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1.Úvod 

 

V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sú na nás z každej strany kladené čoraz väčšie nároky, 

sú ľudia čím ďalej tým viac v spojení s elektronikou všetkého druhu. Či už sa jedná 

o počítače, tablety, nové 3D televízory a v neposlednom rade smartfóny, ktoré nás 

sprevádzajú snáď na každom našom kroku. Bezpochyby, všetky tieto výdobytky modernej 

technológie človeku veľmi spríjemňujú a uľahčujú život. Napríklad, namiesto zložitého 

hľadania určitej informácie, stačí zadať jednoduché heslo danej problematiky do vyhľadávača 

a náš problém je vyriešený. 

    Ako každá minca aj táto ma dve strany. Odvrátenou stranou sú negatíva spojené 

s užívaním. Ľudia aj vďaka týmto technológiám, spolu so sedavým zamestnaním, začínajú 

trpieť rôznymi civilizačnými chorobami. Medzi najčastejšie patria napríklad srdcovo-cievne 

choroby, vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka, bolesti kĺbov a v neposlednom rade rakovina, 

ktorou trpia nielen starší ľudia, ale čoraz častejšie aj mladí. Ľudia v poslednom desaťročí 

zleniveli, prestali sa hýbať a naučili sa i zlým stravovacím návykom. Mnohí preferujú tučné, 

fritované jedlá z najrôznejších fastfood reťazcov založených na živočíšnej strave. Zapíjajú ich 

presladenými, sýtenými nápojmi, ktoré sú  plné sacharidov. Ako sa však zdá, znovu sa 

dopredu hlási záujem o zdravý životný štýl. Ľudia sa stravujú zdravou, pestrou stravou, 

venujú sa športovým aktivitám rôzneho druhu, či sa už jedná o indorové aktivity, alebo 

veľkému úspechu sa momentálne tešia outdorové aktivity, užšie spojené s prírodou. 

Predovšetkým  tieto športové aktivity nás budú zaujímať v našej záverečnej  práci 

Nakoľko patríme k športovým nadšencom,  vybrali sme si  práve outdorové podujatie, 

ako tému svojej záverečnej práce, ktorá nesie názov: „Analýza marketingovej stratégie 

turistického pochodu“. Jedná sa o pochod s dlhou tradíciou. V marci roku 2015 sa uskutoční 

39.ročník podujatia. Štart podujatia sa začína len pár kilometrov od nášho bydliska 

v Manínskej tiesňave, ktorá je známa svojou krásnou prírodou.  

Cieľom tejto práce bude podrobne analyzovať pochod „Jilemnického jarná 25-ka“ 

po marketingovej stránke a spracovať odporučenia pre zlepšenie organizácie tejto 

športovej akcie v budúcnosti. 

Zameriame sa na konkrétne časti marketingovej stratégie, ktoré využívajú organizátori na 

akciu tohto typu. Primárnym cieľom organizátorov pochodu, nie je tvorba zisku, ale skôr 

prilákanie čo najväčšieho počtu účastníkov a ich všeobecná spokojnosť s podujatím. 
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Vzhľadom na to, že sa jedná o udalosť s bohatou históriou, zameriame sa na vylepšenie 

marketingu podujatia. Hlavným cieľom našej analýzy budú služby ponúkané na podujatí, 

forma propagácie pochodu,  jej techniky a tiež sponzorské väzby, ktoré vznikajú na základe 

vzťahu organizátor verzus sponzor. V závere práce, po dôkladnej analýze, mali by sme zistiť 

konkrétne výstupy na prípadnú korekciu nedostatkov. Výstupy získame aplikáciou rôznych 

výskumných marketingových techník. Tiež sa pokúsime vyzdvihnúť správne marketingové 

praktiky, ktoré používa skúsený manažérsky tím. Organizovaniu podujatia sa venuje už skoro 

štyri desaťročia. 

   Na dosiahnutie uvedených cieľov sa pokúsime uplatniť vedomosti, ktoré sme nadobudli 

počas štúdia, teoretické ako aj praktické. V teoretickej časti zadefinujeme chronologicky 

všetky definície, poučky a rady tak, aby sme komplexne rozanalyzovali rozsiahlu 

problematiku marketingu. Zároveň priblížime pojem telesná kultúra a poukážeme na  

komplikované náležitosti samotnej športovej akcie. V praktickej časti popíšeme charakter 

a vznik akcie. Nasledovať budú konkrétne výskumné techniky, ako séria anketových otázok 

smerovaná na účastníkov pochodu. Výsledky odpovedí  budú tvoriť jadro otázok  

smerovaných na jedného z organizátorov samotného turistického pochodu. Ako posledná 

výskumná technika bude použitá súhrnná swot analýza, v ktorej využijeme všetky vyskúmané 

informácie, zadefinujeme silné a slabé stránky pochodu a tiež možné príležitosti a hrozby pre 

pochod do budúcna.  Výstupom záverečnej práce bude vyslovenie rád a odporučení na 

vylepšenie marketingu pochodu, ktoré spracujeme v posledných dvoch kapitolách práce. 
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2. Teoretický úvod do problematiky 

2.1.Marketing 

 

Kotler (2007) uvádza, že marketing a všetky jeho podoby sa stávajú úplne bežnou 

súčasťou nášho života odhliadnuc od toho či si to uvedomujeme, alebo nie. Žiaden ani ten 

najkvalitnejší produkt, služba alebo výrobok nemajú šancu uspieť v konkurenčnom prostredí 

trhu bez toho aby plánovanie ich výroby, samotná výroba a predaj boli testované 

marketingovým oddelením. 

História marketingu siaha až k starovekým národom Egypta a Mezopotámie. Takže 

môžeme tvrdiť, že história marketingu je veľmi bohatá a rozmanitá. Skutočný rozmach, ale 

zažíva až počas priemyselnej revolúcie počas 18. a 19. storočia. Technologický pokrok 

zaznamenaní v tom období spolu s nástupom masových médií prinútili firmy a ich vedenie 

zamyslieť sa nad spôsobom, ako trh uspokojiť. Dneska je marketing rozšírený po celom svete 

a mnohé zeme majú vytvorené zložité marketingové systémy najmä v západnej Európe 

a severnej Amerike. Do popredia sa však dostáva aj vo východnej Európe a bývalých 

Sovietskych republikách kde jeho rozvoju bránila politická situácia v krajine. 

 

2.1.1 Definícia všeobecného marketingu 

 

Problematike marketingu sa venuje množstvo uznávaných autorov a preto môžu nastať 

väčšie či menšie odchýlky pri konkrétnej všeobecnej definícií. Avšak hlavná podstata ostáva 

vždy rovnaká marketing definujeme ako „spoločenský a manažérsky proces, jeho 

prostredníctvom uspokojujú jednotlivci a skupiny svoje potreby a priania v procese výroby 

a zmeny produktu a hodnôt“ (Kotler, 2007, s.39).  

Z tejto definície je nám jasne vyplýva, že na jednej strane stoja zákazníci, ktorý sa snažia 

uspokojiť svoju aktuálnu potrebu a na strane druhej stoja výrobcovia produktov alebo 

poskytovatelia služieb, ktorý sa im snažia túto potrebu uspokojiť aby došlo k všeobecnej 

spokojnosti a to všetko v konkurenčnom prostredí. Avšak správne zistiť a zadefinovať 

potreby zákazníka je jednou z najťažších úloh marketingových manažérov. Pretože každý 

zákazník  kladie svoje špecifické nároky, ktoré vyplývajú z jeho osobnosti, veku, pohlavia 
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a ďalších odlišností. Preto je nutné miesto zamerania sa na celé portfólio zákazníkov ich 

rozčleniť do segmentov, kde budú zákazníci s podobnými potrebami.  

 

2.1.2 Športový (špecializovaný) marketing 

 

Športový marketing môžeme chápať ako marketing všeobecný, budeme vychádzať 

z podobnej definície. Veľký rozdiel bude v zameraní sa na konkrétne špecifické potreby, 

ktoré športový marketing zastrešuje. Na to poukazujú aj americký autori B.G. Pitts a D.K. 

Stotlar (1996), ktorý športový marketing definujú ako „ proces navrhovania 

a zdokonaľovania činností pre výrobu oceňovania, propagáciu a distribúciu športového 

produktu tak, aby sa uspokojovali potreby a priania zákazníka a boli dosiahnuté ciele firmy.“ 

(37, s.80) Iný pohľad na športový marketing majú autori Mullin, B., J., Hardy, S., Sutton, W., 

A. (2000) „Športový marketing vyznačuje všetky aktivity berúce v úvahu podnety a priania 

športových zákazníkov a ich naplnenie prostredníctvom zmeny. Športový marketing vyvinul 2 

hlavné línie: marketing športových výrobkov a služieb vzťahujúcich sa k zákazníkom športu 

a marketing ostatných zákazníkov a priemyslových produktov a služieb s využitím propagácie 

športu.“(35) 

Z uvedených dvoch definícii môže druhá pôsobiť zložitým dojmom. Avšak veľmi vecne 

zachytáva realitu športového odvetvia, ktoré je veľmi rôznorodé a produkty a služby 

športovým marketingom ovplyvnené dosahujú vo svete čoraz väčší význam s narastajúcim 

záujmom o šport naprieč svetom. Napokon niet sa ani čomu diviť, keďže príjmy z reklamy, 

z predaja marketingových produktov ako dresy, šály, šiltovky ale aj propagácia športových 

podujatí a následná kúpa vstupeniek, tvoria veľmi významnú až existenčnú časť financií pre 

športové kluby a organizácie. Durdová (2005) tvrdí, že  kluby tak získavajú finančnú vzpruhu, 

vďaka získaným peniazom môžu investovať do vylepšenia zázemia pre športovcov a divákov 

alebo získanie kvalifikovanejšej pracovnej sily pre mládež a jej rozvoj.  Na druhej strane však 

využívajú fenoménu športového marketingu aj globálne spoločnosti ako Coca-cola, 

Mc´Donald a v období posledných pár rokov aj letecké spoločnosti ako TURKISH AIRLINE. 

Tieto spoločnosti majú len veľmi málo spoločného s pôvodnou myšlienkou športu a zdravého 

životného štýlu, čo môže vytvárať negatívne svetlo na špičkových športovcov, ktorí sa za 

astronomické honoráre stavajú bábkami v reklamách na produkty, s ktorými nie vždy sú 

stotožnení.    
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2.1.3 Marketingový výskum 

 

Richterová (2007, str.23) definuje marketingový výskum ako: „Marketingový výskum 

spája spotrebiteľov, zákazníkov a verejnosť s marketingovými manažérmi prostredníctvom 

informácií, ktoré sa používajú na identifikovanie, definovanie marketingových príležitostí 

a problémov, na navrhovanie, zdokonaľovanie a hodnotenie marketingových akcií, na 

monitorovanie marketingového úsilia a na lepšie poznanie marketingu ako procesu. 

Špecifikuje informácie požadované na uvedené ciele, utvára metódy zhromažďovania 

informácií, riadi a uskutočňuje proces zberu údajov, analyzuje výsledky  a sprostredkuje 

zistené poznatky a ich dôsledky.“ 

 

2.1.3.1 Metódy zberu primárnych údajov 

 

Richterová ďalej tvrdí, že proces zhromažďovania primárnych údajov ma kľúčovú úlohu 

pre kvalitu riešenia projektu. Všetky nadväzujúce kroky majú význam len vtedy, keď sa 

pracuje s údajmi, ktoré objektívne merajú skúmané javy. Medzi základné metódy zberu 

primárnych dát patrí pozorovanie, ktoré členíme na štandardizované a neštandardizované 

pozorovanie a dopytovanie, ktoré označujeme ako neštandardizované dopytovanie a realizuje 

sa formou hĺbkového rozhovoru (interwiev) alebo skupinovým rozhovorom (focus groups).   

2.2. Marketingový mix 

 

Pojem marketingový mix patrí k základným kameňom súčasného moderného marketingu, 

kedy platí, že je to „súbor marketingových nástrojov, ktoré organizácia používa k dosiahnutiu 

svojich marketingových cieľov na cieľovom trhu.“ (Šimková, 2009, s.100) 

 

Šimková (2009) ďalej uvádza, že veľké množstvo marketingových nástrojov je možné 

roztriediť do štyroch základných skupín nazvaných ako 4P:  

1.Product (výrobok, poskytovaná služba) 

2.Price ( cena výrobku, služby) 
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3.Place ( miesto a distribúcia) 

4.Promotion (propagácia, komunikácia) 

Ako tvrdí Kotler (2007) zložky marketingového mixu 4P sú akosi formou ovplyvňovania  

zákazníka predajcom a nemali by sme ku ním zabudnúť priradiť výhody(úžitok) pre 

kupujúceho nazvané 4C. 

