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 Úvod 1

Mestá a obce sa čoraz viac začínajú prispôsobovať súčasnej ekonomicky a trhovo 

orientovanej spoločnosti. Čoraz viac vyuţívajú nástroje a postupy, ktoré len pred pár rokmi 

boli doménou  výlučne podnikateľských subjektov. Marketing a propagácia sa pomaly stávajú 

nevyhnutnými poloţkami v rámci mestského finančného rozpočtu. Mestá bojujú o príchod 

nových investorov práve do ich regiónu, lákajú turistov  na svoje atraktivity a predovšetkým 

sa snaţia udrţiavať dobré a korektné vzťahy  so svojimi občanmi. 

Na naplnenie vyššie uvedených zámerov je vhodným nástrojom marketingová 

komunikácia. Práve marketingová komunikácia, jeden zo základných prvkov marketingového 

mixu, je témou tejto diplomovej práce. 

Marketingová komunikácia sa v súčasnosti veľmi rýchlo, najmä vďaka nástupu 

moderných komunikačných prostriedkov, rozvíja a rozširujú sa jej podoby. Internet a ostatné 

výdobytky modernej techniky posúvajú celý marketing na novú úroveň a je nutné drţať 

s týmto trendom krok. To platí aj pre mestá a obce.  

Vzhľadom na to, ţe sa teda internet pomaly stáva najvýznamnejším kanálom, médiom 

či nástrojom súčasnej marketingovej komunikácie, je mu aj v tejto diplomovej práci venovaná 

pomerne široká pozornosť, najmä v rámci porovnávania komunikácií jednotlivých miest, kde 

sú detailne skúmané a porovnávané oficiálne internetové stránky vybraných miest. 

Táto práca je konkrétne venovaná analýze marketingovej komunikácie mesta Čadca. 

Hlavným a základným cieľom práce je analýza marketingovej komunikácie mesta Čadca,  

zistenie nedostatkov, a následné vypracovanie návrhov a odporúčaní na skvalitnenie 

komunikácie medzi mestom a jeho cieľovými skupinami (občania, turisti, investori) so 

zameraním sa predovšetkým na občanov. V rámci výskumu boli pouţité dva nástroje, 

hodnotiaci formulár a anketa.  

Hodnotiaci formulár slúţil na porovnanie marketingovej komunikácie mesta Čadca 

s vybranými slovenskými i zahraničnými mestami, anketa mala za úlohu zistiť konkrétne 

informácie od občanov týkajúce sa ich informovanosti, zdrojov informácií a pod.. Na základe 

získaných údajov z výskumu sú vypracované návrhy a odporúčania pre mesto Čadca. 
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 Charakteristika prostredia mesta Čadca 2

Brána Kysúc a Slovenska, mesto v náručí hôr, mesto mladých na sútoku riek či 

kriţovatka ciest v minulosti i dnes. Takto by sa v jednej vete dalo charakterizovať mesto 

Čadca.  

Mesto Čadca, jedno zo 79 okresných miest Slovenskej republiky, sa rozprestiera 

v severozápadnej časti krajiny, je centrom regiónu Kysuce a vstupnou bránou Slovenska zo 

susedných krajín - Českej republiky a Poľska. 

 Charakteristika makroprostredia 2.1

V tejto podkapitole je vypracovaná charakteristika makroprostredia mesta Čadca. 

Makroprostredie je charakterizované prostredníctvom STEEP analýzy, ktorá je často 

vyuţívaná pri analyzovaní vonkajšieho prostredia mesta (obce) v trhom prostredí. STEEP 

analýza predstavuje analýzu sociálno-demografického, technologického ekonomického, 

ekologického a politicko-právneho prostredia miest. Úlohou tejto analýzy je zobrazenie  

súčasného stavu a trendov makroprostredia miest a na jej základe je moţné formulovať ciele 

a stratégie marketingovej koncepcie miest. [6]    

2.1.1 Socio-demografické prostredie 

Mesto Čadca malo k 31.12.2010 celkom 25 332 obyvateľov, z toho bolo 12 478 

muţov, 12 854 ţien [25]. Počtom obyvateľov sa radí Čadca na 26. miesto v rámci SR [28]. 

Vývoj počtu obyvateľov z minulosti aţ po súčasný stav je uvedený v prílohe č. 2. Pri rozlohe 

mesta 57 km
2
 je hustota zaľudnenia mesta 447,7 obyv./km2. 

Čo sa týka vekovej štruktúry obyvateľstva, priemerný vek občanov Čadce je 36,48 

roka [29], čo je takmer o 2 roky menej ako je celoslovenský priemer (38,25 roku) [19]. 

Ekonomicky produktívne obyvateľovo Čadce tvorí (podľa metodiky EÚ ide o osoby vo veku 

15 aţ 64 rokov) 76,2 % obyvateľov. Detská zloţka (0-14 rokov) tvorí 15,04 %, ekonomicky 

neaktívna zloţka (osoby staršie ako 65 rokov) 8,76 % obyvateľov.[29] 

Prirodzený prírastok v meste Čadca  bol v posledných rokoch kladný, ale vzhľadom na 

to, ţe došlo k väčšiemu úbytku obyvateľstva odsťahovaním sa, klesol aj počet obyvateľov. 

Najväčší podiel na národnostnom zloţení majú, samozrejme, občania slovenskej 

národnosti a tvoria vyše 97 % obyvateľstva. Druhou najviac zastúpenou národnosťou sú Česi, 
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ktorých podiel o niečo prevyšuje 1 %. Ostatné národnosti tvoria len malé skupiny obyvateľov, 

ktoré nedosahujú ani 0,5 % z celkového počtu obyvateľov. 

V nasledujúcom odseku je uvedených niekoľko vybraných štatistík zo sociálnej 

oblasti. Počet uzavretých manţelstiev v okrese Čadca od roku 2001 neustále rok čo rok klesá. 

V roku 2001 bolo uzavretých 521 manţelstiev, v roku 2011 417 manţelstiev. Počet sobášov 

na 1000 obyvateľov dosiahol v roku 2011 hodnotu 4,51. Mesto Čadca teda nie je ţiadnou 

výnimkou a klesajúci počet manţelstiev všeobecne sa prejavuje aj tu. Čo sa týka 

rozvodovosti, kým pred 10 rokmi pripadalo na 100 obyvateľov okresu 1,17 rozvodu, v roku 

2010 je to uţ 1,73 rozvodu na 1000 obyvateľov. [30] 

2.1.2 Technologické prostredie 

Technologické prostredie je veľmi dôleţitou súčasťou ekonomického rozvoja 

jednotlivých regiónov. Schopnosť rýchlo a včas aplikovať technologické novinky do praxe 

predurčuje daný región či mesto k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti, 

a v neposlednom rade spríjemňuje ţivot domácim obyvateľom, podnikateľským subjektom, 

investorom či turistom.  

Slovenská republika sa v rámci Lisabonskej stratégie zaviazala plniť určité kritériá, 

ktoré by mali napomáhať zvyšovaniu ţivotnej úrovne obyvateľov EÚ. Jedným z kritérií bolo 

zvýšenie investícií do vedy a výskumu na 3 % HDP . Toto kritérium nebolo ani zďaleka 

dodrţané, v rámci SR boli investície do vedy a výskumu v posledných rokoch na úrovni okolo 

0,5 % HDP. Tento fakt sa, samozrejme, prejavuje v rozvoji jednotlivých regiónov Slovenska, 

teda aj regiónu, kde leţí mesto Čadca. [6] 

Mesto Čadca v posledných rokoch urobilo pomerne výrazný pokrok v tzv. 

informatizácii  spoločnosti, teda v procese, ktorý zavádza informačné technológie do verejnej 

správy.  

Prostredníctvom svojej vynovenej internetovej stránky, ktorá sídli na adrese 

www.mestocadca.sk, podáva občanom mnoţstvo aktuálnych informácií. Tvorí tak akýsi 

externý informačný systém mesta, kde sa uţívatelia okrem všeobecných informácií, dozvedia 

informácie zo športu, kultúry, ţivotného prostredia, či rôzne úradné oznamy a upozornenia. 

K dispozícii je aj kontaktný e-mail či telefónne čísla, kam môţu smerovať otázky obyvateľov 

či turistov. Novinkou je vyuţívanie sociálnej siete Facebook, kde uţ nejakú dobu funguje 

oficiálna fanúšikovská stránka mesta. Prostredníctvom tejto stránky môţu obyvatelia mesta 

neformálne diskutovať o dianí v meste so zamestnancami mesta či medzi sebou. [36] 
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2.1.3 Ekonomické prostredie 

Región Kysúc, ktorého centrom mesto Čadca je, patril vţdy k tým chudobnejším 

regiónom Slovenska. V minulosti bola ekonomika regiónu zaloţená na poľnohospodárstve, 

ţivočíšnej výrobe a remeselníctve. V povojnovom období sa rozvíjal najmä drevársky 

a textilný priemysel. Tieto dve tradičné odvetvia však v posledných rokoch takmer zanikli. [4]  

K 31.12. 2010 pôsobilo v meste Čadca 3065 právnych subjektov celkom, z toho  873 

právnických osôb a 2192 fyzických osôb. Počet ţivnostníkov na 1000 obyvateľov sa 

pohyboval k tomuto dátumu v rozmedzí 96 – 164 osôb.  

Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2010 bola 611 €, muţi zarábali v priemere 

754 €, ţeny 536 €. V porovnaní s celoslovenským priemerom môţeme vidieť, ţe obyvatelia 

okresu Čadca mali priemernú nominálnu mesačnú pomerne nízku. Priemerná mzda na 

Slovensku bola v roku 2010 828 €, muţi 964 €, ţeny 684 €. [31] 

Významným problémom je nedostatočná tvorba nových pracovných miest v regióne 

a s tým súvisiaca výška nezamestnanosti.  

Obr. 2.1: Vývoj nezamestnanosti od 2001-2010 

Zdroj: [31, upravené autorom] 

 

Z grafu uvedenom na obrázku 2.1 môţeme pozorovať vývoj nezamestnanosti v okrese 

Čadca. V období najväčšieho hospodárskeho rastu Slovenska v rokoch 2006 – 2008 bola 

nezamestnanosť pomerne nízka. V roku 2007 bola nezamestnanosť na úrovni len 5,37%. 

V súčasnosti sa pohybuje okolo hranice 11 %, čo je prakticky dvojnásobná hodnota.   
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Čo sa týka veľkostnej štruktúry podnikov, aţ 1242 podnikov zamestnáva 0-19 

zamestnancov. Veľkých zamestnávateľov je v okrese ţalostne málo. Len 3 podniky 

zamestnávajú 250 a viac zamestnancov.  

Najviac podnikov pôsobí v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (558), ďalej 

v stavebníctve (184) a v priemysle (171).  [31] 

2.1.4   Ekologické prostredie 

Mesto Čadca ako väčšina miest Európy sa pomerne intenzívne venuje skvalitňovaniu 

ţivotného prostredia a jeho ochrane. Vzhľadom na to, ţe takmer 53 % rozlohy okresu Čadca 

patrí do CHKO Kysuce, je táto ochrana sprísnená a kontrolovaná. [20] 

  Projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“ v hodnote  

93 000000 € bol realizovaný v období 2006 - 2010. Ekologicky najvýznamnejšia investícia, 

do ktorej sa zapojilo viac ako 70 000 obyvateľov z 13 obcí a sídiel okresu Čadca a mesto  

Turzovka, vyriešila zásobovanie pitnou vodou z miestnych zdrojov, nepostačujúci systém 

obecných kanalizácii a čistenie odpadových vôd. [20] 

Hlavným prínosom celej výstavby však bolo zníţenie mnoţstva vypúšťaných 

škodlivín organického charakteru do riek, ochrana ţivotného prostredie a zníţenie znečistenia 

povrchových vodných útvarov a podzemných vôd. [20] 

Mestom Čadca denne prejde aţ 32 000 áut, čo je pomerne veľké číslo. Ďalším 

významným krokom k zlepšeniu ţivotného prostredia a ovzdušia bude vybudovanie obchvatu 

mesta, ktorý vylúči dopravu z centrálnej mestskej zóny a umoţní tak dobudovanie pešej zóny. 

Obchvat by mal byť dokončený vo februári 2014. [26] 

Finančne menej náročnými, ale takisto dôleţitými činnosťami sú napríklad separovaný 

zber odpadu, jarné a jesenné upratovanie mesta, domáce kompostovanie či zniţovanie 

energetickej náročnosti na prevádzku mestského osvetlenia a pod.. [36] 

2.1.5 Politicko-právne prostredie 

Vývoj politcko-právneho prostredia je do značnej miery ovplyvnené smerovaním 

a rozhodnutiami Európskej únie, ktorej smernice, odporúčania či rozhodnutia aplikujeme do 

domáceho právneho prostredia. Najvýznamnejším medzníkom pre mestá a obce bolo prijatie 

zákona o obecnom zriadení (zákon č.369/90 Zb.), zákona o obecnom majetku (zákon č.138/91 

Zb.) a zrealizovanie reformy verejnej správy. [6] 
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Mesto Čadca sa riadi niekoľkými základnými dokumentmi, podľa ktorých by malo 

vykonávať svoju činnosť. Medzi základné dokumenty mesta patria Štatút mesta Čadca, 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009 - 2015, Komunitný 

plán sociálnych sluţieb a koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb, Program rozvoja bývania 

mesta Čadca na roky 2009 – 2020. [36] 

Mesto taktieţ vydáva všeobecne záväzné nariadenia, napríklad v oblastiach daní, 

komunálneho odpadu, mestského majetku a narábania s ním, príspevkov na školstvo a šport 

a pod.. [36] 

 

 Charakteristika mikroprostredia 2.2

Mikroprostredie rozdeľujeme na interné a externé. Interné mikroprostredie predstavujú 

mestá, obce a ich organizačná štruktúra. Externé mikroprostredie tvoria zákazníci, 

dodávatelia, marketingový sprostredkovatelia, konkurenti a verejnosť. [6] 

2.2.1 Interné mikroprostredie 

Interné mikroprostredie mesta je moţné z hľadiska správy mesta definovať ako 

situáciu organizácie poverenej zo zákona správou mesta. Táto situácia je daná predovšetkým 

rozpočtom mesta, príspevkami zo štátneho rozpočtu a výdajmi mesta [8].  Rozpočet mesta 

Čadca na rok 2011je stanovený ako vyrovnaný na úrovni 16 856 870 €. [32] 

Ďalší prvok interného makroprostredia mesta Čadca je tvorený vedením mesta a jeho 

zamestnancami. Vo vedení mesta sú primátor mesta, Ing. Milan Gura, dvaja zástupcovia 

primátora, mestské zastupiteľstvo tvorené 25 poslancami, hlavný kontrolór a ďalší 

zamestnanci mesta. Organizačná schéma je uvedená v prílohe č. 3 .[36] 

2.2.2 Externé mikroprostredie 

Najdôleţitejšou zloţkou externého mikroprostredia sú zákazníci, v prípade mesta či 

obce obyvatelia danej sídelnej jednotky. Ich postavenie vyplýva najmä z toho, ţe práve 

občania sú tými, ktorí na základe svojich potrieb a názorov volia vedenie mesta.  

V posledných komunálnych voľbách v roku 2010, v ktorých bolo zvolené súčasné vedenie 

mesta, sa zúčastnilo 47,59 % oprávnených voličov. Toto číslo je pomerne nízke a odzrkadľuje 

záujem a spokojnosť s riadením mesta zo strany obyvateľov. [27] 

Dodávatelia sú pre mesto takisto veľmi dôleţitými a nenahraditeľnými subjektmi. 

S mestom spolupracujú v kľúčových oblastiach ako sú dodávka elektrickej energie a plynu 
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(spoločnosti SSE, a.s. resp. SPP, a.s. ), správa vodární a kanalizácii (SEVAK, a.s.), 

zabezpečovanie odvozu odpadu (Jozef KONDEK – JOKO a syn), správa ciest (Správa ciest 

ŢSK – závod Kysuce) atď.. 

Dlhodobých zmluvných marketingových sprostredkovateľov mesto nemá, ide skôr 

o jednorazové dodávky, ako napríklad vytvorenie internetovej prezentácie mesta, 

vypracovanie nejakého výskumu či zorganizovanie eventu.  

Keďţe mesto Čadca nie je typickým mestom vyhraneným na jednu oblasť, či uţ na 

oblasť cestovného ruchu, priemyslu, poľnohospodárstva alebo sluţieb, identifikácia 

konkrétnych konkurenčných miest je pomerne náročná. V kaţdej z uvedených oblastí 

hospodárstva sa Čadca snaţí byť konkurencieschopná a nezaostáva za slovenským 

priemerom. Z geografického hľadiska sú konkurentmi mesta Čadca mestá ako Ţilina, 

Kysucké Nové Mesto, Turzovka, poprípade pohraničné mestá v Poľsku a Českej republike. 

Verejnosť tvoria miestni obyvatelia s trvalým  alebo prechodným pobytom. Ich počet 

sa v posledných rokoch neustále zniţuje (pozri príloha č. 2) najmä v dôsledku záporného 

salda migrácie obyvateľov, ktoré prevyšuje prirodzený prírastok.  

Ďalšiu časť verejnosti tvoria osoby zo širšieho okolia, ktoré dochádzajú do mesta za 

sluţbami, zábavou alebo za prácou. Pre mesto Čadca je charakteristický odlev obyvateľov 

z mesta za prácou do Ţiliny či do susednej Českej republiky, z uţ spomínaného dôvodu, 

nízkeho počtu nových pracovných miest tvorených v regióne. Tento odlev sa týka najmä 

mladých ľudí a absolventov stredných či vysokých škôl.  

Návštevy zo vzdialenejšieho okolia a zahraničia predstavujú predovšetkým turisti, 

ktorí vyhľadávajú čadčiansky región najmä v zimnom období za účelom lyţovačky či iných 

zimných športov. V letnom období sú najatraktívnejšími lákadlami turistické trasy 

vybudované v okolí mesta.  

 Geografická charakteristika mesta 2.3

Najsevernejšie okresné mesto Slovenska má geografické súradnice 49°26´15´´ s.z.š. 

a 18°47´30´´ v.z.d. a nadmorská výška centra mesta je 415 m.n.m.. Čadca leţí v Kysuckom 

podolí na sútoku rieky Kysuce a jej ľavostranného prítoku Čierňanky. Okolie mesta obklopuje 

niekoľko významných horopisných celkov patriacich do provincie Vonkajších Západných 

Karpát. [16]  
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Územie okresu Čadca sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu. Pre Javorníky alebo 

Kysucké Beskydy je charakteristický hlboko rezaný hornatý reliéf, pre Kysuckú a Turzovskú 

vrchovinu sú zasa príznačné vrchoviny. Najvyšším bodom okresu je vrchol Veľkej Rače vo 

výške 1236 m.n.m, najniţší bod leţí v katastri obce Dunajov vo výške 373 m.n.m. [50] 

Poloha mesta je významná najmä z dopravného hľadiska. Mesto sa stalo dôleţitým 

dopravným uzlom v cestnej aj ţelezničnej doprave. Výhodná poloha mesta na kriţovatke 

medzinárodných ciest zabezpečila prepojenie s hlavnými priemyselnými a obchodnými 

centrami v strednej Európe. V súčasnosti prebieha stavba cestného obchvatu mesta, ktorý by 

mal zlepšiť dopravnú situáciu v meste a takisto napomôcť k ďalšiemu rozvoju regiónu. 

Okres Čadca patrí do Ţilinského samosprávneho kraja.  Okres je tvorený 3 mestami 

(Čadca, Turzovka a Krásno nad Kysucou) a 20 vidieckymi sídlami. Rozloha okresu je 761 

km2  (11,2 % rozlohy Ţilinského kraja a 1,55 % z rozlohy SR) a počet obyvateľov 

k 31.12.2010 bol 92 259 obyvateľov.  

Takmer 53 % územia okresu Čadca tvorí od roku 1984 Chránená krajinná oblasť 

(CHKO) Kysuce, ktorá sa svojou rozlohou 40 745 ha radí medzi najväčšie veľkoplošné 

chránené územia v SR. Pozostáva z dvoch samostatných celkov. Východná časť nadväzuje na 

CHKO Horná Orava (SR) a na Ţywiecky park krajoobrazovy (Poľsko). Západná časť je 

pokračovaním CHKO Beskydy (ČR). [50] 

Samotné mesto Čadca tvorí 9 mestských častí, 3 sídliská a takmer 70 osád [51].  

Rozloha mesta je 57 km2 a počet obyvateľov sa pohybuje okolo 25000 [36].  

Mesto Čadca patrí do mierne teplej aţ chladnej a veľmi vlhkej klimatickej oblasti  

s miernym letom. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 7 °C, priemerný ročný úhrn 

zráţok je v rozmedzí 900-1000 mm. Najchladnejším mesiacom je január, s priemernou 

teplotou -4,5°C, naopak, najteplejším mesiacom je júl, kde priemerná teplota dosahuje 

16,9°C. [50]     

 História mesta 2.4

Moderné mesto Čadca vzniklo prirodzeným vývojom z malých osád, ktorý trval 

niekoľko storočí. Z pôvodných valašských osád postupným rozrastaním sa počtu obyvateľov 

a rozširovaním rozlohy vzniklo dnešné moderné centrum Kysúc (pozri príloha č.1). [4] 

Prvá písomná zmienka a doklad o existencii Čadce sa datuje na rok 1565, kde sa 

v zázname o spore medzi osadníkmi a majiteľmi panstiev prvýkrát spomína „dorf Tzaczka“. 
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V rôznych historických listinách sa stretávame taktieţ s pomenovaniami ako sú napríklad 

Chatcha, Czacza, Szattcza, Chatcza, Čatca, Czača. Dnešná podoba názvu mesta je ustálená aţ 

od roku 1918. [36] 

Dôleţitý dátum v histórii Čadce je 9. január 1778, keď kráľovná Mária Terézia 

povýšila obec "Csatza" na mestečko (oppidum) s právom konať štyri výročné jarmoky. 

Povýšenie Čadce na mestečko malo blahodarný vplyv na jeho hospodársky i demografický 

rozvoj. Tento trend sa ešte posilnil po otvorení ţeleznice, keď sa Čadca stala sídlom okresu 

(1872) a neskorší rozvoj drevárskej a textilnej výroby. [4]  

Hospodársky ţivot ovplyvňoval najmä drevospracujúci a textilný priemysel. Nádejný 

rozvoj mestečka však utlmil veľký poţiar (1904), v ktorom zhorelo 63 domov, medzi nimi aj 

okresný súd s väznicou, lesný úrad a pivovar. V roku 1912 bolo v meste zavedené prvé 

elektrické osvetlenie. V rámci povojnovej obnovy sa uţ v roku 1946 obnovila výroba v 

textilnej továrni, ktorá sa stala závodom podniku Slovena. Ešte počas vojny sa začala v meste 

rozvíjať aj strojárska výroba. Stálicou medzi výrobnými organizáciami je druţstvo Okrasa, 

výrobca sklenených vianočných ozdôb, ktoré exportuje do celého sveta. [36] 

V celej svojej histórii malo mesto Čadca okrajovú pozíciu v kúte Slovenska. Určitá 

zmena nastala v roku 1992 vznikom Višegrádskej štvorky a Čadca sa dostala do blízkosti 

trojhraničia v rámci Euroregiónu Beskydy. Zmodernizovanie ţelezničných tratí, vybudovanie 

čiastočného cestného obchvatu mesta potvrdilo pozíciu Čadce ako vstupnej brány Slovenska.  

 Symboly mesta 2.5

Erb mesta 

Súčasný erb Čadce má štiepaný štít. V zelenom poli je trojvršie. Zo stredného vrchu 

vyrastá ihličnatý strom, z dvoch krajných vrchov dva listnaté stromy. V červenom poli je  

sv. Bartolomej v zlatom rúchu, so zlatou gloriolou okolo hlavy a noţom v pravej ruke. 

Tento erb je spojením 2 symbolov Čadce. Na najstaršom známom pečatidle z 

roku 1734 Čadca pouţila symbol, ktorým upozorňovala na svoje lesné bohatstvo. Zo 

stredného vrchu trojvršia vyrastá ihličnatá sadenička, z obidvoch bočných vrchov jeden 

listnatý strom. Pre symboliku Čadce je medzníkom aj vznik tunajšieho farského kostola. 

