
Prednáška 1 – Reforma marketingového manažmentu 

Čo sa zmenilo za posledné 10-ročie? 

hyperkonkurencia -  t.j. konkurencie, ktorá je schopná produkovať viac tovarov, čím vyvíja na jednej strane obrovský tlak na 

znižovanie cien, na strane druhej tlak na vysoký stupeň diferenciácie produktov.  =>  peniaze do spotreby, nie do úspor 

Marketing - komplexný spôsob uskutočňovania činností, ktoré vedú k uspokojovaniu potrieb zákazníkov. (+prieskum trhu, 

vývoj nových produktov, nadväzovanie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi). Cieľom je poznať a rozumieť zákazníkovi  tak 

dobre, že výrobok alebo služba mu budú vyhovovať tak dobre, že sa budú predávať samotné. 

Klasické definície marketingu tak boli pretvorené na tie, ktoré vnímajú marketing ako umenie objaviť, vytvoriť a dodať 

hodnotu, ktorá uspokojí potreby cieľového trhu. 

Minulý vs Súčasný marketing – DNES uspokojiť každú individuálnu požiadavku zvlášť (produkty podľa individuálnych potrieb) 

Ø Minulý – poháňaný internými silami 

Ø Nový -  poháňaný trhom 

Správanie zákazníka na trhu - hodnotový vzťah medzi úžitkom, ktorý mu poskytne ponúkaný produkt, a protihodnotou, ktorú 

musí za neho zaplatiť alebo poskytnúť. Identifikovanie tohto hodnotového vzťahu je najdôležitejším prvkom celej 

marketingovej koncepcie. 

Trendy v zákaznícky orientovaných stratégiách 

Ø Skúsenostný marketing = vytvorenie príjemnej skúsenosti z každej spotreby a prilákanie zákazníka k opätovnému nákupu 

Ø Marketing vzťahov so zákazníkmi = nadväzovanie dlhodobých vzťahov so stálymi zákazníkmi namiesto vyhľadávania 

nových a nových zákazníkov 

Ø Reverzný marketing = zapája zákazníka už do samotného navrhovania produktu, jeho ceny aj spôsobu distribúcie. 

Výsledkom sú produkty „šité na mieru“ 

Ø Holistický marketing = „premýšľa mysľou“ zákazníka, je založený na partnerstve zamestnancov, 

dodávateľov,distribútorov a zákazníkov 

Ø Lovemarks marketing = založený na emocionálnom vzťahu zákazníkov k danej značke. Smeruje k tomu, aby zákazníci 

danú značku preferovali a „milovali“. 

Ø Scénický marketing = zoskupuje ľudí podľa podobných „scén“ v ich živote, napríklad, akú hudbu počúvajú  -> 

nadväznosť na psychografické kritériá segmentácie. 

Ø Zážitkový marketing = založený na silnom zážitku zo spotreby výrobku, či služby 

Ø Virálny marketing = rýchlo sa šíriaci po internetovej sieti 

Trendy podľa Kotlera 

Ø Od marketingu typu „vyrobiť a predať“ k marketingu typu „vycítiť a reagovať“. 

Ø Od hromadného marketingu k marketingu výroby na objednávku. 

Ø  Od operácií na trhových miestach k elektronickým operáciám. 

Ø Od snahy získať podiel na trhu k snahe získať čo najviac zákazníkov. 

Ø Od marketingu, ktorý sa snaží zákazníka prilákať, k marketingu, ktorý sa snaží zákazníka udržať. 

Ø  Od marketingu transakcií k marketingu vzájomných vzťahov. 

Ø Od vlastníctva imania k vlastníctvu značiek. 



Úloha marketingových pracovníkov (tradičný marketing)- zisťovať, čo zákazníci chcú a následne reagovať ponukou 

produktov, ktoré zákazníkom poskytnú uspokojenie a hodnotu a tieto prinášajú podniku zisk. 

Prehľad možných reforiem v rámci marketingového manažmentu: 

Ø Znovu získanie zákazníckej dôvery. 

o  Tradičný marketing (tj ofenzívny marketing) vs Moderný marketing založený na dôvere (pri ktorom 

organizácie spolupracujú so zákazníkmi a prispievajú tak k obojstrannej spokojnosti) 

Ø Využívanie technológií na zvýšenie vzájomnej hodnoty 

o väčšina hodnototvorného procesu je v súčasnosti outsorcovaná - posun k smerom ku koncepcii „do‑it‑

yourself“ 

Ø Rozširovanie perspektív marketingu. 

o oveľa širšiu perspektívu zameranú na zlepšovanie kvality života zákazníkov - zamerajú na riešenie takých 

dlhodobých záležitostí, ktoré zákazníkov skutočne zaujímajú 

o marketing musí prijať zodpovednosť za vzdelávanie zákazníkov takými spôsobmi, ktoré budú mať pozitívny 

vplyv na spoločnosť. 