1.Product (Produkt) →1.Customer needs and wants (Potreby a priania zákazníka) 

2.Price (Cena) → 2. Cost to thecustomer (Náklady na strane zákazníka) 

3.Place (Distribúcia) → 3. Convenience (Dostupnosť) 

4. Promotion (Propagácia) → 4.Communication (Komunikácia) 

V ďalšej časti práce si podrobnejšie rozoberieme jednotlivé základne zložky 

marketingového mixu. 

 

2.2.1 Produkt (Product) 

 

Patrí medzi najzakladanejšiu časť marketingového mixu a všetkých odborných 

literatúrach sa definuje ako prvý, čo podtrháva jeho dôležitosť. Produktom môžu byt hmotné 

fyzické veci, teda výrobky, ale aj poskytované služby zákazníkovi, či dokonca aj myšlienky 

(know-how, patenty). Toto tvrdenie potvrdzuje aj samotná definícia, ktorá tvrdí, že produkt je 

„čokoľvek, čo je možné ponúknuť k upútaniu pozornosti, ku kúpe, k použitiu alebo k spotrebe, 

čo môže uspokojiť túžby, priania alebo potreby. Produkt zahrnuje viac než len hmotný tovar. 

V širšom zmysle sem patria fyzické predmety, osoby, miesta, organizácie, myšlienky a ich 

kombinácie.“(Kotler, 2009, s.615) 

 

2.2.1.1 Životný cyklus produktu 

 

Životný cyklus produktu je dôležitým marketingovým pojmom, ktorý pomáha určiť 

konkurencie schopnosť produktu. Odohráva sa v štyroch životných etapách (zavedenie, rast, 
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zrelosť, pokles) a ich priebeh je zobrazovaný pomocou „S“ krivky tak ako to tvrdí Šimková 

(2009) viď. Obr. 1. 

 

 

Obr. 2.1.1 Upravené podľa Kotlera (2001, s.316) 

Správne rozoznanie fázy životného cyklu produktu marketingovým manažérom, môže 

znamenať značnú výhodu pre podnik pred konkurenciou. A to najmä ak sa produkt nachádza 

vo fáze poklesu je najvyšší čas zamerať sa na vývoj nového, modernejšieho 

a inovatívnejšieho produktu, ktorý budú zákazníci opäť dopytovať.  

 

2.2.2 Cena (Price) 

 

Cena ako nástroj marketingového mixu je jeho veľmi významnou súčasťou. Na rozdiel od 

ostatných troch základných prvkov marketingového mixu cena, ako jediný prvok prináša do 

organizácie finančné prostriedky vo forme peňazí utŕžených za predaj výrobku alebo určitú 

službu poskytnutú zákazníkovi. Veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe ceny zohráva fáza životného 

cyklu produktu, v ktorej sa nachádza. Pokiaľ ide o produkt vo fázy rastu je prípustná aj vyššia 

cena, keďže záujem zo strany zákazníkov je veľký a rastie. Naopak pokiaľ sa jedná o produkt, 

ktorý sa nachádza v záverečnej fáze zrelosti je vhodné cenu znížiť a tým zvýšiť záujem o 
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produkt zo strany zákazníkov. Takže na jednej strane stojí firma, ktorá produkt vyrába, 

predáva a na strane  druhej zákazník, ktorý produkt dopytuje za účelom určitého prospechu. Z 

toho vyplýva aj definícia ceny ,,peňažná čiastka účtovaná za výrobok alebo službu, poprípade 

všetkých hodnôt, ktoré zákazníci vymenia za úžitok z vlastníctva alebo užívania výrobku alebo 

služby." (Kotler, 2009, s.749) 

Zákazníci veľmi citlivo reaguje na samotnú cenu a jej zmeny, preto podniky by mali 

tvorbe ceny venovať zvýšenú pozornosť a hlavne určiť finančné ciele podniku, ktoré budú 

tvorby ceny výrazne ovplyvňovať, rovnako ako mnohé ďalšie faktory. Zjednodušenie 

môžeme tieto faktory rozdeliť na vnútorné a vonkajšie 

 

2.2.2.1 Vnútorné faktory tvorby cien 

 

Kotler (2009) zaradil medzi základné vnútorne faktory tvorby cien marketingové ciele a 

náklady vynaložené na produkt. Môžeme teda tvrdiť, že sú to okolnosti, ktoré vyplývajú na 

cenu zo strany samotného podniku.  

Marketingové oddelenia veľmi výrazne ovplyvňuje finálnu podobu ceny, pretože si 

marketingový manažéri uvedomujú, že pre zákazníka nie je vždy najdôležitejšia nízka cena 

výrobku, ale hodnota úžitku pre zákazníka. Marketingový manažéri musia byť oboznámení s 

marketingovými cieľmi podniku, ktoré môžu veľmi výrazne ovplyvniť cenu. Náklady na 

produkt neznamenajú len čiastku, za ktorú sa podarilo výrobok vyrobiť, ale aj náklady 

súvisiace s jeho propagáciou, skladové náklady a skryté náklady, ktoré sú ťažko 

predvídateľné. Základné rozdelenie nákladov je na fixné náklady a variabilné náklady ich 

súčtom vzniknú celkové náklady pre podnik. Fixné náklady sa objemom výroby nemenia, 

jedná sa napríklad o nájomné platené fixne každý mesiac. Naopak variabilné náklady sa 

menia rastú alebo klesajú s objemom výroby. 
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2.2.2.2 Vonkajšie faktory tvorby cien 

 

Ako už samotný názov podkapitoly napovedá jedná sa o faktory, ktoré vyplývajú na 

podnik a následnú cenu produktu mimo zázemie podniku. Vonkajšie faktory sú pod omnoho 

menšinovou kontrolou samotného podniku, keďže podnik nemá priamy vplyv na tieto faktory. 

Kotler (2009) zaradil medzi najdôležitejšie vonkajšie faktory hlavne trh, konkurenciu a 

samotný dopyt po produkte. 

Konkurencia patrí medzi veľmi výrazné faktory ovplyvňujúce cenu produktu, kedy príliš 

veľká konkurencia nás môžeme prinútiť stanoviť cenu na nižšej úrovni, ako by bolo vhodné. 

To spôsobí, buď veľký dopyt po našom produkte a firemnú neschopnosť tento dopyt 

uspokojiť, alebo ostane produkt pre zákazníka nezaujímavý z hľadiska hodnoty, ktorú by mu 

mal priniesť. Dopyt po produkte spolu s konkurenciou vytvárajú tržný mechanizmus, 

v ktorom sa náš produkt nachádza. Medzi základné trhy zaradzujeme dokonalú konkurenciu, 

oligopol a monopol. 

 

2.2.3 Propagácia( Promotions) 

 

To, že firma dokáže vyrobiť kvalitný produkt, alebo poskytnúť zaujímavú službu ešte 

neznamená, že sa tento produkt poprípade poskytovaná služba uchytí na trhu a vybuduje si 

pozíciu podliehajúcu jeho kvalite. Vtedy sa treba zamerať na propagáciu produktu, ktorá by 

mala byť v súlade so základnými cieľmi manažmentu. Zisk informácií od stálych alebo 

naopak budúcich zákazníkov nám môže výrazne pomôcť. Analýzou získaných informácií 

zistíme silné a slabé stránky produktu. Marketingoví manažéri dbajú na cieľovú skupinu, 

ktorú by chceli svojou propagáciu osloviť, k čomu im slúžia rôzne média. Jedná sa o média 

klasické, ako noviny alebo rozhlas, ale v dnešnej modernej dobe sa zameriavajú hlavne na 

média ako televízia, internet. Samotná propagácia produktu v týchto médiách stojí podnik 

nemalé finančné prostriedky a je preto nutné si určiť výšku nákladov spojených s propagáciou 

produktu. Medzi základné systémy slúžiace na podporu predaja zaradzujeme reklamu, 

podporu predaja, osobný predaj a public relations, ktoré ako celok tvoria propagačný mix 

podniku. Tento celok potom slúži organizácií ako podporný mechanizmus. Každý podnik 

však využíva jednotlivé časti individuálne. Existujú mnohé spoločnosti, ktoré  preferujú 

osobný predaj cez šikovných, komunikatívnych predajcov. Táto forma propagácie ma výhodu 
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v možnosti presvedčiť ešte nie úplne rozhodnutých zákazníkov a rovnako tak aj zisku priamej 

spätnej väzby od zákazníka. Stále ale platí, že najväčšia propagácia produktu pre podniky 

ostáva reklama a všetky jej formy. Z uvedeného dôvodu sa reklame budeme podrobnejšie 

venovať v nasledujúcej kapitole spolu so sponzoringom. 

 

2.2.4 Umiestnenie (Place) a distribúcia 

 

Posledná časť marketingového mixu zahrnuje zložitú sieť dodávateľských systémov. 

Jedná sa o dodanie materiálov, súčiastok potrebných na výrobu finálneho produktu,  ale 

hlavne o včasné a presné dodanie finálneho produktu k zákazníkovi. Na trhu vystupuje veľké 

množstvo dodávateľov. Výber tých správnych a naviazanie spolupráce sa  môže stať kľúčové 

pri plnení marketingových cieľov podniku. Pri výbere správneho dodávateľa pre podnik by 

sme sa mali zamerať na faktory, ktoré budú pre úspešnú spoluprácu kľúčové. Kvalita 

dodávanej suroviny je pre výsledok finálneho produktu úplne najkľúčovejšia, pretože len 

z tých najkvalitnejších surovín je možné vyrobiť produkt svetovej kvality. Včasné dodanie 

a spoľahlivosť distribúcie má veľký význam pre cenu finálneho produktu. Pokiaľ dodávateľ 

nestihne včas dodať suroviny pre podnik nastáva problém. Výroba je zastavená a zamestnanci 

podniku sú bez práce a výrobné náklady stúpajú nahor.  

Mohlo by sa zdať, že pre zákazníka distribúcia nehrá až takú kľúčovú úlohu,  ako ostatné 

zložky marketingového mixu. Pravdou však je, že dnes rastie počet zákazníkov nakupujúcich 

cez internet z pohodlia domova. Konkurenčnou výhodou pre mnohých poskytovateľov na 

tomto trhu je poštovné zadarmo, alebo dodanie tovaru do 24 hodín, kedy ešte nerozhodnutého 

zákazníka môže táto výhoda prilákať a presvedčiť. 

2.3. Sponzoring v športe 

 

Oblasť športu zahrnuje obrovský priestor pre firmy, ktoré dobre vedia, že obľuba športu 

stále rastie a s tým rastú aj možnosti vyplývajúce z možnej spolupráce medzi podnikom 

a športovým subjektom. Sponzoring tu vystupuje ako činiteľ, ktorý zabezpečuje organizácií 

dodatočnú, alebo aj hlavnú, teda existenčnú časť finančných prostriedkov. Sponzorstva 
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nevyužívajú len profesionálne športové kluby a športovci, ale aj telovýchovne jednoty a rôzne 

spolky. V neposlednej rade sú to aj  športové akcie, ktoré formou sponzoringu získavajú 

všetky finančné prostriedky a často krát je po hlavnom sponzorovi pomenovaná celá akcia. 

Tak ako je rozsiahla športová oblasť, rovnako tak je komplikovaná aj samotná sieť sponzorov 

a oblastí, v ktorých sa sponzorstvo uplatňuje.   

 

Časlavová (2004) zadefinovala športové sponzorstvo ako „pripravenosť finančných 

a materiálnych prostriedkov alebo služieb zo strany podniku, ktoré  sú prideľované osobám 

a organizáciám pôsobiacich  v športe, kultúre a sociálnych oblastiach s cieľom dosiahnuť 

podnikových marketingových a komunikačných cieľov. Jedná sa o špecifickú formu 

partnerstva, v ktorom sponzor a sponzorovaný dosahujú  svojich cieľov pomocou druhého. 

Vstup do partnerstva je vyjadrený sponzorovaním, kde sú zmluvne regulované výkony oboch 

strán“ ( s.33) 

 

Aj keď sponzorstvo nie je v Českej republike žiadnym novým pojmom, veľká väčšina 

laickej verejnosti nezaoberajúcej sa touto tematikou má mylnú predstavu, čo sponzorstvo 

zahrnuje. Veľmi mylná býva predstava o sponzorstve v tom, že sa jedná o dobročinnú vec, 

ktorou si podniky výraznou mierou ukrajujú zo svojich rozpočtu. Opak je pravdou. Jedná sa 

o vzťah, kedy na jednej strane vystupuje sponzor, ktorý dodáva finančné prostriedky. Vo 

väčšine prípadov, posledných pár rokov, zaznamenávame vzostup sponzoringu formou  

dodávania materiálnych vecí, alebo poskytovanie svojich služieb v prospech sponzorovaného. 