Zasvätili ho sv. Bartolomejovi a to spôsobilo, ţe od 18. storočia Čadca začala ako svoj znak 

pouţívať postavu patróna farského kostola. Sv. Bartolomej teda na čas nahradil pôvodný 

znak, ktorý upozorňoval na lesné hospodárstvo v obci. 
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Od roku 1918 sa pouţíva súčasný erb. Ten vznikol spojením dvoch v minulosti uţ  

pouţívaných symbolov mesta. [36] 

Zástava mesta 

Zástava mesta je bielo-zeleno štvrtená. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zostrihom 

siahajúcim do jednej tretiny jej dĺţky. [36] 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                          

 

 Zdroj: [36]                                                                             Zdroj: [36] 

 

 SWOT analýza  2.6

SWOT analýza pozostáva z analýzy vnútorného prostredia, kde sú identifikované silné 

a slabé stránky mesta a analýzy vonkajšieho prostredia, ktorá spočíva v určení príleţitostí, 

rizík či ohrození pre strategické rozhodovanie mesta. SWOT analýza je vyhodnotená 

pomocou párového porovnávania (tzv. plus/mínus matica). Pre zjednodušenie práce boli 

pouţité namiesto znamienok čísla. Táto matica je uvedená niţšie na obrázku č. 2.4. 

Úspešná aplikácia výsledkov SWOT analýzy sa odvíja od toho, do akej miery sú 

správne odhadnuté a popísané silné a slabé stránky a do akej miery sú odhalené moţné 

príleţitosti a ohrozenia pre mesto či obec. Jednotlivé silné, slabé stránky, príleţitosti 

a ohrozenia pre mesto boli vyberané v spolupráci so zamestnancom mestského úradu  

a s poslancom mestského zastupiteľstva. Takisto vzťahy medzi jednotlivými poloţkami 

SWOT analýzy boli určované v spolupráci s nimi. V matici SWOT, znázornenej na obrázku 

2.4, je pouţitá škála od -2 do +2, pričom -2 znamená silnú negatívnu väzbu, -1 slabšiu 

negatívnu väzbu, 0 znamená ţiadny vzájomný vzťah. Hodnoty +1 a +2 znamenajú slabšiu, 

Obr. 2.2: Erb mesta Obr. 2.3: Vlajka mesta 
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resp. silnú pozitívnu väzbu. Zdrojmi pre identifikáciu prvkov SWOT analýzy boli vlastné 

skúsenosti, oficiálna webová stránka mesta, týţdenníky Kysuce a Kysucké noviny, rôzne 

webové portály zamerané na región Kysuce, konzultácie s obyvateľmi a uţ uvedeným 

zamestnancom a poslancom mestského úradu.    

Silnými stránkami (S1-S8) mesta sú: 

 hospodárske, kultúrne a sociálne centrum Kysúc, 

 výhodná geografická poloha, 

 kriţovatka dopravných tepien cestnej a ţelezničnej dopravy, 

 dobre spracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a program rozvoja 

bývania, 

 zvýšená starostlivosť o ochranu ţivotného prostredia, 

 kvalitné lyţiarske strediská v okolí mesta, 

 blízkosť medzinárodného letiska v Ţiline, 

 „mesto v náručí prírody“ – veľké mnoţstvo zelene aj na zastavaných plochách. 

Slabé stránky (W1-W6) mesta predstavujú: 

 zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva a zniţovanie počtu obyvateľov, 

 nedostatok nových pracovných miest, 

 nízky počet pracovných pozícií pre absolventov vysokých škôl, 

 zle vyriešená dopravná situácia v meste, 

 staré vlakové a autobusové stanice, 

 nízka podpora miestnym podnikateľom, 

 málo projektov vyuţívajúcich eurofondy, 

 nízka podpora cestovného ruchu. 

Príleţitosťami (O1-O7) pre mesto sú: 

 budovanie diaľničnej siete, severná vetva, 

 podpora investorov v chudobnejších regiónoch zo strany štátu, 

 podpora zamestnávania absolventov, 

 eurofondy, 

 investície do sluţieb a cestovného ruchu, 

 vyuţívanie prírodných atraktivít v cestovnom ruchu, 

 budovanie cyklistických a turistických chodníkov, 

 zaloţenie vysokej školy alebo zriadenie detašovaného pracoviska inej univerzity. 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 W4 W5 W6

O1 1 2 2 0 -1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 9 1.

O2 2 2 2 2 -1 1 1 0 0 2 -1 -2 0 0 8 2.

O3 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 -1 0 0 -3 6.

O4 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 -2 -1 5 4.

O5 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -1 -1 2 7 3.

O6 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7 3.

O7 0 0 0 0 -1 2 0 2 0 0 0 0 -1 0 2 5.

T1 -1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 0 0 -6 2.

T2 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0 -2 0 -2 0 0 -10 1.

T3 -2 0 0 -2 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -10 1.

T4 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 3.

T5 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4.

2 7 3 -1 0 4 4 5 -3 -4 0 -9 -5 -1
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Ohrozenia (T1-T5) mesta: 

 emigrácia mladých obyvateľov v dôsledku nedostatočných príleţitostí na uplatnenie, 

 zvyšujúca sa nezamestnanosť, 

 nízke tempo hospodárskeho rastu regiónu, 

 nepriaznivé klimatické podmienky na rozvoj cestovného ruchu, 

 nedodrţiavanie plánu výstavby bytov. 

 

 

 

Výsledky plus/mínus matice SWOT analýzy určili kľúčové prvky, na ktoré by sa malo 

mesto Čadca zamerať. Hlavnou silnou stránkou mesta je jeho geografická poloha. Na tento 

prvok by sa mala zamerať pozornosť zástupcov mesta pri tvorení ponuky produktov mesta, 

pri lákaní nových turistov, či najmä investorov do regiónu a samozrejme pri marketingovej 

komunikácii a propagácii by mal byť kladený dôraz na túto silnú stránku.  

Ako najvýraznejšou slabou stránkou sa ukázala nedostatočne a zle vyriešená dopravná 

situácia v meste. V záujme mesta a regiónu je v spolupráci so štátom zlepšenie tejto situácie 

v čo najkratšom časovom horizonte. 

S uvedenou slabou stránkou súvisí aj najvýraznejšia príleţitosť vyplývajúca z matice 

SWOT, dobudovanie mestského diaľničného obchvatu. Naopak najväčšími ohrozeniami pre 

mesto sú zvyšujúca sa nezamestnanosť a nízke tempo hospodárskeho rastu regiónu.        

Obr. 2.4: Matica SWOT analýzy 
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 Marketingový mix mesta Čadca 2.7

Marketingový mix mesta tvorí, ako je to ďalej uvedené v kapitole venovanej 

teoretickým východiskám, osem prvkov. V tejto podkapitole sú jednotlivé prvky 

charakterizované a popísané konkrétne na mesto Čadca. Podobne ako v kapitole 

o teoretických východiskách práce je najpodrobnejšie charakterizovaný prvok marketingová 

komunikácia, vzhľadom na ciele a zámery tejto práce. 

Marketingom mesta sa zaoberá program nazývaný „Propagácia a marketing“, ktorého 

zámerom je Čadcu prezentovať ako známe turistické, spoločenské a kultúrne centrum doma aj 

v zahraničí. V rámci programu sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie mesta. 

Na zabezpečenie tohto programu je vyčlenená v pláne rozpočtu na rok 2012 suma 

47 160 €. Predmetom prezentácie mesta sú najmä činnosti a výsledky samosprávy, kultúrno-

historický potenciál, kultúrne, spoločenské a športové akcie. [32]   

 

Produkt  

Produkt mesta je tvorený samotným mestom, prírodným prostredím, kde leţí, jeho 

infraštruktúrou, moţnosťami bývania, pracovnými príleţitosťami, moţnosťami podnikania, 

sluţbami, ktoré mesto ponúka svojim obyvateľom, turistom či investorom. [6,8]  

Mesto Čadca v súčasnosti nemá vhodne vyriešenú dopravnú situáciu, pravidelne sa 

tvoriace kolóny zniţujú potenciál mesta. Situácia je zlá aj v oblasti cyklotrás, ktorých je 

ţalostne málo. Stavebných pozemkov priamo v meste nie je dostatok, voľné stavebné 

pozemky sa nachádzajú predovšetkým v okrajových častiach mesta.  

Potenciál mesta je najmä v prírodnom prostredí, v ktorom sa mesto nachádza. V okolí 

je pomerne veľa dobre označených turistických chodníkov, ktoré sú určené pre širokú 

verejnosť. Na týchto chodníkoch sa môţete stretnúť so zaujímavou faunou a flórou, 

minerálnymi prameňmi či chránenými oblasťami. [36] 

Čo sa týka sluţieb poskytovaných mestom je situácia pomerne odlišná v závislosti na 

oblasti sluţieb. Bývanie v meste trpí nedostatkom nových bytov, rovnako ako je to na celom 

Slovensku. Ďalším nedostatkom je športové vyţitie pre občanov či turistov. Objekty, určené 

na športové či kultúrne vyţitie sú zväčša zastarané, neudrţiavané a nespĺňajú súčasný 

štandard. V lepšej situácii je oblasť maloobchodu, finančníctva, bezpečnosti, či školstva. 
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Cena 

Cenu v rámci mesta tvoria ceny nehnuteľností či nájmov, úroveň miezd v lokalite, 

ceny sluţieb či výška daní a poplatkov. V nasledujúcom obrázku je uvedené porovnanie 

cien  pozemkov, nehnuteľností a práce v rámci celej SR a okresu Čadca. Ceny sú platné k 9. 

týţdňu/2012.     

                                  Obr. 2.5: Porovnanie cien 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [33,31, upravené autorom] 

Distribúcia 

Distribúcia sluţieb mesta môţe byť vykonávaná buď priamym alebo nepriamym 

distribučným kanálom. Priamy kanál predstavuje napr. mestský úrad, pracovisko prvého 

kontaktu, školy a predškolské zariadenia, mestská polícia, mestská hromadná doprava, dom 

kultúry či mestský záhradník. Nepriamy kanál znamená, ţe si mesto na poskytovanie určitých 

sluţieb najme súkromné firmy či príspevkové organizácie. Do nepriamej distribúcie sluţieb 

teda patrí napr. odvoz odpadu, ktorý zabezpečuje súkromná firma, či oficiálna webová stránka 

mesta spravovaná taktieţ súkromnou firmou.  

Marketingová komunikácia 

Komunikačný mix mesta Čadca je tvorený predovšetkým vzťahmi s verejnosťou, 

reklamou a propagáciou, event marketingom či sponzoringom. Tieto jednotlivé nástroje sú 

vyuţívané prostredníctvom klasických kanálov a čím ďalej viac aj prostredníctvom internetu.  

Public relations mesta sa zaoberá oddelenie mediálnej prezentácie, poradkyňa 

primátora pre styk s médiami, ktorá je zároveň hovorkyňou mesta, v spolupráci s primátorom 

mesta. Medzi nástroje PR mesta patria tlačové správy zverejnené v regionálnych 

týţdenníkoch, na internetových stránkach mesta či na rôznych spravodajských serveroch 

zameraných na región Kysuce a Čadcu. Mesto Čadca vydáva vlastné noviny Čadčan, ktoré 
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vychádzajú mesačne, sú vkladané do týţdenníka Kysuce a sú aj zadarmo dostupné 

v elektronickej verzii na oficiálnych www stránkach mesta. V minulosti sa vo väčšej miere 

vyuţíval aj mestský rozhlas, táto forma šírenia informácií je však postupne nahradzovaná 

inými, modernejšími formami.  

Online public relations predstavuje predovšetkým  oficiálna webová prezentácia 

mesta, ktorá sídli na adrese www.mestocadca.sk. Stránka obsahuje všeobecné informácie, 

informácie o meste, informácie z histórie mesta, aktuálne informácie o dianí v meste, novinky 

z oblastí športu, kultúry, ţivotného prostredia. Ďalej obsahuje informácie o samospráve 

mesta, organizačnú štruktúru, úradné oznamy, povinne zverejňované faktúry, zmluvy 

objednávky a pod.. Stránky obsahujú aj mnoţstvo uţitočných informácií, ako sú cestovný 

poriadok MHD, program kina, správne separovanie odpadu, mapu mesta, fotografie 

a kontaktné údaje. 

Ďalšími vyuţívanými formami online vzťahov s verejnosťou sú  sociálne siete. Mesto 

Čadca má vytvorené oficiálne profily na sieťach Facebook, Twitter a Youtube. Sociálne siete 

predstavujú pre mesto vhodný kanál na uverejňovanie noviniek z mesta, zdieľanie fotografií 

a videí týkajúcich sa mesta. Takisto prostredníctvom týchto sietí je obyvateľom umoţnené 

reagovať na dané príspevky, komunikovať s mestom či komunikovať medzi sebou. 

Reklamu a propagáciu mesta Čadca predstavujú predovšetkým propagačné materiály 

ako sú pohľadnice, letáky, plagáty, prospekty, ponukové katalógy, kniţné publikácie, 

turistické mapy, broţúry, kalendáre a rôzne upomienkové predmety s motívmi mesta. Tieto 

materiály sú dostupné v priestoroch informačného centra, kde nielen turisti, ale aj občania, 

dostanú kompletnú ponuku informačných sluţieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta Čadca 

a jeho okolia. Propagácia mesta je zabezpečovaná taktieţ prostredníctvom mestskej televízie 

VAŠA TV, ktorá vysiela 24 hodín denne, 7 dní v týţdni. Táto televízia sa v súčasnosti stáva 

významným zdrojom informácií či vhodným priestorom na inzerciu miestnych firiem. Denne 

je vysielaný aspoň jeden premiérový program, pravidelné relácie sú striedané s reklamnými 

blokmi. [52] 

Usporadúvanie rôznych spoločenských, kultúrnych či športových akcií je veľmi 

vhodnou formou marketingu pre mesto a obce. Event marketing v súčasnosti zaznamenáva 

rozmach, je populárny a účinný. V mesta Čadca je na rok 2012 naplánovaných mnoţstvo 

eventov pod záštitou mesta. Medzi najvýznamnejšie a najpopulárnejšie patria Bartolomejský 

jarmok, Čadčianske kultúrne leto, Kino pod hviezdami, Kysucké Vianoce v Čadci, Kysucký 
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maratón, Etnofilm, Čadčianske futbalové Vianoce – Štefanský pohár, Silvester a vítanie 

Nového roka mnoţstvo ďalších menších akcií, plesov, výstav, koncertov a pod.. 

Ak sa mesto priamo nepodieľa na organizovaní spoločenských, kultúrnych či 

športových podujatí, snaţí sa rozvíjať marketingové aktivity aspoň prostredníctvom 

sponzoringu.  

Materiálne prostredie 

Materiálne prostredie mesta je veľmi dôleţité vo vzťahu ku kvalite poskytovaných 

sluţieb. Základné prostredie, v ktorom mesto leţí, je veľmi príjemné, plné zelene. Ďalej je 

materiálne prostredie tvorené budovami a celkovým architektonickým riešením mesta. 

Postupne dochádza k obnovovaniu zastaraných budov, a tak dochádza k vylepšovaniu tohto 

prostredia. Nedostatky sú najmä v oblasti športovísk. 

Ľudia 

Prvok marketingového mixu „ľudia“ je tvorený najmä zamestnancami mestského 

úradu a zákazníkmi, predovšetkým občanmi. Ďalej do tohto prvku patrí verejnosť 

a dodávatelia. Tieto jednotlivé skupiny sú bliţšie charakterizované v podkapitole 2.2.  

Procesy 

O zlepšovanie procesov sa mesto snaţí prostredníctvom pracoviska prvého kontaktu, 

kde si občania môţu vybaviť záleţitosti v oblasti ţivotného prostredia, dopravnej 

infraštruktúry, prevádzkovania obchodov a sluţieb, bývania, daní a poplatkov. Ďalšie 

zjednodušenie procesov predstavuje oficiálna web stránka mesta, kde je moţné zistiť veľa 

informácií o meste, vytlačiť si rôzne formuláre a pod.. 

Partnerstvo 

Partnerstvo predstavuje spoluprácu mesta, podnikateľov a ostatných subjektov 

pôsobiacich v meste a taktieţ spoluprácu medzi mestami navzájom. Mesto Čadca 

spolupracuje s mnohými podnikateľskými subjektmi na vytvorení čo najlepších sluţieb zo 

strany mesta. V roku 2010 pôsobilo v meste Čadca 2192 fyzických a 873 právnických osôb. 

Spolupráca medzi mestami navzájom sa prejavuje najmä medzi partnerskými mestami. Čadca 

má v súčasnosti tri, poľské mestá Torúň a Ţywiec a české mesto Valašské Meziříčí. 
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 Teoretické východiská marketingovej komunikácie municipalít 3

Na úvod kapitoly venovanej teoretickým východiskám diplomovej práce je vysvetlený 

pojem municipalita, ďalej je priblíţená problematika marketingu a marketingového mixu 

miest a obcí s dôrazom na marketingovú komunikáciu. 

 Marketing municipalít 3.1

Municipalita, inak povedané miestna či mestská samospráva, je v európskej charte 

miestnej samosprávy definovaná ako prirodzene právny inštitút, ktorý je výrazom práva 

a schopnosti obyvateľstva spravovať tú časť verejných záleţitostí, ktorá patrí medzi jeho 

vlastné. [23] 

Miestna samospráva sa na Slovensku skladá z obcí a miest. Obce aj mestá sú 

právnickými osobami. Problematika miestnej samosprávy je riešená v štvrtej hlave Ústavy 

SR. V Slovenskej republike funguje jednoúrovňová miestna samospráva, s výnimkou miest 

Bratislava a Košice, ktoré majú dvojúrovňový systém samosprávy. Obce a mestá disponujú 

vlastnými, ale aj prenesenými kompetenciami zo štátnej správy na konkrétne vymedzenom 

území. Postavenie mesto získa obec na poţiadanie po splnení určitých kritérií uvedených 

v zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.. [15] 

Marketing mesta je súhrn činností, ktoré sú zamerané na utvorenie, udrţanie alebo 

zmenu postojov či správania sa k určitým lokalitám. Cieľom marketingu mesta je prilákanie 

nových obyvateľov, turistov a investorov. [11] 

Podľa Horváthovej [6, s.79-80] „marketing miesta - územia v rôznom význame, napr. 

kontinentu, štátu, regiónu, mesta alebo obce, mestskej časti alebo len námestia, sa snaţí 

zhodnocovať zdroje územia a jeho potenciál a uvádzať ich do súladu s potrebami trhu.“ 

Cieľom marketingu miesta je prilákať do určitého mesta, štátu či krajiny nových 

obyvateľov, turistov a investorov. [6]  

Medzi marketingom miest a marketingom v súkromnom sektore je teda moţné 

pozorovať rozdiely. V podnikovom marketingu je zväčša hlavným cieľom maximalizácia 

zisku, v marketingu miest a obcí ide predovšetkým o uspokojovanie verejného dopytu. 

Rozdiely sú aj v časových horizontoch, v ktorých sú jednotlivé ciele napĺňané. V komerčnom 

marketingu majú ciele spoločností prevaţne krátkodobý, prípadne strednodobý charakter. 

V marketingu územia sú ciele stanovené zväčša ako dlhodobé. Ďalšie odlišnosti predstavujú 

osoby realizujúce marketingové činnosti, kde v klasickom marketingu komerčnej spoločnosti 
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sa na nich podieľajú marketingoví pracovníci spoločnosti a sú zamerané na menší počet 

segmentov. V oblasti marketingu miest tieto činnosti prináleţia orgánom verejnej správy 

a samosprávy, primátorom či starostom, obvodným a miestnym úradom a zastupiteľstvám. 

Počet segmentov, na ktoré sa marketing miest zameriava, je väčší. Ako zákazníci v ňom 

vystupujú všetky subjekty pôsobiace v regióne (obyvatelia, podnikatelia, investori, turisti, 

návštevníci, záujmové skupiny a pod.). Rozdiely sú viditeľné, samozrejme, aj v jednotlivých 

prvkoch marketingového mixu, či uţ ide o produkt, cenu, distribúciu alebo komunikáciu. 

V kontexte  mesta je základom vzájomná komunikácia, spätná väzba, transparentnosť 

a informovanosť.[6] 

 Marketingový mix miest a obcí 3.2

Mestá či obce samé o sebe predstavujú pre svojich "zákazníkov" veľmi zloţitý 

produkt, ktorý je tvorený súborom hmotných i nehmotných prvkov. Práve nehmotné prvky 

prevládajú, tzn. ide predovšetkým o sluţby. Povaha produktu je teda príčinou aplikácie 

sedemprvkového mixu sluţieb, rozšíreného o ôsmy prvok, partnerstvo, na mestá a obce. [8] 

Nie je to však jediný prístup k marketingovému mixu mesta. Rôzni autori sa rôznymi 

spôsobmi snaţili vytvoriť marketingový mix, ktorý by vyhovoval špecifikám municipalít. 

V prvej fáze to boli pokusy o aplikáciu klasického štvorprvkového mixu. Mix skladajúci sa zo 

4P však nepostačoval a neujal sa. Zloţitosť produktu bola príčinou rozšírenia beţných 4 

nástrojov marketingového mixu. V druhej fáze bola presadzovaná myšlienka aplikácie 

marketingového mixu sluţieb so 7 prvkami na prostredie miest. Autori Deffner a Metaxas  

však ešte rozšírili marketingový mix pre mesto o ďalší prvok, partnerstvo. Osemprvkový 

mix  uvádza vo svojej publikácii aj Janečková.  [10] 

Iný prístup ponúkli autori Ashworth a Voogd, ktorí definovali tzv. geografický 

marketingový mix, ktorý sa skladal z propagačných opatrení, priestorovo funkčných opatrení 

a finančných opatrení. Upravený marketingový mix ponúkol aj Philip Kotler. Jeho podoba 

marketingového mixu sa tieţ skladala len zo štyroch prvkov, ale odlišných od tých 

klasických. Konkrétne išlo o design, infraštruktúru, základné sluţby a atrakcie.  Autori 

Hubard a Hall zase popísali všeobecný podnikateľský model riadenia mesta. Tento model 

v ich pohľade nahradzoval marketingový mix a skladal sa zo 6 špecifických politík. Patrila tu 

reklama a propagácia, obnova materiálneho prostredia, verejné umenie a sochárstvo, veľké 

podujatia, kultúrna regenerácia a partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom.  [10]     
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            Produkt  

Janečková a Vastíková definujú [8, str. 60] produkt mesta alebo obce ako „všetko, čo 

mesto ponúka svojim obyvateľom, návštevníkom a investorom a čo slúţi na uspokojovanie 

ich individuálnych aj kolektívnych potrieb. V širšom poňatí je tak moţné povaţovať za 

výrobok mesta samotné mesto, tvorené materiálnym prostredím a všetkými subjektmi na 

území mesta pôsobiacimi.“ 

Pod pojmom produkt mesta alebo obce môţeme tieţ rozumieť mnoţstvo aktivít, ktoré 

môţe mesto alebo obec ponúkať do pozornosti, na získanie, prenájom, pouţívanie alebo 

spotrebu obyvateľom, návštevníkom, podnikateľom, potenciálnym investorom, čo môţe 

slúţiť na uspokojovanie ich individuálnych i kolektívnych potrieb a poţiadaviek. [6] 

Cena 

Cenový prvok v rámci marketingového mixu nemá veľký význam, a to z dôvodu, ţe 

mnohé sluţby poskytované mestom či obcou sú poskytované ako bezplatné. V skutočnosti sa 

ale nejedná o bezplatnosť v pravom slova zmysle. Sluţby mesta sú vţdy platené zo zdrojov 

pochádzajúcich z daní občanov alebo podnikov, prípadne zo systému povinného poistenia. 

Mestá a obce poskytujú produkty, ktorých cenu si môţu určiť, ale často však podlieha 

regulácii. Cenový prvok marketingového mixu tak nie je spravidla v právomoci poskytovateľa 

produktu. Pri stanovení marketingovej politiky mesta (obce) je preto potrebné klásť dôraz na 

iné prvky marketingového mixu. [6] 

Distribúcia 

Distribúcia má za úlohu, aby produkty a sluţby mesta boli k dispozícii na správnom 

mieste, v správnom čase a v správnom mnoţstve. V rámci riadenia distribučnej politiky 

samospráv je dôleţité zameranie sa na dostupnosť produktov a sluţieb ponúkaných mestom či 

obcou svojim cieľovým skupinám – občanom, podnikateľom, investorom, turistom. [6] 

Janečková a Vastíková [8] tvrdia, ţe pri posudzovaní kvality dostupnosti (distribúcie) 

má dôleţitú úlohu aj umiestnenie, prostredie, čas a vzdialenosť, ktorú treba prekonať na 

dosiahnutie spotreby produktu mesta či regiónu. 