Ø Marketingové pozície v súčasnosti. 

o  v súčasnosti môže vykonávať ktokoľvek => zaviesť certifikácie 

Ø Posilnenie úlohy marketingu v rámci organizácie. 

o  musí byť na celej úrovni organizácie (nie len líniová funkčná oblasť) – ako napr. financia 

Ø Používanie novej terminológie. 

o slovo „marketing“ stratilo kredibilitu =>  oddelenie marketingu na zákaznícke oddelenie 

Ø Inšpirácia ostatnými funkčnými oblasťami. 

o  marketing izolovaný ako striktne jedno líniové oddelenie, chýba previazanie na ostatné časti firmy 

Ø Zmeny v rámci akademickej sféry. 

o  väčší stupeň relevantnosti 

o  správna kombinácia učenia ako umenia vs vedy 

Udržateľný marketing  = „3E“ = efektívnym, etickým a environmentálne orientovaným prístupom k obsluhe trhov. 

 Ciele: generovanie dlhodobých pozitívnych výsledkov v ekologickej, sociálnej a ekonomickej oblasti 

 

Prednáška 2 – Koncepcia racionálneho marketingového manažmentu (s. 22) 

Koncepcia racionálneho marketingu = Nový marketing  (poháňaný trhom) 

Tradičná koncepcia VS Racionálna koncepcia 

Ø Produkty vs Zákazníci 

o  organizácie viac orientované na produktové portfólio ako na zákazníka 

o  I Fáza: Riadenie vzťahov zo zákazníkmi – porozumieť ako sa správali 

o  II Fáza: Porozumenie zákazníkom – prečo sa správali určitým spôsobom 

o  III Fáza: Optimalizácia zákazníkov – ako porozumenie možno využiť 

Ø Cena vs Hodnota 

o  Cena – finančné vyjadrenie nákladov 

o  Hodnota – vyjadrenie toho ako zákazník vnima 

o =>  cenová stratégia, kt. vychádza z hodnoty vnímanej zákazníkom 



o  PSM – Price Sensitivity Meter – ukazovateľ senzitivity zákazníka na cenu – pomáha určiť cenu na základe 

vnímanej hodnoty 

Ø Ľudia vs Procesy 

o presne zadefinovať štandardizované procesy v rámci všetkých marketingových aktivít v organizácii (pretože 

vznikajú kombináciou rôznych oddelení – marketing, predaj, vzťahy zo zákazníkmi,...) 

o  ak nie sú zadefinované => znemožňuje hodnotenie ich efektívnosti a účinnosti 

Ø Kampane marketingovej komunikácie vs Prístup 

o Význam tradičných médií využívaných v marketingovej komunikácii klesá 

o fragmentácia do veľkého množstva špecializovaných médií 

o  Racionálny marketing – riadenie styčného bodu so zákazníkom (styčny bod – kde spoločnocť prichádza do 

kontaktu zo zákazníkom) - Budovanie konceptu, ktorý je založený na zákazníckych skúsenostiach  - 

usmerňovať zákazníkov smerom k využívaniu najvhodnejšieho interakčného kanála - dbanie na povahu 

interakcie so zákazníkom 

o  prístup – menej rovnaké produkty vyžadujú väčšiu interakciu zo zákazníkom 

Ø Náskok vs Predaj (Tržby) 

o  marketing ma priniesť firme náskok pred konkurenciou, a teda zvýšiť tržby - > nie je pravda, lebo: 

o Marketing a predaj sú chápané ako dve samostatné, na sebe nezávislé funkčné oblasti – ich nedostatočná 

integrácia spôsobuje konflikty v chápaní cieľov 

o  Rozdiel medzi Marketingom a predajom 

§ Ekonomická diferencia  - prerozdelenie rozpočtu 

• tlak - „produkt predali za stanovenú cenu XY“ miesto toho, aby „produkt predávali 

prostredníctvom ceny XY" 

§ Kultúrna diferencia – HR, rôzni ľudia, inak hodnotení, iné prac. ciele 

Ø Analýza vs Porozumenie 

o  Analýza 

§ Strategické otázky: Kto sú najlepší zákazníci? Čo kupujú? Prečo? Aké distribučné kanály? 

§ Taktické otázky: Optimálny čas? Kto rozhoduje?  Ktorý nástroj? 

o  Segmentácia zákazníkov: 

§ vnútorná homogenita a vzájomná heterogenita 

§ merateľnosť, stabilita, aktívnosť, profitabilita 

Ø Dáta vs Informácie 

o  Tradičná koncepcia – veľa dát, málo informácií 

o =>  integrácia mnohých zdrojov info do konzistentného systému 

Ø Rozpočet vs Východiská 

o  v minulosti rozpočty nemenné, v súčasnosti vyžadujú úpravy 

o  Racionálny marketing – tvorba východísk s ohľadom na zákazníkov -> kontinuálne, nedá sa časovo 

ohraničiť 

Ø Niekedy vs V reálnom čase 

o  časové intervaly / životné cykly – skracujú sa 

o  zvyšovanie rýchlosti  reakcie 

Ø Riadenie vs Meranie 

o  CHÝBA štruktúrovaný systém ukazovateľov, ktorý zabezpečí plynulé hodnotenie všetkých marketingových 

aktivít 



o  v súčasnosti založený len na znalostiach a skúsenostiach, meraní a hodnotení 

o => nevieme určiť hodnotu =ťažké zlepšovať 

Implementácia udržateľného marketingového manažmentu   

Nové druhy marketingu: 

Zelený marketing -(70.-te roky 20storočia)- len niektoré, špecifické problémy (znečisťovanie ovzdušia, ropné škvrny v moriach 

a oceánoch), len na miestnej, resp. národnej úrovni, len niektoré (prevažne) výrobné odvetvia 

Environmentálny marketing – (na konci 80.-tych rokov) – vzniká v období ekolologických katastrof.  

