov a ich potrieb je dôležitým prvkom už v samotnom 

vývoji produktu. 

Inovovať zavedenú farmaceutickú značku je komplikované, pretože názov prípravku je 

v dôsledku regulačných opatrení viazaný na liečivú látku, Zaregistrovať pod existujúcim menom 

prípravku novú účinnú látku alebo novú kombináciu účinných látok si vyžaduje značné úsilie 

a kreativitu v registračnom procese. Obvykle sa stretávame s modifikáciou názvu prípravku, 

ktorá ponecháva „značkové" slovo. 

 

Úloha médií v zdravotníckom marketingu 

Mediálna reklama má v niekoľkých ohľadoch stále výnimočné postavenia v rámci ko-

munikačných aktivít. Predovšetkým mediálna reklama má schopnosť najlepšie budovať značku, 

to znamená pridávať k často nudnému produktu tie atribúty, ktoré z neho robia žiadanú značku. 

Obzvlášť, pokiaľ ide o nabitie značky emotívnym nábojom, je mediálna reklama v zdravotníctve 

nenahraditeľnou. 

V rámci jednotlivých nástrojov komunikácie nejde a nikdy ani nepôjde o nahradzovanie 

jedného nástroja iným. Každý typ komunikácie má totiž svoje jedinečné výhody. Dôležitou 

úlohou práce brand manažéra je vhodné zvolenie komunikačného mixu pre každú etapu 

pôsobenia značky na trhu.86 

Mediálna reklama je najlacnejším prostriedkom na oslovenie cieľovej skupiny, či už 

odbornej verejnosti, alebo konečných spotrebiteľov. Špecializované výskumné agentúry 

dlhodobo študujú počet čitateľov novín a časopisov, poslucháčov rádií a divákov televízie. 

Avšak pre odborné médiá v oblasti farmácie nie sú prieskumy také podrobné, hoci aj pre ne sú 

k dispozícií informácie o tom, koľko lekárov ich číta. 

Je nemožné dať všeobecný návod na to, ako vymyslieť a vytvoriť dobrú reklamu. 

Reklama má svoje pravidlá, ktoré je dobré poznať. Nestačí sa však držať iba pravidiel. Bez 

invencie marketing v zdravotníctve nikdy nebude úspešný. Reklama je špecifickým typom 

umenia. Je to umenie predať. Predať čo najlepšie značku, jej vlastnosti, charakter, ktoré sú 

dopredu stanovené kľúčovým posolstvom. 

Na druhej strane je možné stanoviť niekoľko pravidiel, ktoré sú vodidlom na posúdenie, či je 

reklama dobrá, alebo nie. Dobrá reklama musí spĺňať niekoľko parametrov: 

a) musí príjemcu informovať o kľúčovom posolstve, ktoré je dopredu stanovené, 

b) musí zaujať, vybočovať z radov reklám, 

c) musí nadviazať s príjemcom vzťah, musí mať charakter. 

Hoci pravidlo, že reklama musí informovať o kľúčovom posolstve, ktoré je dopredu 

stanovené, znie triviálne, často je v zdravotníckom marketingu porušované tým, že pred 

vlastným zadaním na vytvorenie reklamy nie je kľúčové posolstvo stanovené vôbec. 
 

86  METYŠ, K., BALOG, P. Marketing ve farmacii. Praha : Grada Publishing, 2006, s. 133-134. 
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Billboard je ďalším spôsobom komunikácie so širokou verejnosťou. Avšak billboard nie 

je médiom, ktorý sa často používa ku komunikácii liekov (alebo vôbec v prípade liekov na 

predpis), pokiaľ nejde o väčší poster na kongrese v uzatvorenom priestore, je to výborné médium 

na vyjadrenie kľúčového posolstva stvárneného kreatívnym nápadom, pre mediálnu reklamu. Na 

pochopenie posolstva na billboarde má príjemca obvykle 2 až 3 sekundy. Po uplynutí tejto doby 

už billboard, pokiaľ človek ide autom po diaľnici, minie. Billboardom môžeme zaujať iba 

v prípade, že je do kľúčového posolstva zahrnutá veľká dávka kreativity a jedinečnosti. Navyše 

v prípade, že posolstvo je príjemca schopný pochopiť už z billboardu, máme veľkú šancu, že 

myšlienku je možné preniesť do tlačovej inzercie alebo reklamy v televízii. Opačným smerom, 

od myšlienky v televízii alebo aj v tlači k myšlienke prenesenej na billboard nie je vždy 

jednoduchá cesta. Pokiaľ sú s týmto opačným postupom problémy, poukazuje to na to, že rek-

lamou sa snažíme informovať viac, ako len kľúčové posolstvo. Preto je dobré vždy, pokiaľ ide či 

už o televíznu alebo printovú reklamu, spýtať sa: „Fungovala by táto kreatívna myšlienka aj na 

billboarde”?87 

 

Záver 

Distribúcia liekov spadá do oblastí, ktoré sú vo zvýšenej miere koordinované opa-

treniami štátnych orgánov. Tento stav je spôsobený dôležitosťou liekov pri ovplyvňovaní zdravia 

z celospoločenského hľadiska. Nezanedbateľným momentom podmieňujúcim rozsah regulač-

ných a kontrolných opatrení je množstvo finančných prostriedkov vynakladaných do tejto oblasti 

starostlivosti o zdravie.  

Skôr, ako sa liek dostane ku konečnému spotrebiteľovi — pacientovi, prejde cez tri 

úrovne, zastúpené výrobcom, veľkodistribútorom a zariadením lekárskej starostlivosti – le-

kárňou. Vznik každého subjektu je podmienený splnením prísnych kritérií, ako na priestorové, 

tak aj na personálne zabezpečenie. Na trhu je zaregistrovaných vyše 200 distribútorov, ale iba 

okolo l00 z nich sa aktívne podieľa na zásobovaní lekární, ktorých počet sa pohybuje medzi 1000 

a 1200. Môžeme skonštatovať existenciu konkurenčného prostredia vysokej úrovne, dávajúcu 

možnosť v širokej miere využívať nástroje marketingového manažmentu. Využitie všetkých 

zložiek marketingového mixu je rozsiahle, adekvátne k úrovni trhového prostredia v tejto oblasti. 

Nesystémové opatrenia štátu vedú k nestabilite trhu, čo bráni subjektom zúčastneným na 

distribúcii liekov efektívne využívať dlhodobejšie plánovanie vývoja. Aj vďaka týmto faktorom 

sme v konkurenčnom boji na európskej úrovni v neľahkej pozícii. Časť viny na tejto situácii 

nesie nepochybne aj zaostávajúci výskum na území Slovenska, čo sa bude musieť v nasledu-

júcich rokoch zlepšiť. 

Osamotené nástroje komunikačného mixu nedokážu bez pomoci ostatných nástrojov 

zázraky. Preto je veľmi dôležité, aby podniky účinne kombinovali jednotlivé nástroje komuni-

kačného mixu, nespoliehali sa iba na jeden nástroj a nové produkty uviedli na trh originálnym 

a kreatívnym riešením s rešpektom zákona o reklame.  

 
 87  METYŠ, K., BALOG, P. Marketing ve farmacii. Praha : Grada Publishing, 2006, s.132-133. 
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Etické aspekty reklamy na alkohol 

Ethicalaspects of alcoholadvertising 

 

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

 

Abstrakt: Cieľom štúdie je objasniť, ako funguje etická regulácia reklamy alkoholu a zdôrazniť, 

aká je pre fungovanie reklamného priemyslu nevyhnutná. Rieši problematiku z teoretického 

hľadiska. Sú v nej vymedzené základné pojmy, popisuje problém požívania alkoholu na Slo-

vensku a tiež vplyv reklamy na spotrebu alkoholu. Zároveň rieši súčasnú reguláciu reklamy 

alkoholu a otázku budúcnosti reklamy alkoholu o tom, či by mal byť tento druh reklamy 

zakázaný.  

 

Kľúčové slová: etika, reklama, Rada pre reklamu, Etický kódex, alkohol 

 

Abstract: In our work we aim to make clear how the alcohol advertising is ethically regulated 

and under line its necessity in the area of advertising. The study is dealing with the theoretical 

views on the topic. The work describes basic concepts and terms. It presents the consumption of 

alcoholic in Slovakia and how the consumers are being influenced by the advertising. The study 

also presents the current regulation of alcohol advertising, the future of this type of advertising 

and if it should be prohibited.  

 

Keywords: Ethic, Advertising, The Advertising Standards Council, Ethical codex, Alcohol 

 

 

Úvod 

 

Alkohol je celospoločenským problémom, a preto je aj reklama naň citlivou oblasťou 

hlavne z dôvodu jej pôsobenia na recipienta a vplyvu na spotrebu. Napriek tomu, že alkohol patrí 

medzi problémové produkty, je reklama naňho z právneho hľadiska, spomedzi problémových 

produktov, najmenej vymedzená. Preto v prípade alkoholu zohráva etická regulácia reklamy 

obzvlášť dôležitú úlohu. A práve to je hlavným cieľom práce. Nechceme len povedať, v čom 

spočíva etická regulácia, ale chceme predovšetkým vyzdvihnúť jej výhody. V práci preto kla-

dieme dôraz na to, aby sme objasnili, ako dôležité je pre reklamný priemysel v oblasti propa-

gácie alkoholu, aby bola etika rešpektovaná.  

