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Okruhy zadaní na štátnu magisterskú skúšku 
 

  

1 REKLAMNÁ STRATÉGIA 
 

Subjekt / Produkt 

Banskobystrický pivovar Urpiner je pokračovateľom 500-ročnej tradície varenia piva v Banskej Bystrici. 
Je to posledný väčší slovenský pivovar, ktorý odolal obrovskému ekonomickému tlaku zahraničných 
pivných gigantov a ostal výlučne vo vlastníctve Slovákov. Súčasný pivovar vznikol ešte za socializmu. 
Po privatizácii sa dostal na pokraj krachu a dobré meno piva veľmi trpelo. Súčasné vedenie spoločnosti 
urobilo zo značky Urpiner prosperujúce podnikanie a jeho pivo možno bežne nájsť v známych 
obchodných reťazcoch a pohostinstvách. 

 

Situácia 

Zákazníci sa s marketingovou komunikáciou Urpineru môžu stretnúť najmä na strednom Slovensku. 
Realita je však taká, že pivo si ľudia kupujú najmä kvôli nízkej cene. Spoločnosť sa zviditeľnila v roku 
2019, keď bola v televíznej relácii Utajený šéf, no na tržby ani na znalosť značky to nemalo prakticky 
žiadny vplyv. Urpiner potrebuje prepracovať svoju značku a dať o sebe vedieť zákazníkom, aby vyvolali 
dopyt po ich produktoch na pultoch obchodných reťazcov. 

 

Úlohy 

• Čo najlepšie definujte cieľovú skupinu (socio-demografické, psychografické hľadisko). 
• Navrhnite objekt propagácie a posolstvo, ktoré by boli pre túto cieľovú skupinu atraktívne. 
• Uveďte, aké reklamné médiá by bolo vhodné využívať. 
• Vysvetlite najsilnejší prvok kampane. Čo presvedčí zákazníka, aby uprednostnil pivo malého 

pivovaru s nie veľmi dobrou povesťou pred zavedenými značkami konkurencie? 
 

Kľúčové slová 

Charakteristika  a vlastnosti reklamy, cieľové skupiny, ciele a typy reklamy, reklama podľa zvolených 
médií (televízna, rozhlasová, printová, vonkajšia, reklama na internete, kino reklama), reklama podľa 
objektu, na ktorý sa zameriava (produktová, imidžová), informačné a emocionálne apely v reklame, 
poslanie (predajné a komunikačné ciele), peniaze (faktory ovplyvňujúce rozhodnutie o rozpočte: 
štádium životného cyklu produktu, trhový podiel, konkurencia, frekvencia reklamy, nahraditeľnosť 
výrobku) správa (tvorba, hodnotenie a výber správy, kreatívne stvárnenie), médiá (dosah, frekvencia, 
dopad, výber typu médií, načasovanie a geografická alokácia médií), meranie výsledkov.  
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2 STRATÉGIA PODPORY PREDAJA 
 

Subjekt / Produkt 

Kaufland je maloobchodník s potravinami veľkoformátového typu, ktorého obchodná stratégia je 
založená na unikátnom mixe široko sortimentnej ponuky s prevažne značkovým tovarom  
a diskontne orientovanej cenotvorbe. Na slovenský trh vstúpil v roku 2000. V rebríčku Top 30 
slovenského maloobchodu mu posledné tri roky patrí z hľadiska dosiahnutých tržieb stabilné tretie 
miesto. V rokoch 2015, 2017 a 2018 patril medzi najvýznamnejších zadávateľov reklamy.  

 

Situácia 

Nariadenie Európskej únie súvisiace s trvalým znížením spotreby ľahkých plastových tašiek sa 
nevzťahuje na mikroténové vrecká, napriek tomu obchodný reťazec Kaufland nad rámec zákonných 
povinností v roku 2019 zaviedol vo svojich predajniach ekologické sieťky ako alternatívu  
k mikroténovým vreckám na ovocie a zeleninu. Ekologické sieťky sú vyrobené zo 100 % biobavlny a 
majú certifikát GOTS, čo znamená, že zodpovedajú globálnym štandardom pre organické 
textílie.  Sieťky sú opätovne použiteľné, jedno balenie obsahuje tri kusy za cenu 2,99 eur. Aktuálne je 
ich nákup a používanie zo strany zákazníkov na dobrovoľnej báze. Kaufland však s ich predajom a 
používaním na strane zákazníkov nie je spokojný.  

 

Úlohy 

• Vymenujte techniky podpory predaja, ktoré by mohol Kaufland využiť s cieľom podporiť predaj 
a opakované používanie ekologickej sieťky pri nakupovaní zákazníkov.  

• Odporučte vhodné techniky pre nasledovné cieľové skupiny: 1) študenti (19-24); 2) mamičky 
(27-38); 3) seniori (60+).  

• Pri každej z cieľových skupín zároveň uveďte, ktoré techniky by pre ňu boli bezpredmetné. 
 

Kľúčové slová 

Charakteristika a vlastnosti podpory predaja (časové a priestorové obmedzenie, spoluúčasť cieľovej 
skupiny), kategorizácia podpory predaja (spotrebiteľská, sprostredkovateľská, obchodného personálu), 
ciele podpory predaja podľa cieľových skupín, techniky podpory predaja podľa cieľových skupín, 
stanovenie cieľovej skupiny a cieľov podpory predaja, návrh a testovanie programu, realizácia 
programu.  
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3 STRATÉGIA VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU  
 

Subjekt / Produkt 

Spoločnosť Dr. Oetker pôsobí na trhu už od svojho založenia v roku 1891. Patrí medzi 
najvýznamnejších potravinárskych výrobcov práškového sortimentu. V jej sortimente sa nachádzajú 
prísady na pečenie, dezerty, mrazená pizza, dekorácie, prípravky na zaváranie atď. Problémom je, že 
spoločnosť býva obviňovaná z dvojitej kvality. Tento problém pretrváva napriek tomu, že receptúry boli 
zjednotené. Dochádza tým k znehodnocovaniu imidžu a jeho neustálemu narúšaniu.  