• pojem „udržateľnosť“ - bez poškodzovania budúcich generácií 

• Pojem „zelený zákazník“ - neohrozuje zdravie ostaných zákazníkov, ako aj iných skupín, nespotrebúva neproporčne 

veľké množstvo zdrojov a produktov 

• rozdielom medzi zeleným a environmentálnym marketingom bola (v environmentálnom marketingu) tvorba 

konkurenčnej výhody prostredníctvom socio‑environmentálneho správania sa 

• environmentálne audity spoločnosti 

Koncept zodpovedného podnikania, resp. spoločenskej zodpovednosti - obchodná stratégia, kt.  vytvárala obchodnú 

hodnotu A pozitívnu spoločenskú zmenu  nad rámec organizačných ekonomických alebo technických záujmov 

Sociálny marketing – príspevky z predaných produktov 

• popri udržateľnom koncepte marketingového manažmentu existujú aj iné, etablované koncepty. Rozdiel medzi nimi je v 

miere, v akej integrujú udržateľnosť do marketingového riadenia 

• redukcia spotreby 

• reorganizácia spotreby - smerom k spotrebe udržateľnej, t.j. takej, ktorá uspokojí potreby zákazníkov, zachová ich kvalitu 

života, avšak bez ohrozovania potrieb ďalších generácií zákazníkov 

 

Udržateľný marketing: 

• uspokojuje skutočné potreby zákazníkov, 

• dosiahnu sa stanovené ciele organizácie, 

• procesy súvisiace s vykonávaním marketingových aktivít sú kompatibilné s ekosystémami 

Prednáška 3 – Čo vieme o našich zákazníkoch? (str.  39) 

Kritika súčasného marketingu pramení z niekoľkých oblastí. Na zákazníka sa hľadelo ako na subjekt, ktorý organizácie 

získavali prostredníctvom prísľubov hodnoty a benefitov. Marketingoví manažéri sa orientovali na to, ako uskutočňovať 

svoje aktivity pre zákazníkov namiesto chápania zákazníkov ako spolutvorcov marketingových aktivít.   

Posun z transakčného k relačnému marketingu 

- Zákazník už nespotrebúva izolovaný produkt => Zákazník hľadá proces prinášajúci hodnotu, ktorú požaduje. (produkt je len 

časť komplexného procesného prístupu k zákazníkovi) 

- statický obchodný model => dynamický a interakčný 

Ukazovatele merania produktivity zákazníckych vzťahov: 

• Počet zákazníkov:  v rámci určitého časového obdobia. 

• potrebné jasne zadefinovať čo je „zákazník“ 

• každý zákazník je iný (väčšie / menšie nákupy) 



o  Vzťahy zo zákazníkmi založené na zmluvnom základe (napr. mobilní operátori) 

§ problém: viac produktov alebo viac zmlúv jedného zákazníka 

o  Nie na zmluvnom vzťahu 

§ identifikovateľní / neidentifikovateľní (monitoruje len transakcie) 

• Doba od poslednej transakcie zákazníka 

• Miera udržania (retencie) zákazníka: pomer udržaných zákazníkov k „rizikovým“ („odídeným“) zákazníkom 

Ukazovatele vzťahového marketingu: 

Priemerné náklady na získanie zákazníka = náklady na získanie zákazníkov / počet získaných zákazníkov 

Priemerné náklady na udržanie zákazníka = náklady na udržanie zákazníkov / počet udržaných zákazníkov 

• určiť sledované obdobie 

• problém: niektorí zákazníci sa udržia aj bez vynaloženia nákladov 

Sledovanie nákladov na získanie zákazníka je podstatne jednoduchšie než v prípade nákladov na udržanie zákazníka. 

Profitabilita zákazníka = rozdiel medzi príjmami a nákladmi súvisiacimi so vzťahom so zákazníkom za nejaké časové obdobie 

Ø homogénne skupiny (segmenty) zákazníkov - Organizácia sleduje kumulatívne percento celkového zisku v porovnaní 

s kumulatívnym percentom celkového počtu zákazníkov. 

!! Vzťahový marketing – stratégie posilňujúce stálosť a vernosť zákazníkov 

• získanie tzv. podielu u zákazníka (customer share) sa stáva dôležitejším ako zvyšovanie podielu na trhu 

• kopec kopec výhod 

• Získať a udržať zákazníka znamená poznať, čo pre neho má najväčšiu hodnotu 

Spotrebiteľská pridaná hodnota = celková spotrebná hodnotou - celková spotrebná cena (vnímané prínosy – vnímané 

náklady) 

Druhy zákazníkov: 

• potenciálni 

• nakupujúci prvýkrát 

• nakupujúci opakovane 

• klienti = dávajú prednosť výhradne produktom danej organizácie 

• stúpenci = spokojní zákazníci, ktorí presviedčajú ostatných 

• partneri = podieľajú sa na koncipovaní a tvorbe nových produktov 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi = Customer Relationship Management (CRM) 

= marketingová stratégia, v centre pozornosti ktorej stojí zákazník, a ktorá pomáha organizáciám osloviť, obslúžiť a udržať si 

najlepších, teda najziskovejších zákazníkov. 