Na to, aby bolo možné hovoriť o reklame alkoholu, je nutné si najskôr vymedziť 

základné pojmy. Preto najskôr definujeme, čo je to etika a reklama, pretože to sú pojmy, 

s ktorými v celej práci narábame. Tiež je nutné vysvetliť, ako funguje etická regulácia, preto je tu 

aspoň stručne vysvetlené, čo je podstatou princípu samoregulácie reklamy, čo je Rada pre 

reklamu a Etický kódex reklamnej praxe a na čo slúžia. 
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V ďalších častiach riešime problém požívania alkoholu na Slovensku, pretože ten úzko 

súvisí s tým, prečo je etika v tejto oblasti reklamy podľa nás taká dôležitá. Odôvodňujeme to aj 

niekoľkými výskumami, v ktorých sa riešil vplyv reklamy alkoholu na vzťah recipientov k nemu 

a na zvyšovanie spotreby alkoholu na základe reklamy. 

Ďalšie časti popisujú súčasnú reguláciu reklamy alkoholu. Pri písaní o etike nie je možné 

celkom vynechať právo, pretože etika naňho nadväzuje. Preto aspoň v skratke uvádzame, ktoré 

z platných právnych noriem upravujú reklamu alkoholických nápojov. Etickú reguláciu analyzu-

jeme omnoho detailnejšie. Rozoberáme ustanovenia kódexu, ktoré vymedzujú tento druh rekla-

my. Nejde len o jednoduché vymenovanie. Cieľom, prečo takto podrobne rozoberáme všetky 

ustanovenia kódexu, vzťahujúce sa na reklamu alkoholu, je hlavne na konkrétnych príkladoch 

ukázať, o čo je etika v oblasti reklamy rozsiahlejšia oproti právu. Chceme vyzdvihnúť aj niektoré 

ustanovenia z dôvodu ich dôležitosti pre prax. Etika zachádza často do najkrajnejších oblastí, a to 

chceme v tejto práci vyzdvihnúť. Tým myslíme hlavne to, že etika nehovorí len o tom, čo sa 

v reklame alkoholu smie a nesmie zobrazovať, ale aj o tom ako toto zobrazenie nemá pôsobiť 

a čo nesmie ani naznačovať. Riešime aj otázku budúcnosti reklamy alkoholu – či by mal byť 

tento druh reklamy zakázaný a či by bol takýto zákaz efektívny. 

 

Etika a reklama 

V chápaní etiky sa jednotlivé teórie navzájom líšia, no najčastejšie hovoria, že skúma 

mravné stránky života človeka, rieši morálne problémy, pričom sa k týmto problémom snaží 

pristupovať na základe ľudskosti. Snaží sa tiež poskytnúť odpovede na základné otázky 

ľudského bytia, ako napríklad: čo je dobro a zlo, správne a nesprávne a podobne.88 Definícií je 

veľa a každá vyzdvihuje iné súčasti etiky, avšak predsa sú si, aspoň väčšina z nich, v niektorých 

ohľadoch blízke. Tento fakt si všimol a najlepšie zhrnul George David Snell, ktorý povedal, že 

„...všetky definície etiky v konečnom dôsledku vedú k problému hodnôt a hodnotového 

systému“.89 Podľa jeho názoru je etika  štúdiom  morálneho zákona. 

Pri definovaní etiky nastávajú časté rozpory v tom, či ju klasifikovať ako vedu alebo 

náuku. Mnohí odborníci sa stavajú proti označeniu etiky ako vedy, z dôvodu, že je značne 

subjektívna a preto ani nemôže byť striktne vymedzená. Tieto rozpory najlepšie zhrnul Friedrich 

Nietzsche, ktorý o mravných hodnotách vyhlásil, že „síce nie sú pravdivé, ale sú veľmi dôležité 

pre život“.90 Z toho vyplýva, že nie je ani tak dôležité, či už etiku označíme za vedu, alebo len za 

náuku, pretože, aj keď nemôže byť, a ani nie je, striktne a nevyvrátiteľne definovaná, plní 

v spoločnosti dôležitú úlohu. Je „základnou súčasťou kultúry spoločnosti na danom stupni jej 

vývinu ale aj kritériom merania jej vyspelosti.91 

Ďalším problémom je zamieňanie pojmov etika a morálka. V praxi sa často používajú 

ako synonymá, čo však nie je celkom správne, hoci sú si významovo blízke. Väčšina teoretikov 

 
88  V. Úvod do etiky. Prešov : LIM, 1994. s. 7. ISBN 80-89012-00-0.  
89  SNELL, G.D., In: GLUCHMAN, V. Úvod do etiky. Prešov : LIM, 1994. s. 8 . ISBN 80-89012-00-0. 
90  NIETZE, F., In: HODOVSKÝ, I. Úvod do etiky. Olomouc : Filozofická fakulta univerzity Palackého, 1992. s. 7. 
91  HORŇÁK, P. Marketingová komunikácia (2. vydanie). Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 

2010. s. 52. ISBN 978-80-223-2789-3.  
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sa však zhoduje v tom, že etika je veda, respektíve náuka, ktorej predmetom skúmania je morál-

ka. Morálka je chápaná ako „aktuálny stav mravného vedomia jednotlivcov“92, ktorý „tvorí 

zvláštnu stránku ľudského rozhodovania a konania“.93 Etika je potom podľa Vasila Gluchmana 

niečo, čo z diaľky pozoruje a skúma uplatňovanie morálnych prístupov v každodennom živote.94 

Reklama „je najviditeľnejšou a najdiskutovanejšou formou marketingovej komunikácie. 

Aj napriek tomu, že patrí k najstarším nástrojom, neexistuje jej jednotná definícia“.95 

Väčšina definícií o nej však hovorí ako o neosobnej a platenej prezentácii výrobkov, 

služieb alebo myšlienok. Za cieľ reklamy považujú informovať a presviedčať cieľovú skupinu 

v prospech zadávateľa. Želaným výsledkom tejto činnosti má byť primárne zvýšenie spotreby 

a kúpy. Celý proces sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačných médií.96 

Tieto charakteristiky sme prevzali zo západnej kultúry, odkiaľ pochádza aj náš systém 

hospodárstva. Jednou z často spomínaných je definícia Americkej marketingovej asociácie, ktorá 

tvrdí, že reklamou je „každá platená forma neosobnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru 

alebo služieb prostredníctvom identifikovateľného sponzora“.97 

Podľa Kotlera je reklamu možné charakterizovať aj ako „vedu o tom, ako zmraziť ľudskú 

inteligenciu na dostatočne dlhý čas, aby sa na tom dalo zarobiť“.98 Táto definícia nie je veľmi 

lichotivá, no vyplýva z nej, že želaným efektom reklamy je práve zisk. Tento fakt v konečnom 

dôsledku opakujú aj mnohé iné charakteristiky, ktoré reklamu považujú za komerčnú činnosť 

s cieľom zisku, za ktorou stojí identifikovateľný sponzor. To, samozrejme, môže byť pravda vo 

vzťahu k reklame propagujúcej konkrétne výrobky a služby. Nevzťahuje sa však na reklamu 

sociálnu, ktorá síce môže, no nemusí mať komerčný charakter a viesť k zisku, ale primárne skôr 

upozorňuje na vážne spoločenské problémy a propaguje správne návyky správania sa. 