 

Situácia 

Kauza ohľadom dvojitej kvality vypukla naplno v r. 2017. Pri porovnávaní identických výrobkov 
predávaných na Slovensku a v Rakúsku sa zistilo, že niektorí výrobcovia používali vo výrobkoch pre 
slovenský trh menej kvalitné, lacnejšie suroviny. Jedným z obvineným bola aj spoločnosť, Dr. Oetker 
a jej mrazená pizza Ristorante. Na základe tejto medializácie a spätnej väzby pristúpila firma ku krokom 
smerujúcim k zamedzeniu tohto problému. Zjednotila receptúru, čím sa navýšila aj cena. Napriek tomu 
je značka Dr. Oetker stále spájaná s touto kauzou a firma je podozrievaná z dvojitej kvality. 

 

Úlohy 

Pracujete v PR agentúre a zodpovedáte za klienta Dr. Oetker. Vyriešte nasledujúce úlohy. Cieľovou 
skupinou sú spotrebitelia a následne široká verejnosť.  

• Vymenujte PR techniky, ktoré by bolo vhodné využiť na zlepšenie imidžu spoločnosti tesne po 
vypuknutí tejto kauzy.  

• Vymenujte, ktoré aktivity by ste zacielili na definované cieľové publiká. 
• Vymenujte techniky na následné udržiavanie pozitívneho imidžu spoločnosti. 
• Navrhnite niekoľko tém, ktoré by ste komunikovali na vylepšenie imidžu v súvislosti s dvojitou 

kvalitou. 

 

Kľúčové slová 

Charakteristika a vlastnosti vzťahov s verejnosťou, ciele a funkcie vzťahov s verejnosťou, cieľové 
skupiny vzťahov s verejnosťou, techniky vzťahov s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou na internete, 
tvorba proaktívnych vzťahov s verejnosťou (situačná analýza, spresnenie cieľov a koncepcie, určenie 
tímu, výber cieľovej skupiny, návrh programu, schválenie, implementácia, meranie účinku), tvorba 
reaktívnych vzťahov s verejnosťou (krízové východiská, situačná analýza, spresnenie cieľov a 
koncepcie, návrh programu, krízové konanie, meranie účinku).  
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4 KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA VO FIRME 
 

Subjekt / Produkt 

Wobenzym je voľne dostupný liek, určený na zlepšenie imunitného systému, skrátenie doby hojenia po 
úrazoch a operáciách. Tiež znižuje výskyt pooperačných komplikácií s hojením rany. Je však pomerne 
drahý. Mesačné balenie stojí cca 100 €. Na dosiahnutie spomínaných účinkov pritom treba Wobenzym 
brať niekoľko mesiacov nepretržite (3 – 6, podľa okolností). Navyše sa berie vo veľkých množstvách: v 
prvej fáze až 10 tabliet 3 × denne. 

 

Situácia 

Na Facebooku sa objaví naštvaný status, v ktorom sa niekto rozčuľuje, že sľúbené účinky sa nedostavili, 
hoci za liek zaplatil nemálo peňazí. Status sa stretne s veľkou odozvou. Za prvé 4 hodiny má viac ako 
80 zdieľaní a cca 200 komentárov. Väčšinou s podobnou skúsenosťou. 

 

Úlohy 

Ste manažérom sociálnych médií výhradného distribútora Wobenzymu na Slovensku. Počas cesty  
z práce domov vám príde na mobil upozornenie, že vašu stránku niekto spomenul vo svojom statuse. 
Keď zistíte čo je vo veci, je už večer.  

 

Facebook status: 
„Môj názor je, že je to len farmaceutický marketing. Vlastná skúsenosť. Brala som ho z dôvodu 
zlomeniny nohy. Nezbadala som žiadny účinok urýchlenia hojenia. Kým sa to zrástlo (zlomená 
priehlavková kosť) trvalo to 10 týždňov a aj keď je od úrazu už 7 mesiacov, bolí to stále pri zmene 
počasia a nevhodnej obuvi alebo zlom pohybe.“ 
 

• Popíšte vaše prvé kroky po zistení problému. 
• Navrhnite riešenie vzniknutej situácie. 
• Uveďte, koho všetkého je vhodné zapojiť do riešenia tejto krízy a vysvetlite ako. 
• Navrhnite plán na predchádzanie podobným situáciám. 

 

Kľúčové slová 

Stratégia krízovej komunikácie, typy kríz a zodpovednosť, krízový plán, znalosti a základné zručnosti 
nevyhnutné pre efektívne vedenie ľudí v krízových situáciách.  
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5 VÝZNAM SPONZORINGU VO FIRME 
 

Subjekt / Produkt 

Depaul Slovensko je najväčšia bratislavská nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom bez 
domova. Jej prvý projekt – Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, vznikol ako reakcia na zamrznutie vyše 
20 bezdomovcov pred 13 rokmi v uliciach Bratislavy. V nocľahárni sa zameriavajú primárne na pomoc 
vo forme poskytnutia prístrešku, nocľahu, ošatenia a teplého jedla. V súčasnosti má Depaul aj ďalšie 
zariadenia, medzi ktoré patrí aj Útulok sv. Vincenta de Paul, ktorý poskytuje útočisko tým, ktorí aktívne 
riešia svoju situáciu a potrebujú na pár dní niekde prenocovať. Napríklad, keď si už našli prácu, ale ešte 
nemajú bývanie. A ďalej je to aj Útulok sv. Lujzy, ktoré funguje ako zdravotnícke zariadenie pre ťažko 
chorých klientov. 

