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MARKETINGOVÉ KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE 
povinný predmet (Mgr.) 

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 
 
 

1. Podstata komunikačnej stratégie a jej hierarchické začlenenie v rámci organizácie. 
• Hierarchické členenie stratégií v organizácii. 
• Definícia komunikačnej stratégie a jej cieľov. 
• Identifikácia a charakteristika základných komunikačných stratégií (push/pull stratégia). 
• Firemná komunikácia a jej druhy. 

 
2. Proces tvorby komunikačnej stratégie 

• Charakteristika postupnosti krokov pri tvorbe komunikačnej stratégie podľa jednotlivých 
autorov. 

• Situačná analýza, stanovenie cieľov komunikačnej stratégie, rozpočet, výber nástrojov 
komunikačného mixu, implementácia, kontrola. 

• Vstupné dispozície, upresnenie strategickej podstaty, formovanie stratégie, plánovacia 
stabilizácia, implementačná dekompozícia, kontrolné opatrenia. 
 

3. Marketingová komunikačná stratégia osobného predaja 
• Proces tvorby komunikačnej stratégie osobného predaja. 
• Základné techniky osobného predaja a ich členenie. 

 
4. Marketingová komunikačná stratégia reklamy 

• Proces tvorby komunikačnej stratégie reklamy. 
 

5. Marketingová komunikačná stratégia vzťahov s verejnosťou  
• Proces tvorby komunikačnej stratégie  vzťahov s verejnosťou. 
• Proaktívny model (koncepcia) vzťahov s verejnosťou. 
• Reaktívny model (koncepcia) vzťahov s verejnosťou.  

 
6. Marketingová komunikačná stratégia podpory predaja 

• Proces tvorby komunikačnej stratégie podpory predaja.  
• Kkategorizácia podpory predaja. 

 
7. Marketingová komunikačná stratégia priameho marketingu 

• Proces tvorby komunikačnej stratégie priameho marketingu. 
• Databázový marketing, databáza zákazníkov a jej štruktúra, geomarketing. 

 
8. Špecifiká komunikačnej stratégie v medzinárodnom marketingu 

• Definícia komunikačnej stratégie v medzinárodnom marketingu. 
• Vymedzenie základných špecifík, techniky využívané v rámci medzinárodnej 

komunikačnej stratégie v závislosti od foriem vstupu na zahraničný trh. 
• štandardizácia (globálny prístup) a adaptácia (lokálny prístup).  
• argumenty v prospech globálneho prístupu, argumenty v prospech lokálneho prístupu.  
• medzinárodné marketingové komunikačné stratégie (duálna expanzia, rozšírenie 

produktu, adaptácia produktu, duálna adaptácia). 
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9. Stratégie značky   
• stratégie značky (národné značky, medzinárodné značky, globálne značky, miestne 

značky, existujúce, nové, rozšírenie rady, rozšírenie značky, značka celej korporácie, 
násobné značky). 

• stratégie značky z časového hľadiska: repositioning, revitalizácia, rebranding. 
 

10. Postavenie sponzoringu v marketingovej komunikačnej stratégii 
• Definovanie sponzoringu a jeho základných cieľov. 
• Klasifikácia sponzoringu, z pohľadu sponzora, sponzorovaného.  
• Proces tvorba komunikačnej stratégie sponzoringu.  

 
11. Marketingové komunikačné stratégie na mieste predaja 

• Komunikačná stratégia miesta predaja a ciele komunikácie. 
• Typy stratégií miesta predaja v nadväznosti na komunikačnú stratégiu. 
• Reklama v mieste predaja, POP a POS materiály a možnosti ich využitia. 
• Merchandising a jeho využitie v mieste predaja. 
• Vplyv komunikácie na mieste predaja na základné zmysly človeka.  

 
12. Hodnotenie efektivity komunikácie  

• Vysvetlenie pojmov efekt, efektivita, efektívnosť, účinnosť. 
• Neekonomické a ekonomické prístupy k efektívnosti marketingovej komunikácie. 
• Aspekty pripadajúce do úvahy pri hodnotení efektívnosti komunikácie s externým 

prostredím (navrhujem preštylizovať na aspekty hodnotenia efektívnosti pri komunikácii 
s externým prostredím). 

• 3 oblasti, na ktoré sa zameriava hodnotenie efektívnosti vo vnútri organizácie (oblasti 
hodnotenia efektívnosti komunikácie vo vnútri organizácie). 

• Spôsoby uskutočňovania výskumu účinnosti komunikácie (stačí asi dať: výskum účinnosti 
komunikácie). 

• Komunikácia v rámci strategických segmentov 3 V. 
 

13. Komunikácia v krízových situáciách 
• Definovanie základných pojmov v krízovej komunikácii (riziko, kríza, krízový manažment, 

krízová komunikácia, issue manažment). 
• Definovanie krízovej situácie, typy kríz, fázy krízovej situácie. 
• Krízová komunikácia a médiá. 
• Krízový manuál a krízový plán. 
• Pravidlá krízovej komunikácie. 

 
14. Guerilla marketing ako  trend v marketingovej komunikácie 

• Princípy, na ktorých je založený guerilla marketing, základné oblasti. 
• Strategické prístupy zohľadňované v guerilla marketingu. 
• Špecifické techniky využívané v guerilla marketingu. 