 

Etika v reklame 

Zmyslom etiky je presadzovať záujmy spoločnosti v rôznych oblastiach života. Zasahuje 

teda aj do oblasti reklamy. Jej cieľom je dosiahnuť dobro celej spoločnosti. V prípade reklamy sa 

snaží dosiahnuť dobro pre zadávateľov, tvorcov, šíriteľov a príjemcov reklamného posolstva. Na 

dodržiavanie etických princípov dohliadajú viaceré inštitúcie na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. Základným nástrojom etiky v oblasti reklamy na Slovensku je Rada pre reklamu a Etický 

kódex reklamnej praxe. Kvalitu ich fungovania vyjadruje verejná mienka.99 

 

 

 

Rada pre reklamu 

 
92 GLUCHMAN, V. Úvod do etiky. Prešov : LIM, 1994. s. 13. ISBN 80-89012-00-0.  
93 HODOVSKÝ, I. Úvod do etiky. Olomouc : Filozofická fakulta univerzity Palackého, 1992. s. 5. 
94 GLUCHMAN, V. Úvod do etiky. Prešov : LIM, 1994. s. 14. ISBN 80-89012-00-0.  
95 KITA, J. et. al. Marketing (3.vyd.). Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005. s. 324. ISBN 80-8078-049-8. 
96 HORŇÁK, P. Kreativita v reklame. Zlín : VeRBuM, 2014. s. 55. ISBN 978-80-87500-49-1.  
97 VYSEKALOVÁ, J. In: HORŇÁK, P. Reklama. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 19. ISBN 978-80-904273-3-4. 
98 KOTLER, P. Marketing od A do Z (1.vyd.). Praha : Management Press, 2003. s. 109. ISBN 80-7261-082-1. 
99 HORŇÁK, P. Reklama. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 181-183. ISBN 978-80-904273-3-4. 
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Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie reklamy. Na Slovensku vznikla v roku 

1995. Od tohto roku je zároveň členom EASA-The European Advertising Standards Alliance 

(Európska aliancia samoregulačných orgánov v oblasti reklamy). Cieľom rady je dosiahnuť, aby 

reklama na Slovensku bola čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá.100 

Rada pre reklamu združuje zástupcov všetkých zložiek procesu marketingovej komuni-

kácie, a to:101 

- Asociácie zadávateľov reklamy 

- Reklamné agentúry 

- Médiá 

- Podnikateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy 

 

Tvorí ju niekoľko zložiek, ktorými sú:102 

- Prezídium 

- Prezident 

- Dozorný výbor 

- Arbitrážna  komisia 

- Valné zhromaždenie 

- Sekretariát 

- Odvolávací orgán 

 

Etický kódex 

Rada pre reklamu vydáva Etický kódex reklamnej praxe a dohliada na jeho dodržiavanie. 

Jeho aktuálne znenie bolo prijaté 5. marca 2012 na Valnom zhromaždení. Vychádza zo zásad 

Medzinárodného kódexu reklamy vypracovaného Medzinárodnou obchodnou komorou.103 Úlo-

hou kódexu je predovšetkým ustanoviť etické zásady pre reklamu na Slovensku, a tým dosiah-

nuť, aby reklama čo najlepšie slúžila zadávateľom aj spotrebiteľom. Jeho cieľom je zabezpečiť, 

aby reklama spĺňala požiadavky verejnosti, aby bola čestná, slušná a pravdivá. Jeho úlohou je aj 

informovanie verejnosti o reklamnej etike, no slúži predovšetkým osobám pôsobiacim v oblasti 

reklamy, pre ktoré určuje pravidlá profesionálneho správania sa. Vzťahuje sa predovšetkým na 

komerčnú, no pokiaľ nie je ustanovené inak, aj na nekomerčnú reklamu. Nevzťahuje sa však na 

politickú reklamu.104 

 

 

 
100  RADA PRE REKLAMU. O Rade pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [citované 2015-05-01]. 

Dostupné na: <http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr. 
101  RADA PRE REKLAMU. O Rade pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [citované 2015-05-01]. 

Dostupné na: <http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr. 
102  RADA PRE REKLAMU. O Rade pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [citované 2015-05-01]. 

Dostupné na: <http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr.  
103  RADA PRE REKLAMU. O Rade pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [citované 2015-04-03]. 

Dostupné na: <http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr. 
104  Etický kódex reklamnej praxe, Preambula a I. hlava, čl. 1. 
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Princíp samoregulácie 

Etika v reklame funguje na základe princípu samoregulácie. Jeho podstatou je, že problé-

mové situácie nerieši štát, ale sám reklamný priemysel, ktorý si vymedzuje hranice reklamy 

a stará sa o ich rešpektovanie.  

Pre úspešné fungovanie samoregulácie je dôležité, aby mal podporu celého priemyslu 

a aby orgán, ktorý naň dohliada, Rada pre reklamu, bol všeobecne známy. Každý človek, ktorý 

má výhrady voči reklame, by mal vedieť na koho sa môže s týmito výhradami obrátiť. Má byť 

teda prístupný širokej verejnosti. 

V prípade, že sa komukoľvek, či už fyzickej, alebo právnickej osobe nepozdáva nejaká 

reklama, stačí, aby napísal sťažnosť na Radu pre reklamu. Podanie sťažnosti je v našej krajine 

bezplatné a možno ju podať poštou alebo elektronicky. Prijaté sťažnosti posudzuje Arbitrážna 

komisia Rady pre reklamu. Tá je ako jediná oprávnená vydávať nálezy, čo sú posudky o tom, či 

je sťažnosť oprávnená a daná reklama je skutočne v rozpore s platnými etickými ustanoveniami. 

Ak áno, v posudku dá návrh na stiahnutie alebo pozmenenie reklamy a zamedzenie jej ďalšieho 

šírenia.105 Rozhodnutie nemožno nijako vymáhať, preto je iba otázkou dobrej vôle a svedomia 

zadávateľov či sa ním budú riadiť. Záväzné je iba pre členov rady, pričom najvyšším možným 

trestom v prípade neuposlúchnutia je vylúčenie z rady.106 

 

Alkohol 

Alkohol je celospoločenským problémom. Nie je žiadnym tajomstvom, že vzťah Slová-

kov k pitiu alkoholu je viac ako pozitívny. Napriek tomu, že je návykovou látkou, podobne ako 

cigarety a drogy, pitie alkoholu je v našej spoločnosti nielen akceptované, ale v mnohým situá-

ciách považované za nevyhnutné. Bez alkoholu sa nezaobíde takmer žiadna oslava, posedenie či 

návšteva. Je považovaný za niečo, čo k spoločnosti jednoducho patrí. 

 

Spotreba alkoholu na Slovensku 

Alkohol sa pije z dôvodu zabavenia alebo uvoľnenia sa, no pije sa aj z dôvodu smútku, 

hnevu či stresu. Pije sa v kruhu priateľov a rodiny, ale často aj bez akejkoľvek spoločnosti. Je 

uvoľnením a upokojením po náročnom dni a zároveň aj odmenou po dni úspešnom. Každý 

človek si vie nájsť dôvod prečo si vypiť, no bohužiaľ len málokedy nachádza dôvod prečo nie. 

V prípade výčitky si to ľudia sami pred sebou i pred ostatnými obhajujú tým, že to predsa robia 

všetci, a že v porovnaní s ostatnými nepijú tak veľa. To dokazuje aj prieskum v prílohe časopisu 

Humanita z roku 2013 podľa ktorého 60 % opýtaných tvrdilo, že pijú menej, ako ich známi a len 

5 % sa priznalo, že viac.107 

Ľudia si pre každý jeden pohárik vedia nájsť množstvo výhovoriek. Často možno počuť 

slová ako „veď jeden pohárik ma nezabije“ alebo populárne „aj do druhej nohy“ a podobne. To 

 
105  RADA PRE REKLAMU. Arbitrážna komisia. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [citované 2015-04-03]. 

Dostupné na: <http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr/arbitrazna-komisia 
106  Stanovy Rady pre reklamu, čl. 1, ods. 4, písm. b. 
107  ŠKRABÁLKOVÁ, MARGITA. 2013. Rizikové pitie alkoholu a jeho dôsledky. In: Humanita Plus (príloha 

časopisu Humanita). ISSN 1336-2208, 2/2013, s.10. 
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v konečnom dôsledku vedie k tomu, že priemerný dospelý obyvateľ Slovenska ročne vypije 13,3 

litra alkoholu, v čom ale nie je zahrnutý na čierno vyrobený domáci alkohol.108 

Problematickým nie je len pitie dospelých, ale aj maloletých. V súčasnosti sme svedkami 

toho, že mladí ľudia pijú často viac než dospelí. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

ľudia vo veku od 15 do 18 rokov, vypijú ročne 10,2 litra alkoholu. Je to menej ako priemerných 

13,3 litra u dospelých jedincov, no problematickým u mládeže je tzv. nárazové pitie, čím sa 

myslím 5 a viac pohárov za večer.109 V rámci ročného priemeru teda vypijú menej alkoholu než 

dospelí, no v rámci jednotlivých dní viac. 

Príčinou pitia maloletých môže byť skutočnosť, že vyrastajú v prostredí bezrizikového 

obrazu o alkohole. Môže za to kultúra a morálka našej spoločnosti, ale aj médiá, ktoré len veľmi 

málo upozorňujú na škodlivosť alkoholu. Preto sa v mysli mladých ľudí alkohol spája hlavne so 

zábavou a v dôsledku toho aj so socializáciou. Z toho dôvodu aj mladiství, ktorí by nepili 

z vlastného presvedčenia, v tomto veku začnú piť v dôsledku strachu z vylúčenia zo spoločnosti. 

 

Vplyv reklamy na spotrebu alkoholu 

Často riešenou otázkou pri reklame alkoholických nápojov je jej pôsobenie na recipienta 

a na samotnú spotrebu alkoholu. Zadávatelia odmietajú priznať akýkoľvek negatívny dopad 

reklamy na spotrebu a tvrdia, že na recipientov vplýva len minimálne. Z literatúry však vieme, že 

primárnou úlohou komerčnej reklamy je priviesť zákazníka ku kúpe, respektíve budovať imidž 

značky a vzťah spotrebiteľov k propagovanej značke alebo produktu.110 

Budovanie pozitívneho vzťahu k značke je v poriadku, no pri reklame alkoholu si treba 

dávať veľký pozor na to, aby išlo len o budovanie vzťahu ku konkrétnej značke a jej uprednost-

neniu pred konkurenciou, a nie k produktu vo všeobecnosti, teda k alkoholu. 