 

Situácia 

Pracovníci Depaul a ľudia bez domova sa musia každoročne vysporiadať najmä so zimným obdobím. 
Zimné mrazy v hlavnom meste každoročne trápia okolo 5 tisíc ľudí bez domova. Mnohí  
z nich sú chorí alebo starí a aj preto ľahšie podľahnú nepriaznivému počasiu. Žiaľ, finančné možnosti 
Depaul sú obmedzené a počas zimy je pre nich takmer nemožné pomôcť každému. Preto potrebujú 
pomoc aj oni sami. 

 

Úlohy 

• Navrhnite stratégiu sponzoringu. 
• Identifikujte vhodnú cieľovú skupinu (potenciálnych sponzorov). 
• Identifikujte protihodnotu, ktorú vie Depaul svojim sponzorom poskytnúť. 
• Aké komunikačné ciele dokážu firmy prostredníctvom sponzoringu Depaul naplniť? 

 

Kľúčové slová 

Podstata fungovania sponzoringu, cieľové skupiny, formy a ciele sponzoringu, typy sponzoringu, 
implementácia sponzorstva v rámci komunikačnej stratégie firmy. 
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6 VZŤAHY S MÉDIAMI A ICH VÝZNAM PRE FIRMU  
 

Subjekt / Produkt 

Tatra banka patrí medzi najväčšie banky na Slovensku. Pôsobí od roku 1990 a jej hlavnou stratégiou je 
líderstvo v inováciách. Za posledných 10 rokov priniesla na trh viacero technológií, z ktorých viaceré 
postupne prevzali aj jej konkurenti: mobil banking, bezkontaktné platobné karty, mobilné platby, atď. 
Základným produktom banky je Bežný účet s balíkom služieb Tatra Personal, v rámci ktorého klient 
získa o.i.: 

• prístup k svojmu účtu cez mobilnú aplikáciu alebo Internet banking; 
• neobmedzené množstvo bezhotovostných platobných operácii prostredníctvom internet 

bankingu, alebo mobilných aplikácií Tatra banka, VIAMO, MobilePay; 
• neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v cudzej mene v pobočkách; 
• neobmedzené množstvo realizovaných inkás; 
• neobmedzený počet hotovostných výberov z bankomatov Tatra banky a v zahraničí 

z bankomatov materskej Raiffeisen Bank; 
 

Situácia 

Poplatky za vedenie účtov vo všetkých bankách kontinuálne narastajú, o čom pravidelne informujú aj 
médiá. Správy zvyčajne nemajú pozitívny charakter, čomu nasvedčujú nielen titulky, ale aj samotný 
obsah. Jedna takáto správa bola napríklad publikovaná dňa 2. 2. 2020 na spravodajskom portáli 
Pravda.sk. Článok s titulkou Banky opäť zdvihli poplatky o. i. informoval aj o tom, že štyri banky (medzi 
nimi aj Tatra banka) od začiatku nového roka zvýšili ceny za svoje služby. V článku sa ďalej uvádza, že 
„práve cez zvýšenie svojich poplatkov odvrátili vlani banky hrozbu klesajúcich ziskov zvýšením 
poplatkov.“ 

 

Úlohy 

Pracujete pre PR agentúru, ktorá sa Tatra banke stará o komunikáciu s médiami. Chcete docieliť, aby 
médiá informovali o zvyšovaní poplatkov objektívnejšie – nielen z pozície zvyšovania poplatkov, ale aby 
uvádzali aj dôvody, prečo k zvyšovaniu dochádza.  

• Pripravte si argumenty, ktoré vysvetľujú pravidelné zvyšovanie poplatkov za účty. 
• Navrhnite spôsob, ako tieto argumenty odprezentovať médiám. 
• Popíšte, ktoré nástroje media relations by ste využili. 
• Ako by ste mohli využiť existujúce dobré vzťahy s médiami, aby ste dosiahli svoj cieľ? 

 

Kľúčové slová 

Ciele vzťahov s médiami, realizácia media relations vo firme (interne, externe = využívanie agentúry) 
výber médií a zdôvodnenie výberu, medialist, mediálny plán, hovorca a jeho postavenie v spoločnosti, 
nástroje vzťahov s médiami: tlačová správa, tlačová konferencia, briefing, individuálne techniky MR, 
využívanie onlinových nástrojov a sociálnych médií v rámci MR (spolupráca s blogermi, youtubermi), 
monitoring médií a hodnotenie publicity.  
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7 STRATÉGIA PRIAMEHO MARKETINGU 
 

Subjekt / Produkt 

SME.sk je najrelevantnejší spravodajský web na Slovensku, ktorý je zároveň priekopníkom  
v spoplatňovaní spravodajského obsahu na internete. Spolurozbiehal Piano, platformu na spoplatnenie 
spravodajského obsahu. Po jej zrušení koncom roka 2016 prešiel na vlastný systém predplatného. 
Čitateľmi SME sú podľa MML-TGI nadpriemerne starší, vzdelanejší, s vyšším statusom, z veľkých 
miest. 