Obr. 3.1: Marketingový mix 8P 

Zdroj: [spracované autorom] 

MARKETINGOVÝ MIX 8P 
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Marketingová komunikácia 

Významným a dôleţitým nástrojom mixu je marketingová komunikácia. Komunikácia 

v prostredí miest a obcí je nenahraditeľný nástroj pri akejkoľvek činnosti. Slúţi na 

poskytovanie informácií, získavanie spätnej väzby od občanov, turistov, podnikateľov či 

investorov, na prezentáciu a propagáciu mesta. Nástroje marketingovej komunikácie, 

komunikačný mix či jednotlivé kanály marketingovej komunikácie sú priblíţené 

v nasledujúcej kapitole.  

Materiálne prostredie 

Materiálne prostredie mesta tvorí príroda a okolie mesta, v ktorom mesto leţí, jeho 

celkové územné usporiadanie, architektúra a pod.. Pri bliţšom pohľade na prostredie mesta 

môţeme toto prostredie rozdeliť na dve kategórie. Základné prostredie predstavuje konkrétne 

hmotné prostredie, ktoré obklopuje zákazníka a pôsobí na jeho zmysly. Periférne prostredie 

dotvára dojem, ktorý si zákazník utvorí po vstupe do základného prostredia. [8] 

Ľudia 

Ľudia, tj. zákazníci a poskytovatelia sluţieb sú významným nástrojom 

marketingového mixu mesta. Vyplýva to z povahy produktu mesta, ktorý ako som uţ uviedol, 

predstavujú predovšetkým sluţby. Pri širšom pohľade na produkt, keď ako produkt je chápané 

samotné mesto či obec, sú všetky subjekty pôsobiace v meste zároveň producentmi aj 

spotrebiteľmi produktu. [8]  

Procesy 

Kaţdý produkt – sluţba poskytovaný mestom svojim zákazníkom je dodávaný 

prostredníctvom určitých procesov. Tieto procesy môţu byť poskytované priamo mestským 

úradom, organizáciou, ktorú na tento účel mesto zriadilo, alebo súkromnou organizáciou. 

Zákazníci by teda mali byť uspokojovaný nielen produktom – sluţbou, ale aj spôsobom, akým 

je sluţba poskytovaná. [8] 

Partnerstvo 

Partnerstvo sa stáva čoraz významnejším prvkom v marketingovom mixe mesta 

(obce). Partnerstvo znamená účasť súkromného aj verejného sektoru pri riadení obce 

a zároveň vytváranie sietí vzťahov s rôznymi subjektmi tvoriacimi a ovplyvňujúcimi produkt. 

Vytváraním partnerstva sa zaoberá predovšetkým marketing vzťahov. [8] 
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 Marketingová komunikácia miest a obcí 3.3

Podľa Jahodovej [13] jednotná teória marketingovej komunikácie neexistuje a ani 

nikdy existovať nebude. Napriek tomu niektorí autori sa pokúšajú o definíciu marketingovej 

komunikácie. John Egan [2] definuje marketingovú komunikáciu ako „prostriedok, ktorým 

dodávateľ tovaru, sluţieb, hodnôt alebo myšlienok  predstavuje svoju ponuku cieľovým 

skupinám s cieľom stimulovať dialóg vedúci k zvýšeniu predajov a zlepšeniu vzťahov.“ 

Komunikácia je bezpochyby nevyhnutná a dôleţitá činnosť a v prostredí miest a obcí 

sa toto tvrdenie ešte znásobuje. Úrady miestnej správy by mali byť neustále v kontakte 

a systematicky komunikovať so všetkými subjektmi na svojom území v záujme zabezpečenia 

informovanosti verejnosti. [6] 

Vzhľadom na vysoký stupeň heterogenity a diverzity miest ako veľmi špecifických 

územných jednotiek  nie je moţné stanoviť univerzálne pravidlá marketingovej komunikácie 

zaručujúce mestu úspech po ich aplikovaní. Napriek tomu existuje niekoľko zásad, ktoré by 

mali byť vţdy dodrţané. Tie by mohli byť zhrnuté do 3 rovín, obojstranná, vyváţená a etická. 

Spôsob, akým komunikujú mestá s verejnosťou stavia občanov do roly pasívnych 

pozorovateľov, bez moţností zasiahnuť a zúčastniť sa, alebo naopak do roly rovnocenných 

partnerov s moţnosťou aktívnej účasti. [6] 

3.3.1 Komunikačný mix miest a obcí 

Komunikačný mix je podsystémom mixu marketingového. Prostredníctvom 

komunikačného mixu sa marketingoví manaţéri snaţia pomocou optimálnej kombinácie 

rôznych nástrojov dosiahnuť marketingové ciele. [13] 

Přikrilová [13] rozdeľuje formy komunikácie, ktoré sú súčasťou komunikačného 

mixu, na osobné a neosobné. K osobnej forme komunikácie sa radí osobný predaj. Neosobná 

forma zahŕňa reklamu, podporu predaja, priamy marketing public relations a sponzoring. 

Kombináciu oboch foriem komunikácie predstavujú veľtrhy a výstavy.  

Pre marketing mesta a obce sú dôleţitými a základnými nástrojmi public relations, 

reklama a propagácia, event marketing, osobná komunikácia a samozrejme čoraz vo väčšej 

miere vyuţívanie internetu na komunikáciu a propagáciu, v menšej miere podpora predaja, či 

priamy marketing [6]. Práve z tohto dôvodu budú tieto nástroje bliţšie charakterizované 

v ďalšej časti tejto podkapitoly venovanej komunikačnému mixu miest a obcí. 
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Ako znázorňuje nasledujúci obrázok 3.2, komunikačný mix, ktorý je vhodný 

a optimalizovaný pre súčasné trendy, by mal spájať tradičné médiá a tradičné nástroje 

komunikácie s novými, populárnymi médiami, ako je internet. Ak chce mesto alebo aj podnik 

či firma optimalizovať svoj marketingový komunikačný mix, je potrebné vziať niečo z kaţdej 

z troch kategórií komunikácie a integrovať ich na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Takáto 

integrácia je nazývaná „media mix mash-up“. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [24, upravené autorom] 

Práve preto, ţe v súčasnosti je nevyhnutná integrácia tradičných a moderných 

komunikačných kanálov a nástrojov, obsahujú teoretické východiská tejto práce 

charakteristiku tradičných ako aj nových, internetových spôsobov marketingovej komunikácie 

medzi mestom a jeho cieľovými skupinami.    

Public Realtions 

Pre obce a mestá ide o najdôleţitejší a najviac pouţívaný nástroj komunikačného 

mixu. Výhodou PR sú nízke náklady na oslovenie pomerne širokej verejnosti.   

Eward L Bernays [7, s.78 ], jeden z otcov PR, definoval public relations takto: „Public 

relations znamenajú presne to, čo vyjadrujú, teda vzťahy organizácie, jednotlivca, myšlienok 

a  čohokoľvek týkajúceho sa danej verejnosti, na ktorej je závislá ich existencia.“ Od dôb otca 

PR prešli vzťahy s verejnosťou aj ich definície rôznymi zmenami, podstata je však rovnaká.  

Jane Johnston [9, s.7] definuje pojem public relations ako „rozvoj a riadenie etických stratégií 

prostredníctvom komunikácie na budovanie vzťahov so zainteresovanými stranami 

a verejnosťou.“  

Obr. 3.2: Optimalizovaný komunikačný mix 
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Public relations predstavujú pre mestá a obce systematickú činnosť, ktorej cieľom je 

vytvárať a upevňovať dôveru, porozumenie a dobré vzťahy organizácie s kľúčovými 

skupinami verejností. [3] 

Úlohou PR v mestách a obciach je sústavne komunikovať so všetkými cieľovými 

skupinami tak, aby sa v ich vedomí posilňovali pozícia a vnímanie mesta (obce). Cieľom 

pôsobenia PR je zvyšovanie prestíţe a informovanosti, prehlbovanie pozitívnych postojov 

a dosahovanie úspešných výsledkov vo všetkých oblastiach pôsobenia obce, mesta. So 

splnením tohto cieľa je spojené aj vytvorenie a udrţanie pozitívneho imidţu. Dobrý imidţ je 

veľmi dôleţitý a poskytuje komparatívnu výhodu, ktorá sa môţe prejaviť vo zvýšenom 

záujme o produkt mesta zo strany cieľových skupín. [6] 

V rámci public relations disponujú samosprávy mnoţstvom nástrojov. Ide napríklad 

o tlačové správy, tlačové konferencie, redakčné príspevky do novín a časopisov, vydávanie 

vlastných tlačovín, usporadúvanie prednášok, slávností, koncertov, športových akcií 

prispievajúcich k pozitívnemu vnímaniu miest. [6] 

Základom pre úspech akýchkoľvek reklamných aktivít, PR nevynímajúc, je znalosť 

cieľových skupín. V rámci PR ide o verejnosť, na ktorú pôsobí. Pre zlepšenie komunikácie je 

vhodné pouţiť rozdelenie podľa zainteresovaných skupín (stakeholders theory), kde za 

stakeholders sú povaţovaní všetci, ktorí priamo či nepriamo ovplyvňujú alebo sú 

ovplyvňovaní pôsobením firmy, v tomto prípade mesta či obce. Stakeholders je moţné 

rozčleniť na primárne a sekundárne.  

Interná verejnosť, primárni stakeholders,  je v prostredí mesta tvorená primátorom, 

jeho zástupcami, hlavným kontrolórom, prednostom, mestským zastupiteľstvom 

a zamestnancami mesta. Za externú verejnosť, sekundárny stakeholders, je povaţované 

obyvateľstvo, osoby dochádzajúce do mesta pravidelne za prácou a verejnými sluţbami, 

turisti, obchodníci, podnikatelia a investori. [8]   

Public relations teda predstavujú vhodný komunikačný nástroj, ktorého cieľom nie je 

ponúkať či predávať, ale informovať a obojstranne komunikovať. Prostredníctvom PR sú 

poskytované informácie, organizované akcie a podujatia, ktoré pomáhajú dotvárať 

a zlepšovať imidţ mesta v očiach verejností, a tak nepriamo ovplyvňovať verejnú mienku, 

postoje a dôveru verejnosti. [6] 

Formulácia a komunikácia imidţu mesta hrá v súčasnosti rozhodujúcu úlohu v rámci 

nielen komunikačného, ale aj celkového marketingového mixu mesta (obce). Okrem 
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materiálnej zloţky, teda budovania atraktívnych miestnych priestorov a ich obnovy, sa stala 

neoddeliteľnou súčasťou rozvoja miest a regiónov aj nemateriálna zloţka dopomáhajúca 

k budovaniu dobrého imidţu, identity a budovaniu značky mesta.  [1] 

Graham [22] rozlišuje medzi „dvoma mestami“, ktoré existujú paralelne a súčasne 

v očiach verejnosti. Ide o externé mesto, ktoré predstavujú jedna alebo dve známe budovy 

alebo orientačné body s výraznou identitou. Externé mesto teda predstavuje niečo materiálne, 

hmatateľné. Naproti tomu je mesto interné, tzv. city of mind – mesto mysle, ktoré je zamerané 

na sociálne začlenenie, ţivotný štýl, rôznorodosť a multikulturalizmus. V rámci interného 

mesta si vytvárame imidţ, vnímame identitu, značku a povesť mesta.  

Medzi týmito mestami existuje interakcia, ktorá je kľúčovým faktorom pre 

komunikáciu mesta. Táto interakcia je vlastne predstava mesta, ako si ju vytvorí kaţdý 

jednotlivec, ktorý príde do kontaktu s mestom. Je to imidţ mesta. [22] 

 Reklama a propagácia 

 Reklama je platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov 

alebo sluţieb, ktorú platí identifikovateľný sponzor. [12]  

Prostredníctvom hromadných mediálnych prostriedkov dokáţe reklama osloviť široký 

okruh verejností, zároveň je však vďaka neosobnému charakteru menej presvedčivá. Ide iba 

o jednosmernú formu komunikácie, ktorá je pomerne nákladná. [3] 

Reklama v regionálnom marketingu má svoje vyuţitie predovšetkým z hľadiska 

dlhodobého, pri prezentovaní mesta (obce) ako produktu alebo jeho čiastkových produktov, 

pri tvorbe a prezentovaní imidţu danej lokality. Môţe mať formu buď všeobecnej propagácie 

mesta (obce), alebo špeciálnej propagácie. Pre obe formy je dôleţité zvýraznenie charakteru, 

jedinečnosti, osobitosti a atraktívnosti lokality. [6] 

Dôleţitou súčasťou reklamy a propagácie je kvalitná dostupnosť, či uţ v zmysle 

jazykových mutácií podľa jednotlivých cieľových skupín, alebo v zmysle fyzického 

umiestnenia v cestovných kanceláriách, turistických a informačných centrách, hoteloch, 

penziónoch či na benzínových pumpách, letiskách atď.. [6] 

K tradičným propagačným materiálom patria pohľadnice, letáky, plagáty, prospekty, 

ponukové katalógy, kniţné publikácie, reklama v novinách a časopisoch, billboardy, mapy, 

broţúry, kalendáre, štúdie, videonahrávky [8]. V súčasnej modernej dobe, v ktorej vládnu 

elektronické komunikačné technológie, sa nevyhnutnou súčasťou propagácie stáva internet. 
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Internet výrazne pozmenil svet marketingu a nástrojov marketingovej komunikácie, a ako píše 

vo svojej knihe David Scott [14], staré pravidlá sú v online svete neefektívne a uţ neplatia.   

Kvalitne spracovaná interaktívna webová prezentácia mesta sa stáva nevyhnutnou 

súčasťou na prilákanie turistov či investorov do mesta, vyuţíva sa na komunikovanie 

a zdeľovanie informácií občanom, podnikateľom a poskytuje moţnosť dialógu. Ďalším 

fenoménom sa stávajú sociálne siete (facebook, youtube, twitter) či rôzne blogy, kde 

návštevníci daných lokalít zdieľajú s ostatnými uţívateľmi svoje záţitky a postrehy. 

Podľa adresátov reklamy a ich potrieb je potrebné orientovať aj reklamnú správu. Na 

potenciálnych turistov a návštevníkov, prípadne obyvateľov mesta pôsobí predovšetkým 

historický, kultúrny, rekreačno-športový, oddychovo-relaxačný charakter mesta (obce), 

moţnosti nákupov, zábavy, poznávania a pod.. Na potenciálnych podnikateľov a investorov 

zase zapôsobí reklama orientovaná na vzdelanostnú úroveň, politickú a ekonomickú stabilitu 

či dopravnú dostupnosť a kvalitu infraštruktúry danej lokality. [6] 

Event marketing 

Event marketing, alebo marketing udalostí, predstavuje zinscenovanie záţitkov, ich 

naplánovanie a samotnú organizáciu. Úlohou takýchto akcií je vyvolať psychické 

a emocionálne podnety, ktoré zlepšia a podporia image obce a jej produktov či sluţieb. [8] 

Prostredníctvom event marketingu pripravujú obce rôzne výnimočné udalosti a akcie 

spojené so záţitkami pre obyvateľov, návštevníkov či turistov. Tieto udalosti sú rozdeľované 

na neziskové akcie, komerčne orientované akcie a charitatívne akcie. [8] 

Medzi typické podujatia pod záštitou miest a obcí patria jarmoky, festivaly, športové 

aktivity, súťaţe, dni otvorených dverí, oslavy MDD, silvestrovské a novoročné oslavy, 

stavanie a váľanie mája, letné kiná a pod. [6] 

Sila event marketingu spočíva najmä v jedinečnosti a neopakovateľnosti. Na 

dosiahnutie týchto atribútov sú často vyuţívané multimediálne prostriedky vzbudzujúce 

emocionálne záţitky, čo pri súčasnej, informáciami presýtenej verejnosti ponúka moţnosť 

zaujať cieľové skupiny prostredníctvom emócii a záţitkov. Ďalšou výhodou event marketingu 

je moţnosť obohacovať a vzájomne integrovať klasické nástroje public relations netradičným 

a jedinečným spôsobom. Jedinečnými plusmi eventov je aktívne preţívanie a spoluvytváranie 

záţitkov samotnými účastníkmi a pri zaujímavom a dobre spracovanom evente prakticky 
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bezplatné presadenie sa do médií. Nevýhodou, ktorú eventy majú, sú vysoké finančné náklady 

a organizačná náročnosť. [13, 21] 

Medzi udalosti, ktoré by obec či mesto mohli usporiadať, patria tematicky zamerané 

konferencie či sympóziá, ktoré poskytujú moţnosť priameho a aktívneho dialógu  s cieľovými 

skupinami. V rámci sprievodného programu je vhodné zinscenovať kultúrno-spoločenský 

program. Ďalšie preferované akcie sú dni otvorených dverí, recepcie, plesy, ktoré umoţňujú 

komunikáciu v príjemnej a neformálnej atmosfére. [13] 

Osobná komunikácia 

Hasprová  tvrdí, ţe význam osobnej komunikácie spočíva najmä v kladení dôrazu na 

zodpovedný, profesionálny prístup všetkých pracovníkov mestských (obecných) úradov. [6] 

Osobnú komunikáciu moţno vymedziť ako personálnu formu trhovej komunikácie, 

ktorej cieľom je prenos informácií o ponuke mesta a získanie spätnej väzby. Efektívne 

funguje predovšetkým na základe osobných vzťahov, vytvárania a udrţiavania osobných 

kontaktov, priamo alebo sprostredkovane. Pri priamej komunikácii dochádza k priamemu 

kontaktu medzi pracovníkmi úradov a cieľovými skupinami, a tým je umoţnená aj spätná 

väzba. [6] 

Podpora predaja     

Definícia podpory predaja podľa Jahodovej [13, s. 145-146] znie: „Podpora predaja je 

súbor marketingových aktivít, ktoré priamo podporujú nákupné správanie spotrebiteľa, 

zvyšujú efektívnosť obchodných medzičlánkov či motivujú predajný personál.“ 

V súčasnosti nastávajú určité zmeny vo finančných výdajoch na jednotlivé formy 

marketingovej komunikácie a propagácie. Reklama uţ prestáva byť na čele komunikačného 

rozpočtu. Jej pozíciu preberá práve podpora predaja, na ktorú sa v súčasnosti vyčleňujú aţ 2/3 

rozpočtu firiem. [3] 

V marketingu miest a obcí predstavuje podpora predaja krátkodobý stimul a je veľmi 

často komunikovaná spolu s reklamou či osobnou komunikáciou. Vyuţitie podpory predaja 

v regionálnej sfére je však oveľa niţšie vo sfére komerčnej, a tak podpora predaja v oblasti 

propagácie miest a obcí je menej častá. Predovšetkým sa vyuţíva účasť na špecializovaných 

výstavách a veľtrhoch (napr. ITF Slovakia tour, GO Regiontour), prezentácia na obchodných 

zastupiteľstvách, za účasti odbornej verejnosti a novinárov, poskytovanie propagačných 
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a darčekových predmetov (tašky, kľúčenky, perá, USB kľúče), dočasné úľavy na dani, zľavy 

pre sociálne slabších občanov, podpora bývania a pod.. [6] 

Z klasických cenových nástrojov podpory predaja v podmienkach miest a obcí sa 

uplatňujú najmä cenové zľavy v podobe niţšieho nájomného v bytových a nebytových 

priestoroch. [6] 

Priamy marketing 

Zacielený, priamy (relačný) marketing vychádza z čo najpresnejšej segmentácie trhu, 

koncentrácie na presný segment a jasne deklarované optimálne pozície. V súčasnosti 

predstavuje veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu a perspektívnu podobu marketingovej 

komunikácie. [13] 

Direct marketing predstavuje interaktívny komunikačný systém vyuţívajúci jeden 

alebo viac komunikačných nástrojov k efektívnej (merateľnej) reakcii v ľubovoľnej lokalite. 

Zákazník nemusí chodiť na trh, naopak, ponuka príde za ním.  [3] 

Cieľové skupiny sú prostredníctvom priameho marketingu oslovované s pomerne 

nízkymi nákladmi. Základnými formami  direct marketingu vyuţívanými v mestskom 

marketingu sú osobný predaj, on-line marketing, špecializované kiosky a telemarketing. [6] 

 Online marketingová komunikácia miest a obcí  3.4

Po podkapitole venovanej tradičným „offline“ nástrojom marketingovej komunikácie 

vyuţívanej mestami nasleduje podkapitola venovaná marketingovej komunikácii, 

vyuţívajúcej internet ako prostriedok na komunikáciu s cieľovými skupinami a verejnosťou. 

Vzhľadom na to, ţe sa internet ako komunikačný kanál s mnoţstvom svojich nástrojov 

a moţností v súčasnosti uţ minimálne vyrovnal tradičným nástrojom komunikácie, je mu 

venovaná rovnako samostatná podkapitola ako tradičným médiám.    

Internet ako médium má pre oblasť marketingu a obchodu tak zásadný a celosvetový 

vplyv ako ţiadne iné. Zároveň je jeho rozvoj a rozširovanie rýchlejšie a väčšie ako je tomu 

u ktoréhokoľvek iného média. Celosvetová sieť počítačov, ako by mohol byť internet inak 

nazvaný, sa stala najvýznamnejšou komunikačnou platformou a neoddeliteľnou súčasťou 

aktivít firiem v rôznych odvetviach podnikania, štátnych a verejných inštitúcií, organizácií či 

jednotlivcov. [13] 
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Vyuţitie internetu je variabilné, môţeme na neho pozerať ako na komunikačnú 

platformu a zároveň ako na významné marketingové médium. Prednosťou internetu sú 

obrovská šírka obsahu a funkcií s moţnosťou rýchlej aktualizácie, celosvetové pôsobenie, 

multimediálny charakter, schopnosť veľmi presného zacielenia a individualizácie obsahu 

komunikácie, interaktívnosť a minimalizácia nákladov. [13] 

Internet v sebe spája výhody tradičných médií. Nie je ho moţné jednoznačne zaradiť 

k personálnym, ani k nepersonálnym komunikačným kanálom. Umoţňuje oslovovať 

spotrebiteľov individuálne a zároveň aj masovo. [6] 

3.4.1 Komunikačný mix na internete 

Marketingová komunikácia nadobúda na internete rôzne formy, ktoré sa líšia svojimi 

cieľmi, podľa ktorých sú volené nástroje vyuţívané na komunikáciu. Najčastejšie 

pouţívanými nástrojmi sú reklamné kampane, on-line PR, mikrostránky, virálny marketing, 

marketing na podporu komunít, buzz marketing advergaming, reklama vo vyhľadávačoch,  

on-line  spotrebiteľské súťaţe, e-mail marketing a affiliate marketing.  [13] 

Online public relations 

Pre naplnenie cieľov mesta, ktoré sú značne odlišné od cieľov súkromných 

komerčných spoločností, je najviac vyuţívaným a najvhodnejším nástrojom komunikácie na 

internete on-line PR. Práve z tohto dôvodu bude nasledujúci text venovaný tejto problematike.  

V súčasnosti je najčastejšie vyuţívanou PR aktivitou miest a obcí na internete vlastná 

webová prezentácia.. Podľa Horváthovej [6] je úlohou prezentácie mesta (obce) upozorniť na 

krásy jednotlivých miest z hľadiska cestovného ruchu, prostredníctvom textu a obrázkov 

poukázať na bohaté historické dedičstvo a podať uţitočné informácie pre potenciálneho 

návštevníka.  