Ak má však reklama viesť aj priamo ku kúpe a vyvolať v zákazníkovi túžbu po propago-

vanom produkte, nemožno potom pochybovať o tom, že reklama na alkohol môže u niektorých 

recipientov viesť aj ku kúpe alkoholu a túžbe po ňom, a tým zvyšovať jeho spotrebu. Takéto 

tvrdenie sa pochopiteľne nedá celkom exaktne dokázať. No to, že je vplyv reklamy na spotrebu 

alkoholu ťažko dokázateľný, ešte neznamená, že neexistuje. 

Touto problematikou sa zaoberalo množstvo výskumov, z ktorých mnohé vplyv reklamy 

alkoholu na spotrebiteľa v rôznej miere potvrdili. Jedným z významných výskumov v tejto ob-

lasti bol výskum National Foundation for Alcohol Prevention in Netherlands z roku 2007. Zistili 

v ňom, že hlavne mladí ľudia, ktorí už majú problémy s alkoholom, na reklamu, ktorá ho 

propaguje, reagujú intenzívnejšie a takáto reklama u nich podporuje chuť na alkohol. Dospeli 

tiež k záveru, že reklama formuje vzťah k alkoholu.111 To znamená, že ak je v nej alkohol zobra-

 
108  ŠKRABÁLKOVÁ, MARGITA. 2013. Rizikové pitie alkoholu a jeho dôsledky. In: Humanita Plus (príloha 

časopisu Humanita). ISSN 1336-2208, 2/2013, s.7. 
109  ŠKRABÁLKOVÁ, MARGITA. Rizikové pitie alkoholu a jeho dôsledky. In: Humanita Plus (príloha časopisu 

Humanita). ISSN 1336-2208, 2/2013, s.1. 
110  HORŇÁK, P. Kreativita v reklame. Zlín : VeRBuM, 2014. s. 55. ISBN 978-80-87500-49-1. 
111  Anderson, P. The impact of Alcohol Advertising: ELSA project report on the evidence to streng then regulation 

to protect young people. Utrecht : National Foundation for Alcohol Prevention, 2007. s. 34-43, ISBN: 978-90-

79070-05-3. 
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zovaný v pozitívnom svetle, napríklad ako prostriedok zábavy či uvoľnenia, vytvárajú sa tak 

v mysli spotrebiteľov pozitívne konotácie v spojení s pitím alkoholu. Toto tvrdenie potvrdzujú aj 

slová Cliony Murphyovej, predstaviteľky írskeho hnutia proti alkoholu: „Deti sú pravidelne 

vystavené pozitívnemu a bezrizikovému obrazu o alkohole.“, k čomu dodala, že: „Marketing 

môže vytvárať mládežnícku kultúru tým, že bude alkohol spájať so socializáciou, relaxom a ús-

pechom v sexuálnej oblasti“.112 

Mnoho odborníkov tiež tvrdí, že reklama nielenže pomáha budovať pozitívny postoj 

k alkoholu a tým nepriamo zvyšuje riziko pitia, ale že dokonca priamo vplýva na nárast jeho 

spotreby. Takýto názor zastáva napríklad Jan Peloza, podľa ktorého „reklama preukázateľne zvy-

šuje pravdepodobnosť, že ľudia začnú piť. Ak už pijú, zvyšuje pravdepodobnosť, že budú ešte 

viac“.113 

Z už uvedeného je zrejmé, že v otázke vplyvu reklamy alkoholu sa do centra pozornosti 

dostávajú hlavne mladí ľudia. Je to preto, že sú obzvlášť citlivou skupinou recipientov, čo 

potvrdil aj výskum vedcov z univerzity v Conneticute, v ktorom sa potvrdilo, že mladí ľudia pijú 

viac, pokiaľ sú vystavení reklame na alkohol. Skúmali v ňom mladých ľudí vo veku od 15 do 26 

rokov. Počas ich sledovania sa zistilo, že množstvo vypitého alkoholu úmerne stúpa s každou 

jednou zaregistrovanou reklamou v rámci mesiaca, a to o jedno percento.114 Vplyv reklamy na 

mládež zdôrazňuje aj švédska europoslankyňa Anna Hedhová, podľa ktorej má reklama vplyv 

rovnako na začatie pitia alkoholu, ako aj na zvyšovanie jeho spotreby.115 

Napriek uvedeným výskumom nie je možné tvrdiť, že ľudia začnú piť len preto, lebo 

uvidia reklamu na alkohol, alebo že reklama priamo vytvorí pozitívny vzťah k alkoholu, pretože 

to ovplyvňujú aj mnohé iné faktory. Nemožno však poprieť, že reklama tento vzťah pomáha 

budovať a upevňovať, čo potvrdzujú aj spomínané výskumy. Nevyvrátiteľne dokázateľný nie je 

ani priamy vplyv reklamy na zvyšovanie spotreby, no môže mať vplyv nepriamy, a to kvôli 

množstvu takejto reklamy, vďaka ktorej je alkohol prítomný na každom kroku, čo môže 

podporovať túžbu po ňom. Pri takomto množstve reklamy je preto obzvlášť dôležité, aké 

tvrdenia o alkohole sa v ňom prezentujú. Práve preto je nevyhnutné, aby bola reklama alkoholu 

regulovaná. 

  

 
112  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europas.r.o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354  
113  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europas.r.o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354  
114  FORET, M. Marketingová komunikace (3. vydanie). Brno : Computer Press, 2011. s. 259. ISBN: 978-80-251-

3432-0. 
115  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europa s.r.o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354 
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Regulácia reklamy na alkohol 

Alkoholom podľa zákona sú „liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0, 75 objemového percenta alkoholu“.116 

Reklamu na alkohol upravujú mnohé predpisy – právne aj etické, ktoré vymedzujú jej 

obsah a umiestnenie, respektíve čas vysielania.  

 

Právna regulácia reklamy na alkohol 

Právo je fixované v podobe zákonov a na jeho dodržiavanie dohliada štát. Reklamu na 

alkohol vymedzuje hlavne §5 Zákona o reklame, ktorý upravuje obsah takejto reklamy. Podľa 

neho reklama alkoholu nesmie „tvrdiť“, že má pozitívne účinky na ľudský organizmus, nabádať 

na jeho nestriedme používanie či naopak, zobrazovať abstinenciu alebo triezvosť ako negatívny 

jav. Nesmie prezentovať obsah alkoholu ako znak kvality nápoja a ani byť zameraná na maloleté 

osoby, ktoré ani nemôžu byť v reklame nijako spájané so spotrebou alkoholu.117 Tieto zákazy sú 

podobne vyjadrené aj v druhom odseku §33 a v deviatom odseku §31a) Zákona o vysielaní 

a retransmisii. V ňom sa okrem toho zakazuje vysielanie reklamy na alkohol v čase od 6:00 do 

22:00 s výnimkou piva a vína. Víno má tento zákaz skrátený len do 20:00 a čas vysielania 

reklamy na pivo zákon neupravuje vôbec.118 Rovnako sa v ňom zakazuje otvorene alebo skrytou 

formou propagovať alkoholizmus.119 

Výhodou práva je, že je platné pre celú spoločnosť, ktorá ho musí dodržiavať a jeho 

porušenie je možné sankcionovať. Niektorí odborníci však spochybňujú aj túto jeho základnú 

výhodu. To potvrdzujú slová Wintera, ktorý tvrdí, že pokiaľ sa prísnejšie pozrieme na sankcie za 

závadnú reklamu, zisťujeme, že právna regulácia je v praxi reklamného priemyslu skôr 

krajnosťou a nenaplnenou hrozbou, ktorá je často citovaná, ale málo využívaná.120 Podobne sa 

vyjadruje aj Hajn, ktorý o štáte hovorí ako o mäkkom rodičovi, ktorí veľa hrozí, ale tieto hrozby 

často neuskutočňuje.121 Problémom je tiež, že niektoré otázky reklamy sa dajú len ťažko striktne 

zákonne vymedziť. Preto sa v oblasti reklamy do popredia dostáva etická regulácia. 

 

Etická regulácia reklamy na alkohol 

Ako sme už povedali, etické zásady reklamy sú fixované v podobe Etického kódexu 

reklamnej praxe na ktorého dodržiavanie dohliada Rada pre reklamu. Kódex nadväzuje na 

právne predpisy a niektoré body sa navzájom zámerne prelínajú, no je rozšírený aj o také zásady, 

ktoré zákon neobsahuje vôbec, ale spoločnosť ich vyžaduje. Reklamu teda rieši omnoho 

komplexnejšie, no jeho nevýhodou oproti zákonu je, že jeho porušenie nemožno nijako stíhať. 