 

Situácia 

Napriek svojej silnej pozícii na trhu SME stále čelí neochote návštevníkov platiť za obsah. Peniaze  
z elektronického predplatného pritom tvoria významný zdroj príjmov potrebných na chod redakcie. 
Veľká časť ľudí totiž stále vníma internet ako zdroj bezplatného obsahu. Problém je vypuklejší o to viac, 
že najväčší konkurent SME – Aktuality.sk – stále ponúkajú svoj obsah zadarmo. 

 

Úlohy 

• Načrtnite kampaň zameranú na zvýšenie počtu predplatiteľov online obsahu. 
• Vymenujte viacero komunikačných nástrojov využiteľných na tento účel.  
• Vysvetlite, aká by mala byť ich synergia v nadväznosti na iné komunikačné nástroje. Vysvetlite, 

ktorý komunikačný nástroj považujete pre danú situáciu za najvhodnejší. 
• Navrhnite konkrétny legálny spôsob získavania e-mailových adries, ktoré by sa dali využiť pri 

emailovom marketingu (bez ohľadu na to, či email bude alebo nebude súčasťou vami 
navrhovanej kampane). 

 

Kľúčové slová 

Ciele, formy a techniky priameho marketingu, klasické a nové formy priameho marketingu, e-mailový 
marketing, onlinový marketing, mobilný marketing, telemarketing a teleshopping, neadresná distribúcia, 
direct mail, newsletter.  
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8 STRATÉGIA OSOBNÉHO PREDAJA 
 

Subjekt / Produkt 

Dedoles je internetový obchod s originálnymi produktami s pridanou hodnotou, ktoré predáva do 10 
európskych krajín. Jeho produkty (tričká, ponožky, spodné prádlo, ostatné oblečenie) majú špeciálny 
vizuálny štýl, vlastnú značku GOOD MOOD a licenciu od Warner Bros. Aktuálne sa usilujú aj o licenciu 
Walt Disney. Spolu ide o 2 až 3 tisíc produktov. 

 

Situácia 

Od svojho vstupu na trh v roku 2011 až do septembra 2019 predávala spoločnosť Dedoles svoje 
produkty na domácom i zahraničných trhoch výlučne online. S ohľadom na trend prepájania onlinu 
s offlinom firma otvorila kiosk v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. Po jeho úspechu sa rozhodla 
pre otváranie ďalších kioskov, na čo však potrebuje nového zamestnanca. Od regionálneho manažéra 
pre kiosky sa okrem iného očakáva, že sa bude podieľať na plánovaní procesu osobného predaja. 

 

Úlohy 

• Popíšte, pre aký typ osobného predaja sa spoločnosť Dedoles rozhodla a uveďte, čo je pre 
daný typ osobného predaja špecifické.   

• Načrtnite, ako by to vyzeralo, keby sa Dedoles rozhodol pre iný typ osobného predaja (uveďte 
aspoň dva iné typy). 

• Zamyslite sa nad tým, čo všetko bude musieť nový regionálny manažér pre kiosky zabezpečiť 
pri otváraní nových kioskov. 

• Navrhnite spôsoby, ktorými by sa dali vykompenzovať nedostatky osobného predaja v tomto 
konkrétnom prípade. 

 

Kľúčové slová 

Stratégia osobného predaja, techniky predaja, predajné tímy, vzťahový marketing, riadenie predajných 
tímov, osobný predaj v kontexte iných komunikačných nástrojov, silné a slabé stránky osobného 
predaja. 
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9 KORPORÁTNA IDENTITA A FIREMNÝ DIZAJN AKO JEJ VIZUÁLNY ASPEKT   
 

Subjekt / Produkt 

McDonald's patrí medzi najznámejšie brandy sveta. Výbornú zapamätateľnosť významne ovplyvnil  
výrazný vizuál a silný kontrast dvoch farieb (tzv. color-code). V kombinácii s veľmi dobrými lokalitami, 
ktoré sú pre otvorenie novej reštaurácie zmluvnou podmienkou, tu vznikla (po Coca-Cole) asi 
najsilnejšia a najvýraznejšia korporátna identita pretavená do firemného dizajnu 20. storočia. 

 

Situácia 

Napriek absolútne fungujúcemu firemnému dizajnu bola sieť McDonald's nútená svoju vizuálnu identitu 
postupne mierne upraviť. Dvojica použitých farieb sa totiž stala synonymom fastfoodu, ktorý je  
v dnešnom svete vnímaný skôr negatívne. Spoločnosť musela tiež nastúpiť na trend zdravšieho 
stravovania, prírodnejších produktov a najmä pozitívneho vzťahu k ekológii. Súčasný firemný dizajn 
McDonald's je preto mierne odlišný. Výrazne sa zmenil aj dizajn prevádzok. Prišlo dokonca aj ku zmene 
legendárnej farebnosti. 

 

Úlohy 

• Poukážte na rozdiely predchádzajúceho a súčasného vizuálneho štýlu reštaurácií Mcdonald's.  
• Ako sa táto zmena premietla do reklamných komunikátov a ako sa prejavila v dizajne 

reštaurácií? 
• Identifikujte najvýraznejší grafický prvok, ktorý spoločnosť zrejme nikde meniť nebude. Čo tento 

prvok znázorňuje? 
• Vysvetlite, aké sú vo všeobecnosti špecifiká firemného dizajnu fastfoodových reštaurácií. 

 

Kľúčové slová 

Význam práce na identite firmy, faktory ovplyvňujúce identitu organizácie, proces tvorby firemnej 
identity, štruktúra identity, implementácia identity do „života“ organizácie, filozofia, vízia, poslanie, 
kultúra, dizajn, logo, typografia, farba, raster, dizajn manuál. 