Sponzorovaný, teda druhý účastník tohto vzťahu,  ponúka sponzorovi určitý druh protislužby. 

Ide hlavne o formu propagácie loga samotného podniku a to vo forme reklamy na dresoch, 

mantineloch alebo formou poskytnutia svojho zázemia pre firemných zamestnancov. Tiež sa 

jedná o  využívanie posilňovní, športových hál alebo ihrísk ako druh protislužby. 

Najdôležitejší je teda vzťah  SLUŽBA X PROTISLUŽBA. 

 

2.3.1 Marketing x sponzorstvo 

 

Vzťah medzi sponzorstvom a marketingom je blízky Tieto dve oblasti sa výrazne 

ovplyvňujú a dá sa povedať, že marketingové ciele podniku sú sponzorstvom významne 

podporované. Nato, aby tento vzťah fungoval a väzby boli čo najpevnejšie, je však nutné 

zvoliť správnu marketingovú stratégiu a komunikáciu. Dnes už aj športové kluby na 
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regionálnej úrovni majú svoje marketingové oddelenie. Kluby si uvedomujú veľkú možnosť 

rastu,  poprípade zisk dodatočných finančných prostriedkov. Tak ako tvrdí Časlavová (2009) 

firmy si prostredníctvom sponzorstva plnia svoje komunikačné a hlavne marketingové ciele.  

Medzi hlavné ciele môžeme zaradiť: 

 zvýšenie stupňa známosti firmy/ značky; 

 zvýšenie sympatií k značke; 

 budovanie imidžu podniku, ako firmy s úzkym prepojením so športom; 

 posilnenie obchodných vzťahov. 

 

       Tieto vzťahy nevznikajú len tak náhodne, ale sú dielom marketingových analýz 

marketingových manažérov na oboch stranách. Sponzorovaná strana sa prostredníctvom 

svojho marketingového oddelenia snaží získať prípadného sponzora. Prvý kontakt prebieha 

neosobne formou E-mailov alebo telefonických rozhovorov, ktoré obsahujú prepracované 

ponuky pre záujemcov. V prípade záujmu prebieha komunikácie osobne na pracovnom 

stretnutí, na ktorom sa dohadujú detaily a právne záležitosti spolupráce. Rôznymi 

marketingovými výskumy bolo zistené, že pre podniky podporujúce šport formou 

sponzoringu je dôležitá popularita športu, alebo športovej akcie. Medzi dominujúce športy 

v našich zemepisných kruhoch, ktoré sú sponzormi hojne podporované, zaradzujeme futbal 

a hokej, ktoré sa tešia najväčšiemu záujmu zo strany športovcov, fanúšikov a médií a majú  

dominantné postavenie v oblasti sponzorstva. Rovnako je tiež potrebné určiť, ktoré podniky 

sa zapájajú do sponzoringu. Jedná sa zväčša o podniky, ktoré majú na trhu vybudovanú 

históriu, pozíciu a sponzoringom si ju udržujú, alebo vylepšujú. Sponzoring si môžu dovoliť 

firmy, ktoré majú na to kapitál a strata finančných prostriedkov vymenená za propagáciu 

a reklamu ich existenčne neohrozí. Môžeme povedať, že ide o podniky veľké, dokonca až 

nadnárodné, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v sponzoringu a môžu si dovoliť sponzorovať 

celé súťaže. 

 

2.3.2 Typy sponzorstva 

 

Sponzorstvo, tak ako ho chápeme nadobúda v športe rôzne podoby a formy. Pre lepšiu 

prehľadnosť je nutné sponzorstvo rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. Firmy nedisponujú 

neobmedzeným rozpočtom a preto musia zvážiť, aký druh sponzorstva si môžu dovoliť. 

Novotný (2011) zohľadňuje tieto klasifikačné hľadiská sponzoringu: 
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1.Podiel sponzora na celkovom objeme utŕžených finančných prostriedkov: 

a)   titulárny sponzor- firma je nositeľom názvu sponzorovanej aktivity; 

b) spolusponzor- druh, kedy existuje viacej sponzorov, ktorí majú za rovnaké 

 sponzorstvo podobnú protislužbu; 

c) sponzor - dodávateľ, kedy firma dodá hotové výrobky namiesto finančných 

 prostriedkov. 

 

2.Typy sponzorstva: 

a) sponzorom je firma, ktorá je so športom úzko spojená prostredníctvom svojich 

 výrobkov alebo služieb; 

b) sponzor nemá bezprostredný vzťah k športu, využíva ho ako komunikačný inštrument. 

 

3. Objekt sponzorstva: 

a) sponzorstvo jednotlivcov- typické pre vrcholový šport, kedy sponzorovaní jedinci sú 

 znakom kvality a zato dostavajú finančnú,  alebo materiálnu podporu; 

b) sponzorstvo športových kolektívov- sponzorované je družstvo ako celok, 

 najrozšírenejšie je u kolektívnych športoch; 

c) sponzorstvo športových akcií- veľmi lákavý druh sponzoringu pre sponzora. Ten hradí 

 všetky výdaje spojené s akciou. Často je akcia pomenovaná po hlavnom sponzorovi,

 alebo jeho meno je v názve podujatia zakomponované. 

d) sponzorovanie športových inštitúcií(zväzy, federácie)- najrozmanitejšia forma 

 sponzorstva, či už prispievanie na chod, alebo priama podpora vybraného zväzu. 

 

2.4. Reklama 

 

Reklama, tak ako ju dneska poznáme, nie je ničím novým objaveným v priebehu 

niekoľkých pár rokov. Naopak reklama má veľmi bohatú históriu, ktorá siaha až do rímskych 

a gréckych dávnych časov. Samozrejmosťou je, že sa jej formy od tých dôb zmenili 

a zdokonalili. Používajú sa triky na zaujatie zákazníkovej priazne. Celosvetové výdaje 

vynaložené na reklamu každoročne rastú. Výrobcovia a hlavne manažéri,  zodpovední za túto 

oblasť, si uvedomujú veľký význam reklamy. Prostredníctvom reklamy môžu poukázať na 

silné stránky produktu a naopak, tie slabšie stránky zamaskovať. Kotler ( 2009) zadefinoval 
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reklamu ako „akúkoľvek platenú formu neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok, tovaru 

alebo služby identifikovaného sponzora.“ (s.855) Svoje stabilné miesto si drží reklama 

v televízii, ktorou spoločnosti majú možnosti osloviť naraz veľké masy ľudí. Nevýhodou tejto 

formy sú vysoké čiastky účtované televíziami za lukratívne sledovacie časy. Do popredia sa 

preto derie iné médium a tým je internet. Toto médium zažíva svoj zlatý vek a niet sa čomu 

čudovať, že reklamy na stránkach s vysokou návštevnosťou len pribúdajú. Veľmi využívané 

sa stavajú sociálne siete, kde je rovnako ako v televízii,  možnosť umiestniť svoj reklamný 

spot. Ešte zaujímavejšia je príležitosť vytvoriť si zadarmo pre organizáciu udalosť, o ktorej 

chceme informovať,  pozvať na ňu svojich priateľov a túto udalosť zdieľať v podstate 

neobmedzene, pridávať k nej novinky a zaujímavosti. 

 

2.4.1 Športová reklama 

 

To, čo mohlo byť ešte pred pár rokmi niektorými ľuďmi považované za nezmysel, teraz je 

skutočnosťou. Hovoríme o športovej reklame, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja. Neexistuje 

už hádam žiaden klub, alebo športová akcia, ktorá by nepropagovala nejaký produkt formou 

reklamy. Čáslavová (2009) definovala športovú reklamu ako „vzťahovanie k reklame, ktorá 

využíva špecifických médií ku komunikácií z oblasti športu. Patria sem napr. dresy a výstroj 

športovcov, športové náradie a náčinie, štartové čísla, mantinely (reklamný pás), výsledkové 

tabule a ukazovatele.“(s.168) Možnosti kde reklamu umiestniť sú naozaj rôznorodé. 

Z pohľadu toho, kto si za reklamu platí by to malo byť miesto, ktoré bude dobre viditeľné 

počas zápasu alebo športového vysielania. V reklame by malo isť o to, aby oslovila čo najviac 

divákov a bola pritom dostatočne nápadná, hlavne dizajnovo. 

 

2.4.1.1 Vybrané druhy športovej reklamy 

 

Bližšie si priblížime niekoľko z najhlavnejších foriem športovej reklamy, ktoré boli 

vyššie spomenuté. Čáslavová (2009) píše, že sa jedná: 

1.Reklama na dresoch a športových odevoch- funkciou tejto reklamy je zvýšenie 

zoznámenia produktu, podniku s budúcim zákazníkom formou textu, alebo motívu na 

dresoch, poprípade športovom oblečení. Úspech tejto reklamy je závislý na veľkosti, tvare, 

farbe loga a symbolu, ktoré sú však korigované každou športovou federáciou samostatne. 
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Účinnosť tejto reklamy sa zvyšuje v priamych prenosoch vysielanými televíziami, alebo 

uverejnenými fotografiami v časopisoch a novinách. 

2. Reklama na mantineloch- táto forma reklamy ma podobnú funkciu ako vyššie uvedená 

reklama na dresoch. Má za úlohu zvýšiť oboznámenie o produkte, firme vyskytujúcej sa na 

mantineloch. Na mantineloch sa uverejňujú logá, názov produktu, názov firmy, symbol alebo 

slogan. Dnes existujú  také mantinely, ktoré sú pohyblivé a dokážu sa na nej meniť reklamy 

od rozdielnych spoločností. Táto forma reklamy pôsobí na zákazníka hlavne počas zápasov, 

turnajov. Ich efektivita stúpa množstvom záberov na danú reklamu pri televíznych 

stretnutiach. Veľmi výraznú úlohu pri reklame zohráva dostatočná veľkosť reklamy, aby bol 

produkt pre diváka dobre rozpoznateľný. V prípade, že je na mantineloch reklama podobných 

produktov,  zákazník si zapamätá tú známejšiu. 

 

2.5 Telesná kultúra 

 

Telesná kultúra je u nás pojmom, ktorý by asi málo kto u nás dokázal správne 

zadefinovať, aj keď sa jedná o pojem, ktorý sa nás a našich detí dotýka každodenne. Tento 

pojem totiž obsahuje telesnú výchovu na školách, šport vrcholový ale aj amatérsky 

a telocvičnú rekreáciu. Matvejev (1985) zadefinoval telesnú kultúru podrobnou definíciou 

tvrdí, že je „organickou súčiastkou kultúry  spoločnosti a človeka samotného. Základ jej 

špecifického obsahu tvorí racionálne využitie pohybovej činnosti, ako faktoru telesnej 

pripravenosti k životnej praxi a k optimalizácií telesného stavu a vývoja jedinca. K tejto 

činnosti patrí ich cieľavedomé vypracované  formy a výsledky, ktoré majú kultúrnu hodnotu, 

a z širšieho hľadiska tiež celý súbor vymožeností  spoločnosti pri vytváraní prostriedkov, 

metód a podmienok cieľavedomého rozvoja telesnej výkonnosti mládeže  a dospelých. 

V podmienkach skutočnej humánnej spoločnosti je telesná kultúra jedným z efektívnych 

prostriedkov všestranného harmonického rozvoja osobnosti, určitým sociálnym faktorom 

postupu každého človeka na ceste telesného zdokonaľovania.“ (s. 84) 
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Obr. 2.5 Schéma telesnej kultúry, upravené podľa Matvejeva 

 

2.5.1 Základné zložky telesnej kultúry v spoločnosti 

 

1. Telesná výchova- vytvára základ pohybovej všestrannosti každého jedinca, pomáha 

k rozvoju telesnej zdatnosti a návyku základných pohybových aktivít. Je povinná, zapísaná 

v školských osnovách a zoznamujeme sa pri nej s rôznymi telesnými cvičeniami. Je tiež 

súčasťou výcviku alebo prípravy na povolanie (hasiči, polícia) 

 

2. Šport- má významný vplyv na sociálny, telesný a kultúrny rozvoj jedinca. Samotný 

pojem vznikol z latinského slova DIASPORE, čo znamená baviť sa, alebo príjemne tráviť 

voľný čas. So športom sú spojené aj určité riziká vo forme zranenia sa,  avšak vo všeobecnosti 

je šport považovaný za súčasť zdravého životného štýlu. Šport môžeme rozdeliť do viacerých 

kategórii a to šport :  profesionálny, rekreačný, kolektívny a individuálny. 