 
116  Zákon č. 88/2013 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov §1. 
117  Zákon o reklame §5. 
118  Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov §33 ods.1. 
119  Zákon č. 373/2013 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení niektorých zákonov §19 ods.1  písm. e. 
120 WINTER, F. In: KOBIELA, R. Reklama: 200 tipu, ktoré musíte znát. Brno : Computer Press, 2009. s. 62. ISBN 

978-80-251-2300-3. 
121  HAJN, P. O efektivnosti právnich norem In: Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9123, 1994, roč. II, 

2/1994, s. 33. 
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Výhodou etickej regulácie je  rýchlosť a operatívnosť jej fungovania a hlavne možnosť pôsobiť 

aj za hranicami štátu.122 

Reklama alkoholu je podrobne vymedzená v tretej časti kódexu, ktorá rieši špecifické 

pravidlá reklamnej praxe. No okrem nich musí spĺňať predovšetkým základne požiadavky na 

reklamu. Kódex určuje 4 základné princípy reklamy, ktorými sú čestnosť, slušnosť, spoločenská 

zodpovednosť a pravdivosť reklamy.123 Tieto základné princípy bezprostredne súvisia so špeci-

fickými pravidlami reklamnej praxe, ktoré sú v podstate len rozšírením a aplikáciou základných 

princípov na konkrétnu oblasť. 

Pri reklame alkoholu sa osobitná pozornosť venuje rizikovým situáciám a skupinám 

spotrebiteľov, prezentovaným tvrdeniam o alkohole a spôsobu, akým je zobrazená jeho konzu-

mácia. 

 

Problémové skupiny spotrebiteľov 

Medzi problémové skupiny v reklame alkoholu patria najmä deti a mládež, tehotné a doj-

čiace ženy a vodiči. 

Ako sme už spomenuli, maloletí sú z hľadiska propagácie alkoholu najcitlivejšou sku-

pinou recipientov a zároveň sú aj reklamou najľahšie ovplyvniteľní z dôvodu nedostatku život-

ných skúseností. Preto sa im aj v kódexe venuje v súvislosti s reklamou alkoholických nápojov 

veľká pozornosť. Je neprijateľné a aj zákonom zakázané, aby maloletí užívali alkohol, preto by 

v nich reklama nemala vzbudzovať túžbu po ňom a v ideálnom prípade by vôbec nemali prichá-

dzať do styku s takouto reklamou. Z hľadiska praxe tomu však nie je možné úplne zabrániť, no 

kódex sa snaží túto skutočnosť aspoň minimalizovať. Preto sa podľa neho reklama alkoholu 

nesmie vyskytovať v médiách, určených maloletým, ani v budovách, priestoroch a ich tesnom 

okolí, kde sa zdržujú predovšetkým maloletí.124 Aj napriek týmto obmedzeniam sa maloletí 

s reklamou alkoholu stretávajú a preto je dôležité, aby reklama neobsahovala konzumáciu 

alkoholu alebo jej náznak maloletou osobou, či osobou, ktorú možno považovať za maloletú.125 

Práve tu je možné vidieť, že etika zachádza omnoho hlbšie ako právo. Po prvé tým, že definuje, 

že je neprípustný čo i len náznak požívania alkoholu maloletou osobou. Reklama by totiž ne-

musela priamo ukázať maloletého ako pije alkoholický nápoj, no z celkového kontextu by 

napriek tomu mohlo vyznieť, že je jeho užívateľom, a preto je dobré, že je táto skutočnosť 

v kódexe presne definovaná. Rovnako správne je vymedzenie maloletej osoby v reklame, kon-

krétne tým, že v reklame nemá účinkovať nielen osoba, ktorá skutočne je maloletá, ale aj osoba, 

ktorú by bolo možné za maloletú považovať. Ak by totiž v reklame účinkovala napríklad osoba 

vo veku 18 rokov, z právneho hľadiska by to bolo v poriadku, no z etického nie. Príjemca totiž 

nevie koľko má táto osoba rokov. Stále ide o mladého človeka, u ktorého sa často nedá len na 

základe výzoru zistiť, či je, alebo nie je plnoletý. Okrem toho, v takomto prípade hrozí, pri 

 
122  KOBIELA, R. Reklama: 200 tipu, ktoré musíte znát. Brno : Computer Press, 2009. s. 63. ISBN 978-80-251-

2300-3. 
123  Etický kódex reklamnej praxe, Prvá časť, I. hlava. 
124  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 28. 
125  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30, ods. 3 a ods. 3 písm. a. 
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zahliadnutí reklamy mládežou nebezpečenstvo, že sa s takouto osobou stotožnia a budú ju po-

kladať za rovesníka. To by mohlo vzbudiť mylnú predstavu o tom, že piť alkohol v mladom veku 

je v poriadku, keď ho aj v reklame pije rovnako alebo podobne mladý človek. 

Účinkovanie maloletých v reklame na alkohol je v kódexe ešte presnejšie vymedzené 

v čl. 34, ktorý sa venuje výlučne maloletým, ale v súvislosti s nimi zasahuje aj do oblasti rekla-

my alkoholu. Podľa neho „reklama alkoholických nápojov nesmie v žiadnej svojej forme využí-

vať maloletých, a to ani nepriamou prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figú-

rok, podobajúcich sa, či konaním pripomínajúcich maloletých“.126 Toto ustanovenie je takisto 

nezanedbateľným spresnením účinkovania maloletých v reklame, pretože aj bez ich priamej 

účasti existujú mnohé spôsoby ako zobraziť maloletých v reklame. Z týchto obmedzení teda 

celkom jednoznačne vyplýva, že reklama na alkohol nesmie byť v žiadnom prípade zameraná na 

maloletých ako na rizikovú skupinu recipientov.127 

Ďalšou rizikovou skupinou, na ktorú reklama alkoholu rovnako nesmie byť zameraná, sú 

tehotné a dojčiace ženy.128 Toto obmedzenie úzko súvisí s predchádzajúcimi ustanoveniami 

o maloletých, pretože opäť chráni predovšetkým zdravie detí. Preto je neprípustné, aby reklama 

zobrazovala konzumáciu alkoholu takou osobou, u ktorej sa to považuje za nevhodné, čo zahŕňa 

samozrejme aj tehotné a dojčiace ženy.129 

No týka sa to aj vodičov, pre ktorých je konzumácia alkoholu takisto považovaná za ne-

vhodnú a reklama preto tiež nesmie zobrazovať alebo naznačovať konzumáciu alkoholu takouto 

osobou.130 

Spomínané obmedzenie, týkajúce sa vodičov úzko súvisí s bezpečnosťou a rizikovými 

situáciami, v ktorých nemá byť užívanie alkoholu zobrazované, pretože požívanie alkoholu vo-

dičmi jednoznačne vedie k nebezpečným situáciám. Práve preto ho ani reklama nesmie zobra-

zovať, aby ľudí k takémuto správaniu nenavádzala. Toto ustanovenie nadväzuje na zákon, podľa 

ktorého reklama nesmie zobrazovať protiprávne spávanie131 a jazda pod vplyvom alkoholu je 

nezákonná. Zo zákonnej normy vychádza aj ďalšie ustanovenie kódexu, ktoré už presne špeci-

fikuje, že neprípustná je reklama „prezentujúca alebo naznačujúca zanedbanie bezpečnosti alebo 

nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku“.132 To samozrejme nesúvisí len s vodičmi, ale 

zahŕňa to aj ďalšie situácie, o ktorých je všeobecne známe, že hrozí riziko úrazu. Tým môžu byť 

napríklad adrenalínové športy, ale aj obyčajné kúpanie, ktoré samo o sebe nebezpečné nie je, no 

v spojení s užívaním alkoholu by mohlo mať životu nebezpečné následky. Rovnako to zahŕňa aj 

zobrazovanie nevhodného správania sa ako napríklad vandalizmus. Preto reklama nesmie „zo-

brazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú 

 
126  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 34. 
127  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30, ods. 2. 
128  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30, ods. 2. 
129  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30 ods. 3, písm. b. 
130  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30, ods. 3, písm. b. 
131  Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov §3 ods.1 písm. d. 
132  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 35, ods. 3, písm. d. 
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všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne“.133 Z dôvodu bezpečnosti 

tiež nesmie podporovať agresivitu a násilie.134 

 

Účinky a vlastnosti alkoholu 

Alkoholické nápoje by sa v prvom rade nemali predávať kvôli percentu alkoholu v nich 

a kvôli ich účinkom. Preto ani reklama nemá vyzdvihovať obsah alkoholu v nápoji. Ten nemá 

byť prezentovaný ako znak kvality nápoja. Obsah alkoholu v nápoji nesmie byť ani znižovaný či 

zveličovaný, čo by mohlo nastať napríklad použitím hovorového výrazu.135  Nebezpečné by bolo 

hlavne znižovanie obsahu, ktoré by tak mohlo aj zľahčovať účinky alkoholu, čo je pochopiteľne 

neprípustné. 