  



INTERDISCIPLINÁRNE ASPEKTY MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE                                                                                    
povinný predmet 

    

 

10 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRMY  
 

Subjekt / Produkt 

Spoločnosť Tchibo bola založená v roku 1949 v Nemecku. Z pôvodnej myšlienky zásielkového obchodu 
s kávou sa vyvinula medzinárodná spoločnosť, ktorá okrem kávy predáva aj doplnkový sortiment 
rôzneho druhu. Na celom svete prevádzkuje Tchibo viac ako 1 000 obchodov. Tchibo podniká 
zodpovedne, čo potvrdzuje aj dlhodobá angažovanosť v mnohých projektoch zameraných na trvalo 
udržateľnú produkciu kávy, zodpovedné obhospodarovanie lesov, zaistenie adekvátnych pracovných a 
životných podmienok pre pestovateľov kávy a pracovníkov v továrňach. Svoju pozornosť zameriava aj 
na globálne otepľovanie, ohľaduplné hospodárenie, zachovanie biodiverzity a znižovanie tvorby 
odpadu. 

 

Situácia 

Napriek svojej angažovanosti spoločnosť Tchibo svoju ponuku ekologicky prijateľných produktov nijako 
neodlišuje od klasických produktov. Preto častokrát dochádza k ťažkej orientácii spotrebiteľov v ponuke. 
O existencii ekologických produktov spotrebitelia často vôbec nevedia. Tchibo zlyháva aj v komunikácii  
zelených produktov, aktivít a dosiahnutých výsledkov. Povedomie spotrebiteľov o týchto aktivitách firmy 
je veľmi slabé.  

 

Úlohy 

Pracujete na marketingovom oddelení spoločnosti. Dostali ste za úlohu zlepšiť informovanosť 
spotrebiteľov o rade ekoproduktov a súvisiacich aktivít. 

• Vytipujte viacero komunikačných nástrojov, ktoré sa dajú na tento účel použiť.  
• Poukážte na hlavné silné stránky každého nástroja a vyberte dva najdôležitejšie, pri ktorých 

načrtnite aj základnú stratégiu: 1) akým spôsobom by sa daný nástroj dal využiť; 2) aké 
posolstvo by cez neho firma mohla komunikovať. 

• Vysvetlite, kto je cieľová skupina eko-produktov. Poukážte na rozdiely medzi touto cieľovou 
skupinou a zvyškom (potenciálnych) zákazníkov Tchibo.  

 

Kľúčové slová 

Spoločenská zodpovednosť a jej oblasti (ekonomická, environmentálna, sociálna), stakeholderi, 
nástroje uplatnenia spoločenskej zodpovednosti, komunikácia CSR aktivít (interná, externá). 
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11 DIGITÁLNY MARKETING  
 

Subjekt / Produkt 

Brusher.sk je osvetový projekt firmy Curaprox. Ide o školenie, na ktorom sa študenti stredných škôl učia 
správne starať o svoje zuby. Je nasledovníkom projektu Dental Alarm, ktorý je určený pre menšie deti. 
Odštartoval v školskom roku 2017/2018. Školiteľmi sú študenti zubného lekárstva. Študentom urobia 
dve prezentácie. Ich témy sú nastavené tak, aby riešili situácie zo života študentov: bielenie zubov, prvé 
bozkávanie, voňavý dych. Každá prezentácia má teoretickú a praktickú časť. Praktická časť zahŕňa aj 
nácvik používania zubnej kefky a medzizubnej kefky. Na školeniach študent dostane zubnú kefku a 
medzizubku a rôzne motivačné materiály (odznaky, tetovačky, cool nálepky). Školenie je platené a o 
jeho usporiadaní rozhodujú samotní študenti alebo učiteľky. 

 

Situácia 

Doposiaľ bolo vyškolených 1500 študentov. Počet záujemcov však medziročne klesá. Curaprox chce 
zvýšiť počet vyškolených študentov. Má v úmysle zrealizovať online kampaň zameranú na zvýšenie 
počtu organizovaných školení. Cieľom je motivovať študentov k usporiadaniu školenia  
a v priebehu 3 mesiacov získať 900 študentov. Rozpočet na zamýšľanú kampaň je 1000 €. 

 

Úlohy 

• Navrhnite stratégiu reklamnej kampane zameranej na zvýšenie počtu zorganizovaných školení. 
• Načrtnite ideu, ktorá zaujme danú cieľovú skupinu. 
• Vytipujte najvhodnejšie kanály a odporučte vhodný reklamný formát. 

 

Kľúčové slová 

Marketing na internete, optimalizácia, digitálna reklama, onlinový marketing, emailový marketing, 
mobilný marketing, aplikácie, content marketing, PPC reklama. 
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12 VYUŽITIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ V MARKETINGU A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII 
 

Subjekt / Produkt 

Škoda je automobilka, ktorá ponúka širokú škálu vozidiel, od najmenšieho Citigo, cez rodinnú Octaviu, 
elegantný Superb až po 7-miestne SUV Kodiaq. Medzi výhody ich modelov patrí bezpečnosť, použitie 
moderných technológií, nadčasový dizajn, úsporné motory a bezkonkurenčná ponuka priestoru. Taktiež 
sú hrdí na svoje Simply Clever „vychytávky“, ktoré zákazníkom zjednodušujú každodenné používanie 
ich auta. Silnou stránkou značky je lojálnosť a historické previazanie so Slovenskom, keďže „škodovky“ 
veľa obyvateľov Slovenska stále považuje za „naše“ autá. 