 

3. Telesná rekreácia- ide o záujmovú, dobrovoľnú pohybovú aktivitu, ktorú vykonávame 

na základe nášho rozhodnutia počas svojho voľného času. Je zameraná na obnovu a rozvoj 

životných síl, upevňovania zdravia, vyrovnanie jednostranného  pracovného zaťaženia. Slúži 

ako prevencia proti civilizačným ochoreniam i k aktívnemu odpočinku.     
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2.5.2 Telesná kultúra a príroda 

 

V súčasnej dobe môžeme pozorovať veľký odklon od prírody. Trávime v nej podstatne 

menej času, ako naši predkovia, ktorí k nej mali tiež väčšiu úctu. Uvedomovali si, že príroda 

im dáva možnosť prežiť, poskytnúť im dostatok potravy a vody. O tom, že sa Jirásek a iný 

myslitelia mýlia svedčí, že uznanie konfliktu kultúry a prírody dnes neznamená súčasne  

uznanie samostatných entít duše a tela, ani konfliktného vzťahu medzi nimi. Svedčí  o 

evolučne-ontologickom chápaní človeka. Duša (psychika) je vo funkcií či schopností 

(vlastností) prírodou vytvoreného živého systému. Nepopiera sa tu však kľúčová úloha 

sociokultúrneho (umelého) prostredia v ontogenetickom utváraní týchto psychických 

schopností (osobnosti, „ducha“) jedinca. Príroda, kultúra, pohybová kultúra, to všetko je teda 

zosúladené s človekom. To všetko je tu pre človeka a jeho autentickú sebarealizáciu. Jediným 

obmedzením je vlastná konečnosť a svedomie, ktoré z hlbokého prijatia tejto konečnosti 

vyrastá. V stave autentického módu bytia nemôže byť vlastne podľa Jiráska človek ani jeho 

svedomie v stavu nejednoty. Nejednoty, ktorou by spôsobili  rôzne záujmy iných „subjektov“ 

(systémov) – ľudských, kultúrnych, či prírodných. 

 

2.6. Športová akcia 

 

     Novotný (2011) uvádza, že na športovú akciu je možné pozerať jednak z širšieho hľadiska 

alebo užšieho hľadiska. Podľa širšieho hľadiska je športovou akciou všetka fyzická aktivita 

vykonávaná nami. Je jedno či sa jedná o náhodnú pohybovú aktivitu alebo pravidelnú, ktorá 

vylepšuje naše fyzické, psychické zdravie a upevňuje spoločenské vzťahy. Podľa tohto 

hľadiska športová akcia môže byt rovnako tak detský deň v škole, rovnako tak ako letné 

olympijské hry. Toto tvrdenie však nie je úplne presné a preto uvedieme  užšiu definíciu 

športovej akcie ako uvádza Novotný (2011) „ jednorazová športová udalosť, ktorá môže trvať 

hodiny, ale aj niekoľko dní. Na športovej akcií sa uskutočňuje súťaž jedného alebo viacej 

športových odvetví.“ (s.455) 
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2.6.2 Členenie športovej akcie 

 

Teraz vieme, že rozmedzie medzi tým, čo je športovo akciou a tým čo ňou už nie je je 

veľmi úzke a môže sa líšiť od subjektívneho pohľadu na túto problematiku. Preto existuje 

niekoľko kritérií, ktorými športové akcie klasifikujeme:  

-pôsobnosť                                           -cieľ 

-otvorenosť                                          -prostredie 

      -formálnosť                                          -participácia 

 

2.6.2.1 Hľadisko pôsobnosti 

 

Novotný (2011) z pohľadu pôsobnosti rozlišuje to, aký okruh účastníkov alebo divákov 

športová akcia priťahuje a kto na nej participuje. Rozoznávame svetové akcie, ktoré sú akcie 

veľkého rozsahu, ako napríklad olympijské hry alebo majstrovstvá sveta. Do tejto kategórie 

patria aj veľké ceny a svetové poháre vo väčšine športových odvetví. Kontinentálne akcie sa 

týkajú zväčša štátov jedného kontinentu. Akcie na národnej úrovni sa rozdeľujú podľa 

územia, ktorého sa dotýkajú (štát, kraj, obec). V tejto kategórii sú aktívni športovci: 

profesionálny - na štátnej úrovni, tak amatérsky - na regionálnej úrovni. 

 

2.6.2.2 Hľadisko otvorenosti 

 

Toto hľadisko pozerá na športové akcie z tej strany,  čo všetko je nutné urobiť, aby sme sa 

mohli zúčastniť akcie. 

 

Otvorené športové akcie- v tejto kategórií je možná účasť bez rozdielu pohlavia, veku 

a výkonnosti ide o takzvanú športovú akciu pre všetkých. Na účasť v závode je zväčša nutná 

registrácia a zaplatenie štartovného. 

 

Polootvorené športové akcie- jedná sa o športové akcie, kedy aby sa mohol súťažiaci 

zúčastniť tejto akcie je nutné aby splnil určité kritérium. Ide najmä o systém kvalifikácií, kedy 
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súperia jednotlivci alebo tímy medzi sebou  a vybraný počet najlepších ma právo zúčastniť sa 

na samotnej športovej akcii. 

 

Uzatvorené športové akcie- do tejto kategórie športových akcií zaraďujeme exhibičné 

zápasy a turnaje, kedy účastníkov vyberá samotný usporiadateľ. Môžeme sem zaradiť tiež 

zápasy veteránov, takzvaných legiend. 

 

2.6.2.3 Hľadisko prostredia 

 

Indoorové športové akcie- konajú sa v uzatvorenom umelom vnútornom prostredí arén 

alebo krytých športových halách. Akcie sa lepšie organizujú a riziko zrušenia akcie je 

minimálne, avšak problémom môže byť obmedzená kapacita divákov. 

 

Outdoorové športové akcie- konajú sa v otvorenom prostredí  v prírode. Zaraďujeme sem 

však aj akcie, ktoré sa konajú vonku v športovej infraštruktúre- štadióny, autodrómy, rieky 

a jazerá. Preto lepší názov pre tieto akcie je slovenský preklad - vonkajšie akcie. 
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3. Analýza marketingovej stratégie turistického 

pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“ 
 

Analýzu marketingovej stratégie turistického pochodu "Jilemníceho jarná 25-ka" sme si 

vybrali z dôvodu blízkej lokalizácie od miesta bydliska. Výhodou to bolo hlavne pri zbere 

informácií o samotnom pochode, či už sa jedná o kontakt s organizátorom alebo zber 

informácií priamo v teréne z vlastnej skúsenosti. Dôležitú úlohu pri výbere zohralo aj 

prostredie pochodu, ktoré je nám dobre známe a aj to, že pochody turistického formátu sú 

blízke našim záujmom. V našom záujme je,  aby pochod  rástol a zdokonaľoval sa. Myslíme 

si, že práve marketing pochodu je kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.   

 

3.1 Organizačné a historické hľadisko pochodu 

 

Analýzu samotného pochodu začneme priblížením si organizačných štruktúr, ktoré sa na 

pochode podieľajú a hrajú dôležitú úlohu pri všetkých činnostiach spojených s pochodom. 

V tejto kapitole zadefinujeme prostredie v akom sa pochod uskutočňuje, aké sú tam prírodné 

dominanty a či sa nachádza v ochranných pásmach Slovenskej republiky. Uvedieme si tiež 

významné historické okamihy pochodu a tiež zistíme pôvod názvu pochodu, tak ako ho 

poznáme v súčasnosti.  

 

3.1.1 Organizátori pochodu 

 

Hlavným organizátorom pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“ je Klub slovenských 

turistov "Manín Považská Teplá".  Klub je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou 

spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Venuje 

sa organizovaniu vlastných turistických akcií pre verejnosť (Odomykanie Manínskej úžiny, 

Jilemnického jarná 25ka, Zamykanie Manínskej úžiny). Zúčastňuje sa i iných, hlavne 

turistických podujatiach, organizovanými inými turistickými klubmi, hlavne v našej republike 

a Českej republike. Jeho štruktúru v súčasnosti tvorí 68 stálych členov, ktorí si na výročnej 

členskej schôdzi volí výbor klubu. Samotný výbor spolu s predsedom klubu tvoria výkonný 

orgán tejto neziskovej organizácie, ktorá sa hlási ku spriaznenému "Klubu slovenských 

turistov" so sídlom v Bratislave. Spoluorganizátormi akcie býva tiež  Mesto Považská 
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Bystrica, PX Centrum Považská Bystrica, Základná škola s Materskou školou Považská 

Teplá, ktoré pomáhajú s materiálnym, finančným, propagačným a organizačným 

zabezpečením pochodu. (zdroj: stanovy KTS Manín, web) 

 

3.1.2 Prostredie pochodu 

 

Samotný pochod sa koná medzi mestami Považská Bystrica a Bytča. Medzi týmito 

mestami sa nachádza geomorfologická jednotka Súľovské vrchy, ktoré ma tri podcelky. Sú to 

Manínska vrchovina, Skalky a Súľovské skaly. Väčšina trás v bohatej histórií pochodu viedla 

cez Manínsku vrchovinu, ktorá sa pýši viacerými unikátnymi prírodnými úkazmi. Hlavné 

dominanty okolia tvoria Veľký a Malý Manín, ktoré vytvárajú Manínsku tiesňavu - najužší 

kaňon na Slovensku, cez ktorý vedie štátna cesta. Manínska tiesňava je úzky vápencový 

kaňon s množstvom pozoruhodných skalných útvarov, ktorý vznikol epigenetickým 

prielomom potoka pri klesaní eróznej bázy. Sú pre ňu typické skalné steny zbrázdené zárezmi, 

hrebene, piliere, trhliny, komíny, ihly, skalné hríby a podobne. Najvyššie skaly majú až 200 

metrov. Ukrýva tiež podzemné krasové priestory s výskytom až 40 jaskýň. Manínska tieňava 

bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu v roku 1967. Žije tu niekoľko chránených 

organizmov. 

Ďalšiu prírodnú krásu vytvára Kostolecká tiesňava je asi 500 metrov dlhá skalná tiesňava, 

ktorá vznikla pravdepodobne ako Manínska tieňava epigenetickým zarezaním sa do 

Manínskeho potoka do vápencového bradla Drieňovka, z ktorého oddelila časť zvanú Kavčia. 

Ľavá strana je rozpadnutá do mnohých bralnatých útvarov a z väčšej časti zarastená hustou 

vegetáciou. Pravá strana vytvára mohutný skalný dóm, tesne pod vrcholom so skalným 

previsom pseudo krasového pôvodu, nazývaný tiež „Strecha Slovenska“. Záver kaňonu tvorí 

rad malebných skalných rebier s malým oknom. Tiesňava je charakteristická výskytom 

mnohých vzácnych a chránených rastlinných druhov. (zdroj: web príroda  Manín) 

 

3.1.3 História pochodu 

 

História pochodu je bohatá. Pochod vznikol v roku 1977 a organizuje sa dodnes. Tento 

rok sa bude konať už o 39. ročník.  V minulosti sa musel pochod vyrovnať s rôznymi 

problémami a to hlavne začiatkom 90. rokov, kedy pochod zaznamenal prudký pokles 
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účastníkov. Situácia sa výrazne zlepšila v roku 2005.Vylepšila sa až po posledný zatiaľ 

zorganizovaný ročník, v ktorom zaznamenali rekordný počet účastníkov. 

Názov pochodu nesie meno Petra Jilemnického, ktorý v rokoch 1932-1936 pôsobil ako 

učiteľ v dedinke Kostolec. Miestny ľudia si jeho prácu a osobu tak vážili, že sa rozhodli 

organizovať pochod, ako pamiatku na jeho pôsobenie v kraji. Škola, v ktorej učil tiež nesie 

jeho meno a má v nej dodnes pamätnú izbu.  

Peter Jilemnický (18.3.1901 – 19.5.1949) sa narodil v rodine rušňovodiča a mal dvoch 

súrodencov, brata Jindřicha a sestru Máriu. Vzdelanie získal na meštianskej 

škole v Kyšperku a v Červenej Vode. V štúdiu pokračoval na Strednej poľnohospodárskej 

škole v Chrudimi, no napokon maturoval na učiteľskom ústave v Leviciach. Dva roky 

študoval aj na Štátnom ústave žurnalistiky v Moskve. V roku 1937 strávil niekoľko mesiacov 

v obci Lednické Rovne, kde dokončil dielo "Kompas v nás". Z tohto prostredia napísal aj 

novelu "Sklári", v ktorej dokonale vystihol život sklárov a obdiv k ich ťažkej práci. Po 

ukončení štúdia pracoval ako učiteľ v Česku i na Slovensku, i ako redaktor Pravdy v Ostrave. 