= nová perspektíva podnikania -  hlavným zdrojom všetkých ziskov sú zákazníci, a nie produkty 

Charakterictiky (výhody): 

Ø Identifikácia kľúčových zákazníkov 



Ø Efektívne rozdeľovanie zdrojov 

Ø Vytvorenie detailného profilu klienta 

Ø Ponuka produktov prispôsobených individuálnym požiadavkám zákazníkov 

Ø Zvýšenie efektívnosti marketingovej kampane 

Ø Skrátenie predajného cyklu & vytvorenie príležitostí pre ponuku nových a komplementárnych produktov 

Ø Zlepšenie ukazovateľov v oblasti rentability 

Ø budovanie lojality 

Komponenty CRM: ľudia, dáta, procesy (marketingové, predajné a servisné), technológie (súlad) 

Riadenie obchodného prípadu v CRM – od prveho kontaktu až po kontakt s ďalším udržiavaním kontaktu sa všetko 

zaznamenáva v CRM (str. 47) 

Marketingové aktivity:  

• riadenie marketingových kampaní (plánovanie, návrh, realizácia, vyhodnotenie) 

• riadenie marketingových zdrojov (ľudí, času, rozpočtu) 

• využívanie príslušných komunikačných kanálov (telemarketing, adresná elektronická pošta, klasická pošta, propagácia 

v masmédiách) 

Paretovo pravidlo: Obyčajne 80 % zisku vytvára 20 % zákazníckej základne = > 

Riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi  = KCRM – Key Customer Relationship Management 

„Významný klient“ : 

• vysoký kúpny potenciál 

• komplexné nákupné správanie zákazníka (napríklad veľké rozhodovacie jednotky s mnohými kritériami výberu, často 

rozptýlené v rôznych geografických lokalitách), 

• ochota zákazníka vstúpiť do dlhodobého partnerstva s dodávateľom. 

§ za každého významného klienta v organizácii zodpovedná konkrétny manažér alebo predajný tím 

Cieľ KCRM - získanie maximálnej zákazníckej ceny 

Diferencované riadenie vzťahov so zákazníkmi na základe hodnoty vzťahu 

• Znalosť ziskovosti zákazníka 

Customer Lifetime Value  = ukazovateľ prínosu zákazníka za dobu „životnosti“ = peňažná hodnota zákazníkových nákupov 

počas celého obdobia, v ktorom má daný zákazník vytvorený vzťah s organizáciou - náklady na získanie zákazníka a ceny 

tovaru alebo služby. 

Ukazovateľ celoživotnej hodnoty zákazníka je peňažným vyjadrením vzťahu so zákazníkom založený na súčasnej hodnote 

plánovaných budúcich peňažných tokov zo vzťahu so zákazníkom. 

= [miera udržania zákazníka % / (1 + diskontná sadzba % - miera udržania zákazníka)]*zisková marža 

Ø horná hranica výdavkov na získavanie nových zákazníkov, ako aj hornú hranicu sumy, ktorú by bola organizácia 

ochotná zaplatiť za udržanie zákazníka 



Na základe analýzy ziskovosti a určenia strategickej hodnoty je možné rozčleniť zákaznícku základňu do troch portfólií: 

Ø portfólio ochrany – dôležité vzťahy pre organizáciu 

Ø portfólio rozvoja – potenciál rastu objemu a zisku 

Ø portfólio zmeny – jasne neziskové – treba zmeniť 

Kľúčový zákazník = v podstate jeden samostatná trhový segment 

Hodnotí sa atraktivita a kvalita súčasných vzťahov  (realistické ocenenie pravdepodobnosti úspechu) 

Prednáška 4 – Prístupy k tvorbe spotrebiteľských trhov na prahu tretieho tisícročia (str. 39) 

Tendencie spotrebiteľského správania na Slovensku 

Tendencie spotrebiteľského správania v Európe 

Profil spotrebiteľa “5E” 

Ø egoistický – vlastné túžby, neberie ohľad na ostatných 

Ø etnický – globálne produkty na lokálnych trhoch, uniká tradicionalizmu 

Ø etický – vyhľadáva sociálne zodpovedné podnikanie, pravdivosť reklamy,... 