Nebezpečné je aj to, aké vlastnosti reklama alkoholu pripisuje. Preto nesmie tvrdiť, že by 

mal alkohol akékoľvek pozitívne účinky na ľudský organizmus, či už ako stimulátor, alebo 

naopak ako sedatívum, že má liečivé účinky, pomáha riešiť osobné problémy alebo je pros-

triedkom na dosiahnutie úspechu v rôznych oblastiach života.136 Reklama nesmie tvrdiť, že by 

mal alkohol akékoľvek mimoriadne účinky alebo že rýchlo pôsobí,137 pretože niektorí ľudia 

kupujú čo najsilnejší alkohol s cieľom, aby sa rýchlo opili. A samozrejme, ako bolo spomínané, 

účinky alkoholu nesmie ani zľahčovať. 

 

Spôsob zobrazenia konzumácie alkoholu 

Rovnako, ako pri všetkých ostatných druhoch reklamy, je aj pri reklame alkoholu pod-

statné, aby nikoho neurážala, neponižovala, nepohoršovala verejnosť a nezobrazovala situácie, 

ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Z toho dôvodu „reklama nesmie tvrdiť, 

že alkoholické nápoje konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s požívaním alkoholických 

nápojov spravidla nesúvisí“.138 Môžu to byť napríklad kňazi a iní cirkevní hodnostári, alebo aj 

moslimovia, keďže je známe, že ich viera pitie alkoholu zakazuje. 

Pri zobrazovaní konzumácie alkoholu v reklame je potrebné venovať pozornosť aj mies-

tu, na ktorom je táto konzumácia zobrazená. Vyplývajúc z predchádzajúcich ustanovení, preto 

nesmie byť konzumácia alkoholu zobrazovaná na takých miestach, kde je to zakázané.139 To 

môžu byť napríklad pracoviská, školy, parky a podobne. Rovnako nesmie byť zobrazovaná na 

miestach, kde by to určite vyvolalo pohoršenie. To sú hlavne posvätné miesta, cintoríny a ich 

blízke okolie.140 Reklama nesmie urážať ani slabšie sociálne vrstvy, preto konzumácia alkoholu 

nesmie byť zobrazená v sociálne slabšom či ponižujúcom prostredí141, pretože by to mohlo 

podporovať mienku o tom, že každý človek žijúci v takomto prostredí pije veľa alkoholu. 

 
133  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 33. 
134  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 35, ods. 3, písm. e. 
135  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 29, ods. 2 a 3. 
136  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 35, ods. 2 a ods. 3, písm. b, c. 
137  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 29, ods. 1. 
138  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 30, ods. 1. 
139  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 32, ods. 2, písm. a. 
140  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 32, ods. 2, písm. b, c. 
141  Etický kódex reklamnej praxe, čl. 32, ods. 1. 



100 
 

Osobitým problémom Slovenska je nadmerná konzumácia alkoholu. Reklama by preto na 

nadmernú konzumáciu nemala žiadnym spôsobom navádzať a vyjadrovať súhlas s ňou.142 

V súvislosti s tým nesmie zobrazovať osoby v stave opitosti, či iným spôsobom zobrazovať 

nezodpovedný prístup k pitiu alkoholu.143 

 

Význam a efektivita etickej regulácie reklamy 

Etická regulácia je neoddeliteľnou súčasťou existencie reklamy. Nie je významná len 

preto, aby reklama verejnosť nepohoršovala, ale tiež preto, aby ju chránila pred negatívnym 

vplyvom reklamy, hlavne v súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov. 

Pri zamyslení sa nad tým, prečo vlastne ľudia pijú alkohol, je zrejmé, že aj pri jeho kúpe 

jednajú skôr na základe emocionálnych dôvodov. Určite existujú aj dôvody racionálne, ako na-

príklad kvalita nápoja, no tie zohrávajú úlohu až pri výbere konkrétnej značky spomedzi ostat-

ných. Alkohol vo všeobecnosti ľudia pijú a kupujú buď preto, že sa chcú zabaviť, alebo naopak, 

uľaviť si od negatívnych pocitov. Tieto dôvody by reklama nemala umocňovať, pretože by tak 

mohla viesť k zvyšovaniu jeho spotreby. A práve na to dohliada etika. 

Ľudia sami si aj bez reklamy vedia nájsť dostatok zdôvodnení, prečo si vypiť a prav-

depodobne by sa to nezmenilo ani bez prítomnosti akejkoľvek reklamy na alkohol. No aj za 

predpokladu, že existencia, alebo neexistencia takejto reklamy nemôže situáciu nijako zlepšiť to 

ešte neznamená, že ju nemôže zhoršiť. Preto, aj keď sú príčiny pitia alkoholu všeobecne známe, 

neznamená to, že ak bude reklama tie isté skutočnosti používať ako argumenty, prečo si kúpiť 

daný nápoj, je v poriadku. To by mohlo u ľudí viesť k uisteniu sa v týchto tvrdeniach a z reklamy 

by si potom spravili argument, potvrdzujúci, že ich pitie alkoholu je v poriadku. Práve preto je 

etická regulácia nenahraditeľná. Presne totiž vymedzuje, aké tvrdenia o alkohole v reklame môžu 

a nemôžu byť prezentované. 

Právo je v oblasti reklamy alkoholu len veľmi stručné, čo je zarážajúce, vzhľadom na 

fakt, že alkohol je jedným z problémových produktov a tiež vzhľadom na extrémne vysokú 

spotrebu alkoholu na Slovensku. Pri reklame alkoholu zostáva takmer všetka zodpovednosť 

v rukách etiky, respektíve Rady pre reklamu, ako jej dozornému orgánu. Účinná je však iba 

vtedy, ak všetky zložky reklamného priemyslu rešpektujú platné etické zásady a v prípade ich 

porušenia rešpektujú aspoň rozhodnutie Arbitrážnej komisie. Možno si to niektorí z nich 

neuvedomujú, ale dodržiavanie etiky nie je len v záujme spotrebiteľa, ale aj v záujme zadávateľa, 

reklamnej agentúry a médií prostredníctvom, ktorých je reklama šírená. Slovami Horňáka: „Kto 

chce dlhodobo profitovať v reklame, musí byť etický. Aj keby nechcel“.144 

Ako sme už spomenuli, hlavným meradlom kvality etickej regulácie je verejná mienka. 

A ak je vo vzťahu k nejakej kampani negatívna, môže to mať za následok dve veci. Po prvé, by 

tak verejnosť mohla nadobudnúť negatívny postoj nielen vo vzťahu ku konkrétnej reklame, ale aj 

k produktu alebo značke, ktorú propaguje. Preto, ak chcú zadávatelia predávať svoje produkty, 

 
142 Etický kódex reklamnej praxe, čl. 35, ods. 3, písm. a. 
143 Etický kódex reklamnej praxe, čl. 34, čl. 35, ods. 1, písm. a, čl. 31, písm. a. 
144 HORŇÁK, P. Reklama. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 177. ISBN 978-80-904273-3-4. 
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názor verejnosti by ich mal zaujímať. Neetickou reklamou potom nielen pohoršujú, prípadne 

ohrozujú spotrebiteľov, ale kazia aj svoje dobré meno a tým ohrozujú svoj zárobok. Podobne, 

neetická reklama môže kaziť dobré meno aj reklamnej agentúre, pretože ju vytvorila a médiu, 

pretože takúto reklamu šírilo. Po druhé to môže mať za následok ohrozenie pre celý reklamný 

priemysel. Pokiaľ je etická regulácia efektívna, nie je dôvod na prísnejšie právne obmedzenia. 

No ak etické zásady nebudú dodržiavané a nebudú rešpektované ani rozhodnutia Arbitrážnej 

komisie o porušení kódexu, môže byť spochybnené celé fungovanie etickej samoregulácie 

reklamy. V takom prípade by sa verejnosť dožadovala prísnejšieho zákonného obmedzenia 

reklamy a to by skomplikovalo život všetkým zložkám reklamného priemyslu. 

 

Sloboda prejavu 

Problémovou témou v oblasti etiky je sloboda komunikácie, resp. prejavu. Reklama je 

prostriedkom na šírenie informácií, a preto mnohí na tieto obmedzenia namietajú a odvolávajú sa 

pritom na ústavu či dohovor o ľudských právach, z dôvodu porušenia slobody prejavu. 