(zdroj: E-mailová komunikácia s hlavným organizátorom pochodu) 

 

3.2 Dostupnosť a bezpečnosť 

 

Dôležitým aspektom tak veľkej udalosti, akou je pochod Jilemnického jarná „25-ka“ je 

rozhodne dostupnosť miesta konania. Posledného ročníka sa zúčastnilo skoro 200 

zahraničných účastníkov. Z tohto dôvodu je nutné kvalitné spojenie aj na dlhšie vzdialenosti, 

nie len blízke okolie. Štart pochodu je každý rok od Základnej školy v Považskej Teplej. 

Organizátori ponúkajú možnosť autobusovej kyvadlovej dopravy do najbližšieho mesta 

Považská Bystrica, z ktorého pochádza väčšina účastníkov pochodu. Poplatok za jednosmernú 

jazdu je znížená cena 0,3 EUR. Považská Bystrica je mesto, ktoré leží na najfrekventovanejšej 

železničnej trase na Slovensku, trasa Bratislava → Košice, je teda ideálnou možnosťou pre 

ľudí bez automobilu. Z Považskej Bystrice potom premávajú v pravidelných intervaloch 

osobné vlaky, na miesto konania je to jedna zástavka v smere na Košice. Pre zahraničných 

účastníkov a ľudí z okolitých miest, ktorí sa rozhodnú na miesto konania dopraviť 

automobilom, je významným momentom dostavanie diaľničného mostu hlavného diaľničného 

spojenia D1 na Slovensku v Považskej Bystrici, ktorý výrazne zjednodušil dopravu v meste. 

Z mostu sú hneď tri možnosti zjazdu z diaľnice, čo je veľmi výhodné. Zjazd Stred je priamo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1tianska_%C5%A1kola
http://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1tianska_%C5%A1kola
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%A1perk
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_Voda_(okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrudim
http://sk.wikipedia.org/wiki/Levice_(Slovensko)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lednick%C3%A9_Rovne
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
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v centre Považskej Bystrice a zjazd Juh, ktorý vedie do susednej dediny od miesta konania 

.(zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných zdrojov) 

 

Bezpečnosti na pochode sa kladie veľký dôraz, pretože pochodu sa účastina aj deti, 

mamičky s malými deťmi, ale aj dôchodcovia. Organizátori preto už s dostatočným časovým 

predstihom venujú výberu trasy zvýšenú pozornosť, aby jej náročnosť bola optimálna. Na 

výber sú trasy 10, 15, 25, kilometrov dlhé zoradené podľa náročnosti. K dispozícií je tiež 60 

kilometrov dlhá cyklotrasa. Záver pochodu prechádza cez cestnú komunikáciu, kde autá 

jazdia vysokou rýchlosťou a môže dôjsť k nebezpečným situáciám v prípade nepozornosti na 

jednej strane. Počas pochodu sú na trati rozmiestení dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú 

navigáciu, kontroly na trasách, technické zabezpečenie štartu a cieľa. (zdroj: Emailová 

komunikácia s hlavným organizátorom pochodu) 

 

3.3 Návštevníci 

 

Úspech každej športovej akcie, či už sa jedná o majstrovstvá sveta, alebo akciu na 

amatérskej úrovni vyplýva z počtu návštevníkov, účastníkov, či divákov. Posledného 38. 

ročníka pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“ sa zúčastnilo historicky najvyšší počet 

návštevníkov. Jedná sa o počet 4483 ľudí. Väčšina týchto návštevníkov pochádza z miesta 

konania pochodu, blízkych miest a obcí. Avšak tento 38. ročník bol rekordným  aj čo sa týka 

do počtu zahraničných účastníkov. Tento fakt môžeme zdôvodniť narastajúcou popularitou 

pochodu, ktorý sa dostáva do povedomia čoraz viacej ľudí zo širšieho okolia pochodu. Nižšie 

prikladáme historický štatistický prehľad o počte účastníkov za celú existenciu pochodu, 

počty zahraničných účastníkov, ale aj historický priemer počtu návštevníkov. Údaje sme 

získali z elektronickej komunikácie s organizátorom pochodu. 
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Obr. 3.3 Počty návštevníkov pochodu (zdroj: E-mailová komunikácia hlavným organizátorom 

pochodu)  

 

3.4 Služby (kultúrny program, občerstvenie) 

 

Službami, ktoré sú organizátormi ponúkané si návštevník pochodu môže vychutnať 

a spríjemniť pochod až v cieli. Väčšina trasy pochodu je vedená cez prírodu, kde by 

občerstvovanie nemalo zmysel. Počas trasy pochodu si občerstvenie účastníci zabezpečujú 

samostatne. Kultúrny program sa odohráva v cieli pochodu, kde sa nachádza väčšina 

účastníkov, ktorá pochod úspešne zvládla. Nachádzajú sa tu stánky s propagačnými 

materiálmi a malé obchody. Organizátori každý rok, ako vrchol kultúrneho programu, 

zabezpečujú hudobnú skupinu, ktorá sa stará o dobrú náladu a pozitívny konečný dojem 

z pochodu. 
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Záver pochodu je každoročne vedený tou istou trasou, kde môžeme analyzovať dva 

záchytné body pre stravovanie. Prvý sa nachádza na posledných kilometroch pochodu v obci 

Kostolec. V Kostolci sa nachádza salaš, ktorý okrem stravovania a občerstvenia ponúka 

možnosť ubytovania. V deň konania pochodu je výrazne posilnená pracovná sila na salaši. 

Ponuka salaša v Kostolci je rôznorodá, obsahuje alkoholické aj nealkoholické nápoje, jedlá 

typické pre slovenskú kuchyňu. Pri priaznivom počasí je funkčný vonkajší gril, na ktorom sú 

pripravované mieste špeciality v príjemnom prostredí. Druhým záchytným bodom je už 

spomenutý cieľ pochodu. Podobne, ako na miestom salaši, aj v cieli je možnosť občerstviť sa 

nápojmi rôzneho druhu. Z jedál stojí za zmienku guláš varený na dreve vo veľkej kotlíkovej 

nádobe. (zdroj: rozhovor s hlavným organizátorom pochodu) 

 

3.5 Marketing akcie 

 

 Dostávame sa k podstate práce a to konkrétne k analýze marketingu, ktorý pochod 

vykazuje a propaguje svoj produkt pre potencionálneho zákazníka, ktorým je v našom prípade 

účastník na pochode, na ktorého zapôsobila sila našej propagácie. Keďže sa jedná o neziskový 

pochod, nie je podstata pochodu tvorba zisku , ale spokojný účastník a ich narastajúci počet.  

 

3.5.1 Propagácia (reklama) pochodu 

 

Nijaký, ani ten najlepší produkt nemôže byť úspešný bez premyslenej stratégie 

propagácie, uskutočňovanej na rôznej úrovni a individuálnymi formami, ktoré majú osloviť, 

čo najväčšie množstvo ľudí. Na regionálnej úrovni organizátori využívajú formy propagácie 

cez mestské noviny. Jedná sa hlavne o noviny "Považsko-bystrické novinky" a regionálne 

novinky "MY", v ktorých vychádza menší propagačný článok o pochode s pozvánkou na 

účasť. Značná časť propagácie pochodu sa zabezpečuje formou televíznych spoločností .Na 

mestskej úrovni sa propaguje cez obidve mestské televízie. Jedná sa o televízie "ITV" a 

televíziu "Považie". Pochod je propagovaný aj cez celoštátny rozhlas a  televíziu "RTVS", 

hlavne cez reláciu "Rádiovíkend". Dôležitou stránkou propagácie je internet a to hlavne cez 

oficiálne stránky organizácie  "KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV MANÍN", ktorá pochod 

organizuje. Na ich internetovej stránke nájdeme kalendár plánovaných akcií a rovnako tak aj 

aktuálne informácie. Správcovia IT úseku pochodu  vytvorili udalosť na sociálnej sieti, kde 
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ľudia potvrdzujú svoju účasť na pochode a organizátori im poskytujú na najaktuálnejšie 

informácie, zmeny a prípadné novinky. Poslednou zaznamenanou formou propagácie sú 

papierové plagáty rozmiestnené na miestach tomu  oficiálne určených. Ukážka plagátu je 

umiestnená nižšie. Plagáty obsahujú okrem dôležitých informácií, ako miesto konania, čas 

a dátum,  aj názvy spoločností a osôb, ktoré pochod podporili. (zdroj: rozhovor s hlavným 

organizátorom pochodu) 

 

 

  Obr. 3.5.1 Propagačný plagát (zdroj: oficiálné web stránky pochodu) 

 

3.5.2 Sponzori 

 

Relatívne nízky účastnícky poplatok by nemohol postačiť na pokrytie vysokých nákladov 

spojených s tak veľkou akciou, akou je pochod „Jilemnického jarná 25-ka“. Preto organizátori 

využívajú dobré meno a históriu pochodu, ako argument na prilákanie sponzorov, ktorí by 

finančne, alebo materiálne pochod podporili. Finančne sa na akcií podieľajú organizátori 

z vlastného rozpočtu, mesto Považská Bystrica a VÚC Trenčín  formou dotácií. Sponzori tiež 

tvoria značnú časť finančného balíka potrebného k uskutočneniu akcie. Významnejších 

sponzorov organizátori uvádzajú na propozíciách a na plagáte propagujúcich ich akciu logom 
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firmy, prípadne jej názvom vyplývajúcu zo sponzorského vzťahu. (zdroj: rozhovor s hlavným 

organizátorom pochodu) 

 

 

 

Obr. 3.5.2 Propozície pochodu (zdroj: oficiálné web stránky pochodu) 

 

3.6 Aplikované marketingové výskumné metódy 

 

 Z mnohých výskumných metód, ktoré sú k dispozícií sme vybrali tri základné metódy, 

ktoré sa javili ako najvýhodnejšie a najlepšie realizovateľné pre danú tému a podmienky. 

Metódy sme vyberali na základe dôkladnej analýzy a porade so školiteľom, ktorý má prácu na 

starosti. Jedná sa o metódy:  dotazník, rozhovor a záverečná swot analýza. 

V dotazníku sme pokladali otázky tak, aby sme zozbierali čo najväčšie 

a najdôveryhodnejšie informácie. Dotazník sme vykonávali online formou, nakoľko dátum 

konania pochodu by sa prekrýval s odovzdaním samotnej práce.  
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Rozhovor s organizátorom pochodu by mal priniesť informácie, ktoré by nám mali 

pomôcť bližšie spoznať pochod z organizačnej stránky, pretože väčšina týchto informácií by 

mohlo byť komplikované získať. S organizátorom prebehla najskôr telefonická, neskôr  

e-mailová komunikácia a následne sme si dohodli termín a miesto stretnutia, kde bol 

rozhovor realizovaný. 

Na úplný záver bola vykonaná swot analýza, ktorá slúži, ako zhrnutie získaných 

poznatkov pozorovaním samotného pochodu, ale aj z predošlých dvoch výskumných metód, 

ktoré sme vypracovali. Hlavným rozdielom tejto metódy je to, že odzrkadľuje subjektívny 

názor na pochod mňa, ako nestranného pozorovateľa. Na rozdiel od toho v dotazníku vyšli 

výsledky na základne účasti určitej vzorky ľudí. V rozhovore sú dáta získané tiež subjektívne, 

ale nie nestranne, nakoľko organizátor je ovplyvnený účasťou v organizačnom výbore 

pochodu.   

 

3.6.1 Rozhovor s organizátorom pochodu 

 

Ako prvú výskumnú metódu v práci sme sa rozhodli použiť rozhovor, ktorý patrí medzi 

základne marketingové metódy. Rozhovor sa uskutočnil  týždeň pred samotným pochodom, 

takže informácie sú veľmi aktuálne. Na rozhovor bol prizvaný hlavný organizátor pochodu, 

ktorý spresnil samostatne nadobudnuté informácie a vysvetlil fungovanie pochodu. Otázky 

boli kladené tak, aby sme sa dozvedeli  informácie ohľadom pochodu a niečo málo aj 

o respondentovi, ktorý je dôležitou súčasťou pochodu a celej jeho histórie. Rozhovor by sa 

dal rozdeliť na tri hlavné časti. Bolo kladených celkovo 10 otázok, z toho 1-3 otázka bola 

smerovaná na osobu organizátora a históriu pochodu spojenú s jeho menom. Otázky 4-6 boli 

položené, ako otvorenejšie otázky, kedy sme zisťovali organizátorov pohľad na pochod a jeho 

perspektívu do budúcna. Otázky číslo 7-10 boli zamerané na cieľ práce a to marketingovú 

stránku pochodu, takže sa jednalo o otázky propagácie pochodu, reklamy a sponzorských 

vzťahov. Rozhovor sa uskutočnil na osobnom stretnutí, ktoré bolo nahrávané so súhlasom 

respondenta a odpovede upravené a spracované tak,  aby zachovali podstatu odpovede. 