Ø ekologický  - naturálne, pôvodné a ekologicky nezávadné produkty, recyklácia 

Ø  e-spotrebiteľ 

Udržateľný marketingový manažment  

Účasť konečného zákazníka v marketingových procesoch 

• spolu-marketéri (odporcovia spoločensky kritizovaného marketingu) – poz./neg. referencie 

o  zvýšenie efektívnosti nástroja – poskytnutie možnosti na zdieľanie skúseností, „komunita“ 

• navzájom sa aktívne ovplyvňujú (referencie) – word-of-mouth marketing 

• spolu-producenti (vytvárajú, napr. IKEA) - pričom zapojením vlastnej pracovnej sily, resp. poznatkov umožnia takto 

spoluvytvorený produkt používať 

• v rámci distribučného kanála  - recyklácia – poskytnú organizáciám potrebné zdroje – preto by sa mali výrobky 

vyrábať tak, aby sa mohli čo najúčinnejšie recyklovať) 

Udržateľná spotreba 

= spôsob spotrebúvania a používania produktov a služieb, ktorá uspokojuje základné potreby zákazníkov a prináša im lepšiu, 

resp. zvýšenú kvalitu života, avšak za splnenia podmienky, že minimalizuje spotrebu prírodných zdrojov, toxických 

materiálov, emisií, odpadu a znečisťujúcich látok => neohrozuje potreby budúcich generácií 

• tzv. zelené a etické nákupy, ako aj zodpovedná spotreba 

Marketing podporujúci posun k racionálnej spotrebe 

1. Koncepcia spoločenskej zodpovednosti podnikov - koncepcia, v ktorej organizácie na dobrovoľnej báze integrujú 

sociálne a environmentálne aspekty do svojich aktivít 

2. Ekologický marketing - aktivity, ktoré spôsobujú environmentálne problémy -  opatrenia pre riešenie týchto 

problémov. 



3. Zelený marketing - „eko-výkon“ organizácie ako konkurenčná výhoda - „zelení zákazníci“ 

4. Sociálny marketing - riešenie sociálnych zmien v spoločnosti. Zaoberá sa teda témami makromarketingu, ktoré však 

rieši na úrovni mikromarketingu. 

5. Spoločenský marketing - spoločné uspokojovanie individuálnych zákazníckych potrieb a želaní je z dlhodobého 

hľadiska prínosné ako pre konečných zákazníkov, tak aj pre spoločnosť – tvorba tzv. želaných produktov 

6. Udržateľný marketing - makromarketingový koncept,  udržateľný rozvoj (najčastejšie prostredníctvom tvorby 

alternatívnych marketingových stratégií). 

7. Udržateľný marketingový manažment – plánovanie, organizovanie, implementácia a kontrola marketingových 

zdrojov a programov takým spôsobom, aby zabezpečili uspokojenie zákazníckych potrieb a želaní, za súčasného 

rešpektovania sociálnych a environmentálnych kritérií a splnenie cieľov organizácie. Rešpektuje koncepciu tzv. 3E 

t.j. efektívny, etický a environmentálny dosah rozhodnutí marketingových manažérov. 

 

ð predchádzali koncepcii racionálneho marketingového manažmentu 

Koncepcia racionálneho marketingového manažmentu: 

• zodpovedný marketing 

• zelený marketing 

• sociálny marketing 

• Model tzv. „štyroch podmienok udržateľnosti“ – str. 73 

Prístupy k segmentácii trhu v rámci racionálneho a udržateľného MM 

• Demografická segmentácia – vek, zamestnanie, príjem, vzdelanie 

• Geodemografická segmentácia  - kde zákazník žije, spôsob vlastníctva jeho bývania,  počet rodinných príslušníkov 

• Segmentácia podľa správania - podľa ochoty nakupovať, motivácie a názoru na nakupovanie 

• Psychografická segmentácia - podľa charakteristických znakov životného štýlu 

• Vernostná segmentácia 

• Voľba cieľového segmentu (potenciál, atraktivita) 

 

1. Tzv. štandardné segmentácie vo svete = pre podmienky štátov, geografické oblasti 

2. Interné segmentačné systémy na úrovni organizácie 

a. charakteristiky segmentu, 

b. charakteristiky zohľadňujúce časové hľadisko (údaje o transakcii) 

c. ukazovatele hodnotenia návratnosti investícií, profitability (objem nákupov... 

Od segmentácie k Fragmentácii 

Fragmentícia – pokračovanie segmentácie => mikrosegmenty (napr. milovníci vláčikov LEGO) 

„Zelený trh“ - odlíšenie udržateľne orientovaných zákazníkov a organizácií, ktoré sú schopné ich obslúžiť 

Segmentácia zeleného trhu 

• Demografické – minimálne 

• Psychografické - identifikácia rozdielov v zákazníckych environmentálnych a sociálnych hodnotách 

• Segmentácia na základe povedomia a oddanosti princípom udržateľnosti 

o  mimo udržateľnosti 



o  v rámci udržateľnosti 

§ kľúčoví zákazníci 

§ vnútorná stredná úroveň 

§ vonkajšia stredná úroveň  

§ okrajoví zákazníci 

• Životný stýl (súčasť psychografických charakeristík) 

o  Primárni  ochrancovia - uskutočňujú zmeny v živote v snahe zredukovať konečnú spotrebu 

o  Sekundárni ochrancovia – neuskutočňujú zmeny; ale opakovaného použitia produktu, recyklácia 