 
15. Multi-level marketing ako trend marketingovej komunikácie 

• Princípy fungovania multi-level marketingu. 
• Spôsoby komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi. 
• Komunikácia pri starostlivosti o zákazníkov. 
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• Techniky využívané pri komunikácii s dolnou a hornou líniou v rámci MLM. 
 

16. Virálny marketing a jeho využitie v rámci komunikácie na sociálnych sieťach 
• Základná charakteristika a poslanie virálneho marketingu, výhody a nevýhody. 
• Networking ako novodobý fenomén komunikácie.  
• Nové trendy využívané na propagáciu produktov prostredníctvom rôznych foriem 

virálneho marketingu. 
 

17. Komunikácia prostredníctvom spoločensky zodpovedného podnikania 
• Definovanie spoločensky zodpovedného podnikania ako prostriedku komunikácie 

organizácie. 
• Princípy a oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. 
• Benefity a prekážky vyplývajúce z implementácie zodpovedných princípov do podnikania. 
• Stratégie spoločensky zodpovedného podnikania nadnárodných organizácií  

na Slovensku. 
 

18. Marketingová komunikačná stratégia vo verejnej správe 
• Vymedzenie špecifík komunikačnej stratégie vo verejnej správe. 
• Hlavné cieľové skupiny a prostriedky komunikácie. 
• Obsahová úroveň komunikačného auditu vo verejnej správe. 

 
19. Postavenie marketéra v marketingovej komunikácii  

• všeobecné predpoklady marketéra (osobnostné, systémové, informačné). 
• rozvoj a etablovanie marketéra (všeobecná profilácia, odborná orientácia, individuálna 

profesionalizácia). 
• špecifické požiadavky na marketéra (iniciatívnosť, kongruencia, empatia, kognitívnosť, 

asertivita). 
• organizačné zabezpečenie marketingového útvaru. 

 
20. Úrovne marketingovej komunikácie  

• Úžitková (základná) úroveň. 
• Produktová (výrobková) úroveň.  
• Serduktová (služobná) úroveň. 
• Tovarová (podporná) úroveň. 
• Ponuková (predajná) úroveň.  
• Podniková (výsledná) úroveň. 
• Trhová (konkurenčná) úroveň. 
• Spoločenská (celková) úroveň. 

 
21. Interakcia distribučnej a komunikačnej stratégie  

• Základné formy distribúcie: intenzívna, selektívna, exkluzívna a výber vhodných nástrojov 
marketingovej komunikácie. 

• Stratégia pretláčania (push) – poukázať na interakciu distribučnej a komunikačnej 
stratégie. 

• Stratégia priťahovania (pull) – poukázať na interakciu distribučnej a komunikačnej 
stratégie. 
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22. Interakcia cenovej a komunikačnej stratégie  
• Stratégia rýchleho zberu. 
• Stratégia pomalého zberu. 
• Stratégia rýchleho prenikania.  
• Stratégia pomalého prenikania.  

 
23. Komunikačná stratégia v mediálnom marketing 

• Teoretické východiská mediálneho marketingu. 
• Špecifiká marketingového mixu v mediálnom marketingu. 
• Proces komunikačnej stratégie: situačná analýza, určenie cieľov a rozpočtu, výber 

nástrojov komunikačného mixu, implementácia, kontrola. 
 

24. Klasifikácia a základné nástroje  komunikačnej stratégie v mediálnom marketingu 
• B2B a B2C komunikácia. 
• Interná a externá komunikácia v mediálnom marketingu. 
• Špecifiká nástrojov komunikačnej stratégie v mediálnom marketingu. 

 
25. Komerčné využitie reklamného času v televízii 

• Základné možnosti využitia komerčného času v televízii – reklamný spot, teleshoping, 
sponzoring, product placement. 

• Cena vysielania reklamného spotu v televízii – na základe cenníka, na základe GRPs 
a ratingu, cena špeciálnych blokov a exkluzívnych podujatí. 

• Nástroje úpravy cenníkovej ceny – využitie indexov pri predaji reklamného času. 
• Stratégie predaja reklamného času. 

 
26. Komerčné využitie reklamného času v rádiách 

• Základné možnosti využitia komerčného času v rádiách – reklamný oznam, reklamný 
spot, reklamný (PR) rozhovor, sponzorovaný odkaz, špeciálny produkt. 

• Cena reklamného času v rádiách – nástroje cenotvorby využívané pri predaji reklamného 
priestoru v rádiách. 

 
27. Komerčné využitie reklamného času v tlačených médiách 

• Komerčné využitie priestoru v tlačených médiách – inzerát, vkladaná inzercia, iné 
spôsoby komunikácie. 

• Faktory, ktoré vplývajú na cenu inzercie – veľkosť inzerátu, umiestnenie, regionálna 
úprava cien inzercie. 

• Agresívna a defenzívna stratégia  tvorby ceny inzercie. 
 

28. Mediálna stratégia a tvorba mediálneho plánu 
• Proces mediálneho plánu. 
• Mediálne ciele.  
• Kritériá pre výber mediálneho mixu. 
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