 

Otázka číslo 1: Mohli by ste sa predstaviť, aká je Vaša funkcia v organizačnom výbore 

a aké činnosti to  zastrešuje? 
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Odpoveď: „Zastávam funkciu predsedu  Klubu slovenských turistov Manín Považská 

Teplá. Stojím na čele organizácie ako konateľ, štatutár a z toho vyplýva, že by som mal 

vedieť o všetkých udalostiach, ktoré sa v klube dejú.  

 

Otázka číslo 2: Čo bolo príčinou, že ste sa rozhodli organizovať pochod „Jilemnického 

jarná 25-ka“? 

 

Odpoveď: „Niekedy v 70. -80. rokoch bol na Slovensku "boom" začať chodiť do prírody, 

hlavne čo sa týka organizovanej turistiky. V 75. roku bola Považská Teplá ešte samostatná 

obec. V rámci telovýchovnej jednoty v Považskej Teplej vznikol turistický oddiel a ten sa 

začal pohrávať s myšlienkou turistického pochodu, hlavne z dôvodu priaznivej lokalizácie pri 

meste Považská Bystrica.V našom katastri je Manínska úžina, prírodná národná rezervácia, 

neďaleko je Kostolecká tiesňava a Veľký a Malý Manín, takže toto prírodné bohatstvo bolo 

impulzom pre vznik pochodu. Keď sa začalo premýšľať nad názvom, tak v neďalekej obci 

Kostolec bola po prvej svetovej vojne zriadená ľudová škola, na ktorej v rokoch 1932-1936 

učil spisovateľ, politik Peter Jilemnický, na počesť ktorého bol pochod pomenovaný. V roku 

1989 sme k tomuto názvu pridali prívlastok jarná.“    

 

Otázka číslo 3: Koľký ročník „Jilemnického jarnej 25-ky“ z doterajších 38. Vy 

spoluorganizujete? 

 

Odpoveď: „Čo sa týka spoluorganizácie tak zdôrazním, že okrem Klubu slovenských 

turistov Manín Považská Teplá, je spoluorganizátorom aj mesto Považská Bystrica, Základná 

škola Považská Teplá a PX centrum Považská Bystrica. Čo sa týka mojej osoby, tak sa 

podieľam na organizovaní od samotného začiatku, až na malé prestávky spôsobené povinnou 

vojenskou službou, prípadne iným vycestovaním.“ 

 

Otázka číslo 4: Dúfali ste, že by sa pochodu bude zúčastňovať také množstvo ľudí? 

 

Odpoveď:  „Ja by som to rozdelil na dve fázy. Do roku 1989 tu bolo iné zriadenie aj iný 

náhľad na účasť na akciách tohto typu. Niektoré akcie boli organizované v školách, prípadne 

v zamestnaní, takže chodili k nám desiatky autobusov, ktoré sa zúčastňovali tohto pochodu. 

Najväčší počet účastníkov sme mali v roku 1988 to bolo 3904 ľudí. Ani ja, ani väčšina 

súčasného vedenia, alebo členov klubu nedúfali, že by sa tento rekord mohol prekonať. Až 
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v roku 2013 sme tento rekord prekonali o pár ľudí a v roku 2014 to bolo výrazne prekonanie 

kedy sme mali skoro 4 500 registrovaných, organizovaných účastníkov. Ešte by som chcel 

podotknúť, že od roku 1996  je pochod zaradený do medzinárodného turistického kalendára 

VV, ktorá združuje turistov a turistické oddiely z celého sveta.“ 

 

Otázka číslo 5: Čo považujete za silné stránky pochodu? 

 

Odpoveď: „Ako som už skôr spomenul v predchádzajúcich odpovediach, za najväčšiu 

výhodu pochodu považujem prírodu, ktorá sa vytvorila pri obci Považská Teplá. Taktiež sa 

zúčastňujeme niektorých iných turistických pochodov a preto považujem za výhodu to, že sa 

na našom pochode nechodí každý rok tá istá trasa. Každý rok sa ju snažíme obmieňať, aj keď 

sa opakovaniu niektorých úsekov nevyhneme a niektoré sťažne úseky, ako úsek okolo bývalej 

školy Petra Jilemnického, na ktorom má v súčasnosti pamätnú tabulu vyhľadávame zámerne.“ 

 

Otázka číslo 6: Naopak, v čom vidíte priestor na zlepšenie podujatia? 

 

Odpoveď: „My, ako organizátori, zabezpečujeme kyvadlovú autobusovú dopravu. Veľké 

množstvo ľudí využíva svoje motorové vozidlá. Obec Považská Teplá nie je  až taká veľká 

a priestor na parkovanie nie je, tak s týmto sa snažíme nejakým spôsobom vysporiadať. 

Snažíme sa v obci pôsobiť tak, aby mali ľudia  pochopenie a aby bol zabezpečený prístup 

bezpečnostným zložkám.“ 

 

Otázka číslo 7: Aký kultúrny program ste pre návštevníkov pripravili na tento ročník? 

A aké budú možnosti občerstvenia a stravovania v cieli a na trase? 

 

Odpoveď: „Kultúrny program začína na obed. Tento rok nám ho zabezpečuje hudobná 

skupina "Elastik", z ktorej väčšina členov pochádza z Považskej Teplej. Na trase poskytujeme 

malé očerstvenie vo forme čaju a v cieli je možnosť výberu z väčšieho množstva jedál 

a nápojov. 

 

 

Otázka číslo 8: Akú formu propagácie využívate pre pochod, keď posledného 38. ročníka 

sa zúčastnilo skoro 4,5 tisíc ľudí? 
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Odpoveď: „Ohľadom tohto počtu z oficiálnych štatistík sa domnievame, že toto číslo je 

ešte skreslené. Reálne sa mohlo zúčastniť pochodu ešte asi o štvrtinu viacej ľudí. Na 

propagáciu využívame hlavne, čo sa mesta týka miestnu televíziu "ITV" a televíziu "Považie",  

regionálne noviny "MY- noviny Stredného Považia" a "PB novinky". Sme v celoslovenskom 

turistickom kalendári. Máme oficiálnu internetovú stránku, ktorú sme po určitej dobe dostali 

na nami požadovanú úroveň. Využívame tiež propagácie cez sociálne siete vo forme eventu 

podujatia, vývesné skrinky mesta a tiež celoslovenskú reláciu pre turistov na v rozhlase a 

televízii "RTVS"  s názvom "Rádiovíkend" a tiež teletext Slovenskej televízie.“ 

 

Otázka číslo 9: Ste nezisková organizácia, účastnícky príspevok je relatívne nízky, ste 

teda pri organizovaní odkázaný len na svoje prostriedky, alebo máte nejakých sponzorov, 

ktorí  pochod podporujú? 

 

Odpoveď: „Samozrejme tie financie, ktoré vyberáme na štarte nepokryjú všetky výdavky. 

S tým súvisí, že akcie organizované vonku do značnej miery ovplyvňuje počasie. Čím je 

počasie  lepšie, tým pochod navštívi väčšie množstvo ľudí a my bez ohľadu na to musíme 

rátať s určitým počtom účastníkov, pre ktorých zabezpečujeme materiály, ktoré dostane 

každý. Jedná sa o účastnícky list a odznak, ktorého dizajn je každý rok menený. Preto okrem 

finančnej podpory, ktorú nám dáva každoročne mesto Považská Bystrica, využívame 

sponzorov, ktorí nám prispejú väčšou alebo menšou sumou. Rovnako využívame možnosti 

darovania 2% z daní pre subjekty, ktoré sa registrujú na to, že môžu tieto finančné prostriedky 

získavať.“ 

 

Otázka číslo 10: Akú  im poskytujete  protislužbu vyplývajúcu zo sponzorského vzťahu? 

 

Odpoveď: „Jedná sa o formu protislužby. Uverejňujeme ich reklamu na našich 

propagačných materiáloch, či už sú to plagáty, propozície a účastnícky list pochodu, prípadne 

na štarte, ak je záujem zo strany sponzorov. Ak si zabezpečia reklamný pútač, plagát, baner,  

vieme ich tam umiestniť, aby splnili svoj účel.“  
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3.6.2 Dotazník k pešiemu pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“ 

 

Ako druhú v poradí sme zvolili výskumnú metódu dopytovania, formou dotazníka, ktorý 

by mal byť akousi spätnou väzbou na prácu organizátorov a spokojnosť účastníkov pochodu. 

Dotazník bol rozoslaný online pomocou sociálnej siete. Prihliadalo sa na to, aby sa respondent 

minimálne raz pochodu zúčastnil a mohol tak adekvátne odpovedať na otázky, ktoré boli 

zamerané na zisk informácií so spokojnosťou s podujatím a prípadným marketingovým 

vylepšením vo forme podnetov od účastníkov. Dotazník vyplnilo 40 osôb rôzneho veku, 

pohlavia a vzdelania a tento dotazník obsahoval 17 rôznorodých otázok ohľadom pochodu 

a jeho propagácie medzi prípadnými záujemcami o pochod. 

 

 

 

Vyhodnotenie dotazníku „Jilemnického jarná 25-ka“ 

 

Otázka číslo 1: Vaše pohlavie? 

 

Táto a ďalšie dve otázky boli v dotazníku použité, ako otázky nie na pochod ale na 

samotného respondenta a informácie o ňom, kdeže sa jedná o dotazník anonymný.Vďaka 

týmto otázkam budeme vedieť respondenta lepšie zaradiť do segmentu trhu a získame lepší 

prehľad o tom o aké osoby sa jedná. 

 

 

 

 

 

 

Muž 25       62.5 % 

Žena 15 37.5 % 
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Z tejto otázky je zrejmé, že sa snažíme získať informácie o pohlaví, v našom dotazníku 

budú prevládať odpovede mužského pohlavia, čo dokazujú výsledky keď odpovedalo 26 

mužských a 16 ženských respondentov.  

 

Otázka číslo 2: Váš vek? 

 

V ďalšej otázke nás budete zaujímať vek respondentov, ktorý zohráva významnú úlohu 

pri plánovaní  akcie takéhoto druhu aj preto,  aby bola zvolená prijateľná náročnosť. 

 

 

 

 

Výsledky tejto otázky dokazujú, že väčšina respondentov mala od 15 do 30 rokov, čo sú 

ľudia v strednom veku a najviac športovo aktívnych. 

 

 

Otázka číslo 3: Vaše dosiahnuté vzdelanie? 

 

 

Poslednou otázkou smerovanou na informácie o respondentoch je otázka na úroveň 

vzdelania opytovaných účastníkov.  

 

 

 

8-15r 0 0 % 

15-24r 23     57.5 % 

25-30r 12 30 % 

30-50r 5 12.5 % 

51r a starší 0 0 % 
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Výsledky tejto otázky ukazujú jasne, že podujatia sa zúčastňujú vzdelaní ľudia, kedy až 

55% percent ľudí má stredné vzdelanie a až 35% vzdelanie vysokoškolské čo je pomerne 

veľké číslo. 

 

 

Otázka číslo 4: Aké pocity vo Vás vyvoláva prostredie pochodu?  

 

Pre typ outdoorovej akcie je prostredie veľmi dôležitou časťou výsledného celku. Preto 

nás zajímalo, aké pocity prostredie pochodu vyvoláva. Myslíme si, že práve príroda v okolí 

pochodu je jednou z najsilnejších stránok. 

 

 

 

Pri tejto otázke sa nám jasne potvrdil náš predpoklad a dôvod prečo sme túto otázku 

pokladali. Iba jeden zo 40 respondentov sa vyjadril, že prostredie na neho vplýva negatívne. 

Základné vzdelanie 2    5 % 

Bez maturity 2    5 % 

Vyučenie s maturitou/bez maturity 22    55 % 

Vysokoškolské 14 35 % 

Pozitívne 38      95 % 

Neutrálne 1 2.5 % 

Negatívne 1 2.5 % 
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Až 95% respondentov odpovedalo, že prostredie na nich vplýva pozitívne. Toto zistenie by 

mohlo byť kladne využité pri propagácií pochodu. 

 

Otázka číslo 5: Myslíte si, že prostredie pochodu môže byť konkurenčnou výhodou oproti 

iným pochodom? 