 

Situácia 

YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete a Škoda to chce využiť vo svoj prospech. Vníma 
potrebu vytvorenia YouTube komunikačnej stratégie, ktorej cieľom by bolo zaradiť ich YouTube kanál 
medzi najlepšie firemné YouTube kanály na Slovensku. 

 

Úlohy 

• Načrtnite základnú YouTube stratégiu pre hlavný kanál Škoda Auto.  
• Vysvetlite, čím by sa mal YouTube kanál odlišovať od ich Facebookového a Instagramového 

profilu a naopak, ako by sa tieto kanály mohli navzájom podporovať. 
• Navrhnite 3-4 komunikačné tematické okruhy, v ktorých by sa dalo dlhodobo publikovať (bez 

ohľadu na platformu) a načrtnite niekoľko nosných tém.  
Príklad – Hobby-market: Tem. okruh 1: Náradie pre kutilov, Témy: Recenzia, Údržba, Tipy na 
používanie od profíkov; Tem. okruh 2: Údržba domu, Témy: Kalendár prác, Ako na to; Tem. 
okruh 3: Zázračná renovácia (macher renovuje beznádejné „šroty“) 

 

Kľúčové slová 

Marketing na sociálnych sieťach, sociálne siete v komunikačnom mixe, možnosti marketingovej 
komunikácie na sociálnych sieťach, segmentácia používateľov sociálnych sietí,  obsahový marketing, 
marketingová komunikácia prostredníctvom snapov, sprostredkovaných zážitkov a ďalších inovácií 
sociálnych médií, geolokačné služby, blogy, fóra, recenzné weby. 
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13 VSTUP FIRMY NA ZAHRANIČNÝ TRH A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 
V MEDZINÁRODNOM PROSTREDÍ  

 

Subjekt / Produkt 

Zajo je slovenský výrobca outdoorového oblečenia a vybavenia. Ich sortiment pokrýva viac ako 200 
produktov pre turistiku, horolezectvo, lyžovanie či kempovanie. Mieria na profesionálnych športovcov a 
ambicióznych amatérov, ale vyrába produkty aj pre víkendových výletníkov. Firma sa nikdy nesnažila 
presadiť nízkou cenou. Všetky výrobky sú primárne zamerané na výkon, resp. výdrž – vyrábajú sa z 
kvalitných materiálov renomovaných výrobcov ako Polartec, eVent, Pertex, Primaloft, Downtek, Merino, 
YKK atď. 

 

Situácia 

Značka Zajo je medzi outdoorovou verejnosťou dobre známa a teší sa veľkej obľube. Firma by preto 
rada rozšírila svoje pôsobenie aj na poľský a český trh, kde sú outdoorové aktivity taktiež veľmi 
populárne. Konkurencia na outdoorovom trhu je však veľmi silná.  

 

Úlohy 

• Zvážte možnosti vstupu na zahraničný trh, porovnajte ich medzi sebou a odporučte 
najvhodnejšiu. 

• Uveďte základné faktory mikroprostredia i makroprostredia, ktoré by mala firmy zohľadniť. 
• Vymenujte viacero konkrétnych oblastí, kde možno pozorovať rozdiely oproti domácemu 

prostrediu.  

 

Kľúčové slová 

Internacionalizácia podnikania, koncepcie medzinárodného marketingu, metódy vstupu na zahraničný 
trh, komunikačná stratégia v medzinárodnom marketingu, analýza marketingového prostredia v 
medzinárodnom marketingu, špecifiká produktu v medzinárodnom marketingu, špecifiká marketingu v 
medzinárodnom prostredí, marketingová komunikácia v medzinárodnom prostredí, globálny a lokálny 
prístup, produkt a jeho špecifiká v medzinárodnom prostredí, manažérske štýly v medzinárodnom 
marketingu (EPRG model). 
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14 REBRANDING  
 

Subjekt / Produkt 

Sieť predajní detských hračiek Dráčik pôsobí na Slovensku od roku 1991 a odvtedy sa rozšírila aj do 
Česka. Snaží sa o najširšiu ponuku hračiek na trhu a zákazníkom sa približuje už aj v internetovom 
obchode. Slovenský príbeh vyniká predovšetkým v integrite, spotrebiteľov si získal nielen svojim 
tovarom a širokým výberom, ale aj zamestnancami. Návštevníci Dráčika ich ohodnotili ako milých, 
ústretových a ochotných. Rovnako si cenia aj vernostnú kartu s tematickým názvom „Rozprávková 
karta,“ s ktorou naozaj cítia, že nakupujú výhodnejšie. 

 

Situácia 

Napriek stúpajúcim tržbám a stabilnej značke vedenie firmy vníma, že by značka potrebovala refresh. 
Deti, ktoré chodili do Dráčika kedysi už majú vlastné deti, ale Dráčik je stále ten istý. Značka stagnuje, 
je absolútne nevýrazná, nevyvoláva žiadne emócie. Za všetko hovorí ich logo, ktoré sa od vzniku firmy 
nijako nezmenilo. Dráčik chce dať jasne najavo, že je nielen dobre zásobeným hračkárstvom s milým 
personálom, ale aj firmou 21. storočia, ktorú je vidno. 

 

Úlohy 

• Detailne opíšte jednotlivé kroky rebrandingu.  
• Načrtnite komunikačnú kampaň rebrandingu. 
• Vymenujte, aké ďalšie dôvody by mohli Dráčik viesť k rebrandingu a uveďte príklady. 