Hlavné cieľové skupiny internetovej prezentácie mesta, obce, tvoria turisti, 

zaujímajúci sa o atraktivity mesta, investori, ktorí hľadajú vhodnú lokalitu na realizáciu 

svojich podnikateľských zámerov a občania, zaujímajúci sa o dianie v meste či o činnosť 

samosprávy. Internetové stránky mesta by mali byť integrované v jednej zastrešujúcej stránke, 

kde si jednotlivé segmenty zvolia obsah podľa svojich potrieb. [6] 

Podstránka venovaná cestovnému ruchu by mala obsahovať opisy mesta s dôrazom na 

atrakcie pre turistov (prírodné, kultúrno-historické, zaujímavosti a pod.), dostupnosť mesta 

(všetky spôsoby ako je moţné do mesta cestovať), prezentáciu mesta v obrazovej forme,  



Teoretické východiská marketingovej komunikácie municipalít 

Strana | 34  

 

tzn. fotografie, virtuálna prehliadka s komentárom, ponuku ubytovania,  ponuku zábavných, 

relaxačných, športových podujatí konaných v meste, zoznam reštaurácii, kín, divadiel, klubov 

a iných podnikov. Ďalej by mala obsahovať informácie a opis miestnych tradícií, folklóru 

a miest, kde je moţné sa s nimi stretnúť. [6] 

Významnú podpornú úlohu pri získavaní nových investorov do regiónu zohráva aj 

prezentácia mesta ako vhodného miesta pre zakladanie nových priemyselných parkov či 

podnikateľských zón. Internetová stránka určená pre potenciálnych investorov by mala 

predstavovať mesto, obec ako miesto vhodné na investovanie. Obsahová náplň by mala 

zahŕňať základnú ekonomickú charakteristiku mesta, zoznam významných podnikov 

a investorov uţ pôsobiacich v meste a ich vyjadrenia, prečo sa rozhodli práve pre dané mesto. 

Ďalej by mali byť uvedené súčasné moţnosti na investovanie, opis investorských príleţitostí 

spolu s mapami a fotografiami nehnuteľností, programy, ktoré zvýhodňujú investora v danej 

lokalite, vybavenosť mesta infraštruktúrou, charakteristiku pracovnej sily, demografické 

štatistiky, vzdelanosť obyvateľstva. Nevyhnutnými informáciami pre investorov sú 

informácie o dostupnosti mesta , aká je moţnosť napojenia na významné dopravné tepny a iné 

väčšie podnikateľské centrá. [6] 

Internetové stránky určené na komunikáciu s občanmi by mali poskytovať informácie 

o činnosti samosprávy a umoţniť získavanie názorov, nápadov a návrhov zo strany občanov. 

Sekcie venované občanom by mali obsahovať charakteristiku zastupiteľstva (zloţenie, 

činnosť, plán zasadnutí, pozvanie pre občanov), charakteristiku ostatných samosprávnych 

orgánov, organizačnú štruktúru úradov, návody, ako vypĺňať rôzne tlačivá, informácie 

o stránkových hodinách, znenia všeobecne záväzných nariadení, zoznam verejných súťaţí 

vyhlásených samosprávou, záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, záznamy o verejných 

hlasovaniach poslancov. Samozrejmosťou je uvedenie kontaktných údajov, telefónnych čísel 

a e-mailových adries. [6] 

Dôleţitým aspektom PR na internete  je spätný kontakt s uţívateľmi.  

Na zodpovedanie najčastejšie kladených otázok sa pouţíva sekcia zvaná FAQ (Frequently 

Asked Questions), kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky. PR aktivity na internete 

sú spravidla kombináciou klasických PR nástrojov aplikovaných v internetovom prostredí 

a aktivít uţívateľov. Internet je jedinečný v tom, ţe z uţívateľov (čitateľov) sa pomerne 

jednoducho môţu stať autori internetových textov, v ktorých hodnotia mesto a jeho činnosť. 

Je dokázané, ţe obsah vytvorený priamo uţívateľmi je dôveryhodnejší a lepšie prijímaný zo 

strany ostatných uţívateľov a ochotne šírený ďalej. [13] 
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3.4.2 Nové formy marketingovej komunikácie v prostredí Web 2.0 

Prostredie internetu so sebou prináša neustály vývoj a nové moţnosti komunikácie. Od 

roku 2004 sa spomína pojem Web 2.0. Tento koncept je zaloţený na uţívateľoch internetu, 

ktorí internet nielen vyuţívajú, ale sa aj spolupodieľajú na tvorbe obsahu jednotlivých 

stránok. Internet sa tak stáva komunikačným kanálom a zároveň aj platformou umoţňujúcou 

vznik a rozvoj nových foriem komunikácie. Medzi najčastejšie formy patria rôzne komunitné 

servery, systémy na zdieľanie informácii, blogy a pod.. [13]  

V súčasnosti nie sú v praxi všeobecne ustálené pojmy  na pomenovanie nových foriem 

komunikácie v prostredí internetu. Autori uvádzajú pojem social media, ktorý je obvykle 

pouţívaný ako zastrešujúci pojem pre všetky formáty Webu 2.0, vrátane sociálnych sietí. 

Ďalším pojmom je pojem consumer generated media, ktorého formy sú spravidla viac 

spotrebiteľsky zamerané. Do sociálnych médií, ktoré sú vhodné na propagáciu miest a obcí, 

môţeme zaradiť blogy, zdieľanie videí a fotografií, wiki systémy a sociálne siete.  

Vhodný priestor pre podporu PR aktivít mesta či obce môţe predstavovať blog. Blog 

je osobný denník zverejnený na internete, skladajúci sa z jednotlivých príspevkov venovaných 

určitej téme, zobrazovaných v obrátenom chronologickom poradí, tzn. ţe najnovší príspevok 

je zobrazovaný ako prvý. Blogy sú spravidla dielom jednej osoby, prípadne malej skupiny 

autorov. Blogy sa tieţ stali súčasťou významných a navštevovaných internetových serverov a 

zo strany ţurnalistov sú povaţované za nový druh média prinášajúce zaujímavé a nevšedné 

informácie. [13] 

Pravdepodobne najobľúbenejšou sluţbou v rámci Webu 2.0. je zdieľanie videí a 

fotografií, kde prostredníctvom špecializovaných serverov, z ktorých sú najznámejšie 

Youtube či webové galérie Picasa a Flicr. [13] 

Jedinečnými typmi stránok, ktoré umoţňujú upravovať internetové stránky prakticky 

komukoľvek, sú tzv. wikisystémy. Najznámejším príkladom takéhoto servera je Wikipédia, 

najrozšírenejšia internetová multilingválna encyklopédia na svete. Dobrovoľne píšuci autori 

napísali k 8.2.2012 celkovo viac ako 11 miliónov článkov a takmer kaţdý z týchto článkov 

môţe byť ďalej editovaný a vylepšený. [13] 

V internetovom prostredí vzniká mnoţstvo komunitných webových serverov, ktoré sú 

zamerané prioritne na vyhľadávanie a nadväzovanie kontaktov medzi uţívateľmi internetu 

navzájom. Ide o novodobý fenomén zvaný sociálne siete. Sociálne siete fungujú na princípe 

registrácie a vytvorenia vlastného profilu, ktorý si môţu obmedzene či neobmedzene 
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prehliadať ostatní uţívatelia podľa toho, či sa nachádzajú medzi vašimi “priateľmi”. Veľkou 

výhodou sociálnych sietí je ich jednoduché fungovanie, uţívateľská nenáročnosť, globálnosť 

a neustála časová dostupnosť. Pôvodne boli sociálne siete určené len na komunikáciu, 

postupne sa však počet funkcií rozširoval o zdieľanie fotografií, hudby, videí či hranie online 

hier. Počet ľudí registrovaných na sociálnych sieťach neustále rastie. [13, 17] 

Sociálne siete disponujú oproti iným webom istou výhodou z pohľadu príjemcu 

zdelení marketingovej komunikácie.  V prostredí sociálnych sietí, na rozdiel od klasických 

spôsobov internetovej reklamy, prebieha marketingová komunikácia s dopredu definovaným 

a popísaným príjemcom, čo umoţňuje zvyšovanie efektivity reklamnej kampane.  [17] 

Podľa serveru ţivé.sk je na najznámejšej celosvetovej sociálnej sieti Facebook.com 

registrovaných cca 1,64 milióna ľudí starších ako 13 rokov, z toho je 1,32 mil. starších ako 18 

rokov. Najväčším konkurentom v rámci Slovenska je lokálna sieť Pokec.sk. Tá má v počte 

registrovaných Slovákov ešte stále prevahu. Za posledných 12 mesiacov ju pouţilo viac ako 

2,8 mil. ľudí, pričom 80 % by mali tvoriť osoby staršie ako 18 rokov. [18] 

Sociálne siete priťahujú pozornosť nielen podnikateľských subjektov, ale aj samospráv 

snaţiacich sa nájsť nové spôsoby a moţnosti komunikácie s občanmi, turistami či investormi. 

Na svojich profiloch môţu mestá a obce okrem komunikácie vykonávať aj neformálny 

marketingový výskum, zbierať názory a podnety od občanov, zverejňovať rôzne novinky či 

aktualizácie svojich webových stránok.  

Priestor vytváraný sociálnymi sieťami je bezpochyby vhodný na aplikáciu vybraných 

nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnosť tejto komunikácie bude však dostatočná len 

vtedy, ak bude komunikácia aktívna a aktuálna. Aktuálnosť si vyţaduje ľudské a finančné 

zdroje, aby bola zachovaná systematickosť a komplexnosť poskytovaných informácií. 
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 Metodika zberu dát 4

Pre analýzu a následné vypracovanie návrhov a odporúčaní na zmeny v   

marketingovej komunikácii mesta je kľúčový práve marketingový výskum. Súčasťou 

výskumu, uskutočneného pre potreby tejto práce, bolo porovnanie komunikácie viacerých 

slovenských a zahraničných miest s komunikáciou mesta Čadca, podľa zvolených kritérií a vo 

vybraných kategóriách. Ďalšou časťou výskumu bolo vypracovanie a následné vyhodnotenie 

ankety uskutočnenej medzi obyvateľmi a návštevníkmi mesta Čadca, týkajúcej sa ich 

informovanosti o dianí v meste, zdrojov, odkiaľ získavajú informácie a pod.. Vzhľadom na to, 

ţe sa funkcie a vyuţívanie internetu veľmi rýchlo rozvíjajú, ţe vyuţívanie internetu výrazne 

zasahuje do marketingových aktivít všetkých organizácií a ţe sa internet stáva najviac 

vyuţívaným kanálom či nástrojom marketingovej komunikácie, bol výskum  viac zameraný 

na online komunikáciu miest. 

 Prípravná fáza 4.1

Prípravná fáza výskumu bola zameraná na určenie problému a cieľov výskumu, 

určenie hypotéz, plánu samotného výskumu, ktorý zahŕňa určenie vyuţívaných metód, výber 

respondentov, popis nástrojov a vyuţívaných analýz, časového harmonogramu a rozpočtu 

výskumu.  

Určenie problému 

Mesto Čadca sa snaţí o skvalitnenie komunikácie v oblastiach mesto – občan, mesto – 

návštevníci mesta či medzi mestom a potenciálnymi investormi. Na efektívne naplnenie tejto 

snahy bolo potrebné zistiť nedostatky v komunikácii, názory občanov a návštevníkov na to, 

ako sú informovaní, spokojní s komunikáciou zo strany mesta a pod. Ďalej bolo dôleţité 

zistiť, ako je na tom mesto v oblasti marketingovej komunikácie v porovnaní s inými, 

podobne veľkými mestami. Za týmto účelom bol vypracovaný výskum venovaný danej 

problematike. 

Ciele výskumu 

Celkovým, hlavným, cieľom výskumu bolo zistenie nedostatkov v marketingovej 

komunikácii mesta Čadca smerom k obyvateľstvu a návštevníkom a navrhnúť zlepšenia. 

Na dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné naplniť dva ďalšie čiastkové ciele. Prvý 

z čiastkových cieľov bolo porovnanie marketingovej komunikácie a zistenie rozdielov 
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 v komunikačných nástrojoch a kanáloch, so zameraním sa na online komunikáciu, ktoré 

vybrané mestá vyuţívajú na komunikáciu s obyvateľstvom či návštevníkmi. 

Druhý z čiastkových cieľov vyplýval z ankety určenej pre obyvateľov a osoby 

pravidelne dochádzajúce do mesta. Cieľom bolo zistiť, či sú respondenti  dostatočne 

informovaní o dianí v meste, aké informačné zdroje preferujú, či sú spokojní s komunikáciou 

zo strany mesta k obyvateľom a návštevníkom a či navštevujú oficiálnu webovú stránku 

www.mestocadca.sk . 

 

Typy zhromaţďovaných údajov a spôsob ich získania 

Pri získavaní informácií a dát boli vyuţité primárne aj sekundárne údaje. Sekundárne 

údaje boli získané z oficiálnych webových prezentácií vybraných miest, výročných správ, 

z dostupnej literatúry a z rôznych štatistík dostupných na internete. Údaje, ktoré neboli 

dostupné z uvedených zdrojov a boli potrebné na vyplnenie hodnotiaceho formulára 

(hodnotiaci formulár je uvedený v Prílohe č. 4), boli dodatočne získané prostredníctvom 

dotazovania, konkrétne formou telefonického rozhovoru alebo zaslaného e-mailu so 

ţiadosťou o dané informácie.  

Výhodou takéhoto spôsobu zberu údajov a informácií je, ţe za pomerne krátky čas 

a pri nízkych nákladoch bolo moţné zistiť veľké mnoţstvo údajov z rôznych oblastí 

komunikácie pomerne veľkého počtu miest. Ďalšou výhodou bolo, ţe išlo o faktografické 

údaje neovplyvnené subjektívnymi názormi respondenta či pýtajúceho sa. 

Nevýhodou môţe byť nejasný pôvod a aktuálnosť informácií či nedostatočné 

mnoţstvo zverejnených informácií z určitej skúmanej oblasti.  

Primárne dáta boli získané prostredníctvom osobného dotazovania, konkrétne formou 

ankety. Výhodou ankety je väčšia ochota respondentov odpovedať na menší počet 

jednoduchých otázok. Naopak, nevýhodou je jej nereprezentatívnosť. 

Výber porovnávaných miest a výber respondentov 

Vybrané mestá boli zvolené na základe stanovených kritérií. Tieto kritériá boli 

vybrané tak, aby zabezpečili dostatočnú porovnateľnosť, ale zároveň aj rozmanitosť 

získaných údajov. Určujúcim kritériom bol teda počet obyvateľov daného mesta. Počet 

obyvateľov vybraných miest by sa mal pohybovať v intervale +/- 5000 obyvateľov k počtu 

obyvateľov mesta Čadca. Toto kritérium bolo platné pre všetky vybrané mestá.  Ďalším 
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kritériom bolo, aby mestá mali štatút okresných miest a aby bolo zastúpených všetkých 8 

krajov Slovenska. Tieto 2 kritériá samozrejme platili len pre mestá z územia SR. Vybrané boli 

nasledujúce mestá: Čadca, Ruţomberok, Piešťany, Topoľčany, Rimavská Sobota, 

Partizánske, Trebišov, Brezno, Pezinok, Snina (pre mapu vybraných miest pozri prílohu č. 5).  

Mestá Ţywiec (POL) a Valašské Meziříčí (CZE) boli vybrané na základe toho, ţe ide 

o partnerské mestá Čadce, ktoré zároveň spĺňajú podmienku o počte obyvateľov. Posledným 

vybraným mestom bolo rakúske mesto Wolfsberg. Dôvodom výberu bolo, ţe Rakúsko je 

v oblasti cestovného ruchu, rozvoja a propagácie miest určite ďalej ako Slovensko, Česká 

republika či Poľsko, takţe porovnanie by mohlo byť zaujímavé a uţitočné. Práve Wolfsberg 

bol zvolený na základe toho, ţe má pribliţne rovnaký počet obyvateľov ako Čadca, podobnú 

nadmorskú výšku a prírodné prostredie, kde leţí. 

Základným súborom boli osoby staršie 18 rokov. Výberovým súborom bolo 

minimálne 200 respondentov, ktorí sa v čase výskumu nachádzali v meste Čadca. Prvou 

podmienkou bolo, ţe mohlo ísť len o obyvateľov mesta alebo o osoby denne dochádzajúce do 

mesta. Druhou podmienkou bol vek minimálne 18 rokov. Táto podmienka bola zvolená na 

základe tematiky výskumu, kde sa predpokladalo, ţe osoby mladšie, ako bola stanovená 

hranica, sa o danú problematiku ešte aktívne nezaujímajú. Prvá podmienka, teda ţe ide 

o miestneho obyvateľa alebo osobu pravidelne dochádzajúcu do mesta bola určená preto, lebo 

odpovede turistov či rôznych nepravidelných návštevníkov na otázky ankety by neboli 

relevantné, pretoţe anketa bola koncipovaná skôr pre osoby znalé miestnych pomerov. Pri 

výbere respondentov boli vyuţité techniky vhodného úsudku a vhodnej príleţitosti. V praxi to 

znamenalo, ţe zber dát prebiehal na frekventovaných miestach (hlavná ulica, pred MsÚ, 

a pod. a respondenti boli vyberaný na základe úsudku pýtajúceho sa). Výhodou takéhoto 

výberu je to, ţe výber je plne v kompetencii pýtajúceho sa, rýchlosť zberu dát či niţšia časová 

náročnosť. Nevýhodou je nereprezentatívnosť výberovej vzorky.   

Nástroje výskumu 

Na vykonanie výskumu boli pouţité dva nástroje. Pri analyzovaní sekundárnych dát 

o jednotlivých mestách bol pouţitý hodnotiaci, príp. porovnávací formulár. Skladá sa z troch 

základných častí, a to všeobecné informácie, tradičná marketingová komunikácia a online 

marketingová komunikácia. Časť „všeobecné informácie“ obsahuje základné informácie 

o meste, jeho rozpočet a podiel výdajov z rozpočtu na marketing a propagáciu. Druhá časť 

venovaná marketingovej komunikácii pozostávala z kategórií public relations a eventy, 
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reklama a propagácia, osobná komunikácia a podpora predaja. Práve tieto nástroje 

marketingovej komunikácie boli zvolené na základe toho, ţe sa jedná o nástroje, ktoré sú 

mestami a obcami najviac vyuţívané pri ich marketingových činnostiach a 

marketingovej komunikácii. Poslednú z troch hlavných častí tvorí marketingová komunikácia 

miest a obcí na internete, online. Táto časť sa zaoberala predovšetkým oficiálnymi webovými 

prezentáciami jednotlivých miest (ich zoznam a náhľady sú uvedené v prílohe č. 6) a sa 

skladá celkovo z 10 kategórií: povinne zverejňované informácie, odporúčané informácie pre 

občanov, turistov a investorov, uţitočné odkazy a funkcie, navigácia na stránkach, grafika 

www stránok, technické testy (kompatibilita na mobilných zariadeniach, zobrazovanie 

v rôznych webových prehliadačoch), uţívateľské testy (pozícia vo vyhľadávaní, test reakcie 

na ţiadosť o informácie – mystery e-mail) a ostatné vyuţívané webové sluţby (zamerané 

predovšetkým na sociálne siete). Tieto kategórie boli navolené tak, aby zanalyzovali oficiálne 

webstránky najmä po obsahovej a funkčnej stránke, v menšej miere po stránke grafickej 

a navigačnej. Mystery e-mail bol vykonaný preto, aby sa zistilo, ako jednotlivé mestá 

odpovedajú/neodpovedajú na otázky a ţiadosti občanov prostredníctvom elektronickej pošty. 

Porovnávanie a hodnotenie miest bolo zaloţené na získavaní bodov za splnenie kritérií 

v jednotlivých kategóriách.  Na záver bol porovnávaný celkový počet získaných bodov, či 

počet bodov získaný v jednotlivých kategóriách a na základe toho bolo utvorené poradie 

miest. Celý formulár aj s bodovým kľúčom, spôsobom stanovenia váh kritérií, vysvetleniami 

podmienok splnenia daného kritéria a textom mystery e-mailu  je uvedený v prílohe č. 4. 

Primárne dáta, ako uţ bolo spomenuté, boli získavané prostredníctvom ankety, ktorá 

pozostávala z 10 otázok, 7 vecných a 3 identifikačných . Anketa bola zameraná na zisťovanie, 

aký typ informácií respondentov zaujíma, aké zdroje najčastejšie vyuţívajú, ktorým zdrojom 

dôverujú a či navštevujú oficiálne internetové stránky mesta Čadca. Dôvod takto koncipovať 

anketu bolo teda zistenie, aké komunikačné kanály sú najvhodnejšie pre komunikáciu mesta 

s občanmi, aby bola komunikácia efektívna. Podoba ankety je uvedená v prílohe č. 7.  

Spôsob spracovania a analýzy primárnych dát 

Primárne dáta získané anketou boli prevedené do elektronickej podoby 

prostredníctvom tabuľkového editora MS Excel. Po prekontrolovaní správnosti prevedenia dát 

do dátovej matice boli dáta následne analyzované prostredníctvom programu SPSS 18. Na 

analýzu dát boli pouţité jednotlivé štatistiky, ktoré boli zvolené tak, aby vhodne analyzovali 

získané dáta vzhľadom na cieľ výskumu. Išlo napríklad o rôzne popisné štatistiky a triedenia 
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Činnosť/obdobie
5 týţ. 

/2012

6 týţ. 

/2012

7 týţ. 

/2012

8 týţ. 

/2012

9 týţ. 

/2012

10 týţ. 

/2012

11 týţ. 

/2012

12 týţ. 

/2012

13 týţ. 

/2012

Určenie problému a stanovenie cieľov

Plán výskumu

Pilotáţ

Zber dát

Spracovanie dát

Analýza dát

Vypracovanie návrhov a odporúčaní

Zhotovenie hodnotiaceho formulára a ankety

Poloţka

Tlač anketových lístkov

Občerstvenie

Ostatné náklady (telefón a pod.)

Celkom

Suma (v €)

35

5

20

10

prvého a druhého stupňa podľa pohlavia, vekových kategórií a podľa toho, či ide o miestneho 

obyvateľa alebo osobu pravidelne dochádzajúcu do mesta.  

Rozpočet výskumu 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady výskumu. sumy sú zaokrúhlené na celé 

eurá. Vzhľadom na to, ţe zber dát aj ich analýza bola prevedená svojpomocne, rozpočet 

obsahuje pomerne málo poloţiek. 

                         Tab. 4.1: Rozpočet výskumu 

 

 

 

 

Časový harmonogram výskumu 

V tabuľke 4.2 je zobrazený časový harmonogram výskumu. Činnosti sú rozdelené po 

jednotlivých týţdňoch podľa toho, ako prebiehali. Časovo najnáročnejšou časťou výskumu 

bol zber a spracovanie dát. 

Tab. 4.2: Časový harmonogram výskumu 

 

 

 Realizačná fáza výskumu 4.2

Realizačná fáza výskumu začala kontrolu nástrojov výskumu a  prevedením  pilotáţe. 

Respondentmi pilotáţe boli rodinný príslušníci alebo  priatelia, hodnotiaci formulár bol 

vyskúšaný na meste Ţilina. Nedostatky a chyby zistené v rámci pilotáţe boli opravené 

a výskum mohol prebehnúť. 
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abs. v %

muži 105 48%

ženy 115 52%

Celkom 220 100%

18-24 60 27%

25-34 54 25%

35-44 44 20%

45-54 42 19%

55+ 20 9%

Celkom 220 100%

miestny obyvateľ 151 69%

prav. dochádzajúci do mesta 69 31%

Celkom 220 100%

pohlavie

vekové 

kategórie

bydlisko

Samotný zber dát bol vykonaný v rozmedzí od 1.3. do 6.3. 2012 v uliciach mesta 

Čadca. Plán bol získať odpovede aspoň 200 respondentov, bez presných kvót, ale bola snaha 

o zastúpenie všetkých vekových skupín, čo sa týka muţov a ţien, respondenti boli vyberaní 

tak, aby pomer muţov a ţien bol pribliţne rovnaký. Konečný počet respondentov bol 220. 

Získavanie údajov o jednotlivých mestách prebehlo v rovnakom termíne a v dôsledku 

nedostupnosti informácií boli v rámci druhej časti hodnotiaceho formulára, marketingovej 

komunikácii miest,  vynechané zahraničné mestá.   

Údaje z hodnotiaceho formulára boli spracované pomocou tabuľkového editora MS 

Excel. Následne boli vytvorené rôzne tabuľky, štatistiky a grafy. 

Dáta získané z ankety boli spracované pomocou štatistického programu SPSS 18, boli 

pouţité základné štatistiky, početnosti a triedenia druhého stupňa. Výsledky boli následne 

analyzované a komentované. 

 

4.2.1 Charakteristika respondentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na anketu odpovedalo celkovo 220 respondentov starších ako 18 rokov. Ich zloţenie, 

v absolútnom aj relatívnom vyjadrení, podľa vybraných identifikačných znakov je moţné 

vidieť v tabuľke 4.3.  

Tab.. 4.3: Rozdelenie respondentov podľa identifikačných znakov  
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 Analýza marketingovej komunikácie mesta 5

Kapitola analýza marketingovej komunikácie mesta je venovaná analýze a prezentácii 

výsledkov uskutočneného výskumu. Obsahuje dve hlavné podkapitoly. Prvá podkapitola sa 

týka analýzy výsledkov vyplývajúcich z hodnotiaceho formulára, druhá je zameraná na 

vyhodnotenie ankety. 