• Segmentácia na základe benefitov (kt. zákazníci požadujú) 

o  funkčné – riešia reálny problém (potrebu) zákazníka 

o  symbolické = benefity seba vyjadrenia – charakteristiky zákazníka voči okoliu (napr. dizajn, značka,...) 

o  skúsenostné (hedonistické) – zážitky a skúsenosti, kt. prinášajú zákazníkom (pocit z používania) 

Tvorba trhovej pozície cez atribúty udržateľnosti 

Tvorba trhovej pozície – vytvoriť charakteristickú, rozlišovaciu identitu produktu/značky v mysliach spotrebiteľov v 

porovnaní s konkurenciou 

• cez atribúty udržateľnosti 

Jadro trhovej pozície 

• povesť, dobré meno 

• čo „hovoria o organizácii ostatní“ 

Greenwashing – organizácia deklaruje enviromentálne zásady, kt. v skutočnosti nemá (len slová, nie skutky) 

Prednáška 5 – Udržateľné stratégie marketingového mixu – PRODUKT (str. 77) 

Product stewardship - zvýšenú zodpovednosť za ponuku produktov = chápanie, kontrolu a komunikáciu environmentálnych, 

zdravotných a bezpečnostných efektov produktu v priebehu jeho životného cyklu – výhody zo znižovania nákladov 

Produktová stratégia = spôsob koordinácie rozhodnutí, ktoré sa týkajú predovšetkým vlastností produktu, kvality, 

vyhotovenia, dizajnu, značky, obalu, etikety a služieb podporujúcich produkt. 

= (nová koncepcia) – rozhodnutia týkajúce sa optimálnej kombinácie výrobkov, ktoré prinášajú cieľovému segmentu hodnotu. 

(hodnotu prostredníctvom poskytovania služieb) 

Substitúcia výrobkov službami  = zákazníci nechcú výrobky, ale služby (benefity), kt. im výrobky poskytnú 

V súčasnosti – zameranie na tvorbu imidžu (cez inovačnú a značkovú politiku) 

Tradičná koncepcia – spokojnosť zákazníka a zisk organizácie 

Nová koncepcia  + záujmy steakholderov 

Tri prístupy k procesom dematerializácie – udržteľnosť produktov:  CIEĽ:  menší objem vyprodukovaného odpadu 

Ø zmenšovanie množstva a objemu materiálu používaného v obale a balení výrobku 

Ø posun od produkcie jednorazových, resp. nevratných výrobkov ku kvalitnejším, odolnejším a trvanlivejším výrobkom 

Ø  transformácia „tradičného“ vlastníctva na zdieľané spoluvlastníctvo, zdieľané užívanie a nájomné programy. 

Udržateľnosť produktov  -  Sústava prvkov spolutvoriacich koncepciu udržateľnosti (podmienky koncepcie udržateľnosti): 



1. nespôsobuje systematický nárast v nahromadení environmentálne škodlivých látok z povrchu a podpovrchu Zeme, 

2. nespôsobuje systematický nárast v nahromadení environmentálne škodlivých syntetických látok, 

3. nespôsobuje systematický nárast v degradácii ekosystémov, 

4. nevytvára systematicky bariéry pre uspokojovanie ľudských potrieb. = (neoslabuje schopnosť ľudí uspokojovať 

svoje potreby) – napr. ľudia žijúci v okolí tovární – znečistenie, alebo vykorisťovanie zamestnancov.... škodlivé 

produkty,... 

a. koncept budovania pocitu pohody a uvoľnenia –v oblastiach:  zdravie, gramotnosť a intelektuálny rast, 

kreatívne vyjadrenie, produktivita, voľný čas, vzťahy. 

Východisko udržateľnej produktovej stratégie -  tvorba dizajnu produktu, procesov súvisiacich so získavaním surovín a 

materiálov, produkčných procesov v súlade s podmienkami koncepcie udržateľnosti (zahŕňa aj predaj a likvidáciu produktu) 

ð Návrh výrobkov z obnoviteľných, rekultivovaných, netoxických a organických materiálov. 

ð efektívnejšie skladovanie a transport 

ð po skončení svojho životného cyklu boli rozložiteľné, opakovane použité vo výrobných procesoch 

ð využívanie obnoviteľných zdrojov energií, 

ð  eliminovanie používania pesticídov, neorganických priemyselných hnojív a chemických rozpúšťadiel, 

ð redukcia, resp. eliminácia používania jednorazových, nerecyklovaných materiálov 

ð vrátenie, resp. späťvzatie výrobkov. 

ð vyrábané s čo najmenšou spotrebou vody 

ð pestovania produktov bez ohrozovania systémov, vďaka ktorým ich produkujú 

ð redukcia negatívnych vplyvov (sociálnych, environmentálnych) na zdravie, prostredie, 

ð 4 - obohacovanie ľudských skúseností ako protikladu k zaťažovaniu ich životov (koncept budovania pocitu 

pohody a uvoľnenia - LEGO) 

Koncept udržateľného produktu by sa mal riadiť tzv. 5R: 

1. Repair (opraviteľnosť): prostredníctvom funkčnosti, opraviteľnosti a stálosti produktu, servisom po predaji a pod. 

2. Reconditioning (vymeniteľnosť): dostupnosť náhradných dielov. 

3. Reuse (opätovné použitie). 

4. Recycling (recyklácia). 

5. Re-manufacture (znovu vyrobenie): spočíva v zbere druhotných surovín a ich použitia pri výrobe rovnakých produktov. 

Prečo udržateľne vyrábať? 