Právo na slobodu prejavu je obsiahnuté v mnohých zákonoch, ústavách, dohodách 

a podobne. Je to jedno zo základných práv demokratickej spoločnosti. Obsiahnuté je napríklad aj 

v Európskom dohovore o ľudských právach, ktorý vyplýva zo Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv, vyhlásenej Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) 10. decembra 

1948.145 Zakotvené je aj v Ústave Slovenskej republiky. 

Oba dokumenty zaručujú každému jednotlivcovi právo na slobodu prejavu, čo zahŕňa aj 

šírenie a prijímanie informácií a myšlienok bez zasahovania štátu. Zároveň však hovoria, že roz-

hlas a televízia, môžu podliehať povoleniam štátu.146 Obmedzenie slobody v tejto sfére definuje 

naša Ústava takto: „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť 

zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd 

iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti“.147 

Právo na takéto obmedzenie slobody prejavu z dôvodu ochrany je zakotvené aj v Európ-

skom dohovore o ľudských právach, ktorý hovorí, že: „Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa 

povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam ale-

bo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti 

v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie 

nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, 

zabránenie úniku dôverných informácií alebo zachovanie autority a nestrannosti súdnej moci“.148 

Pre obmedzenie slobody prejavu v oblasti reklamy z oboch ustanovení vyplýva, že takéto 

obmedzenia existujú predovšetkým z dôvodu ochrany zdravia, morálky, verejného poriadku, 

dobrej povesti, súkromia a podobne. A práve to je cieľom právnej aj etickej regulácie. Preto nie 

 
145 AMNESTY INTERNATIONAL. Dokumenty a dohovory Organizácie spojených národov. Bratislava : AMNES-

TY INTERNATIONAL SLOVENSKO, 2012. [citované 2015-04-03]. Dostupné na: <http://www.amnesty.sk/doku-

menty-a-dohovory-organizacie-spojenych-narodov/ 
146 Ústava Slovenskej republiky, II. hlava, 3.oddiel čl. 26, ods.2. 
147 Ústava Slovenskej republiky, II. hlava, 3. oddiel čl. 26, ods. 4. 
148 Európsky dohovor o ľudských právach, čl. 10, ods. 2. 
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je vhodné sťažovať sa na obmedzenia slobody prejavu, pretože regulácia je tu na to, aby chránila 

spotrebiteľa a on je predsa tým, ku ktorému reklama smeruje a ktorého má priviesť ku kúpe 

produktu, služby či vybudovať pozitívny vzťah k značke, spoločnosti, čo je základným cieľom 

reklamného posolstva. Dbať na ochranu spotrebiteľa je tak aj v záujme samotnej reklamy. 

 

Budúcnosť reklamy alkoholu 

„Marketing presviedča mladých ľudí aby pili viac a v skoršom veku. Avšak neexistuje 

zhoda v tom, čo s tým urobiť. Potrebujeme legislatívne opatrenia alebo samoreguláciu? Mali by 

sme regulovať množstvo alebo obsah reklamy?“ (Marian Harkinová)149 

To sa pochopiteľne netýka len mladých ľudí, hoci práve im je venovaná z hľadiska alko-

holu najväčšia pozornosť. No problém pitia je problémom celosvetovým a týka sa všetkých ge-

nerácií. Preto si mnohí odborníci kladú podobné otázky – ako riešiť túto situáciu. Podľa Has-

tingsa nie je nutné regulovať obsah, ale hlavne množstvo reklamy alkoholu. Tvrdí že „čím väčší 

zákaz, tým nižšia konzumácia“. 150 

Slová odborníkov potvrdzuje aj názor spotrebiteľov. Vo výskume Inštitútu pre štúdie 

alkoholu, ktorý skúmal ľudí vo veku od 14 do 29 v 41 krajinách Európy, sa až 48 % opýtaných 

(z celkovej vzorky 1000 ľudí) vyjadrilo, že reklama na alkohol by podľa nich mala byť úplne 

zakázaná.151 

Hoci si mnoho ľudí myslí, že zákaz reklamy na alkohol by viedol k zníženiu jeho spo-

treby, bohužiaľ by tomu tak zrejme nebolo. A hlavne zákaz takejto reklamy by sa zrejme neujal, 

pretože by značne ovplyvnil fungovanie celého priemyslu, lebo na alkohole a aj na jeho reklame 

sa predsa dobre zarába. Overiť si to je možné v nedávnej histórii, keď v roku 2013 v Rusku 

zakázali reklamu alkoholu. Už v tomto roku však Rusi uvažujú o zrušení tohto zákazu, pretože sa 

kvôli nemu výrazne znížil príjem časopisov, ktoré preto musia zvyšovať ceny. Podľa námestníka 

ministra dopravy Michaila Volina bol tento zákaz aj tak neúčinný, pretože v reklame sa propa-

guje hlavne drahší alkohol a nie nekvalitný, doma pálený alkohol, denaturovaný lieh či dokonca 

čistiace prostriedky, ktoré v Rusku užívajú práve tí jedinci, ktorí majú problém s nadmernou 

spotrebou alkoholu.152 To, že zákaz nič nevyrieši možno vidieť aj v histórii USA, kde bola pred 

zhruba 90 rokmi zavedená prohibícia, čo znamená zákaz výroby, predaja a distribúcie alkoholu. 

Zavedená bola preto, aby sa odstránili problémy s konzumáciou alkoholu, no výsledok bol 

 
149  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. Bratislava : I- Europa s. r. 

o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-eu-by-mala-

argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354 
150  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europa s. r. o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354 
151  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europa s. r. o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354 
152  DVOŘÁK, L. V Rusku chtějí znovu povolit reklamu na alkohol. [online]. Praha : Český rozhlas Plus, 2015. 

[citované 2015-04-04]. Dostupné na: <http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/libor-dvorak-v-rusku-chteji-

znovu-povolit-reklamu-na-alkohol--1442004 
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presne opačný. Rozmohol sa predaj alkoholu na čiernych trhoch, kde úmerne so stúpajúcou ce-

nou klesala kvalita nápojov a ľudia v tomto čase pili ešte viac, ako kedykoľvek predtým.153 

Možno teda predpokladať, že ani u nás by zákaz nič nevyriešil a preto zostáva stále 

najdôležitejším regulovať obsah reklamy alkoholu. Cestou k etickej reklame je nepropagovať 

žiadne účinky alkoholu, celkom sa vyhnúť využitiu mladých osôb, nie len neplnoletých, ale 

mladých, u ktorých by stále mohlo prísť k omylu pri určení veku, a podobne. Skrátka nerobiť 

nič, čo je kódexom zakázané, ale vyzdvihovať len také charakteristiky nápoja, ktoré ho 

uprednostnia pred konkurenciou a nebudú navádzať na pitie alkoholu. Tým môže byť napríklad 

kvalita nápoja, spôsob výroby, suroviny z ktorých sa vyrába, krajina pôvodu, dlhá tradícia 

a podobne. Je veľa možností, ako zvýrazniť značku alkoholu medzi ostatnými, kreatívnym 

a originálnym spôsobom, aj bez porušenia etiky. Len je nutné sa nad tým poriadne zamyslieť 

a vždy si skúsiť predstaviť, ako by sa na reklamu pozerali rôzne skupiny recipientov, ktorí 

nepoznajú ciele kampane a dôvody jej vzniku.  Bohužiaľ, sa tak vždy nedeje, čo je možné vidieť 

na príklade kampane „Od Tatier k Dunaju“ na vodku Familia Premium.  

 

Záver 

Najdôležitejšie zo všetkého je, aby sa tvorcovia a zadávatelia riadili platnými etickými 

zásadami. Bohužiaľ, nie je možné navrhnúť nijaké úpravy, ktoré by to zabezpečili. Závisí to iba 

od zodpovednosti jednotlivých zadávateľov a tvorcov. No pri písaní práce sme prišli aj na také 

úpravy, ktoré by podľa nás mohli zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľa pred neželaným 

vplyvom reklamy alkoholu a ktoré by zároveň boli aj realizovateľné v praxi. Prvým zlepšením 

by mohlo byť varovanie o škodlivosti alkoholu. Tiež by bolo nutné prísnejšie obmedziť reklamu 

v televízii a na uliciach. V neposlednom rade, by boli potrebné častejšie zasadnutia Rady pre 

reklamu a jej propagácia v médiách.  

Napriek tomu, že úplný zákaz reklamy alkoholu sa zatiaľ neukazuje ako efektívne rieše-

nie, predsa len sa naskytajú možnosti pre prísnejšiu právnu reguláciu. Ako sme už niekoľkokrát 

spomínali, obzvlášť maloletí recipienti sú reklamou alkoholu ohrození. Takáto reklama sa síce 

nesmie vyskytovať v blízkosti škôl a iných miest, určených predovšetkým deťom a mládeži, no 

akonáhle sa maloletí dostanú do určitej vzdialenosti od týchto miest, sú reklamou na alkohol 

doslova zaplavení. Úplný zákaz vonkajšej reklamy propagujúcej alkohol by sa zrejme nestretol 

s pochopením, ale pre zlepšenie situácie by mohol byť efektívny aspoň zákaz takejto reklamy na 

zastávkach verejnej dopravy. Veď, aký má význam zákaz reklamy na alkohol napríklad v škole 

a blízkom okolí, keď na zastávkach, kde maloletí čakajú na spoj zo školy a do školy, takáto 

reklama môže byť umiestnená. Hlavne, keď práve zastávky sú tým miestom, kde ľudia venujú 

reklame najväčšiu pozornosť z dôvodu skrátenia si času pri čakaní. Verejnosť by takúto úpravu 

určite uvítala, čo potvrdzuje aj sťažnosť na kampaň vodky St. Nicolaus „Vždy po ruke“. Sťa-

žovateľovi sa nepozdávalo najmä umiestnenie tejto reklamy na autobusovej zastávke, kde ju 

 
153  KREKOVIČ, M. Prohibícia priniesla viac zla než úžitku. [online]. Bratislava : Petit press, 2010. [citované 2015-

04-24]. Dostupné na: <http://www.sme.sk/c/5197945/prohibicia-priniesla-viac-zla-nez-uzitku.html 



104 
 

môžu vidieť aj maloletí.154 Sťažnosť bola zamietnutá, pretože zatiaľ neexistuje zákaz takejto 

reklamy na zastávkach, no dokazuje to, že jej zakázanie by mohlo byť správnym krokom 

k ochrane maloletých pred reklamou alkoholických nápojov. 