 Analýza hodnotiaceho formulára 5.1

V rámci hodnotiaceho formulára, prostredníctvom ktorého boli porovnávané vybrané 

mestá, boli hodnotené dve hlavné kategórie, a to tradičná marketingová komunikácia miest 

a jej nástroje a marketingová komunikácia miest v online prostredí. Keďţe je v tejto práci 

venovaný pomerne veľký priestor internetu a oficiálnym webovým stránkam miest, je pre 

lepšiu prehľadnosť hodnotiaci formulár rozdelený na časť venovanú práve online komunikácii 

a oficiálnym stránkam miest, a na časť venovanú tradičným nástrojom marketingovej 

komunikácie. Takéto striktné delenie však nie je vţdy vhodné, preto sa v niektorých 

kategóriách tieto časti prelínajú. V rámci tejto podkapitoly sú najskôr analyzované tradičné 

nástroje marketingovej komunikácie, potom nasleduje analýza oficiálnych webových stránok 

miest a ďalších nástrojov komunikácie miest na internete. Kompletný vyplnený hodnotiaci 

formulár je uvedený v prílohe č. 10, tab. 21 aţ 23.  

5.1.1 Marketingová komunikácia miest 

V tejto kategórii boli hodnotené tradičné nástroje marketingovej komunikácie, ako sú 

public relations a usporadúvanie eventov, reklama a propagácia miest, osobná komunikácia 

a podpora predaja. Boli hodnotené len slovenské mestá, a to z dôvodu nedostupnosti 

informácií o skúmaných kritériách zo zahraničných miest. Ak mesto spĺňalo  podmienky 

jednotlivých kritérií hodnotiaceho formulára, bol mu pridelený 1 bod. Jednotlivým kritériám 

formulára bola podľa ich dôleţitosti udelená váha v intervale 1 aţ 3, kde 3 predstavovala 

najväčšiu dôleţitosť. Princíp udeľovania váh je uvedený v prílohe č. 4, tab. 8.  

Public relations a eventy 

V tejto kategórii mohli mestá získať maximálne 50 bodov. Najlepšie dopadlo mesto 

Pezinok so ziskom 42 bodov.  Mesto s najniţším počtom bodov bolo Partizánske, so ziskom 

len 20 bodov. Priemerný bodový zisk miest je 32,9 bodu, čo znamená, ţe Čadca dosiahla 

nadpriemerný výsledok a so ziskom 37 bodov je v poradí štvrtá medzi mestami. 
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Kritériá s najväčšou váhou

Č
a

d
ca

P
ez

in
o

k

P
ie

šť
a

n
y

P
a

rt
iz

á
n

sk
e

T
o

p
o

ľ
ča

n
y

B
re

zn
o

R
im

. 
S

o
b

o
ta

R
u

žo
m

b
er

o
k

T
re

b
iš

o
v

S
n

in
a

Vlastné oddelenie vzťahov s verejnosťou splnené

Tlačový hovorca mesta nesplnené

Mestské noviny 

Mestská TV

Usporiadávanie spoločenských akcií

Usporiadávanie športových akcií

Vypracovaný jednotný vizuálny štýl

Partnerské mestá v zahraničí

V nasledujúcom grafe je  zobrazené vyhodnotenie  počtu získaných bodov v rámci 

public relations a eventov. Hodnotených bolo celkovo 26 kritérií (pozri príloha č. 4, tab. 3). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje ako jednotlivé mestá splnili kritériá, ktoré mali 

najvyššiu váhu (váha = 3) v rámci kategórie PR. To, ako mestá plnili kritériá s váhou jeden 

a dva, je uvedené v Prílohe č. 10, tab. 22. 

   

 

 

 

 

 

Z tabuľky je moţné pozorovať, ţe ţiadne mesto nesplnilo všetky najdôleţitejšie 

kritériá v rámci PR a usporadúvania eventov. Najlepšie dopadli mestá Čadca, Pezinok 

a Ruţomberok, ktoré nespĺňajú len po jednom kritériu. Najmenej z kritérií s najvyššou váhou 

spĺňa mesto Partizánske.  

Kritériom, ktoré splnilo najmenej miest bolo vlastné oddelenie PR na mestskom úrade 

(iba mesto Čadca). Dôvod, prečo toto dôleţité kritérium spĺňa iba jedno mesto je 

pravdepodobne v tom, ţe takéto oddelenia na komunikáciu s verejnosťou a médiami povaţujú 

vedenia miest za finančne nákladnú záleţitosť a vo väčšine prípadov zastupuje takéto 

oddelenie tlačový hovorca alebo nejaký zamestnanec mestského úradu. Ďalší významný 

prvok public relations, vypracovaný jednotný vizuálny a logo určené na marketingové aktivity 

Obr. 5.1: Public relations a eventy 

Tab. 5.1: Kritériá PR s najvyššou váhou 

váha = 3 
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Reklama a propagácia 
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Propagačné materiály (letáky, pohľadnice) splnené

Propagačné materiály v cudzom jazyku nesplnené

Propagačné materiály dostupné online

Reklamné video propagujúce mesto ako destináciu 

cestovného ruchu (v TV alebo na internete)

a zvýraznenie identity mesta, majú len mestá Pezinok a Ruţomberok. Dôvod, prečo je tomu 

tak, je podobný ako u predchádzajúceho kritéria. Mestá nie sú ochotné vynakladať finančné 

prostriedky na poloţky, o dôleţitosti ktorých pochybujú. Aj keď v tomto prípade ide o zlý 

názor, pretoţe jednotný vizuálny štýl je veľmi dôleţitý prvok pri vytváranie imidţu miest.       

Naopak kritériá usporadúvanie spoločenských a športových splnili všetky mestá. 

Tento výsledok vychádza z toho, ţe podobné akcie sú veľmi populárne u obyvateľov, v 

mestách sa uţ tradične konajú a v súčasnej dobe sa čoraz viac vyuţívajú ako PR mesta.  

Tlačového hovorcu majú v piatich mestách (Čadca, Pezinok, Piešťany, Ruţomberok a 

Snina). Ďalej mestá zväčša disponovali mestskými novinami, televíziou, ktoré sú dostupné 

zdarma, sú dostupné aj na internetových stránkach mesta alebo majú vlastnú internetovú 

stránku. Všetky mestá v rámci propagácie a vzťahov s verejnosťou vydávajú rôzne 

neperiodické publikácie. Takmer všetky mestá majú partnerské mestá v zahraničí. Ako jediné 

má mesto Topoľčany partnerské mestá aj v rámci SR, naopak mesto Partizánske ako jediné 

nemá ţiadne partnerské mesto ani na Slovensku ani v zahraničí. 

Mesto Čadca síce splnilo 7 z 8 najdôleţitejších kritérií, ale od vyššieho bodového 

zisku delilo Čadcu najmä to, ţe mesto v súčasnosti nemá vypracovaný vlastný jednotný 

vizuálny štýl, nemá logo, ktoré by mohlo byť základom práve pre vizuálny štýl 

mesta, nevydáva výročné správy, a ţe nemá ţiadne partnerské mesto zo Slovenska. 

Reklama a propagácia 

Reklama a propagácia mesta spočívala v hodnotení, či mesto disponuje propagačnými 

materiálmi (letáky, pohľadnice a pod.), či sú tieto materiály vyhotovené aj v iných jazykoch a 

či sú dostupné online na oficiálnych stránkach mesta na stiahnutie. Posledným hodnoteným 

kritériom bolo, či mesto disponuje reklamným propagačným videom, ktoré mesto predstavuje 

ako destináciu cestovného ruchu. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, čím ktoré mestá 

disponujú a čím naopak nie. 

Tab. 5.2: Reklama a propagácia 
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Mesto Piešťany ako jediné splnilo všetky kritériá. Ako jediné mesto disponuje 

reklamným videom propagujúcim mesto ako destináciu cestovného ruchu. To, ţe práve 

Piešťany splnili všetky kritériá, je do určitej miery ovplyvnené tým, ţe ide o jedno 

z najznámejších kúpeľných miest a destinácií cestovného ruchu Slovenska.  

Z ostatných miest len mesto Snina má na svojej internetovej stránke dostupné 

propagačné materiály voľne dostupné na stiahnutie. 

Mesto Čadca splnilo len jedno kritérium, a to propagačné materiály. Tento výsledok je 

spôsobený pravdepodobne tým, ţe Čadca nie je typickou dovolenkovou destináciou 

a cestovný ruch v meste nie je na vysokej úrovni. To sa odráţa aj na reklame a propagácii. 

Región Čadce navštevuje málo zahraničných turistov (vynímajúc Českú republiku a Poľsko). 

Napriek tomu by však dostupnosť materiálov online a v cudzom jazyku (napr. poľština) mala 

byť samozrejmosťou.   

Osobná komunikácia 

Osobná komunikácia bola ďalším hodnoteným nástrojom marketingovej komunikácie 

miest. V rámci tejto kategórie boli hodnotené kritériá „stretnutia občanov s primátorom, 

informačné centrum, kancelária prvého kontaktu či počet stránkových dní mestského úradu. 

Za osobnú komunikáciu mohli mestá získať maximálny počet 14 bodov. V nasledujúcom 

grafe je uvedené, ako jednotlivé mestá dopadli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Čadca dosiahlo takmer maximálny počet bodov a obstálo najlepšie. Body 

nezískalo len za to, ţe informačné centrum nie je celoročne otvorené aj cez víkend. Ostatné 

kritériá boli splnené. 

Obr. 5.2: Osobná komunikácia 
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Osobná komunikácia
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Stretnutia s primátorom splnené (váha = 3)

Informačné centrum splnené (váha = 2)

Otvorené každý pracovný deň splnené (váha = 1)

Otvorené cez víkend nesplnené

Prevádzková doba/týždeň

Kancelária prvého kontaktu

Stránkove dni MÚ

Podpora predaja 
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Prezentácia mesta na výstavach a veľtrhoch splnené

Cenové zvýhodnňovanie nájmu mestských bytov nesplnené

Mestské pozemky pre investorov 

Najmenej bodov dosiahlo mesto Topoľčany, konkrétne 4 body. Topoľčany nemajú na 

svojom mestskom úrade kanceláriu prvého kontaktu, stránkové dni na mestskom úrade sú len 

tri a primátor vo svojom programe nemá naplánované pravidelné stretnutia s občanmi mesta.  

Bodový priemer je na úrovni 8 bodov, z toho vyplýva, okrem Čadce ešte ďalšie štyri 

mestá dosiahli nadpriemerné výsledky, ostatné mestá dopadli podpriemerne. 

V Tab. 5.3 sú uvedené jednotlivé kritériá podľa toho, ako boli splnené v rámci miest. 

 

 

 

 

 

 

Podpora predaja 

Poslednou hodnotenou kategóriou v rámci marketingovej komunikácie miest bola 

podpora predaja. V podpore predaja bolo sledované, či sa mestá zúčastňujú na výstavách 

a veľtrhoch ITF Slovakia tour alebo GO regiontour, ďalej či poskytujú cenové zvýhodňovanie 

nájmov mestských bytov (napr. pre mladé rodiny) a či verejne ponúkajú mestské pozemky pre 

investorov. Všetky kritériá mali váhu rovnú 3. 

Jediné mesto Topoľčany dosiahlo viac ako 3 z 9 moţných bodov. Ostatné mestá 

získali 3 body, 0 bodov získalo mesto Partizánske. Za cenové zvýhodnenie nájmu mestských 

bytov nezískalo body ani jedno mesto. 

Nasledovná tabuľka ukazuje, ktoré mestá vyuţívajú jednotlivé formy podpory predaja 

skúmané v rámci hodnotiaceho formulára. 

 

  

Tab. 5.3: Osobná komunikácia 

Tab. 5.4: Podpora predaja 
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Celkové hodnotenie 

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako jednotlivé mestá dopadli v celkovom bodovom 

hodnotení v rámci kategórie „marketingová komunikácia miest“. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je moţné z obrázku vidieť, najlepšie dopadlo mesto Pezinok, ktoré získalo 60 

bodov z celkovo 80 moţných, čo predstavuje úspešnosť 75 %. Naopak najhoršie dopadlo 

mesto Partizánske so ziskom len 27 bodov (úspešnosť 33,75 %). 

Mesto Čadca so ziskom 55 bodov (úspešnosť 68,75 %) patrilo medzi najlepšie 

hodnotené, v celkovom poradí bolo druhé. 

Všetky mestá, okrem Partizánskeho, získali nadpolovičnú väčšinu bodov, čo môţe byť 

hodnotené ako pozitívum v rámci marketingovej komunikácie miest na Slovensku. Priemerná 

bodová hodnota je na úrovni 46,9 bodu (úspešnosť 58,63 %), čo znamená, ţe mesto Čadca 

výrazne prekročilo bodový priemer skúmaných miest. 

Mesto Čadca zaostalo za prvým Pezinkom len minimálne, rozdiel 5 bodov predstavuje 

napríklad to, ţe mesto Pezinok má vypracovaný jednotný vizuálny štýl a logo ktoré 

predstavujú 5 bodov. Čadca získala tak vysoký počet bodov najmä vďaka dobre zvládnutej 

osobnej komunikácii a PR, kde bola vysoko nad priemerom ostatných miest. Bodové straty 

mesto Čadca zaznamenalo najmä v reklame a podpore predaja, ale keďţe v týchto kategóriách 

bolo moţné získať len málo bodov, na celkovom výsledku sa to aţ tak neprejavilo.  

Najhoršie mesto, Partizánske, malo nízky bodový zisk predovšetkým preto, ţe 

prakticky v kaţdej kategórii dopadlo podpriemerne, v ţiadnej kategórií nedosiahlo výraznejší  

bodový zisk. Z kritérií s najvyššou váhou splnilo Partizánske len 3 kritériá, čo sa tieţ 

podpísalo pod nízky bodový zisk v konečnom účtovaní marketingovej komunikácie  

Obr. 5.3: Celkové hodnotenie marketingovej komunikácie miest 



Analýza marketingovej komunikácie mesta 

Strana | 49  

 

5.1.2 Marketingová komunikácia miest online 

V kategórii online prezentácie miest bola hodnotená predovšetkým oficiálna webová 

stránka vybraných miest (pozri príloha č. 4, tab. 5 aţ 7), tentoraz uţ vrátane troch 

zahraničných miest Ţywiec, Wolfsberg a Valašské Meziříčí. Hodnotené boli rôzne kategórie 

ako povinne zverejňované informácie, odporúčané informácie pre občanov mesta, turistov 

a investorov. Ďalej boli hodnotené uţitočné odkazy a funkcie, ktoré by jednotlivé weby mali 

obsahovať, grafické prevedenie a navigácia na stránkach. Okrem oficiálnych webov miest 

boli vykonané testy kompatibility na mobilných zariadeniach, test správneho zobrazenia 

stránok v rôznych webových prehliadačoch (Chrome, Opera, Firefox, IE) a test umiestnenia 

sa oficiálnych stránok pri vyhľadávaní v najpouţívanejšom internetovom vyhľadávači na 

Slovensku (Google). Kľúčové slová boli názvy miest a názvy miest v spojení so slovom 

„mesto“. Ďalšou časťou výskumu týkajúceho sa vyuţívania sluţieb internetu samosprávami 

bol mystery mailing. Poslednou hodnotenou kategóriou bolo vyuţívanie ostatných webových 

sluţieb, sociálnych sietí a pod. 

Povinne zverejňované informácie 

V rámci tejto kategórie bolo hodnotených 14 prvkov, konkrétnych bodov (pozri 

príloha č. 4, tab. 5, časť C/I), ktoré by oficiálna webová stránka mala obsahovať vzhľadom na 

zákonnú povinnosť zverejňovania informácii a zvyšovania transparentnosti činnosti 

samosprávy.  Maximálny moţný počet získaných bodov  je 42 bodov.  

V nasledujúcom obrázku sú uvedené výsledky jednotlivých miest. 

              Obr. 5.4: Povinne zverejňované informácie 

  

Ako je moţné z obrázku 5.4 vidieť, v kategórii, kde bolo moţné získať najviac bodov, 

a ktorá patrí k najdôleţitejším v rámci online prezentácie mesta aţ 8 miest splnilo všetky 
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kritériá a dosiahlo 42 bodov a teda aj 100 % úspešnosť. Mestám, ktoré nedosiahli 100 % 

bodový zisk, chýbala na stránkach organizačná štruktúra mestského úradu, údaje o dochádzke 

poslancov či sadzobníky rôznych poplatkov. Poľské mesto Ţywiec nemá na svojich stránkach 

zverejnené postupy vybavovania ţiadostí, prehľad podpisov a pokynov a kompetencie mesta. 

Najhoršie dopadlo mesto Wolfsberg, ktoré nezískalo ani bod. Táto skutočnosť je 

pravdepodobne spôsobená inými legislatívnymi pravidlami a zvyklosťami v tamojšom 

regióne. 

Odporúčané informácie 

Odporúčané informácie predstavujú informácie určené pre jednotlivé cieľové skupiny 

miest, ktoré tvoria obyvatelia mesta, turisti či investori. Tieto informácie sú dôleţité a často 

ţiadané zo strany jednotlivých skupín osôb, a preto by mali byť obsiahnuté v rámci 

internetovej prezentácie mesta. Hodnotenie odporúčaných informácii bolo prevedené v troch 

kategóriách (podľa cieľových skupín). Za odporúčané informácie pre občanov mohli 

jednotlivé mestá získať maximálne 12 bodov, za informácie pre turistov 22 bodov a pre 

investorov 16 bodov, celkovo teda 50 bodov. Obrázok č. 5.5 predstavuje graf, ktorý zobrazuje 

získané body v rámci odporúčaných informácií. 

 

V súčte za všetky cieľové skupiny dosiahla najviac bodov, 44 bodov, webová stránka 

mesta Pezinok, naopak najmenej webová prezentácia mesta Wolfsberg (26 bodov).  

Najlepšie spracované informácie pre občanov mali mestá Piešťany a Partizánske, ktoré 

dosiahli maximálny počet 12 bodov. Ostatným mestám najviac chýbal zoznam pracovných 

miest a tlačové správy. Naopak všetky mestá mali na svojej stránke k dispozícii na stiahnutie 

alebo vyplnenie tlačivá a formuláre. Mesto Čadca v tejto kategórii dosiahlo 10 bodov, 

k plnému bodovému zisku chýbal uţ spomínaný zoznam voľných pracovných miest. 

Obr. 5.5: Odporúčané informácie 
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V kategórii venovanej turistom nedosiahlo maximálny počet bodov ani jedno mesto, 

najviac bodov (20) získali mestá Pezinok, Snina, Piešťany a Ruţomberok. Naopak najhoršie 

dopadlo mesto Čadca s 10 bodmi. Mestám na ich internetových stránkach chýbajú najmä 

informácie o ubytovaní, stravovaní v meste, videogaléria či live webkamera. Internetovej 

stránke Čadce okrem týchto vecí chýba aj jazyková mutácia stránok a fotogaléria mesta.    

Mestá Pezinok, Brezno, Partizánske a Valašské Meziříčí získali maximálny počet 

bodov v kategórii odporúčané informácie pre investorov, nulový bodový zisk zaznamenalo 

mesto Wolfsberg, keď jeho internetová stránka neobsahovala ani jednu informáciu z danej 

kategórie. Mesto Čadca dosiahlo takmer plný počet bodov v kategórii venovanej investorom, 

stránka neobsahovala len informácie venované investičným ponukám. 

Uţitočné odkazy a funkcie 

V tejto kategórii bolo hodnotené, či weby miest obsahujú funkcie ako sú FAQs, 

diskusné fóra, blogy, „napíšte nám“, tlačovú verziu stránok, RSS, newsletter, anketu či 

odkazy na jednoduché zdieľanie článkov na sociálne siete. 

Nasledujúci obrázok zobrazuje, ktoré jednotlivé funkcie a odkazy obsahujú jednotlivé 

oficiálne webové stránky miest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6: Uţitočné funkcie a odkazy 
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Ako je moţné pozorovať z obrázku č. 5-6, ţiadna webová prezentácia miest 

nedisponuje všetkými zvolenými funkciami. V rámci jednej internetovej stránky je pouţitých 

maximálne päť, pri mestách Čadca a Piešťany. 

V rámci miest sa najčastejšie vyskytovala funkcia RSS - odberu noviniek (u ôsmych 

miest) a rubrika „Napíšte nám“ (sedem miest). Ani na jednej internetovej stránke sa 

nenachádzal blog, len na dvoch stránkach sa nachádzal odkaz  na jednoduché zdieľanie 

obsahu na sociálnych sieťach (Čadca a Ruţomberok) a tlačová (textová) verzia stránok 

(Čadca a Piešťany). 

Navigácia a grafika internetových stránok 

V týchto dvoch kategóriách bolo spolu hodnotených 18 kritérií (pozri príloha č.4, 

tab. 6, časť C/VI-VII), 11 v rámci navigácie a 7 v rámci grafického prevedenia internetových 

stránok. Kritériá boli zvolené tak, aby poskytovali objektívny pohľad a aby nedochádzalo 

k subjektívnemu hodnoteniu. Obrázok č. 5-7 ukazuje bodové hodnotenie jednotlivých miest.  

 

Maximálny moţný počet získaných bodov v súčte oboch kategórii bolo 38 bodov. Ako 

je z grafu vidieť, ani jedna webová prezentácia miest nedosiahla plný počet bodov. Najlepšie 

dopadla internetová stránka mesta Čadca so ziskom 29 bodov. Mesto Čadca má na svojich 

stránkach najlepšiu navigáciu spomedzi hodnotených miest, dosiahlo 16 z 22 bodov. Jediné, 

čo na internetovej stránke mesta Čadca chýbalo boli odkazy v rámci textu, farebné odlíšenie 

uţ navštívených odkazov a tagy pod jednotlivými článkami. 

Obr. 5.7: Navigácia a grafika webu 
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Čo sa týka grafiky, web Čadce dopadol nadpriemerne. Hlavným nedostatkom je 

nevyuţívanie uţívateľsky príťaţlivých flash animácii. Po grafickej stránke najlepšie splnil 

podmienky web mesta Pezinok, jediné čím stránka nedisponovala bolo zväčšenie obrázkov po 

kliknutí pre lepší náhľad. 

V súčte oboch kategórii naopak najhoršie dopadli stránky miest Ruţomberok 

a Trebišov, zhodne po 18 bodov. V rámci jednotlivých kategórii boli, v navigácii, najhorší 

web miest Rimavská Sobota a Trebišov a v grafike internetová stránka mesta Piešťany. 

Hlavnými nedostatkami v navigácii na stránkach miest bolo nerozdeľovanie stránok v rámci 

menu podľa jednotlivých cieľových skupín, nepouţívanie odkazov v rámci textu, farebné 

odlišovanie uţ navštívených odkazov a vyuţívanie „tagov“. Pozitívom je pouţívanie 

drobkovej navigácie takmer u všetkých stránok a snaha o nízky počet úrovní webu, čo značne 

sprehľadňuje internetové stránky. 

Čo sa týka grafiky, ţiadne výrazné nedostatky neboli zaznamenané. Niektoré webové 

prezentácie nekorešpondovali s farbami miest, nedodrţiavali podmienku veľkosti písma 

stanovenú na úrovni minimálne 13 px. Avšak na ţiadnej zo skúmaných stránok neboli 

problémy s čitateľnosťou. 

Mystery mailing 

Mystery e-mail bol zameraný na ohodnotenie rýchlosti odpovede, relevantnosť 

informácií, mnoţstvo poskytnutých informácií, formu odpovede, uvedenie ďalších kontaktov 

a uvedenie odkazu na webové stránky miest. E-mail bol zaslaný všetkým mestám v rovnaký 

deň a čas. Text samotného e –mailu bol zameraný na ţiadosť o informácie v oblasti bývania 

v danom meste. Konkrétna podoba e-mailu je uvedená v prílohe č. 4, tab. 9. V nasledujúcom 

grafe sú zobrazené výsledky testu na ţiadosť o informácie, mystery mailu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8: Mystery mailing 
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Maximálny počet bodov dosiahla ako jediná Rimavská Sobota, splnila všetky kritériá, 

odpoveď bola zaslaná do 36 hodín, informácie boli relevantné a v dostatočnom mnoţstve,  

e-mail mal poţadovanú formu (meno odpovedajúcej osoby, pozdrav), ďalej boli uvedené 

telefonické kontakty a takisto e-mail obsahoval aj odkaz na oficiálne stránky mesta  

Rimavská Sobota. 