EXTERNÉ FAKTORY: 

• hrozba prijatia prísnejšej legislatívy zo strany štátu, 

• sťahovanie výrobkov z obehu 

• tlaky v rámci distribučného kanálu 

• odmietanie produktov zákazníkmi 

• negatívna publicita v médiách 

INTERNÉ FAKTORY  

• zdroj konkurenčnej výhody !!! 

• príležitosť pre tvorbu nových trhov, resp. pre expanziu na nové trhy 

• účinnejšie získavanie zdrojov 

• vyššia kvalita produktov 



Udržateľnosť služieb – viažu / neviažu sa na hmotný výrobok 

1. Služby súvisiace s hmotnými výrobkami - predlžujú životný cyklus výrobkov prostredníctvom údržby, opravy, 

modernizácie. 

2. Služby umožňujúce využívať úžitok bez vlastnenia hmotného výrobku: lízing, prenájom, spoločné zdieľanie. 

3. Služby, ktoré nesúvisia s hmotným výrobkom: výrobky sú nahrádzané technológiami, napríklad internet banking, 

hlasová schránka. 

4. Služby, pri ktorých je rozhodujúci výsledok: na jednej strane smerujú k uspokojeniu zákazníckych potrieb, na strane 

druhej znižujú potrebu a dopyt po hmotných výrobkoch, napríklad hromadná doprava. 

 

- Príležitosti pre budovanie udržateľných služieb sa nachádzajú na strane poskytovateľa služieb v rámci procesov, kde 

zákazník nie je prítomný. 

- napr. udržateľný cestovný ruch – ekoturizmus 

Produkt z pohľadu zložitosti - bujnenie produktov a služieb, ktoré je nielen zdrojom zložitosti, ale aj smerovaním k 

neudržateľnosti. (príklad poistenie – veľa info, nezrozumiteľných, veľa pdpisov,...) 

• odlíšiť sa od konkurencie zmenu charakteru produktov – zmätok alebo konkurenčná nevýhoda 

Príčiny zložitosti a neudržateľnosti – z objemu, z podpory, zo systému, z dizajnu => 

• Objemová zložitosť – priveľa produktov, resp. modifikácia; existujúce výrobky + modifikácie  – zvýšené náklady 

• Zložitosť podpory – inštrukcie o používaní alebo skonštruovaní – ak nejasné, odčerpáva z hodnoty 

• Systémová zložitosť - rozsah, v akom produkty organizácie musia tvoriť ucelený celok s produktmi a službami iných 

dodávateľov, aby vznikla hodnota pre zákazníka 

• Dizajnová zložitosť 

ð zjednodušovanie produktov  

OZHODOVANIE O ZNAČKE A OBALE 

Najlepšie značky  - korelácia medzi spoločenskou zodpovednosťou a hodnotou značky 

Značka pozostáva z prvkov tvoriacich ochrannú známku (ochranná známka ako označenie slúži na odlíšenie výrobkov a 

služieb jedného podnikateľského subjektu od výrobkov a služieb iných podnikateľských subjektov) a z množstva významov 

dôležitých pre rôznych stakeholderov. 

 Udržateľná značka = ekonomicky stála a asociácie, s ktorými sa spája v mysliach zákazníkov a ostatných stakeholderov, 

oprávnene súvisia so sociálnou spravodlivosťou a ekologickou udržateľnosťou. 

Značka – prísľub hodnoty 

Značka nie je udržateľná z ekonomického hľadiska v prípade, že si neudržiava, resp. stráca významnosť pre zákazníkov alebo 

sa spája s negatívnymi asociáciami. 

Princípy udržateľnej stratégie budovania značky 

- Zosúladenie skutočnosti s prísľubmi 

- Zaangažovanie stakeholderov do procesu tvorby hodnoty 

- Poskytovanie hodnoty (úžitku, benefitov) na troch úrovniach – sociálnej, environmentálnej a kultúrnej 



- Zdieľanie autentického a hodnoverného „príbehu“ značky. 

- tzv. radikálna transparentnosť – aktivity a praktiky sú úplne otvorené verejnosti, 

- Posilnenie zákazníkov a spoločnosti smerom k „lepšiemu“. 

- zákazníci sa na jej budovaní aktívne podieľajú. 

Udržateľný obal 

- prostredníctvom neho sa komunikuje značka a posolstvo 

- Udržateľný obal maximalizuje úžitky vyplývajúce z funkcií obalu, avšak za súčasného rešpektovania všeobecných 

podmienok udržateľnosti 

- Funkcie obalu 

o chráni produkt pred poškodením a znehodnotením, 

o  uľahčuje skladovanie a transport, 

o  komunikuje identitu značky, sprostredkúva odkaz marketingovej komunikácie, 

o  je nositeľom informácií pre zákazníka, 

o  sprostredkúva dôležité informácie týkajúce sa narábania s produktom a jeho likvidácie. 