 

Táto otázka bola formulovaná s tým zámerom, aby sme zistili, akú silnú podporu má 

prostredie pochodu u účastníkov a aby sa zamysleli nad komparáciou s inými prostrediami  

pochodov  tohto typu. 

 

 

 

 

 

Rovnako ako aj v predchádzajúcej otázke, ktorá sa týkala prostredia, tak aj v tejto nám 

vyšiel rovnaký výsledok šetrenia. Drvivá väčšina, čo je až 85% opýtaných sa vyjadrilo, že 

prostredie pochodu môže byť konkurenčnou výhodou. Výsledky obidvoch týchto otázok 

naznačujú, že prostredie pochodu môže byť kľúčovou stránkou podujatia. 

 

Otázka číslo 6: Koľkokrát ste sa zúčastnili pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“? 

 

Ďalšou v poradí je otázka zameraná na zistenie, či si pochod získal nejakých stálych a 

verných účastníkov, ktorí by prípadne mohli pochod podporovať pozitívnymi ohlasmi na 

pochod vo svojom okolí. Za tradičných návštevníkov budeme považovať ľudí, ktorí sa 

pochodu zúčastnili aspoň trikrát, pretože vtedy môžeme tvrdiť, že ich účasti neboli len tak 

náhodné. 

Áno 34   85 % 

Nie 6 15 % 
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Výsledkom dopytovanej otázky je fakt, že podľa nami zvolených kritérií  až 60% 

respondentov nezodpovedá nálepke tradičného účastníka, tento fakt môže byť ovplyvnený aj 

tým, že najväčšie počty v účasti zaznamenal pochod v posledných dvoch ročníkoch a tým sa 

tvorí aj nová generácia ľudí zúčastňujúcich sa tohto turistického pochodu. 

 

Otázka číslo 7: Ako by ste ohodnotili možnosti občerstvenia a stravovania na pochode? 

 

Pri tejto otázke sme chceli zistiť, či sú účastníci spokojní so službami, ktoré im 

organizátor pochodu ponúka, pretože služby tvoria jednu zo základných častí marketingu tak 

veľkej akcie akou tento pochod je.  

 

 

 

 

1 krát 17         42.5 % 

2 krát 7 17.5 % 

3-5 krát 10 25 % 

6-8 krát 5 12.5 % 

9 a viac krát 1 2.5 % 
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Výsledky tejto otázky boli také, že až 20 opýtaných respondentov považuje gastro služby 

na pochode za dobré. Ďalšia veľká časť respondentov priradilo službám tohto typu o stupeň 

horšie hodnotenie a to priemerné. Len 5 % respondentov považuje gastro služby na pochode 

za veľmi dobré. Toto zistenie otvára priestor pre zlepšenie. V nasledujúcej podotázke na túto 

tému, sa veľká časť respondentov vyjadrila za skvalitnenie týchto služieb a to ponukou 

tradičných slovenských jedál a výrobkov. 

 

Otázka číslo 8:  Za aký považujete kultúrny program na pochode? 

 

Otázka smerovaná na kultúrny program by nám mala napovedať o celkovej spokojnosti 

o pochode ako celku, pretože kultúrny program sa odohráva až v cieli pochodu a je dôležitý 

pre zachovanie celkového dobrého dojmu na účastníkov, ktorí si prinesú z náročnej trasy. 

 

 

Veľmi dobré 2 5 % 

Dobré 20 50 % 

Priemerné 15         37.5 % 

Podpriemerné 2 5 % 

Nedostačujúce 1 2.5 % 

   

Veľmi dobrý 2    5 % 

Dobrý 24 60 % 

Nezaujímam sa 9  22.5 % 

Chcelo by to vylepšiť 5 12.5 % 

Nedostatočný 1 2.5 % 
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Dosť značná časť opýtaných, skoro jedna štvrtina sa vyjadrilo, že ich kultúrny program 

nezaujíma. Avšak aj v tejto otázke prevládajú pozitívne hodnotenia, kedy až 60% 

respondentov považuje kultúrny program za dobrý. Veľmi dobrou správou pre organizátorov 

pochodu je fakt, že za úplne nedostatočný ho považuje len jeden respondent zo všetkých 

opýtaných. 

 

Otázka číslo 9: Boli by ste za čiastočné zvýšenie jednorazového príspevku v prípade 

výrazného skvalitnenia kultúrneho programu? (napr. lezecká škola, odborná náuka o prírode 

pre deti) 

 

Táto otázka z časti nadväzuje na otázku vyššie,  avšak zapája do nej jednu z hlavných 

častí marketingového mixu a tou je cena. Chceli sme zistiť, či by boli ľudia ochotní 

akceptovať mierne zvýšenie ceny pri zreteľnom skvalitnení služieb na pochode. 

 

 

 

Až 75% opýtaných respondentov sa vyjadrilo kladne k tejto problematike. V prípade, že 

by organizátori pochodu nad niečím podobným premýšľali, nemalo by to mať negatívny 

dopad na účasť,  práve naopak. 

 

Otázka číslo 10: Organizátori ponúkajú možnosť kyvadlovej autobusovej dopravy do 

miesta konania pochodu. Vítate túto službu? 

 

Možnosť kyvadlovej dopravy nebýva na podujatiach tohto typu úplným štandardom 

a preto z nášho pohľadu sa jedná o veľmi pozitívnu záležitosť, ktorá so sebou nesie len samé 

pozitíva. Jednak toto opatrenie šetrí životné prostredie a hlavne napomáha tomu, aby sa 

zamedzilo chaosu, ktorý by sa mohol vytvárať pri ešte väčšom počte motorových vozidiel 

v okolí štartu pochodu. 

Áno 30      75 % 

Nie 10 25 % 
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Výsledky tejto analýzy a našej úvahy o užitočnosti tejto služby sú úplne jednoznačné. Až  

95% respondentov uviedlo, že vítajú túto službu, čo v konečnom dôsledku len potvrdilo náš 

predpoklad. 

 

Otázka číslo 11 a 12: Je podľa Vás dostupnosť a značenie na pochod dostačujúce? 

Cítili ste sa na pochode bezpečne? 

 

Otázky zamerané na dostupnosť na pochod a bezpečnosť pri pochode sme sa rozhodli 

spojiť do jedného grafického znázornenia pretože výsledky, ktoré sme zistili boli úplne 

zhodné v obidvoch otázkach. 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenti pri týchto otázkach našli 100% zhodu vo svojich odpovediach a vyjadrili sa 

pozitívne ku danej problematike, čo svedčí o dobre odvedenej práci pri danom pochode. 

 

 

 

 

 

Áno 38         95 % 

Nie 2 5 % 

Áno 40     100 % 

Nie 0 0 % 
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Otázka číslo 13: Bola pre Vás informovanosť o pochode dostatočná? 

 

 Prechádzame k otázkam propagácie, reklamy a sponzorov pochodu, ktoré môžeme 

považovať za úplne najdôležitejšie v dotazníku, pretože nikto sa nemôže pochodu zúčastniť 

pokiaľ sa o ňom nedozvie a nebude o pochode nič vedieť. 

 

 

 

 

 

Výsledky tejto veľmi dôležitej otázky sú priaznivejšie, ako sme mohli očakávať. Až 95% 

účastníkov uvádza, že propagáciu pochodu považuje za dostatočnú. Z nášho pohľadu, 

zozbieraných informácií  a vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že propagácia je jednou 

z najsilnejších stránok celého pochodu. 

 

Otázka číslo 14: Odkiaľ ste sa o pochode dozvedeli? 

 

Pri tejto otázke sme chceli zistiť primárny zdroj odkiaľ sa ľudia o pochode dozvedajú, či 

sa jedná o formy propagácie alebo skôr pri šírení pozitívnych ohlasoch od účastníkov, ktorí 

pochod odporúčajú ďalej. 

 

 

 

V grafe môžeme vidieť, že kamaráti a rodina sú významnými pomocníkmi pri propagácií 

pochodu, kedy až 57% opýtaných sa o pochode dozvedelo touto formou a zvyšných 43% sa 

o pochode dozvedelo z médií v dnešnej dobe tak populárnych. 

Áno 38     95 % 

Nie 2 5 % 

Kamaráti/rodina 23 57.5 % 

Televízia 2 5 % 

Noviny 1 2.5 % 

Internet 13 32.5 % 

Papierové plagáty 0 0 % 
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Otázka číslo 15: Zaznamenali ste nejaký druh propagácie (reklamy) pochodu? 

 

Pri tejto otázke sme chceli získať informácie o tom, ako ľudia reagujú na reklamu 

pochodu rôzneho druhu. 

 

 

 

Výsledkom odpovedí k tejto otázke bolo, že až 37 respondentov zaznamenalo nejaký druh 

propagácie. Je to veľmi dobré číslo a predurčuje ho k tomu, aby sa v tejto aktivite 

pokračovalo, prípadne sa odstránili posledné slabé miesta, aby bola odpoveď na úrovni 100%,  

čo však vôbec nie je jednoduché. 

 

Otázka číslo 16: Ak áno, o aký druh propagácie (reklamy) sa jednalo? 

 

V tejto otázke sme chceli zistiť, ktorý druh propagácie najlepšie funguje na podujatia 

tohto typu. Existuje vlastne nejaký dominantný druh propagácie, na ktorý sa treba zamerať, 

alebo je lepšie venovať rovnakú pozornosť všetkým druhom propagácie. 

 

 

 

 

 

 

 

Áno 37      92.5 % 

Nie 5 12.5 % 

Internet+sociálne siete 25 62.5 % 

Televízia 3 7.5 % 

Noviny 1 2.5 % 

Papierové plagáty 9 22.5 % 
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Najlepšie zo všetkých druhov propagácie dopadol jednoznačne internet a sociálne siete. 

Tento druh propagácie zaznamenal až 62.5 % podiel na všetkých odpovediach. Zaujímavé je 

to, že sa spomedzi všetkých druhov propagácie jedná o najlacnejšiu formu, čo len podtrháva 

význam a budúcnosť tohto média. Na druhom mieste skončili papierové plagáty s 22.5% 

podielom, čo tiež  nie je zanedbateľné číslo. 

 

Otázka číslo 17: Poznáte aspoň jedného hlavného sponzora alebo spoluorganizátora 

pochodu? 

 

Posledná otázka bola zameraná na informovanosť účastníkov o sponzoroch podujatia, 

pretože si uvedomujeme, že každá akcia tohto typu sa bez nich nezaobíde. V prípade, že sa 

správne zvolí rovnováha medzi reklamou týchto sponzorov a tým, aby to účastníkov 

neobťažovalo,  môže to priniesť dodatočné finančné zdroje do rozpočtu klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky poslednej otázky ako jediné dopadli negatívne a to dosť výrazne, kedy sa 70% 

respondentov vyjadrilo, že nepozná žiadneho hlavného sponzora akcie. Preto práve v tejto 

oblasti vidíme priestor na zlepšenie, aj keď si uvedomujeme, že vzťah organizátor a sponzor 

býva chúlostivý a veľmi individuálny. 

 

3.6.3 Súhrnná swot analýza pochodu 

 

Ako poslednú výskumnú metódu sme zvolili swot analýzu pochodu, ktorá by mala slúžiť 

k analýze všetkých informácií, ktoré sa nám podarilo získať, či už osobným zberom dát 

o pochode, ale aj predchádzajúcimi výskumnými metódami. Swot analýzu by nemalo zmysel 

Áno 12      30 % 

Nie 28 70 % 
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robiť bez toho, aby sme si na začiatku jasne definovali cieľ analýzy. V našom prípade sa 

jedná o pochod s bohatou tradíciou a preto naším cieľom je analýza marketingovej stratégie 

pochodu a jej prípadné vylepšenie o zistené malé nedostatky. 

 

Swot analýza 

                            Silné (Strenghts): Prostredie, Propagácia, Počet návštevníkov 

Interné  

                            Slabé (Weaknesses): Parkovanie, Gastroslužby  

 

 

                            Príležitosti (Opportunities): Tradícia (história), Rozšírenie podujatia  

Externé 

                             Ohrozenia (Threats) : Počasie, Konkurencia, Strata záujmu  

 

 

 

 

Interné(vnútorné) stránky pochodu:  

 

Silné: Prostredie – príroda, v ktorej sa podujatie každoročne uskutočňuje patrí medzi  

klenoty Slovenska. Svedčí o tom to, že sa jedná o chránené pásma prírody a vyskytujú sa tu 

mnohé chránené rastliny. Sám organizátor pri rozhovore nezabudol pripomenúť dôležitosť 

a krásy prírody. Rovnako tak boli prostrediu venované dve otázky v dotazníku a výsledky len 

potvrdili, že prostredie je najsilnejšou stránkou pochodu. 