Kritérium „rýchlosť odpovede“ splnilo prvých päť miest uvedených v obrázku č. 5-8. 

Mestá Čadca, Ruţomberok a Trebišov odpovedalo neskôr, v priemere im to trvalo aţ 5 dní. 

Ostatné mestá neodpovedali do 10 pracovných dní, čo bol maximálne moţný čas na 

odpoveď, a získali v teste reakcie na ţiadosť informácie prostredníctvom e-mailu 0 bodov. 

E-mailová odpoveď z mesta Čadca nesplnila dve podmienky, a to rýchlosť odpovede 

do 36 hodín a uvedenie odkazu na oficiálny web mesta, ostatne kritériá boli splnené.    

Ostatné webové sluţby 

Táto kategória zahŕňa vyuţívanie predovšetkým sociálnych sietí na prezentáciu 

a komunikáciu zo strany miest. Skúmané boli najvýznamnejšie a najviac pouţívané sociálne  

siete Facebook, Twitter a Youtube a portál Wikipédia. Aby jednotlivé mestá získali body 

v tejto kategórii, museli mať vytvorené profily na týchto sieťach a spĺňať ďalšie kritériá 

uvedené v prílohe č. 4, tab. 7, časť C/X. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšie hodnoteným mestom v kategórii „ostatné webové sluţby“ bolo mesto 

Čadca, ktoré má vytvorené profily na sociálnych sieťach Facebook a Twitter, má vytvorený 

videokanál na portáli Youtube. Ďalším plusom okrem toho, ţe mesto má tieto profily 

vytvorené je to, ţe ich pravidelne aktualizuje, pridáva nové príspevky. Jediné, v čom neboli 

splnené podmienky je priemerný počet uţívateľských reakcií na príspevok. 

Obr. 5.9: Ostatné webové sluţby 
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Ostatné využívané webové služby, 
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Vytvorený profil na Facebooku splnené (váha = 2)

Počet príspevkov splnené (váha = 1)

Priemerný počet reakcí na jeden príspevok nesplnené

Vytvorený profil na Twitteri

Počet príspevkov 

Vytvorený kanál na Youtube

Posledná aktivita

Článok na sk.wikipedia.org

Článok na en.wikipedia.org

Iba tri mestá (Čadca, Piešťany a Valašské Meziříčí) majú vytvorené profily na 

všetkých sociálnych sieťach a je o nich aj článok na Wikipédii. Bodový rozdiel medzi nimi je 

spôsobený pravidelnosťou/nepravidelnosťou aktivity miest na svojich profiloch. 

Väčšina miest jednoznačne preferuje zo sociálnych sietí Facebook. Z výskumu 

vyplynulo, ţe keď mesto vyuţíva aspoň jednu sociálnu sieť, tak ide práve o Facebook. 

V menšej miere je vyuţívaná sieť Twitter a Youtube. Ďalšou zaujímavosťou je, ţe o všetkých 

mestách existujú články na slovenskej aj anglickej verzii portálu Wikipédia. V nasledujúcej 

tabuľke sú zobrazené výsledky za jednotlivé mestá v tejto kategórii.  

 

 

 

 

 

Ako je vidieť z tabuľky, aktivita na jednotlivých sociálnych sieťiach nie je príliš veľká 

a máloktoré mesto spĺňa kritériá. V počte príspevkov a v pravidelnosti pridávania nových 

príspevkov je na tom mesto Čadca najlepšie spomedzi skúmaných miest. Poţadovaný 

priemerný počet 10 komentárov na mestami najvyuţívanejšej sociálnej sieti Facebook bol 

splnený len na oficiálnej fanúšikovskej stránke mesta Rimavská Sobota. 

Celkové hodnotenie  

Na obrázku č. 5.10 je uvedený graf, ktorý zobrazuje celkové hodnotenie online 

marketingovej komunikácie miest. Predstavuje súčet bodov za všetky doteraz analyzované 

kategórie v rámci marketingovej komunikácie miest na internete. Maximálne moţný počet 

získaných bodov bolo 180 bodov. K maximálnemu počtu bodov sa ţiadne z miest ani 

nepriblíţilo. Táto skutočnosť môţe byť zdôvodnená tým, ţe kritériá skúmané v rámci 

marketingovej komunikácie samospráv na internete, ktorá zahŕňa oficiálnu webovú stránku 

miest a ďalšie vyuţívané sluţby a nástroje internetu, boli pomerne konkrétne a úzko 

špecifikované. To však nemení nič na tom, ţe ak chcú mestá kvalitne vyuţívať internet vo 

svoj prospech na komunikáciu s ich cieľovými skupinami, mali by ich spĺňať.  

Tab. 5.5: Ostatné vyuţívané webové sluţby 
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Aj v druhej hlavnej kategórii, online marketingovej komunikácii miest, v celkovom 

hodnotení získalo najviac bodov mesto Pezinok, konkrétne 142 bodov, čo znamená úspešnosť 

takmer 79 %. 

Najhoršie dopadlo rakúske mesto Wolfsberg so ziskom 70 bodov (úspešnosť necelých 

39 %). Takýto slabý výsledok zapríčinili pravdepodobne iné zvyklosti či legislatívne normy 

v danom regióne, pretoţe bodové zisky miest z ostatných krajín boli oveľa vyššie. 

Mesto Čadca dosiahlo úspešnosť niečo viac ako 75 % za zisk 136 bodov, v celkovom 

poradí obsadilo druhé miesto. 

Priemerné hodnotenie predstavuje hranica 120,6 bodu a úspešnosť 67 %. Z toho 

vyplýva, ţe nadpriemerne boli hodnotené mestá Topoľčany, Ruţomberok, Snina, Rimavská 

Sobota, Piešťany, Brezno, Valašské Meziříčí, Čadca a Pezinok. Zvyšné mestá dopadli 

podpriemerne.  

V priemere najlepšie splnenými kategóriami boli povinne zverejňované informácie 

a technické testy. Celkovo obsahová náplň internetových stránok miest by mohla byť 

hodnotená pozitívne. Mestá naopak zaostávali vo funkcionalite svojich webov a vo vyuţívaní 

rôznych uţitočných odkazov. Ich stránky pôsobia jednoducho a spravidla ničím výrazným 

neoslovujú návštevníka na svojej domovskej stránke. Keďţe však nejde o weby, ktoré 

ponúkajú predaj produktov a ich úlohou nie je okamţite zaujať uţívateľa uţ pri prvej 

návšteve, táto skutočnosť nie je aţ taká dôleţitá.  

Obr. 5-10: Marketingová komunikácie miest na internete 
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 Analýza ankety 5.2

V nasledujúcom texte sú vyhodnotené odpovede na jednotlivé otázky ankety. 

5.2.1 Záujem o dianie v meste Čadca 

Táto otázka spĺňa čiastočne filtračnú úlohu. Tí respondenti, ktorí odpovedali „nie“, 

neodpovedali na ďalšie otázky a neboli do výskumu zahrnutí. Keďţe nemajú záujem  o dianie 

v meste Čadca, ich odpovede by teda neboli relevantné. Ostatní respondenti odpovedali 

nasledovne, pozri obr. 5.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo všetkých 220 respondentov, ktorí zvolili moţnosti „áno“, „skôr áno“ alebo 

 „skôr nie“, odpovedalo 84 % ţe sa zaujímajú  alebo skôr zaujímajú o dianie v meste Čadca, 

zvyšných 16 % respondentov sa o dianie skôr nezaujíma. V rámci rozdelenia odpovedí podľa 

pohlavia, veku a toho, či ide o miestneho obyvateľa alebo pravidelne dochádzajúceho do 

mesta sa nevyskytli ţiadne výrazné rozdiely a výsledky týchto skupín dopadli pribliţne 

rovnako ako celkové výsledky (pozri príloha č. 9, obr. 21-24). 

5.2.2 Preferovaný typ informácií 

  

Obr. 5.11: Záujem o dianie v meste Čadca 

Obr. 5.12: Preferovaný typ informácií 
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 V tejto otázke vyberali respondenti, aké oblasti a typy informácií ich predovšetkým 

zaujímajú. Mohli označiť ľubovoľný počet odpovedí.  

 Z obr. č. 5.12 vyplýva, ţe respondenti sa zaujímajú najviac o informácie z oblasti 

kultúry (65 %), šport (45 %) a činnosť samosprávy (43 %). Najmenej sa respondenti zaujímali 

o úradné oznamy (23 %).  

Takéto rozloţenie preferencií respondentov nie je prekvapujúce. Na prvých priečkach 

sa umiestnili všeobecné témy kultúra a šport, naopak posledné sú úradné oznamy, ktoré vo 

všeobecnosti nie sú aţ tak populárne. Zrkadlom záujmu obyvateľov o ekológiu a ţivotné 

prostredie je umiestnenie témy „ţivotné prostredie“. V priemere len asi  kaţdý štvrtý obyvateľ 

mesta sa zaujíma o prostredie v ktorom ţije, čo je pomerne málo.   

Z hľadiska pohlaví ukazuje preferencie muţov a ţien nasledujúci obrázok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţeny sa podľa očakávaní jednoznačne zaujímajú najmä o kultúru (aţ 78 % ţien), muţi 

naopak o šport (64 % muţov). Výrazný rozdiel sa prejavil okrem týchto dvoch oblastí aj 

v ekonómii a investičných projektoch, o ktoré sa zaoberá viac ako dvakrát toľko muţov oproti 

ţenám. Ţeny zase viac zaujímajú, aj keď s malým rozdielom, o ţivotné prostredie. Prakticky 

rovnocenne sa muţi aj ţeny zaujímajú o voľné pracovné miesta, nové mestské sluţby 

a úradné oznamy. 

Výrazné rozdiely odpovedí opačných pohlaví v kultúre a športe sa dali očakávať. 

Nečakaným výsledkom je nezáujem ţien o ekonómiu a investičné projekty. Príčiny, prečo sa 

ţeny nezaujímajú o ekonomiku a investičné projekty je náročné odhadnúť, keďţe nejde 

o „typicky muţské témy“. 

Výsledky odpovedí podľa vekových kategórií a podľa bydliska sú vedené v prílohe  

č. 9, tab. 11 a tab. 12.     

Obr. 5.13: Preferovaný typ informácií podľa pohlavia 
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5.2.3 Preferované zdroje informácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je moţné z grafu na obrázku č. 5.14 pozorovať, najpreferovanejším zdrojom 

informácii  je týţdenník Kysuce, ktorý zvolilo celkovo 143 respondentov (65 %). Na druhom 

mieste je oficiálna webová stránka mesta Čadca www.mestocadca.sk , ktorú ako zdroj 

informácií zvolilo 139 respondentov (63 %). Týţdenník Kysucké noviny a sociálne siete 

zvolil takmer rovnaký počet respondentov, a to 101 resp. 100. Najmenej vyuţívaným zdrojom 

je mestský rozhlas, ktorý zvolili len 4 respondenti.  

Prvé miesto týţdenníka Kysuce ako najpreferovanejšieho zdroja je spôsobené 

pravdepodobne tým, ţe ide o tradičné populárne noviny s dlhou históriou vydávania na 

Kysuciach (rok 2012 je 53. ročník). Tesne na druhej priečke je umiestnená internetová stránka 

mesta Čadca. Toto umiestnenie má príčiny v dvoch faktoroch. Prvým je neustále väčšie 

vyuţívanie internetu vo všetkých oblastiach ţivota, vo vyhľadávaní informácií nevynímajúc, 

druhým je bezpochyby nedávna prestavba a redizajn oficiálnych stránok mesta, ktorá priniesla 

výrazne skvalitnenie obsahovej náplne a formy spracovania stránok. Postupný nástup 

zaznamenávajú aj sociálne siete, ktoré si za zdroj zvolila takmer polovica respondentov. Ich 

výsledok je však ovplyvnený a úzko spätý s oficiálnou web stránkou mesta, keďţe v podstate 

prostredníctvom sociálnych sietí sú šírené najmä informácie uverejnené práve na stránkach 

mesta Čadca. 

Nečakaným výsledkom je viac preferencií pre informačné tabule ako pre obe televízie 

spolu. To, ţe respondenti nevyuţívajú televízie ako zdroje informácií je asi spôsobené 

nevhodnou programovou štruktúrou, kvalitou vysielania, aktuálnosťou a moţno aj slabou 

propagáciou medzi občanmi.        

Obr. 5.14: Preferované zdroje informácií 



Analýza marketingovej komunikácie mesta 

Strana | 60  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V tabuľke sú zobrazené podiely opýtaných podľa vekových skupín a ako volili zdroje, 

odkiaľ čerpajú informácie o meste Čadca. V najmladšej vekovej kategórií, 18-24 rokov boli 

najčastejšie volenými zdrojmi sociálne siete, www.mestocadca.sk a týţdenník Kysuce. V tejto 

kategórií respondenti najmenej čerpajú informácie z oboch televízií – KTV a TV VAŠA. 

Respondenti z vekového rozmedzia 25-34 rokov mali veľmi podobné preferencie, najviac 

vyuţívaným zdrojom informácii je u nich www.mestocadca.sk, potom sociálne siete 

a týţdenník Kysuce. Najmenej vyuţívané zdroje boli rovnaké, ako v prvej popisovanej 

vekovej kategórií. Obe televízie celkovo, u všetkých respondentov, patrili k  najmenej 

vyuţívaným zdrojom. V kategórií 35-44 rokov sa stala najpouţívanejším zdrojom opäť 

oficiálna www stránka mesta, ďalšie v poradí boli s rovnakým výsledkom oba týţdenníky, 

Kysuce a Kysucké noviny. Respondenti vo veku od 45 do 54 rokov sú prvou vekovou 

skupinou u ktorej nie je najpouţívanejším zdrojom internetová stránka. U týchto 

respondentov je najvyuţívanejším zdrojom týţdenník Kysuce. V kategórií 55 a viac ročných 

preferujú respondenti najviac Kysuce a Kysucké noviny, naopak najmenej sociálne siete 

(nikto s respondentov) a oficiálnu webovú stránku (len dvaja respondenti). 

   Výsledky odpovedí kopírujú súčasný trend, mladí čoraz viac vyuţívajú internet, 

starší obyvatelia sa naopak drţia tradičných médií akou je tlač. Prekvapujúcim výsledkom je 

vysoký podiel týţdenníka Kysuce vo vekovej skupine 18-24 rokov, kde aţ 70 % zvolilo tento 

zdroj ako zdroj ich informácií. Je to spôsobené pravdepodobne tým, ţe osoby tejto vekovej 

kategórie ţijú ešte so svojimi rodičmi v spoločnej domácnosti, rodičia kupujú tieto noviny 

a tak ich ako zdroj informácií vyuţívajú aj ich deti. 

Odpovede triedené podľa pohlavia a bydliska sú uvedené v prílohe č. 9, obr. 25  

a obr. 26.   

Tab. 5.6: Zdroje informácií v závislosti na veku 
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5.2.4 Dostatočná informovanosť 

V tejto otázke respondenti hodnotili, či zdroje, ktoré vyuţívajú na získavanie 

informácií, poskytujú dostatočné mnoţstvo informácií. Celkové vyhodnotenie tejto otázky 

a vyhodnotenie podľa identifikačných je uvedené v prílohe č. 9, obr. 27 a 28 a tab. 13 resp. 

14. Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad konkrétnych zdrojov a odpovedí na otázku či 

respondentmi vybrané zdroje poskytujú dostatok informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najväčší podiel, 22,4 % respondentov, ktorí zvolili odpoveď „áno“, teda ţe nimi 

vybrané zdroje poskytujú dostatok informácií, pouţívajú ako zdroj pouţíva 

www.mestocadca.sk. Ďalej 20 % respondentov s touto odpoveďou čerpá informácie 

z týţdenníka Kysuce a 15,3 % z týţdenníka Kysucké noviny.  

Pri odpovedi „skôr áno“ bolo poradie zdrojov podobné. Z respondentov, ktorý si 

myslia, ţe nimi vybraté zdroje poskytujú skôr dostatok ako nedostatok informácií, zvolilo za 

zdroj svojich informácií 22 % web mesta Čadca, 20,6 % týţdenník Kysuce s 17,5 % sociálne 

siete. Respondenti, ktorý neboli spokojný z mnoţstvom poskytovaných informácií (označili 

odpovede „skôr nie“ a „nie“), pouţívajú na získavanie informácií predovšetkým týţdenníky 

Kysuce a Kysucké noviny. Takmer polovica (43,8 %) tých respondentov, ktorý odpovedali, 

ţe zdroje neposkytujú dostatok informácií (odpoveď „nie“) zvolili za zdroj informácií 

týţdenník Kysuce.  

Z uvedených výsledkov sa dá predpokladať, ţe tí respondenti, ktorí ako zdroj 

informácií volili www.mestocadca.sk si myslia, ţe majú dostatok informácií a naopak, 

Tab. 5.7: Dostatok informácií/zdroje informácií 
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tí respondenti, ktorý čerpajú z týţdenníka Kysuce príp. z týţdenníka Kysucké noviny, 

dostatok informácií nemajú.  

5.2.5 Dôveryhodnosť zdrojov 

Táto otázka slúţila na ohodnotenie dôveryhodnosti zdrojov informácií vyberaných 

respondentmi v otázke č. 3 – preferované zdroje informácií. Otázka mala otvorenú podobu, 

respondenti vypisovali najdôveryhodnejší zdroj z tých, ktoré preferujú.  

Ako je moţné vidieť na obrázku 5.16, najdôveryhodnejším zdrojom informácií je 

s takmer 34 % oficiálna webová stránka mesta, ďalej nasleduje najvyuţívanejší zdroj 

týţdenník Kysuce necelými 26 %. Tieto dva zdroje označila ako najdôveryhodnejšie viac ako 

polovica respondentov, čo značne ovplyvnilo výsledok ostatných zdrojov.  

Viac ako 9 % respondentov nevedelo označiť konkrétny zdroj, ktorému by 

dôverovalo, 4 % opýtaných naopak nevyslovilo dôveru ţiadnemu zdroju informácií.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky odpovedí respondentov roztriedených podľa identifikačných znakov sú 

uvedené v prílohe č 9, tab. 15-17. 

5.2.6 Frekvencia návštev oficiálnych internetových stránok mesta Čadca 

V rámci tejto otázky opýtaní označovali, ako často navštevujú oficiálne stránky mesta 

Čadca, či ju navštevujú kaţdý deň, aspoň raz týţdenne, aspoň raz za mesiac, prípadne ju 

navštevujú nepravidelne alebo ju ešte nikdy nenavštívili.    

Obrázok 5-15:Dôveryhodnosť zdrojov 

0,5     0,5 
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Z odpovedí na túto otázku vyplynulo, ţe takmer  tretina respondentov (30 %) web 

mesta Čadca nenavštevuje pravidelne . Stránku nenavštevujú pravidelne predovšetkým muţi 

a ţeny vo veku 18 – 24 rokov.  27 % opýtaných ju navštevuje aspoň raz týţdenne, pri bliţšom 

pohľade ide najmä o muţov a ţeny vo veku 25 – 34 rokov. Raz mesačne navštevujú stránky 

mesta Čadca najmä ţeny a muţi vo veku 18 – 24 rokov. Denne ju navštevuje 11% 

respondentov, čo v absolútnom vyjadrení činí 24 respondentov. 15 % respondentov oficiálny 

web mesta ešte nenavštívilo (najmä osoby staršie ako 55 rokov).  

V nasledujúcom grafe sú výsledky odpovedí frekvencií návštev internetovej stránky 

mesta rozdelené podľa vekových skupín, čo ponúka podrobnejší pohľad kto ako webové 

stránky mesta navštevuje. Výsledky podľa pohlavia a bydliska sú uvedené v prílohe č. 9, tab. 

18 a 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.16: Návštevnosť www.mestocadca.sk 

Obr. 5.17: Frekvencia návštev www.mestocadca.sk podľa vekových skupín 
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V rámci prvých štyroch vekových kategórií (respondenti vo veku od 18 – 54 rokov) 

dosiahnuté výsledky len s malými odchýlkami prakticky kopírovali celkové výsledky. 

Najväčšie odlišnosti boli zaznamenané u osôb starších ako 55 rokov. V tejto skupine 

respondentov aţ 60 % opýtaných ešte nenavštívilo web mesta, a naopak, ani jeden respondent 

nenavštevuje kaţdodenne webové stránky mesta Čadca.  

5.2.7 Hodnotenie spracovania stránok 

Na túto otázku odpovedali len tí respondenti, ktorí v predchádzajúcej otázke 

odpovedali, ţe stránku navštevujú. Tí, ktorí web mesta ešte nenavštívili (35 opýtaných), by 

logicky nemohli ohodnotiť, ako sa im páči spracovanie internetových stránok mesta Čadca. 

Ostatní respondenti (185 osôb) vyberali zo piatich moţností: ţe sa im stránka veľmi páči 

(), ţe sa im páči (), ţe je spracovaná priemerne (), ţe sa im nepáči (), resp. veľmi 

nepáči ().   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe výsledkov odpovedí na túto otázku je moţné konštatovať, ţe 

respondentom sa spracovanie stránky mesta páči (v súčte pozitívnych odpovedí  64 %), 32 % 

ju hodnotí ako priemerne spracovanú. Web mesta Čadca sa nepáčil len 4 % opýtaných, 

odpoveď  (veľmi nepáči) neoznačil ani jeden respondent. 

Ţenám sa stránka veľmi páči alebo páči viac ako muţom, keď aţ 70 % ţien označilo 

ţe sa im stránka veľmi páči alebo páči, oproti muţom, z ktorých volilo tieto odpovede 57 %. 

Muţi naopak volili viac odpoveď  (priemerné spracovanie) – 31 % muţov oproti 22 % ţien. 

Graf percentuálneho vyjadrenia odpovedí podľa pohlavia respondentov je uvedený v prílohe 

č. 9, obr. č. 29 a 30.   

Obr. 518: Spracovanie www.mestocadca.sk 
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V rámci vekových skupín sa spracovanie stránok najviac páčilo respondentom vo veku 

45-54 rokov (78 % opýtaných z tejto vekovej kategórie), naopak najmenej osobám vo veku 

18-24 rokov (55 % opýtaných z tejto vekovej kategórie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnotenie spracovania stránok podľa toho, či ide o miestneho obyvateľa alebo 

pravidelne dochádzajúcu osobu do mesta je uvedené v prílohe č. 9, tab. 20. 

To, ţe webové stránky mesta Čadca boli hodnotené vo veľkej miere pozitívne a ich 

spracovanie sa respondentom páčilo, vyplýva z toho, ţe stránky mesta boli len nedávno 

kompletne vynovené, po obsahovej, grafickej aj navigačnej stránke. Na základe výsledku 

odpovedí na túto otázku je moţné konštatovať, ţe obnova stránok sa vydarila a spracovanie 

stránok sa ich návštevníkom páči. 

Pri roztriedení odpovedí podľa pohlavia a vekových skupín neboli v odpovediach 

respondentov zaznamenané výrazné rozdiely. Z tohto faktu sa dá usudzovať, ţe konkrétne  

spracovanie stránok, farebná kombinácia, rozloţenie či navigácia boli zvolené vhodne 

a oficiálna www stránka mesta Čadca dokáţe osloviť prakticky kaţdého uţívateľa, ktorí 

stránku navštívi bez ohľadu na vek a pohlavie. 

Obr. 5.19: Spracovanie stránok podľa vekových skupín 
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 Návrhy a odporúčania 6

Táto kapitola je venovaná návrhom a odporúčaniam pre mesto Čadca. Tieto návrhy 

a odporúčania sú smerované k skvalitneniu marketingovej komunikácie mesta v klasickej 

forme a aj v priestore internetu. Jednotlivé návrhy vychádzajú z analýzy odpovedí 

respondentov na anketové otázky a z analýzy výsledkov hodnotiacich formulára. 

 Návrhy a odporúčania ku komunikačným kanálom 6.1

Z výsledkov ankety vyplynulo, ţe sa obyvatelia mesta zaujímajú o dianie v meste, čo 

je pre komunikáciu medzi mestom a občanmi výhodná situácia. Zo strany mesta by mali byť 

zverejňované predovšetkým informácie z oblasti kultúry, športu a činnosti samosprávy. Avšak 

aj témam ako ekonomika, investičné projekty v mesta či voľné pracovné miesta by mal byť 

venovaný dostatočný priestor v komunikačných kanáloch mesta: mestských novinách Čadčan 

či oficiálnej webovej stránke mesta.  