Podobne by pomohlo predĺženie času zákazu reklamy na alkohol v televízii. Súčasný 

zákaz do 22 hodiny síce chráni deti, no nechráni mládež, pretože tá sa v tom čase ešte môže 

nachádzať pri televízii. Takýto názor zastáva napríklad aj poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky Alojz Hlina, ktorý podal návrh novely zákona, v ktorom sa požadovalo predĺžiť tento 

zákaz do polnoci.155 Návrh však nebol schválený, hoci bol jednoznačne opodstatnený. Aj keby 

bol schválený, obmedzenie by sa opäť netýkalo piva, tak ako sa ho netýka ani teraz, hoci práve 

pivo je prvým alkoholickým nápojom, ktorý mladí ľudia skúšajú. Je však potrebné uznať, že 

pivovary vykazujú najzodpovednejší prístup k etike, preto ani nie je potrebné, aby bola reklama 

na pivo obmedzená časom. Vhodné by bolo napríklad obmedzenie na základe vysielaného 

programu, aby bolo možné takúto reklamu vysielať len v reklamných prestávkach počas 

programov určených dospelým. Potom by už bolo len na zodpovednosti rodičov, aké programy 

dovolia svojim deťom sledovať. 

V neposlednom rade by bolo užitočné verejnosť edukovať o škodlivých a návykových 

vlastnostiach alkoholu. To by mala zabezpečovať sociálna reklama, no v našich podmienkach sa 

vyskytuje len veľmi málo. Preto by nebolo na škodu, keby každá fľaša obsahovala krátke 

varovanie o možných následkoch pitia alkoholu. Varovanie by takisto malo byť aj súčasťou 

reklamy. Potvrdzuje to aj Zákon o reklame, v ktorom sa jasne hovorí, že reklama nesmie 

„prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo 

zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupo-

zornilo“.156 Takáto úprava by opäť bola aj v súlade s požiadavkami verejnosti. V prieskume 

Inštitútu pre štúdie alkoholu sa až 77 % opýtaných vyjadrilo, že na obale alkoholických nápojov 

by malo byť varovanie o rizikách pitia pre zdravie človeka.157 

Zlepšenie by si vyžadovala aj etická regulácia. Tá síce vymedzuje reklamu alkoholu po-

drobne, preto sprísnenie v tejto oblasti nie je potrebné. Problémom však je, ako sme už spomínali 

v praktickej časti, že rozhodnutia rady sú často realizované až potom, čo kampaň skončila. 

Pomohlo by, keby rada zasadala omnoho častejšie, vďaka čomu by stihla na problémy reagovať 

včas. Tiež by sa mala viacej propagovať, pretože väčšina ľudí podľa nás vôbec nevie o tom, že 

by sa mohli na neetickú reklamu sťažovať.  
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156  Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov §3, ods. 1, písm. f. 
157  EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. Bratislava : I- 

Europa s.r.o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: <http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-

eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-reklamy-na-alkohol-017354  



105 
 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

ANDERSON, P. The impact of Alcohol Advertising: ELSA project report on the evidence to 

streng then regulation to protect young people. Utrecht : National Foundation for Alcohol 

Prevention, 2007. s. 80. ISBN 978-90-79070-05-3. 

ANDERSON, P., BAUMBERG, B. Alcohol in Europe. London : Institute of Alcohol Studies, 

2006. s. 432. ISBN  92-79-02241-5. 

FORET, M. Marketingová komunikace (3. aktualizované vydanie). Brno : Computer Press, 2011. 

s. 488. ISBN 978-80-251-3432-0. 

GLUCHMAN, V. Úvod do etiky (1. vydanie, celkovo 2.). Prešov : LIM, 1994. s. 162. ISBN 80-

89012-00-0.  

HODOVSKÝ, I. Úvod do etiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 1992. s. 79. ISBN  80-7067-

191-2. 

HORŇÁK, P. Kreativita v reklame. Zlín : VeRBuM, 2014. s. 293. ISBN 978-80-87500-49-1. 

HORŇÁK, P. Marketingová komunikácia (2. vydanie). Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 

Komenského, 2010. s. 359. ISBN 978-80-223-2789-3.   

HORŇÁK, P. Reklama. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 318. ISBN 978-80-904273-3-4. 

KITA, J. a kol. Marketing (3.vydanie). Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005. s. 431. ISBN 

80-8078-049-8. 

KOBIELA, R. Reklama: 200 tipu, ktoré musíte znát. Brno : Computer Press, 2009. s. 161. ISBN 

978-80-251-2300-3.       

KOTLER, PH. Marketing od A do Z. Praha : Management Press, 2003. s. 208. ISBN 80-7261-

082-1. 

KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. s. 183. ISBN 

978-80-8168-155-4. 

OGILVY, D. O reklamě (4.vyd.). Praha : Management Press, 2007. s. 224. ISBN 80-7261-154-6. 

POSPÍŠIL, J., ZÁVODNÁ, L. S. Jak na reklamu. Computer Media, 2012. s. 144. ISBN 978-80-

7402-115-2. 

VOZÁR, J., ZLOCHA, Ľ. Rozhodnutia vo veciach reklamy. Bratislava : IURA EDITION, 2013. 

s. 339. ISBN 978-80-8078-677-9. 

HAJN, P. O efektivnosti právnich norem. In: Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9123, 

1994, 2/1994, s. 32-40. 

ŠKRABÁLKOVÁ, M. Rizikové pitie alkoholu a jeho dôsledky. In: Humanita Plus (príloha 

časopisu Humanita). ISSN 1336-2208, 2/2013, s.1-12. 

 

 

Zákony a iné ustanovenia: 

 

Etický kódex reklamnej praxe 

Európsky dohovor o ľudských právach 



106 
 

Stanovy Rady pre reklamu 

Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č. 88/2013 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 373/2013 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Zoznam elektronických odkazov 

 

AMNESTY INTERNATIONAL. Dokumenty a dohovory Organizácie spojených národov. 

[online]. Bratislava : AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO, 2012.[citované 

2015-04-03]. Dostupné na: 

<http://www.amnesty.sk/dokumenty-a-dohovory-organizacie-spojenych-narodov/ 

DVOŘÁK, L. V Rusku chtějí znovu povolit reklamu na alkohol. [online]. Praha : Český rozhlas 

Plus, 2015.[citované 2015-04-04]. Dostupné na: 

<http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/libor-dvorak-v-rusku-chteji-znovu-povolit-reklamu-

na-alkohol--1442004 

EURACTIV. Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol. [online]. 

Bratislava : I- Europa s. r. o., 2011. [citované 2015-10-02]. Dostupné na: 

<http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/clanok/odbornici-eu-by-mala-argumenty-na-obmedzenie-

reklamy-na-alkohol-017354  

HLINA, A. Dôvodová správa: Návrh novely zákona. [online]. Bratislava : Národná rada 

Slovenskej republiky, 2000. [citované 2015-04-03]. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk 

/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=381135 

KREKOVIČ, M. Prohibícia priniesla viac zla než úžitku. [online]. Bratislava : Petit press, 2010. 

[citované 2015-04-24]. Dostupné na: 

<http://www.sme.sk/c/5197945/prohibicia-priniesla-viac-zla-nez-uzitku.html 

RADA PRE REKLAMU. Členovia Rady pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. 

[citované 2015-04-03]. Dostupné na: < http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr 

RADA PRE REKLAMU. Nové balenie vodky Nicolaus. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. 

[citované 2015-04-21]. Dostupné na: < http://www.rpr.sk/sk/nalezy/--nove-balenie-vodky-

nicolaus-- 

RADA PRE REKLAMU. O Rade pre reklamu. [online]. Bratislava : Rada pre reklamu. [cito-

vané 2015-04-03]. Dostupné na: < http://www.rpr.sk/sk/organy-rpr 

STRATÉGIE, HN ONLINE. Nová kampaň GAS Familia: Od Tatier k Dunaju. [online]. Bra-

tislava : MAFRA Slovakia, a.s., 2014. [citované 2015-03-15]. Dostupné na: <http://stra-

tegie.hnonline.sk/spravy/marketing/nova-kampan-gas-familia-od-tatier-k-dunaju 

http://www.amnesty.sk/dokumenty-a-dohovory-organizacie-spojenych-narodov/