 

Kľúčové slová 

Vzťah rebrandingu a repositioningu, proces rebrandingu, komunikačná kampaň rebrandingu.  
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15 VÝZNAM SEGMENTÁCIE V SPOLOČNOSTI, TARGETING, POZICIONING  
 

Subjekt / Produkt 

Značka ZľavaDňa vznikla v októbri roku 2010 a má plne slovenské vlastníctvo. Táto značka prevádzkuje 
portál hromadného nakupovania s rovnomenným názvom – ZlavaDna.sk, prostredníctvom ktorého 
predáva ponuky produktov alebo služieb svojich partnerov. ZľavaDňa sa charakterizuje ako jednotka v 
hromadnom nakupovaní na Slovensku, ktorá v rámci Európy a podobných projektov patrí medzi špičku. 
Jej mesačná návštevnosť je 1,5 milióna unikátnych návštevníkov, spolupracuje s 2500 partnermi a 
doposiaľ predala 4,8 milióna kupónov, čo predstavuje najvyššie číslo na trhu a rovnako najvyššie číslo 
dosahuje v priemernom hodnotení ponuky, ktoré je na úrovni 9,2 z 10. 

 

Situácia 

Na to, aby si ZľavaDňa mohla aj naďalej udržiavať konkurenčnú výhodu, potrebuje neustále inovovať a 
adaptovať svoj marketingový mix meniacemu sa prostrediu. Jednou z inovácií bol vznik sub-brandu 
#ObjavteSlovensko, ktorý je súčasťou portálu ZlavaDna.sk ale má vyčlenenú aj samostatnú doménu 
ObjavteSlovensko.sk. Táto podznačka vznikla v roku 2016 a možno ju chápať ako určitú iniciatívu 
značky, ktorá hlása, že za skvelou dovolenkou netreba chodiť do zahraničia  
a nájdeme ju aj doma na Slovensku. #ObjavteSlovensko stavia na tom, že veľa Slovákov stále dobre 
nepozná našu domovinu. Cieľom tejto iniciatívy je zamerať sa viac na propagáciu kvalitných 
poskytovateľov služieb na Slovensku. Sekcia #ObjavteSlovensko ponúka návštevníkom prehľad 
najlepších zariadení (napr. lyžiarskych stredísk), inšpirácie v podobe tipov na výlety a interaktívnu mapu 
Slovenska, ktorá agreguje spomínané ponuky a inšpirácie. 

 

Úlohy 

ZľavaDňa chce zvýšiť povedomie o svojom sub-brande #ObjavteSlovensko s cieľom zvýšiť návštevnosť 
jeho webu objavteslovensko.sk. Pred samotným vytvorením kampane musí mať ale značka jasno v 
otázkach segmentácie, targetingu a následného pozicioningu sub-brandu #ObjavteSlovensko na trhu. 

• Na základe vhodne zvolených kritérií vytvorte segmentáciu trhu, ktorej výsledkom budú 
spotrebiteľské segmenty potenciálnych zákazníkov sub-brandu #ObjavteSlovensko. 

• Vykonajte targeting pre komunikačnú kampaň #ObjavteSlovensko a zdôvodnite výber trhových 
segmentov. 

• Aký navrhujete positioning pre #ObjavteSlovensko? Popíšte a zdôvodnite. 

 

Kľúčové slová 

Segment, segmentácia, kritériá a typy segmentácie, targeting, pozicioning, diferencovaný marketing, 
nediferencovaný marketing, koncentrovaný marketing, segmentácia na spotrebiteľských trhoch, 
segmentácia na trhoch organizácií. 
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16 GENERAČNÝ MARKETING V SPOLOČNOSTI  
 

Subjekt / Produkt 

Popradská káva jedným z top hráčov na slovenskom kávovom trhu. Kľúčovým predajným kanálom je 
retail a hlavná príležitosť konzumu je domáce pitie kávy. Výrobca popradskej kávy, Baliarne Obchodu 
Poprad (BOP), často prináša novinky do svojho portfólia. Napr.  reakciou na trend zrnkových káv boli 3 
novinky – zrnkový variant najpredávanejšej kávy Extra Špeciál a novinky Créma espresso a Classico 
espresso. 

 

Situácia 

Najčastejšími a najvernejšími konzumentami Popradskej kávy sú prevažne starší ľudia z menších miest. 
Napriek tomu, že kávy Baliarní Obchodu Poprad sú pôvodom z Južnej Ameriky a prešli špičkovým 
pražením, ich vnímaná kvalita je oveľa nižšia. Tento názor je najsilnejší u mladej mestskej cieľovej 
skupiny, ktorá je pre budúcnosť značky veľmi dôležitá. 

  

Úlohy 

• Identifikujte a charakterizujte jednotlivé cieľové skupiny Baliarní Obchodu Poprad: demografia, 
vzťah k technológiám, nákupné správanie, hodnoty, atď. 

• Poukážte na najdôležitejšie rozdiely medzi nimi. 
• Každej cieľovej skupine vytipujte najdôležitejšie komunikačné kanály.  
• Každej cieľovej skupine vytipujte oblasti, v ktorých vidíte potenciál na oslovenie. 

 

Kľúčové slová 

Generácia, generačný marketing, spotrebiteľ, persóna, segmentácia trhu, špecifické segmenty trhu, 
cieľová skupina, marketingová komunikácia, komunikačná stratégia, digitálna komunikácia. 
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17 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA NA TRHOCH B2B  
 

Subjekt / Produkt 

123Regaly (názov firmy bol kvôli ochrane súkromia pozmenený) je slovenský dodávateľ regálových 
riešení. Pokrýva celé spektrum regálov: od malých,  vhodných do domácností, až po veľké, využívané 
v logistických centrách a závodoch. Väčšina tržieb však pochádza od malých a stredných firiem, ktoré 
väčšinou zháňajú policové regály do skladov a archívov, regály do predajní a paletové regály. Od 
konkurencie sa firma 123Regaly odlišuje najmä tým, že nie je len distribútorom existujúcich regálových 
systémov, ale dokáže na mieru vyrobiť akýkoľvek typ regálu, čo jej zákazníci hojne využívajú. 