Najpreferovanejšími zdrojmi informácií respondentov sú týţdenník Kysuce, 

webstránka www.mestocadca.sk a týţdenník Kysuce. Tieto zdroje sú teda pre efektívnosť 

komunikácie mesta najvhodnejšie a mali by byť najviac vyuţívané, predovšetkým pri 

zverejňovaní dôleţitých a zaujímavých informácií. 

Mesto Čadca by malo viac spropagovať  (napr. prostredníctvom sociálnych sietí) 

a rozšíriť obsahovú náplň (väčší počet článkov, rozhovory, rôzne rubriky) mestských novín 

Čadčan tak, aby sa tieto noviny stali viac vyuţívaným a dôveryhodnejším zdrojom informácií 

pre občanov.  Takáto forma komunikácie, vydávanie vlastných novín, je totiţ veľmi účinným 

kanálom komunikácie zo strany mesta smerom k občanovi. Čo sa týka distribúcie, okrem 

voľnej dostupnosti na oficiálnej www stránke mesta a vkladania mestských novín Čadčan raz 

mesačne do týţdenníka Kysucké noviny, by mesto mohlo zváţiť rozdávanie výtlačkov 

zdarma na frekventovaných miestach (námestie, hl. ulica, ţelezničná stanica) a do schránok 

obyvateľov. Náklad by sa mohol pohybovať okolo 10 000 výtlačkov, čo by prinieslo náklady 

na tlač pribliţne 1000 €/mesiac.    

V ankete odpovedali respondenti na otázky týkajúce sa frekvencie návštev stránok 

www.mestocadca.sk a taktieţ hodnotili ako sa im páči ich spracovanie. Takmer polovica 

respondentov (45 %) navštevuje stránky pravidelne. Väčšou propagáciou zo strany mesta by 

sa podiel pravidelných návštev mohol zvýšiť. Moţné spôsoby propagácie webstránky sú 

rôzne. Prostredníctvom klasických kanálov, napríklad inzerciou v regionálnych týţdenníkoch 
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Kysuce a Kysucké noviny (cena inzercie u oboch sa pohybuje v rozmedzí od 150 € za 1/8 

strany aţ po pribliţne 1200 € za celú plnofarebnú stranu), ďalej prostredníctvom plagátov 

umiestnených v MHD na miestnych siedmich linkách, čo by prinieslo minimálne náklady 

(plnofarebná tlač plagátov vo formáte A3 na kvalitný lesklý papier pri odbere malého počtu 

kusov vyjde pribliţne na 1,40 €/ kus, pri vyššom počte táto cena niekoľkonásobne klesá). 

Zvýšenie povedomia o stránke by mohlo byť dosiahnuté aj tak, ţe adresa www.mestocadca.sk 

bude uvádzaná na všetkých tlačivách a formulároch, ktoré mesto pouţíva. Efektivitu takejto 

kampane je pomerne jednoduché odpozorovať na štatistikách návštevnosti internetových 

stránok. Vedenie mesta by tak malo aj spätnú väzbu, či a v akej miere bola kampaň úspešná.   

 V priestore internetu sú vhodnou formou propagácie webu bannery. Takáto forma 

reklamy na internete by mohla byť umiestnená na serveroch ako sú e-kysuce.sk, kysuce.sk, 

kysuce.sme.sk a pod.. Cena bannerov sa pomerne výrazne líši v závislosti na umiestnení, 

garancie/negarancie počtu zobrazení a veľkosti samotného banneru. Na uvedených serveroch 

poskytujú priestor pre bannery vo formách a rozmeroch: full banner 468x60 px, half banner 

234x60 px, square 250x250 px, , square button 125x125 px (pozri príloha č. 8, obr. 31 a 32). 

Nenákladnou záleţitosťou rozširovania povedomia o webe je šírenie prostredníctvom 

sociálnych sietí, ktoré musí byť podporené pravidelnou aktualizáciou profilov mesta.  

  Návrhy a odporúčania k nástrojom marketingovej komunikácie mesta 6.2

Mesto Čadca malo v roku 2011 rozpočet na úrovni 16 856 870 €, výdaje na marketing 

a propagáciu činili 41 600 €, čo predstavuje pribliţne 0,24 %. Aj keď je do roku 2013 

naplánované zvýšenie výdajov na 53 160 €, v porovnaní s ostatnými mestami, je to pomerne 

málo. Je to málo v absolútnom a aj relatívnom vyjadrení. Ak chce mesto skvalitniť svoj 

marketing a marketingovú komunikáciu, prinesie to nevyhnutne zvýšenie výdajov práve  

na túto oblasť. Na porovnanie. V meste Pezinok bol rozpočet v roku 2011 stanovený vo výške 

13 013 418 € a výdaje na marketing a propagáciu činili 248 916 €, čo v relatívnom vyjadrení 

znamená aţ 1,92 % rozpočtu mesta.  

Z mojej pozície je veľmi náročné odhadnúť, či je mesto schopné presunúť alebo získať 

nové finančné prostriedky, ktoré by mohli byť pouţité na marketing a propagáciu mesta. Na 

základe zistenia situácie v rozpočtoch ostatných miest, by mal odporúčaný podiel výdajov na 

marketing a propagáciu činiť aspoň 1 % rozpočtu mesta Čadca. 

V rámci vzťahov s verejnosťou je na tom Čadca v porovnaní s ostatnými mestami 

relatívne dobre. V tejto oblasti chýbajú mestu voľne dostupné výročné správy na internete. 
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Bolo by vhodné, ak by poverený zamestnanec spracoval výročnú správu určenú pre verejnosť 

o činnosti mesta v uplynulom roku tak, aby správa obsahovala čo všetko sa podarilo urobiť, 

čo sa naopak nepodarilo vykonať, aké sú plány činností na ďalšie obdobie či stručne popísané 

výdavky a príjmy mesta a pod. v jednoduchej, dobre čitateľnej forme.  Takýto dokument by 

občanom poskytoval spätnú väzbu, súhrn najdôleţitejších informácií a určite by napomáhal 

zvyšovať dôveru k vedeniu mesta. Výhodou takéhoto dokumentu, ktorý by bol distribuovaný 

prostredníctvom oficiálnej webovej stránky je aj jeho nízka finančná náročnosť.  

Významným nedostatkom v tejto oblasti je absentujúce logo mesta a s tým spojený 

vypracovaný jednotný vizuálny štýl mesta. V dnešnej dobe je nevyhnutné pre prakticky 

akékoľvek marketingové aktivity disponovať jednoduchým, ľahko zapamätateľným 

a originálnym logotypom, ktorý by sa stal základom pre tvorbu jednotného vizuálneho štýlu 

mesta. Zavedenie jednotného vizuálneho štýlu je však pomerne finančne náročnou operáciou 

a vďaka tejto finančnej náročnosti býva často označovaný za zbytočnosť. To je však, podľa 

mňa, nesprávny názor, pretoţe vypracovanie jednotného vizuálneho štýlu je dôleţitou 

súčasťou PR mesta a prostriedky vloţené do jeho vypracovania sa mestu v budúcnosti  vrátia. 

Čo sa týka samotného návrhu loga, mala by byť vyhlásená verejná súťaţ o návrh loga, 

nasledovne by boli prostredníctvom odbornej komisie vybrané najlepšie návrhy a tie by prešli 

hlasovaním občanov na internetových stránkach alebo prostredníctvom SMS. Víťazné logo by 

sa stalo novým logom mesta Čadca. Finančná náročnosť takejto súťaţe by sa mala vmestiť do 

1500 aţ 2000 €, vrátane odmeny pre víťaza. 

Posledný návrh v rámci public relations sa týka nadväzovania partnerských vzťahov 

s inými mestami. Mesto Čadca má v súčasnosti tri partnerské mestá, poľské mestá Toruň 

a Ţywiec a moravské mesto Valašské Meziříčí, čo je dostačujúci počet. Napríklad ale také 

mesto Topoľčany má partnerských miest aţ deväť. Pre mesto Čadca by mohlo byť vhodné 

napodobniť Topoľčany a naviazať partnerské vzťahy s nejakým slovenským mestom a snaţiť 

sa o úzku spoluprácu alebo naopak rozšíriť svoje kontakty aj s mestami iného regiónu, 

napríklad zo západu Európy. Dôvod je jednoduchý, mestá v rámci V4 sú si v podstate veľmi 

podobné a partnerstvo s mestom z inej časti Európy by mohlo priniesť mnoho inovácií 

a príleţitostí. 

Reklama nemá v prostredí miest aţ také veľké vyuţitie, ako je to v prípade PR. Ide 

predovšetkým o to, ţe je finančne veľmi náročná a pre potreby a ciele mesta aj pomerne 

neefektívna. Najčastejšou formou reklamy vyuţívanou mestami sú rôzne propagačné 
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materiály – broţúry, letáky, plagáty, pohľadnice, drobné darčekové predmety a pod.. 

Odporúčaním pre mesto Čadca je vypracovávať takéto materiály dvojjazyčne, čiţe 

v slovenskom a minimálne anglickom jazyku. Ďalším krokom k zlepšeniu propagácie, 

finančne nenáročnom, je umiestnenie reklamných materiálov v elektronickej podobe voľne 

dostupných na oficiálnom webe mesta do sekcie „turisti“ podobne, ako to má urobené mesto 

Snina. Turisti si tento materiál môţu bez problémov vytlačiť a určite ich zaujme príťaţlivo 

spracovaná broţúra, leták viac ako len jednoduchý text v rámci nejakej sekcie webu mesta.  

Keďţe v meste pôsobia aţ dve televízie, teoreticky by bolo moţné vypracovanie 

reklamného videa propagujúceho mesto ako destináciu cestovného ruchu. Toto video by 

mohlo byť následne distribuované v týchto televíziách. Distribúcia v celoštátnej televízii by 

bola veľmi nákladná, napr. v súkromnej televízii TV JOJ stojí v raňajších hodinách 30s spot 

390 €, vo večerných hodinách počas televíznych novín je to suma aţ  12 080 € bez DPH [42], 

a to si mesto nemôţe dovoliť. Distribúcia videa by teda mohla prebiehať predovšetkým 

prostredníctvom oficiálneho kanála mesta Čadca na portáli Youtube, ďalej by mohlo byť 

šírené prostredníctvom sociálnych sietí. Takouto formou by sa odbúrali náklady na 

distribúciu. Avšak aj náklady spojené s tvorbou takéhoto videa na profesionálnej úrovni by 

boli určite vysoké. Napríklad propagačné video Slovenska, vyrobené pre SACR, stálo aţ  

38 837 € (pozn. vysoká cena bola spôsobená aj vysokou cenou dabingu, aţ 16 597 €) [43]. 

Vznik takéhoto videa je však určite otázkou ďalekej budúcnosti. 

Osobnú komunikáciu má mesto Čadca zvládnutú veľmi dobre, nie sú viditeľné 

ţiadne nedostatky, a preto nie sú navrhované ani ţiadne zmeny.           

V rámci podpory predaja by sa malo mesto skúsiť zapojiť do výstav a veľtrhov ako 

je napríklad výstava ITF Slovakia tour či GO Regiontour. Takáto forma marketingovej 

komunikácie je veľmi výhodná, je moţné získať okamţite spätnú väzbu od návštevníkov, 

porovnať sa s inými mestami či vystavovateľmi a nadväzovať nové partnerstvá. Celkové 

náklady účasti na výstave ITF Slovakia tour v prípade mesta Pezinok činili pribliţne 5000 €. 

 Návrhy a odporúčania k oficiálnej internetovej prezentácii mesta 6.3

V rámci analýzy online marketingovej komunikácie boli analyzované predovšetkým 

oficiálne webové stránky miest, prevedené technické a uţívateľské testy a analyzovaná bola aj 

aktivita miest na sociálnych sieťach. Mesto Čadca bolo stopercentné v kategórii povinne 

zverejňovaných informácií. V kategórii odporúčaných informácií pre občanov by stránka 

mesta mala byť doplnená o  zoznam voľných pracovných miest. V rámci odporúčaných 
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informácií pre turistov by na stránke mali byť doplnené informácie o moţnostiach stravovania 

a ubytovania v meste, mala by byť doplnená fotogaléria a videogaléria mesta. Stránky by 

takisto mali obsahovať aj jazykovú mutáciu, aspoň v jednom svetovom jazyku a vhodným 

doplnením stránok by mohla byť aj live webkamera. Z informácií pre investorov chýbali 

informácie o investičných ponukách, ktoré by mali byť zaradené v sekcii „podnikateľ“. 

Z uţitočných odkazov a funkcií by internetová stránka www.mestocadca.sk mala ešte 

obsahovať diskusné fórum, anketu pre návštevníkov webu týkajúcu sa samotnej stránky alebo 

nejakej udalosti v meste. K vylepšeniu stránok by mohla prispieť moţnosť odoberať 

newsletter a na stránke by mohol byť zriadený aj blog o meste, písaný napr. primátorom. 

Navigácia a orientácia na stránkach mesta Čadca je dobrá a jednoduchá. K vylepšeniu 

by mohlo prispieť vyuţívanie odkazov v texte článkov, farebné odlišovanie uţ navštívených 

odkazov a umiestňovanie „tagov“ pod jednotlivými článkami (pozri príloha č. 8). 

Po grafickej stránke je web www.mestocadca.sk vypracovaný veľmi dobre, atraktívne 

a jediným odporúčaním by mohlo byť zapracovanie v rámci domovskej stránky alebo 

fotogalérie uţívateľsky príťaţlivých flash animácií. Ak by sa mesto rozhodlo dať si 

vypracovať jednotný vizuálny štýl a logo mesta, táto skutočnosť by sa určite premietla aj na 

webstránke mesta. 

Technické testy dopadli prakticky u všetkých webov rovnako, mestocadca.sk 

nevynímajúc. Vzhľadom na to, ţe v súčasnosti čoraz viac ľudí vyuţíva na surfovanie rôzne 

mobilné zariadenia, smartfóny či tablety, malo by mesto Čadca zabezpečiť prostredníctvom 

svojho webmastera, aby ich stránka bola kompatibilná aj na týchto zariadeniach. 

Uţívateľský test, vyhľadávanie v internetovom vyhľadávači  Google, zvládol web 

mesta Čadca na výbornú a znamená to, ţe je správne optimalizovaný pre vyhľadávanie. 

Druhý test, mystery e-mail mal len dva nedostatky. Rýchlosť odpovede nesplnila podmienku 

36 hodín, to však mohla byť ojedinelá situácia. Jeden návrh pre túto kategóriu však existuje. 

E-maily posielané ľubovoľným zamestnancom mesta by mali obsahovať na konci jednotnú 

vizitku s odkazom na oficiálne stránky mesta, odkazmi na sociálne siete, adresou mestského 

úradu či telefonickým kontaktom. 

Čo sa týka sociálnych sietí, mesto Čadca patrí k najlepším zo skúmaných miest. 

Odporúčaní pre túto časť online komunikácie mesta teda nie je veľa. Mesto Čadca by sa malo 

snaţiť čo najviac propagovať tieto svoje profily na sociálnych sieťach, aby sa do nich zapojilo 

čo najviac obyvateľov a sociálne siete by sa tak postupne stali relevantnejším kanálom.
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 Záver 7

Marketing sa v prostredí samospráv začína čoraz viac presadzovať a vyuţívať. Mestá 

súperia medzi sebou o turistov, o nových investorov a snaţia sa o čo najväčšiu spokojnosť 

svojich obyvateľov. Na naplnenie týchto zámerov je vhodným nástrojom marketingová 

komunikácia. 

Spracovanie témy marketingovej komunikácie je pre obsiahlosť a široké vyuţitie  

tohto prvku marketingového mixu pomerne náročné. Pozornosť bola zameraná na čo 

najkonkrétnejšie spracovanie témy práce tak, aby závery tejto práce mali čo najjasnejšiu 

a v konečnom dôsledku aj pouţiteľnú podobu.   

Táto diplomová práca bola zameraná na analýzu marketingovej komunikácie mesta 

Čadca, porovnanie marketingovej komunikácie mesta Čadca s vybranými slovenskými 

a zahraničnými mestami a na zistenie dôleţitých informácií a názorov od občanov 

prostredníctvom ankety. Po uskutočnení výskumu nasledovala analýza a návrh zmien 

a zlepšení slúţiace na skvalitnenie komunikácie medzi mestom a občanmi.   

Pri získavaní informácií a dát nenastali ţiadne váţne problémy, realizácia výskumu 

prebehla pomerne hladko. Spomenutá by snáď mohla byť všeobecná nechuť zapájať sa do 

rôznych výskumov, ktorá však bola zmiernená časovou nenáročnosťou vyplnenia anketového 

lístka. Ďalším menším problémom bola nedostupnosť niektorých informácií u zahraničných 

miest. Z tohto dôvodu boli zahraničné mestá v časti hodnotiaceho formulára venovaného 

marketingovej komunikácii vyradené zo skúmaných miest. 

Po realizácii výskumu nasledovala analýza zozbieraných dát a informácií.  

Na základe výsledkov analýzy výskumu boli vypracované určité konkrétne návrhy 

a odporúčania pre mesto Čadca, ktoré by mohli napomôcť ku skvalitneniu komunikácie medzi 

mestom a jeho občanmi, návštevníkmi či potenciálnymi investormi. Pri vypracovávaní 

návrhov bola snaha o čo najväčšiu konkrétnosť, vrátane jednoduchej kalkulácie nákladov, 

ktoré by tieto zmeny priniesli. 

Hlavnými odporúčaniami pre mesto Čadca by mohli byť rozšírenie obsahovej náplne 

mestských novín, lepšia propagácia a distribúcia aj v tlačenej podobe. Ďalej by sa mesto malo 

snaţiť zúčastniť sa aspoň jedného veľtrhu či výstavy týkajúceho sa cestovného ruchu 

a propagácie miest, a predovšetkým, dať si vypracovať nové logo a s tým spojený jednotný 

vizuálny štýl mesta.  
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tzv.   takzvaný 

V4   Višegrádska skupina (štvorka) 

www   world wide web 
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Príloha č. 1: Čadca „včera a dnes“ 

Zdroj: [16,49] 

Obr.1: Mesto Čadca 
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Rok 1869 1921 1950 1991 2001

Počet obyvateľov 4456 6850 8595 25183 26699

Príloha č.2: Vývoj počtu obyvateľov 

 

 

 

Zdroj: [36]  

Tab.1: Historický vývoj počtu obyvateľov 

Obr. 2: Vývoj počtu obyvateľov 1996-2010 

Zdroj: [31] 
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Príloha č. 3:  Organizačná štruktúra mesta 

 

Zdroj: [36]

Obr. 3: Organizačná štruktúra MsÚ Čadca 
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B. Marketingová komunikácia mesta
Kategória Váha Spôsob hodnotenia

I. Public Relations a eventy 
1 Vlastné oddelenie vzťahov s verejnosťou 3 ak má mesto vlastné oddelenie = 1b, inak 0b

2 Tlačový hovorca mesta 3 ak má mesto tlačového hovorcu = 1b, inak 0b

3 Tlačové besedy usporadúvané mestom 2 ak mesto usporiadáva tlačové konferencie = 1b, inak 0b

4 Výročné správy 2 ak mesto vydáva pravidelne výročné správy = 1B, inak 0b

5 Výročné správy dostupné online 1 áno = 1b, nie = 0b

6 Mestské noviny 3 ak mesto vydáva vlastné noviny = 1b, inak 0b

7 Dostupné bezplatne 1 áno = 1b, nie = 0b

8 Dostupné online 1 áno = 1b, nie = 0b

9 Iné neperiodické publikácie (broţúry a pod.) 2 ak má mesto vydanú broţúru o meste alebo sprievodcu = 1b, inak 0b

10 Mestská TV 3 ak pôsobí v meste mestská televízia = 1b, inak 0b

11 Vysielanie spravodajstva 1 áno = 1b, nie = 0b

12 Vysielanie oznamov a inzercie 1 áno = 1b, nie = 0b

13 Počet vysielacích hodín/deň 1 ak vysiela denne aspoň 16h = 1b, inak = 0b

14 Online vysielanie 1 áno = 1b, nie = 0b

15 Usporiadávanie spoločenských akcií 3 ak mesto usporiadáva spoločenské akcie = 1b, inak 0b

16 Počet akcií za minulý rok 1 ak usporiadalo viac ako 3 spoločenské akcie = 1 bod, inak 0b

17 Usporiadávanie športových akcií 3 ak mesto usporiadáva športové akcie = 1b, inak 0b

18 Počet akcií za minulý rok 1 ak usporiadalo viac ako 3 športové akcie = 1 bod, inak 0b

19 Usporiadávanie socíalnych akcií (upratovanie mesta a pod.) 2 ak mesto usporiadáva sociálne akcie = 1b, inak 0b

20 Počet akcií za minulý rok 1 ak mesto usporiadalo viac ako 2 sociálne akcie = 1b, inak 0b

21 Sponzorovanie spoločenských akcií 2 ak mesto sponzorujespoločenské akcie = 1b, inak 0b

22 Sponzorovanie športových klubov a zdruţení 2 ak mesto sponzoruje športové kluby = 1b, inak 0b

23 Logo mesta 2 áno = 2 body, nie = 0 bodov/ za logo sa nepovaţuje erb mesta

24 Vypracovaný jednotný vizuálny štýl 3 ak má mesto vlastné logo (vynímajúc erb mesta) = 1b, inak 0b

25 Partnerské mestá v zahraničí 3 ak má mesto aspoň 3 partnerské mestá v zahraničí = 1b, inak 0b

26 Partnerské mestá v rámci SR 2 ak má partnerské mesto v rámci SR = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 50 Získaný počet bodov

Príloha č. 4: Hodnotiaci formulár, určovanie váh a mystery e-mail 

Tab. 2: Hodnotiaci formulár časť A 

 

 

 

  

A. Všeobecné informácie o meste

Názov mesta

Počet obyvateľov

Kraj

Celkový rozpočet 

Výdaje na marketing 

a propagáciu

Podiel výdajov na 

marketing na 

celkovom rozpočte, v 

%

Tab. 3: Hodnotiaci formulár časť B/I 
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II. Reklama a propagácia 

1
Propagačné materiály (letáky, pohľadnice) 2

ak má mesto vyrobené propagačné materiály s motívmi mesta = 1b, 

inak 0b

2 Propagačné materiály v cudzom jazyku 1 ak majú propagačné materiály aj cudzojazyčnú verziu = 1b, inak 0b

3 Propagačné materiály dostupné online 1 ak sú takéto materiály dostupné online na stiahnutie = 1b, inak 0b

5 Reklamné video propagujúce mesto ako destináciu cestovného ruchu (v TV alebo na internete)2 áno = 1b, nie = 0b

Maximálne moţný počet bodov 6 Získaný počet bodov

III. Osobná komunikácia

1
Stretnutia s primátorom 3

ak sú v meste poriadané stretnutia občanov s primátorom = 1b, inak 

0b

2 Informačné centrum 3 ak je v meste zriadené informačné centrum = 1b, inak 0b

3 Otvorené každý pracovný deň 1 áno = 1b, nie = 0b

4 Otvorené cez víkend 1 áno = 1b, nie = 0b

5 Prevádzková doba/týždeň 1 ak je IC otvorené viac ako 40h = 1b, inak 0 b

6 Kancelária prvého kontaktu 3 ak je v meste zriadená kancelária prvého kontaktu = 1b, inak 0b

7 Stránkove dni MÚ 2 ak sú na mestskom úrade aspoň 4 stránkove dni /týţdeň = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 14 Získaný počet bodov

IV. Podpora predaja 

1 Prezentácia mesta na výstavach a veľtrhoch 3
ak sa mesto účastní mesto na výstavách ITF Slovakia tour alebo GO 

Regiontour = 1b, inak 0b

2
Cenové zvýhodnňovanie nájmu mestských bytov 3

ak mesto poskytuje zvýhodnené ceny prenájmu mestských bytov = 1b, 

inak 0b

3
Mestské pozemky pre investorov 3

ak mesto pripravuje a ponúka  pozemky pre potenciálnych investorov 

= 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 9 Získaný počet bodov

Maximálne moţný počet bodov 80 Získaný počet bodov

C. Online komunikácia mesta
Kategória Váha Spôsob hodnotenia

I. Povinne zverjeňované informácie 
1 Spôsob zriadenia mesta a jeho kompetencie 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