         Propagácia – rozhodli sme sa zaradiť propagáciu (reklamu) pochodu tiež 

jednoznačne medzi silné stránky pochodu. Jedná sa o pochod s dlhou tradíciou a propagácia 

sa postupom času veľmi skvalitnila a rozšírila na všetky dostupné média. Z dotazníku nám 

vyplynulo, že veľmi dôležitou časťou propagácie je kladná spätná väzba od návštevníkov, 

ktorí šíria pozitívne informácie o pochode medzi priateľmi a rodinnými príslušníkmi. Ako 

najefektívnejší spôsob propagácie cez média sa ukázal internet, spolu so sociálnymi sieťami, 

kde sú informácie rýchlo a bezplatne šírené.  
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        Počet účastníkov – množstvo ľudí, ktoré sa zúčastnilo posledného a predposledného 

ročníka, kedy obidva roky padli rekordy v počte oficiálne zaregistrovaných účastníkov, spolu 

s nastávajúcim trendom pohybu v prírodne a aktívnym životom, dávajú organizátorom silnú 

vyjednávaciu moc pri jednaniach s potenciálnymi sponzormi. 

 

 

 

 

 

Slabé: Parkovacie priestory – z vlastného pozorovania a rozhovoru s organizátorom 

pochodu nám jasne vyplynulo najslabšie miesto pochodu a tým sú parkovacie priestory. 

Organizátor je samozrejme obmedzený veľkosťou obce Považská Teplá a majetkovými 

pomermi vlastníkov potencionálnych parkovacích plôch. Organizátori ponúkajú preto 

možnosť kyvadlovej dopravy do miesta konania, čo situáciu zlepšilo ale nie úplne vyriešilo.  

V budúcnosti sa treba  venovať  tomuto problému intenzívnejšie. 

 Stravovanie – počas celej trasy je stravovanie zabezpečované individuálnym 

spôsobom a komplikované horským terénom pochodu. V cieli je celkovo obmedzená 

možnosť stravovania. Mohli by  mohli pribudnúť lokálne špeciality zo salašov,  prípadne iné 

zaujímavé jedlá. V rozhovore  s organizátorom bola táto problematika riešená a výrazným 

problémom pri vylepšení tejto stránky pochodu sa ukázala prísna hygienická legislatíva zo 

strany Európskej Únie. 

 

 

Externé (vonkajšie) stránky pochodu: 

 

Príležitosti: Tradícia (história) – tento rok sa uskutoční už 39. ročník pochodu. Takouto 

bohatou históriou sa môže pochváliť máloktoré podujatie tohto typu a preto považujeme 

práve tradíciu, ako veľkú príležitosť v rozvoji pochodu. Organizačný výbor je veľmi dobre 

zohratý a tradícia môže byť tiež skvelým marketingovým lákadlom. 

                          Rozšírenie podujatia – s narastajúcim počtom účastníkov a zvýšeným 

záujmom o podujatie prichádza do úvahy rozšírenie podujatia. Existuje viacero variant 

a spôsobov, akým by bolo možné podujatie rozšíriť. Jednou z možností je, že by sa podujatie 

mohlo rozšíriť o jeden deň s prípadným zaradením kategórie závodného charakteru, 

poprípade horolezecké exhibície. 
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Hrozby: Počasie – jedná sa o veľmi významný faktor, ak nie úplne o  ten 

najrozhodujúcejší pre podujatia vonkajšieho charakteru a zároveň o ten najmenej 

ovplyvniteľný faktor. Takže úspech jedného ročníka môže výraznou mierou negatívne narušiť 

nepriaznivé počasie aj v prípade perfekt zvládnutej organizácie a propagácie. 

             Konkurencia – veľmi dôležitou hrozbou každého produktu - podujatia. 

Konkurencia, ktorá už je a môže nám odlákať účastníkov, alebo prípadne konkurencia 

potencionálna, ktorá ešte nevznikla, ale vzhľadom na okolitú prírodu je riziko vzniku nového 

podujatia veľmi vysoké a preto neostáva nič iné, iba pochod skvalitňovať a nedať tak 

konkurencií príležitosť sa uchytiť. 

                Strata záujmu – vyššie už bola spomínaný trend súčasnej doby, kedy ľudia 

s veľkým záujmom športujú a venujú sa športovej rekreácií. Nikto však netuší, koľko tento 

trend vydrží a ako dlho bude pokračovať. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa mala situácia 

meniť a však človek nikdy nevie v dnešnej turbulentnej spoločnosti, čo sa môže stať.  
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4. Zhrnutie výsledkov šetrenia, námety a odporučenia 

 

Hlavnou časťou práce bola aplikácia marketingových výskumných metód na zistenie 

potrebných informácií, z ktorých vychádzame a vyvodzujeme konkrétne zistenia a návrhy na 

vylepšenie menších nedostatkov, ale tiež upozornenie na marketingové zložky, ktoré sú 

uskutočňované správnou technikou a prinášajú podujatiu úspech. 

Zhrnutie výsledkov začneme nedostatkami, ktoré sme zaznamenali v marketingovej 

stratégií pochodu. Potom prejdeme k silným stránkam marketingu, ktoré určite prevládajú. 

Z rozhovoru s hlavným organizátorom nám bol odhalený jeden z hlavných problémov 

podujatia a to parkovacie kapacity na podujatí. Samotný organizátor problém eviduje a snaží 

sa o vylepšenie, najmä ponúka kyvadlovú autobusovú dopravu do blízkosti štartu podujatia, 

čo vítajú aj účastníci pochodu. Toto tvrdenie vzniklo z vykonaného dotazníka, kedy na túto 

službu bola smerovaná jedna z otázok. Výsledky a ohlasy boli  veľmi pozitívne. Avšak 

problém stále nie je úplne doriešený. Kapacity sú obmedzené  a možným riešením by mohlo 

byť zavedenie záchytného stráženého parkoviska SBS službou, ktorá by sa starala 

o bezpečnosť majetku, ale aj o organizáciu pri parkovaní áut a tým by sa vyhlo chaosu pri 

parkovaní.  

Základným poznatkom z dotazníku bolo, že ľudia sú vo všeobecnosti spokojní 

s podujatím, ale zároveň sú tiež otvorení novým veciam na pochode. Jednalo by sa o nové 

služby ponúkane organizátormi, aj v prípade mierneho zvýšenia účastníckeho poplatku. Preto 

by sme odporúčali organizátorom v cieli postaviť stánok s propagačnými materiálmi širokého 

sortimentu, ktoré by sa vyznačovali kvalitnou výrobou na slovenskom území, nízkymi cenami 

a jednoduchým, zároveň vtipným dizajnom. Jednalo by sa hlavne o tričká, šiltovky, kľúčenky 

a v prípade úspešnej aplikácie by ponúkaný sortiment rástol a mohol tak priniesť značné 

dodatočné finančné prostriedky. 

Analýzou sme tiež zistili najsilnejšie miesta pochodu, ktorou je jednoznačne propagácia 

pochodu. Propagácia sa vykonáva všetkými dostupnými médiami od internetu cez propagačné 

letáky, až po televíziu a noviny na regionálnej ba dokonca až celoštátnej úrovni. Čísla o počte 

účastníkov hovoria jasnou rečou a prekonávanie rekordov o počte účastníkov by mohlo 

prekaziť jedine veľmi nepriaznivé počasie. Jeden poznatok ohľadom propagácie, za 

nedostatok považujeme neskorý termín umiestnenia papierových plagátov na vývesných 

miestach v meste. Doporučujeme skoršie vyvesenie propagačných plagátov z dôvodu dlhšieho 

časového úseku, kým si potencionálny uchádzač plagát všimne a zároveň by boli dlhšie 
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propagovaní sponzori uvedení na plagátoch a propozíciách. Toto zistenie len podporujú údaje 

z dotazníka, kedy jediná otázka, ktorej výsledky vyzneli  negatívne bola otázka na sponzorov 

podujatia. Väčšina opýtaných nepoznala ani jedného sponzora,  alebo spoluorganizátora 

podujatia. Väčšia propagácia hlavných sponzorov by mohla priniesť pozitíva vo forme 

získania nového veľkého sponzora pre podujatie, alebo podpísanie lukratívnejšej zmluvy so 

súčasným hlavným sponzorom, ako odmena za výrazné zlepšenie propagácie ich loga, firmy 

a produktu. 

 

  



50 

 

5. Záver 

 

Našu prácu sme  rozdelili na dve časti. Prvá časť spočívala v príprave dát a zo zozbierania 

potrebnej literatúry. Následne potom sme si vytvorili schému práce, podľa ktorej sme sa 

v ďalších fázach práce riadili. Druhou fázou práce bola samotná realizácia práce, ktorá začala 

písaním teoretickej časti. V teoretickej časti sme si presne zadefinovali všetky pojmy 

a definície, s ktorými sme pracovali v praktickej časti práce. V praktickej časti sme spolu 

s vedúcim práce vybrali tri marketingové výskumne metódy tak, aby boli prakticky 

realizovateľné, priniesli podstatné informácie o fungovaní pochodu a mali tvoriť základ pre 

splnenie cieľa našej práce. 

 

Praktickú časť, ktorú vzhľadom na charakter témy považujeme za hlavnú časť, sme začali 

nadviazaním kontaktu s hlavným organizátorom akcie, ktorý bol veľmi ochotný a ústretový. 

Cez E-mailovú komunikáciu nám poskytol dôležité úvodné informácie ohľadom organizačnej 

štruktúry, propagácie a služieb na pochode. Následne sme si dohodli miesto a termín 

stretnutia na uskutočnenie rozhovoru. Po rozhovore bola organizátorovi poskytnutá možnosť 

odovzdania kópie práce s tým, že sa budú alebo nebudú inšpirovať našimi do poručeniami, 

ktoré sme vyskúmali, s čím organizátor súhlasil. Následne bol vypracovaný dotazník, ktorý 

sme smerovali na marketing pochodu a slúžil ako spätná väzba od účastníkov, ktorí už 

v minulosti pochod navštívili. Ako posledná prišla na rad súhrnná swot analýza, v ktorej sme 

kombinovali informácie z rozhovoru, dotazníka a tiež informácie získané o pochode. 

 

Výstupom našej práce je rozobratie základných marketingových nástrojov, ktoré 

používajú organizátori pochodu a to hlavne služby ponúkane zákazníkovi, v tomto prípade 

účastníkovi pochodu, propagácia samotného pochodu a prilákanie nových záujemcov, ale aj 

forma spolupráce so sponzormi pochodu. 

 Cieľ práce sme splnili nasledovnými odporučeniami na vylepšenie marketingovej 

stratégie pre organizátorov pochodu. V prvom rade sa jedná o vytvorenie  záchytného 

parkoviska v blízkosti štartu, od ktorého by sa nemohli ďalej pohybovať žiadne motorové 

vozidlá, okrem bezpečnostných a organizačných zložiek, čím by sa predišlo chaosu 

s parkovaním v okolí závodu. Ďalším odporúčaním je vytvorenie oficiálneho predajného 

stánku s logom Klubu Slovenských Turistov Manín. Predávali by sa tu  produkty ako tričká, 

šiltovky, kľúčenky vyrobené na slovenskom území a získane finančné prostriedky by mohli 
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byť použité na vylepšenie, prípadne rozšírenia podujatia o nové služby. Posledná pripomienka 

smeruje na veľmi prepracovanú a pozitívne hodnotenú propagáciu pochodu. Za ďalší 

nedostatok považujeme neskorý termín umiestnenia papierových plagátov na vývesných 

miestach v meste. Doporučujeme skoršie vyvesenie propagačných plagátov z dôvodu dlhšieho 

časového úseku, kým si potencionálny uchádzač plagát všimne. Zároveň sa na plagátoch 

nachádza reklama najväčších sponzorov podujatia, ktorí sú pre existenciu pochodu 

nevyhnutní. Ako vyplynulo z dotazníka, je nutná  lepšia reklama ich značky, loga alebo ich 

produktu, pretože investujú značné finančné prostriedky do pochodu. Spätná väzba od 

účastníkov je slabá, pretože  hlavných sponzorov a organizátorov vôbec nepoznajú. 

 

Nám, ako športovým nadšencom bolo cťou a veľkou zodpovednosťou analyzovať taký 

úspešný projekt, akým je tento pochod. Dúfame len, že podujatia tohto typu sa budú tešiť 

čoraz väčšej obľube a ich počet bude rásť. Zároveň dúfame, že pochod si minimálne udrží 

dosiahnutú kvalitu, poprípade ju ešte prekoná a sponzorská podpora podujatia bude len rásť. 
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