 

Situácia 

Po 25 rokoch úspešného fungovania na trhu prenechal majiteľ vedenie firmy mladším. Keďže ide  
o rodinnú firmu, jeho miesto prevzal syn, ktorý vo firme vyrástol a už 8 rokov v nej aj pracuje. Hoci je 
firma dlhodobo zisková, má pocit, že posledných 5 rokov stagnuje. Počet nových zákazníkov 
medziročne rastie iba minimálne, firmu živia spokojní zákazníci. 

 

Úlohy 

Ste na pozícii externého marketingového konzultanta, ktorého nový riaditeľ oslovil, aby inovoval 
existujúcu marketingovú stratégiu. 

• Navrhnite marketingovú stratégiu pre segment B2B, ktorá by zvýšila podiel nových zákazníkov. 
• Vytipujte najdôležitejšie marketingové kanály pre tento segment a túto situáciu. 
• Načrtnite alternatívnu marketingovú stratégiu pre segment B2C. Myslite však na to, že firma 

chce naďalej riešiť primárne B2B. 
• Poukážte na najdôležitejšie rozdiely navrhovaných marketingových stratégií v oboch 

segmentoch. 

 

Kľúčové slová 

Marketingová komunikácia na trhoch B2B, rozdiely marketingovej komunikácie medzi B2B a B2C, 
komunikácia s dodávateľmi,  zákazníkmi (obchod), marketingovými a výskumnými agentúrami, 
sprostredkovateľmi, verejnosťou – finančnou, mediálnou, regionálnou, štátnou. Komunikačné stratégie 
a konkurencia.  
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18 RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PERSONÁLNY MARKETING  
 

Subjekt / Produkt 

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečuje prevádzku MHD v hlavnom meste SR. Na jej hladký 
chod potrebuje zamestnať cca 1500 vodičov: 900 vodičov autobusov, 300 vodičov električiek a 300 
vodičov trolejbusov. 

 

Situácia 

Každoročne odchádza z DPB cca 200 vodičov. Najčastejšie kvôli dosiahnutiu dôchodkového veku alebo 
zo zdravotných dôvodov. Časť miest vie DPB pokryť absolventmi stredných škôl, je to však málo. 
Nedostatok vodičov pociťujú aj cestujúci. Jednak sa stáva, že kvôli nedostatku vodičov sú niektoré spoje 
nevypravené, jednak sa pri tvorbe grafikonov musia predlžovať časové intervaly medzi jednotlivými 
spojmi. Do optimálneho stavu by podnik potreboval obsadiť na pozíciu vodiča MHD ešte približne 50 
ľudí. Záujem o túto prácu je však nízky. Nepomáha ani náborový príspevok 3000 € pre „hotových“ 
vodičov po odjazdení určitého objemu hodín, resp. príspevok 1500 € + bezplatný kurz na získanie 
príslušného vodičského oprávnenia. 

 

Úlohy 

• Odporučte vhodné techniky marketingovej komunikácie pre túto situáciu. 
• Vytipujte viacero vhodných kanálov, cez ktoré by DPB získala dosah na správnu cieľovú 

skupinu.  
• Vysvetlite, ktorý (jeden) kanál by ste zvolili na komunikáciu pri obmedzenom rozpočte. 

 

Kľúčové slová 

Personálna stratégia, analýza pracovného miesta, získavanie a výber zamestnancov, adaptačný 
proces, odmeňovanie, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, metódy výberu zamestnancov, interný a 
externý trh práce, mix personálneho marketingu. 

  



INTERDISCIPLINÁRNE ASPEKTY MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE                                                                                    
povinný predmet 

    

 

POKYNY K PRÍPRAVE NA ODPOVEĎ:  
 

1. Dôkladne si preštudujte situáciu, v ktorej sa subjekt nachádza. 
2. Pri riešení úloh choďte do hĺbky.  
3. Pri návrhu kampane sa očakáva, že uvediete: 

• Aké posolstvo treba komunikovať? 
• Aké formáty použiť? 
• Aký rozpočet by sa na to hodil? 
• Treba zohľadniť sezónne vplyvy? Ak áno, ktoré a ako? 

4. Keď budete spomínať cieľovú skupinu, očakáva sa, že budete mať predstavu o: 
• demografii (vek, vzdelanie, pohlavie), 
• záujmoch, 
• vzťahu k technológiám, 
• relevantných vzorcoch správania (napr. ako nakupuje, kedy nakupuje, kde nakupuje, vzťah  

k zľavám a akciám, a pod.) 
5. Pri odporúčaní konkrétnych komunikačných kanálov sa očakáva, že budete mať argumenty, prečo 

je vami navrhovaný kanál vhodný pre danú situáciu.  
6. Pri riešeniach úloh treba byť konkrétni.  

Príklad: Nestačí spomenúť, že navrhujete využiť Facebook, ale treba riešenie konkretizovať. 
Napríklad: Čo by bolo na danej Facebookovej stránke treba urobiť? Aké posolstvo chcete 
odkomunikovať? Aké formáty sa na to dajú využiť? 

7. Kľúčové slová slúžia ako usmernenie, čo všetko treba v odpovedí spomenúť. Venujte im preto 
pozornosť. 

 

 

 

V Trnave, 1.12.2020  

  