2 Organizačná štruktúra 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

3 Informácie o moţnosti podania ţiadosti, návrhu a sťaţnosti 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

4 Postup pri vybavovaní ţiadostí, návrhov a sťaţností 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

5
Prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií podľa ktorých mesto koná a 

rozhoduje
3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

6
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne 

úkony
3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

7 Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

8 Termíny zasadnutí zastupiteľstva 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

9 Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

10 Zverejnenie programu rokovania 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

11 Zápisnica z verejných schôdzí 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

12 Všeobecne záväzné nariadenia 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

13 Údaje o dochádzke poslancov 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

14 Zverejnené faktúry, zmluvy, objednávky 3 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 42 Získaný počet bodov

II. Odporúčané informácie pre občanov
1 Konkatkty na poslancov a primátora 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

2 Tlačové správy 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

3 Články o aktuálnom dianí v meste 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

4 Zoznam voľných pracovných miest 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

5 Tlačivá a formuláre 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

6 Adresár inštitúcii 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 12 Získaný počet bodov

 

 

 

 

Tab. 4: Hodnotiaci formulár časť B/II-IV 

Tab. 5: Hodnotiaci formulár časť C/I-II 
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III. Odporúčané informácie pre turistov 
1 Všeobecní informácie o meste 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

2 História, atraktivity mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

3 Mapa mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

4 Program kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

5 Ubytovanie v meste 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

6 Stravovanie v meste 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

7 Cestovný poriadok 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

8 Fotogaléria mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

9 Videogaléria mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

10 LIVE webkamera 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

11 Jazykové mutácie stránok 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 22 Získaný počet bodov

IV. Odporúčané informácie pre investorov 
1 Vyhlásenia verejných súťaţí 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

2 Vyhodnotenia verejných súťaţí 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

3 Predaj a prenájom majetku mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

4 Územný plán mesta 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

5 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

6 Investičné ponuky 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

7 Prebiehajúce investičné projekty 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

8 Pripravované investičné projekty 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 16 Získaný počet bodov

V. Uţitočné odkazy a funkcie 
1 FAQs 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

2 Diskusné fórum 2 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

3 Blog o meste 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

4 Chat 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

5 Textová verzia stránok 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

6 RSS 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

7 Newsletter 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

8 Anketa 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

9 Jednoduché zdieľanie na sociálnu sieť pomocou tlačítka pod článkom 1 ak stránka obsahuje = 1b, inak 0b

Maximálne moţný počet bodov 11 Získaný počet bodov

VI. Navigácia na stránkach 

1
Rozdelenie stránok v horizontálnom menu na kategória MESTO, 

OBČAN, TURISTA (návštevník), PODNIKATEĽ (investor)
3 ak je stránka rozdelená podľa uvedených kategórii = 1b, inak 0b

2 Počet úrovní webu 2 ak stránka obsahuje maximálne 3 úrovne = 1b, inak 0b

3 Drobková navigácia 2 ak stránka obsahuje takúto navigáciu = 1b, inak 0b

4 Jednotné menu na všetkých podstránkach 2
ak je horizontálne aj vertikálne menu rovnaké na všetkých 

podstránkach = 1b, inak 0b

5 Návrat na domovskú stránku kliknutím na logo/erb mesta 1 áno = 1b, nie = 0b

6 Vyhľadávacie pole 2
ak stránka obsahuje vyhľadávacie pole na viditeľnom mieste bez 

nutnosti rolovania = 1b, inak 0b

7 Mapa stránok 2 ak stránka obsahuje mapu stránok = 1b, inak 0b

8 Odkazy v texte 2 ak sú v rámci textu článkov pouţívané odkazy = 1b, inak 0b

9 Odkazy sú podčiarknuté 2 áno = 1b, nie = 0b

10 Uţ navštívené odkazy sú farebne odlíšené 2 áno = 1b, nie = 0b

11 Tagy pod jednotlivými článkami 2 áno = 1b, nie = 0b

Maximálne moţný počet bodov 22 Získaný počet bodov

VII. Grafika stránok

1 Počet pouţitých farieb 3
ak sú pouţité v graficom layoute stránok maximálne 4 farby = 1b, inak 

0b 

2 Vyuţívanie flash animácii 2 áno = 1b, nie = 0b

3 Zväčšenie obrázkov po kliknutí 1 áno = 1b, nie = 0b

4 Zvýrazňované nadpisy článkov: typ písma 2 ak sú nadpisy zvýraznené tučne alebo kurzívou = 1b, inak 0b 

5 Zvýrazňované nadpisy článkov: farba 3 ak sú nadpisy zvýraznené inou farbou = 1b, inak 0b 

6 Veľkosť pouţitého písma na text v článkoch 3 ak má pouţité písmo veľkosť aspoň 13 px = 1b, inak 0b

7 Farebný súlad s farbami mesta 2
ak je súlad medzi farbami pouţitými na webovej prezentácii a farbami 

mesta (erb, vlajka mesta)

Maximálne moţný počet bodov 16 Získaný počet bodov

 

Tab. 6: Hodnotiaci formulár časť C/III-VII 
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Určovanie váh

Váhy sú stanovené na základe bodovacej metódy. Kaţdému kritériu je 

pridelená váha, ktorá vyjadruje jeho dôleţitosť v jednotlivých kategóriach . 

Váhy jednotlivých kritérií sú z intervalu  <1,3> , kde váha 3 predstavuje 

najvyššiu dôleţitosť, váha 1 naopak najniţšiu.

váha = 3 

najvyššia 

dôleţitosť

kritérium (označené 1,2,3, ...) má v rámci kategórie (I, II,III, ...) najvyššiu 

dôleţitosť, v rámci komunikácie mesta by malo byť splnené, pretoţe ide buď o 

najdôleţitejší nástroj v danej kategórii, alebo to vyplýva zo zákona (platí pre 

kritériá C/I/1-14)

váha = 2 stredná 

dôleţitosť

kritérium (označené 1,2,3, ...) síce nemá v rámci kategórie (I, II,III, ...) 

najvyššiu dôleţitosť, ale v rámci komunikácie mesta by malo byť splnené, 

pretoţe je dôleţité k naplneniu cieľov komunikácie mesta

váha = 1 

najniţšia 

dôleţitosť

kritérium (označené 1,2,3, ...) má v rámci kategórie (I, II,III, ...) najmenšiu 

dôleţitosť, v rámci komunikácie mesta slúţi ako doplnok ku skvalitneniu 

komunikácie mesta

Mystery e-mail (C/IX/4-9)

Dobrý deň, 

chceli by sme sa aj s manţelkou presťahovať do mesta a z tohto dôvodu sa zaujímam sa o moţnosti bývania v meste (názov mesta) , 

konkrétne ma zaujímajú mestské byty na prenájom. Mohli by ste mi prosím podať bliţšie informácie, či mesto disponuje v súčasnosti 

voľnými bytmi, v akých cenových haldinách sa pohybuje mesačný nájom a či sú mladé rodiny cenovo zvýhodňodňované pri prenájme. 

Za odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom (meno)  .

Tab. 7: Hodnotiaci formulár časť C/VIII-X 

 

 

 

VIII. Technické testy 
1 Test HTML/XML kódu 1 http://validator.w3.org/ passed = 1 bod, inak 0 bodov

2 Test CSS kódu 1
http://jigsaw.w3.org/css-validator/ menej ako 20 chýb = 1 bod, inak 0 

bodov

3 Test kompatibility na mobilných zariadeniach 2 http://validator.w3.org/mobile/ viac ako 50% = 1 bod, inak 0 bodov

4
Test na rôzne webové prehliadače ( Internet 

Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome; najnovšie verzie pre win 7)
3

 ak sa stránka zobrazí správne vo všetkých prehliadačoch = 1 bod, 

inak 0 bodov

Maximálne moţný počet bodov 7 Získaný počet bodov

IX. Uţívateľske testy 

1 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: "názov mesta" 3
ak sa umiestní stránka vo vyhľadávači Google na 1 strane na 1 mieste 

= 1b, inak 0b

2 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: "názov mesta" + mesto 3
ak sa umiestní stránka vo vyhľadávači Google na 1 strane na 1 mieste 

= 1b, inak 0b

3 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: mesto + "názov mesta" 3
ak sa umiestní stránka vo vyhľadávači Google na 1 strane na 1 mieste 

= 1b, inak 0b

4
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: 

rýchlosť odpovede
3 odpoveď do 36h = 1bod, inak 0 bodov

5
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: 

relevantnosť informácií
3

ak budú poskytnuté informácie relevantné vzhľadom na otázky = 1b, 

inak 0b

6
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: 

mnoţstvo informácií
2 ak bude odpoveď obsahovať dostatok informácii = 1b, inak 0b

7
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: forma 

odpovede
1 odpoveď obsahuje pozdrav a meno odpovedajúceho = 1b, inak 0b

8
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: ďalšie 

kontakty
1

v rámci odpovede sú uvedené telefonické kontkaty, príp. poštová 

adresa = 1b, inak 0b 

9
Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: odkaz 

na web mesta
1 v odpovedi je uvedený odkaz (link) na oficálny web mesta

Maximálne moţný počet bodov 20 Získaný počet bodov

X. Ostatné vyuţívané webové sluţby, mimo oficiálnych stránok 
1 Vytvorený profil na Facebooku 2 áno = 1b, nie = 0b

2 Počet príspevkov 1 aspoň 1 príspevok za deň = 1b, inak 0b

3 Priemerný počet reakcí na jeden príspevok 1 aspoň 10 komentárov od uţívateľov

4 Vytvorený profil na Twitteri 2 áno = 1b, nie = 0b

5 Počet príspevkov 1 aspoň 1 príspevok za deň = 1b, inak 0b

6 Vytvorený kanál na Youtube 2 áno = 1b, nie = 0b

7 Posledná aktivita 1 raz za týţdeň  pridané nové video = 1 bod, inak 0 bodov

8 Článok na sk.wikipedia.org 1 ak ide o ""výhonok", tzn. príliš krátky článok = 0b, inak 1b

9 Článok na en.wikipedia.org 1 ak ide o ""výhonok", tzn. príliš krátky článok = 0b, inak 1b

Maximálne moţný počet bodov 12 Získaný počet bodov

Maximálne moţný počet bodov 180 Získaný počet bodov

Tab. 8: Určovanie váh 

Tab. 9: Mystery e-mail 
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Príloha č. 5: Mapa porovnávaných miest 

 

 

 

 

Obr. 4: Mapa vybraných miest 
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mesto adresa webu e-mail

Čadca www.mestocadca.sk anna.vojtusova@mestocadca.sk

Pezinok www.pezinok.sk informacie@msupezinok.sk

Piešťany www.piestany.sk eva.pastorkova@piestany.sk

Topoľčany www.topolcany.sk jozefina.paulovicova@topolcany.sk

Partizánske www.partizanske.sk sekretariat@partizanske.sk

Brezno www.brezno.sk info@brezno.sk

Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk info@rimavskasobota.sk

Ružmberok www.ruzomberok.sk Monika.Gasajova@ruzomberok.sk

Trebišov www.trebisov.sk koscova@trebisov.sk

Snina www.snina.sk info@snina.sk

Val. Meziříčí www.valasskemezirici.cz posta@muvalmez.cz

Žywiec www.zywiec.pl sekretariat@zywiec.pl

Wolfsberg www.wolfsberg.at stadt@wolfsberg.at

Príloha č.6: Zoznam webových portálov skúmaných miest a náhľady webov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [36]      Zdroj: [37] 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: [38]      Zdroj: [39] 

Tab.10: Zoznam webových adries oficiálnych stránok miest 

Obr. 5: mestocadca.sk Obr. 6: pezinok.sk 

Obr. 7: piestany.sk Obr. 8: topolcany.sk 
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Zdroj: [40]      Zdroj: [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [42]      Zdroj: [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [44]      Zdroj: [45] 

Obr. 9:partizanske.sk Obr. 10: brezno.sk 

Obr. 11: rimavskasobota.sk Obr. 12: ruzomberok.sk 

Obr. 13: trebisov.sk 
Obr. 14: snina.sk 
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Zdroj: [47]      Zdroj: [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: [48]

Obr. 15: valasskemezirici.cz Obr. 16: zywiec.pl 

Obr. 17: wolfsberg.at 



 

1 | S t r a n a  

 

Príloha č. 7: Anketa 

ANKETA 

Dobrý deň! Chcel by som Vás poprosiť o vyplnenie tejto krátkej ankety týkajúcej sa mesta 

Čadca. Táto anketa slúţi na účely vypracovania mojej diplomovej práce, je anonymná a neţiada 

ţiadne osobné údaje. Za zodpovedanie otázok Vám vopred ďakujem. 

Vybrané odpovede zakrúžkujte. 

 

1. Zaujímate sa o dianie v meste Čadca? 

a) áno   

b) skôr áno   

c) skôr nie   

d) nie (nevyplňujte, prosím, ďalej. Ďakujem) 

2. O aký typ informácií sa predovšetkým zaujímate?  (Môžete označiť aj viac odpovedí.) 

a) činnosť samosprávy  f) úradné oznamy 

b) ekonomika     g) voľné pracovné miesta 

c) kultúra    h) nové mestské sluţby 

d) šport    i) investičné projekty 

e) ţivotné prostredie   j) iné, uveďte prosím:  

3. Z akých zdrojov získavate informácie o dianí v meste?  (Môžete označiť aj viac odpovedí.) 

a) www.mestocadca.sk  f) informačné tabule 

b) Facebook, Twitter, Youtube g) mestský rozhlas 

c) mestské noviny ČADČAN  h) týţdenník KYSUCE 

d) TV VAŠA    i) týţdenník KYSUCKÉ NOVINY 

e) KTV - Kysucká televízia  j) iný zdroj, uveďte prosím: 

4. Poskytujú Vami  vybrané zdroje dostatok informácií? 

a) áno  b) skôr áno             c) skôr nie   d) nie 

5. Ktorému z Vami vybraných zdrojov najviac  dôverujete? (Vypíšte prosím.) 

................................................................................................................................... 

6. Ako často navštevujete stránky www.mestocadca.sk ? 

a) kaţdý deň    d) nenavštevujem ju pravidelne 

b) aspoň raz týţdenne   e) ešte som ju nenavštívil (neodpovedajte na ot. č. 7) 

c) aspoň raz mesačne 

7. Ako sa Vám páči spracovanie stránok www.mestocadca.sk ?  

a)    b)   c)   d)   e)  

8. Vaše pohlavie 

a) muţ     b) ţena 

9. Váš vek 

a) 18 aţ 24    d)   45 - 54  

b) 25 aţ 34    e)   55+ 

c) 35 – 44      

10. Ste  

a) miestny obyvateľ   b) pravidelne dochádzajúci do mesta 
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Príloha č. 8: Odkazy v texte, tagy pod článkami, farebne odlíšené navštívené odkazy,      

návrh bannerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Odkazy v texte 

Obr. 19: Tagy umiestnené pod článkami 

Obr. 20: Farebnú odlíšenie uţ navštívených odkazov 
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Obr. 31: Banner square 

Obr. 32: Full banner 
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Príloha č. 9: Grafy a tabuľky s výsledkami ankety 

Obr. 21: Záujem o dianie v meste/muţi 

 

 

 

  

Obr. 22: Záujem o dianie v meste/ţeny 

Obr. 23: Záujem o dianie v meste/vekové kategórie Obr. 24: Záujem o dianie v meste/bydlisko 

Tab. 11: Typy informácií podľa vekových kategórií 

Tab. 12: Typy informácií podľa bydliska 
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Obr. 25: Zdroje informácií podľa pohlavia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Zdroje informácií podľa bydliska 

Obr. 27: Dostatok informácií/celkové hodnotenie Obr.28: Dostatok informácií/bydlisko 

Tab. 13: Dostatok informácií/pohlavie 

 

v % 
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Tab. 14: Dostatok informácií/vekové kategórie 

Tab. 15: Dôveryhodnosť zdrojov/pohlavie 

Tab. 16: Dôveryhodnosť zdrojov/vekové kategórie 

v % 

v % 

v % 
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Tab. 17:Dôveryhodnosť zdrojov/bydlisko 

Tab.18: Frekvencia návštev webu mesta CA/pohlavie 

Tab. 19:  Frekvencia návštev webu mesta CA/bydlisko 

Tab. 20: Hodnotenie spracovania stránok/bydlisko 

v % 

v % 

v % 

v % 
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Obr. 29: Hodnotenie spracovania stránok - muţi Obr. 30: Hodnotenie spracovania stránok ţeny 
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Príloha č. 10: Vyplnený hodnotiaci formulár 
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B. Marketingová komunikácia mesta

Kategória
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I. Public Relations a eventy 
1 Vlastné oddelenie vzťahov s verejnosťou 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tlačový hovorca mesta 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

3 Tlačové besedy usporadúvané mestom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Výročné správy 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0

5 Výročné správy dostupné online 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Mestské noviny 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0

7 Dostupné bezplatne 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

8 Dostupné online 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

9 Iné neperiodické publikácie (broţúry a pod.) 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0

10 Mestská TV 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0

11 Vysielanie spravodajstva 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

12 Vysielanie oznamov a inzercie 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

13 Počet vysielacích hodín/deň 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

14 Online vysielanie 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

15 Usporiadávanie spoločenských akcií 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0

16 Počet akcií za minulý rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

17 Usporiadávanie športových akcií 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0

18 Počet akcií za minulý rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

19 Usporiadávanie socíalnych akcií (upratovanie mesta a pod.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

20 Počet akcií za minulý rok 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

21 Sponzorovanie spoločenských akcií 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

22 Sponzorovanie športových klubov a zdruţení 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

23 Logo mesta 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

24 Vypracovaný jednotný vizuálny štýl 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

25 Partnerské mestá v zahraničí 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0

26 Partnerské mestá v rámci SR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Získané body za kategóriu 37 42 38 20 29 25 35 40 32 31 0 0 0

II. Reklama a propagácia 
1 Propagačné materiály (letáky, pohľadnice) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

2 Propagačné materiály v cudzom jazyku 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

3 Propagačné materiály dostupné online 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

5
Reklamné video propagujúce mesto ako destináciu cestovného ruchu (v 

TV alebo na internete)
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Získané body za kategóriu 2 3 6 2 2 3 3 3 2 4 0 0 0

III. Osobná komunikácia
1 Stretnutia s primátorom 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

2 Informačné centrum 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0

3 Otvorené každý pracovný deň 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0

4 Otvorené cez víkend 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

5 Prevádzková doba/týždeň 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

6 Kancelária prvého kontaktu 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0

7 Stránkove dni MÚ 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Získané body za kategóriu 13 12 6 5 4 10 9 6 6 9 0 0 0

IV. Podpora predaja 
1 Prezentácia mesta na výstavach a veľtrhoch 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0

2 Cenové zvýhodnňovanie nájmu mestských bytov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Mestské pozemky pre investorov 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Získané body za kategóriu 3 3 3 0 6 3 3 3 3 3 0 0 0

CELKOM:                                                55 60 53 27 41 41 50 52 43 47 0 0 0

 

  

Tab. 22:  Hodnotiaci formulár časť B - vyplnená 
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C. Online komunikácia mesta

Kategória

Č
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I. Povinne zverjeňované informácie 

1 Spôsob zriadenia mesta a jeho kompetencie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

2 Organizačná štruktúra 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 0

3 Informácie o moţnosti podania ţiadosti, návrhu a sťaţnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

4 Postup pri vybavovaní ţiadostí, návrhov a sťaţností 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

5

Prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií podľa ktorých mesto koná a 

rozhoduje
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

6

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne 

úkony
3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0

7 Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0

8 Termíny zasadnutí zastupiteľstva 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

9 Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

10 Zverejnenie programu rokovania 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

11 Zápisnica z verejných schôdzí 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

12 Všeobecne záväzné nariadenia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

13 Údaje o dochádzke poslancov 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0

14 Zverejnené faktúry, zmluvy, objednávky 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Získané body za kategóriu 42 42 42 36 42 39 42 42 33 42 42 33 0

II. Odporúčané informácie pre občanov

1 Konkatkty na poslancov a primátora 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Tlačové správy 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0

3 Články o aktuálnom dianí v meste 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2

4 Zoznam voľných pracovných miest 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0

5 Tlačivá a formuláre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Adresár inštitúcii 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2

Získané body za kategóriu 10 8 12 12 8 10 8 10 10 8 8 10 8

III. Odporúčané informácie pre turistov 

1 Všeobecní informácie o meste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 História, atraktivity mesta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Mapa mesta 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2

4 Program kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2

5 Ubytovanie v meste 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2

6 Stravovanie v meste 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2

7 Cestovný poriadok 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

8 Fotogaléria mesta 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Videogaléria mesta 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

10 LIVE webkamera 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0

11 Jazykové mutácie stránok 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2

Získané body za kategóriu 10 20 20 12 16 16 18 20 12 20 16 12 18

IV. Odporúčané informácie pre investorov 

1 Vyhlásenia verejných súťaţí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

2 Vyhodnotenia verejných súťaţí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

3 Predaj a prenájom majetku mesta 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0

4 Územný plán mesta 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0

5 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0

6 Investičné ponuky 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0

7 Prebiehajúce investičné projekty 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0

8 Pripravované investičné projekty 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0

Získané body za kategóriu 14 16 10 16 12 16 12 8 12 14 16 12 0

V. Uţitočné odkazy a funkcie 

1 FAQs 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

2 Diskusné fórum 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0

3 Blog o meste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Napíšte nám 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

5 Textová verzia stránok 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 RSS 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

7 Newsletter 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8 Anketa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

9 Jednoduché zdieľanie na sociálnu sieť pomocou tlačítka pod článkom 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Získané body za kategóriu 6 2 6 1 3 1 1 3 4 4 6 1 1

 

Tab. 23:  Hodnotiaci formulár časť C - vyplnená 
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VI. Navigácia na stránkach 

1

Rozdelenie stránok v horizontálnom menu na kategória MESTO, OBČAN, 

TURISTA (návštevník), PODNIKATEĽ (investor)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

2 Počet úrovní webu 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2

3 Drobková navigácia 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2

4 Jednotné menu na všetkých podstránkach 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2

5 Návrat na domovskú stránku kliknutím na logo/erb mesta 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

6 Vyhľadávacie pole 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2

7 Mapa stránok 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2

8 Odkazy v texte 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Odkazy sú podčiarknuté 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0

10 Uţ navštívené odkazy sú farebne odlíšené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Tagy pod jednotlivými článkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Získané body za kategóriu 16 13 13 11 11 11 8 9 8 12 14 9 11

VII. Grafika stránok

1 Počet pouţitých farieb 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3

2 Vyuţívanie flash animácii 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2

3 Zväčšenie obrázkov po kliknutí 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

4 Zvýrazňované nadpisy článkov: typ písma 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2

5 Zvýrazňované nadpisy článkov: farba 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Veľkosť pouţitého písma na text v článkoch 3 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0

7 Farebný súlad s farbami mesta 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0

Získané body za kategóriu 13 15 6 9 9 13 14 9 10 11 10 13 10

VIII. Technické testy 

1 Test HTML/XML kódu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Test CSS kódu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Test kompatibility na mobilných zariadeniach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Test na rôzne webové prehliadače ( Internet 

Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome; najnovšie verzie pre win 7)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Získané body za kategóriu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IX. Uţívateľske testy 

1 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: "názov mesta" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: "názov mesta" + mesto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Test umiestnenia vo vyľadávači po zadaní: mesto + "názov mesta" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: rýchlosť 

odpovede
0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3

5

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: 

relevantnosť informácií
3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3

6

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: mnoţstvo 

informácií
2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

7

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: forma 

odpovede
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

8

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: ďalšie 

kontakty
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

9

Test reakcie na ţiadosť o informácie prostredníctvom e-mailu: odkaz na 

web mesta
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Získané body za kategóriu 16 19 9 9 17 18 20 15 12 9 9 9 17

X. Ostatné vyuţívané webové sluţby, mimo oficiálnych stránok 

1 Vytvorený profil na Facebooku 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0

2 Počet príspevkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 Priemerný počet reakcí na jeden príspevok 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Vytvorený profil na Twitteri 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

5 Počet príspevkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Vytvorený kanál na Youtube 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

7 Posledná aktivita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Článok na sk.wikipedia.org 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Článok na en.wikipedia.org 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Získané body za kategóriu 10 4 8 2 2 4 2 7 4 4 8 2 2

CELKOM:                                                140 142 129 111 123 131 128 126 108 127 133 104 70

 

 

 

Tab. 24: Hodnotiaci formulár časť C pokr. - vyplnená 