- Charakteristiky udržateľného obalu 

o prospešný, bezpečný, zdravotne nezávadný pre zákazníkov, ale aj ostatných stakeholderov v priebehu celého 

životného cyklu,.......... 

o  musí poskytovať výhody pre zákazníka  vo forme ľahšej manipulácie, otvárania, opakovaného použitia 

alebo recyklácie. 

ð redukcia materiálov, obalov,... zmena tvaru, rozmerov obalu... recyklovateľný... 

 

certifikácie nezávislých subjektov, ktoré potvrdia dodržiavané bezpečnostné, zdravotné, environmentálne, sociálne a ďalšie š

tandardy udržateľného produktu. 

VÝKONNOSŤ, ÚČINNOSŤ, EFEKTÍVNOSŤ 
�Výkonnosť: charakteristika, ktorá popisuje spôsob, resp. priebeh, akým skúmaný subjekt vykonáva určitú činnosť, na základe 
podobnosti s referenčným spôsobom vykonávania (priebehu) tejto činnosti.  
Predpoklad: schopnosť komparácie skúmaného a referenčného javu z hľadiska stanovenej kriteriálnej škály.  
�Účinnosť sa viaže na porovnávanie vstupov a výstupov.  
Organizácia, ktorej aktivity sú účinné, vyrába produkty a poskytuje služby hospodárne, obrazne povedané „aktivity uskutočňuje 
správnym spôsobom“.  
Prínosom účinnosti je skutočnosť, že náklady na jednotku výstupu sú nízke, z čoho vyplýva možnosť ponúknuť produkt na trhu za 
nízku cenu, a tým získať trhový podiel, resp. cenu podstatne zvýšiť, a tým dosiahnuť vysokú maržu.  
Avšak na to, aby bola organizácia na trhu (dlhodobo) úspešná, okrem účinnosti musia byť jej aktivity aj efektívne.  
Obrazne povedané to znamená „uskutočňovať správne aktivity“.  
Efektívnosť v sebe zahŕňa pôsobenie organizácie na atraktívnych trhoch a výrobu takých produktov a služieb, o aké majú zákazníci 
na týchto trhoch záujem. Takáto organizácia má schopnosť získavať a udržiavať si zákazníkov.  
Obvykle praktická účinnosť činnosti, väčšinou meraná rovnakými jednotkami na vstupe a výstupe. Porovnanie ich objemu za určité 
obdobie ukazuje efektívnosť činnosti, ktorá bola uskutočnená medzi vstupom a výstupom. Čím vyššia je efektívnosť, tým vyššia je 
obvykle aj úspešnosť činnosti. 
 
 



ZÁSADY MERANIA MARKETINGOVEJ 
VÝKONNOSTI  
1)Nadviazanie výkonnosti na ciele a stratégiu.  

2)Prepojenie častí s celkom.  

3)Rešpektovanie vzťahu príčina – následok.  

4)Merať to, čo merať chceme, tým, čím to merať ide.  

5)Byť racionálny a nebáť sa intuície.  

6)Prejsť od popisu k akcii.  

7)Rozumieť a pomáhať rozumieť.  
 
 
 

MERANIE A HODNOTENIE TRHOVÉHO 
PODIELU A PODIELU V MYSLIACH A 
POVEDOMÍ ZÁKAZNÍKOV  
§Ukazovateľ podielu na trhu.  

§Ukazovateľ relatívneho podielu na trhu a koncentrácie trhu.  

§Index expanzie značky a index expanzie kategórie 
produktov.  

§Ukazovateľ prieniku na trh.  



§Ukazovateľ intenzity používania produktu.  

§Ukazovatele hierarchie vplyvu produktov.  

§Ukazovateľ propagátorstva produktu.  
  

Prednáška 6 - Udržateľné stratégie marketingového mixu – CENA (str. 94) 

Cena: 

•   zdroj príjmov, 

•  najpružnejší prvok marketingového mixu, 

•  najviditeľnejší a aj najnapodobiteľnejší prvok marketingového mixu, 

•  hlavný činiteľ ovplyvňujúci budúcu prosperitu organizácie, 

•  nástroj plnenia organizačných cieľov, 

•  nástroj, ktorý rešpektuje hodnotenie produktu zákazníkom, 

•  nástroj, ktorý je schopný odolávať konkurenčným tlakom. 

Marketingoví prístup k tvorbe cien 

1. stanovenie cieľov cenovej politiky, 

2. odhad dopytu, 

3. určenie nákladov, 

4. vyhodnotenie faktorov prostredia, 

5. voľba stratégie cenovej politiky, 

6. vytvorenie taktiky. 

Agresívny prístup cenotvorcov v súčasnosti:  

- znižovanie náklady (laciné a škodlivé materiály) 

- zvyšovanie obchodných marží 

- neprehľadnosť a zahmlievanie 

Cena z pohľadu: 

• producenta - jediným prvkom marketingového mixu, ktorý je schopný generovať organizácii príjmy => by mala 

pokrývať všetky náklady vzniknuté v súvislosti s výrobou, distribúciou, predajom a marketingovou komunikáciou 

• zákazníka - len jeden prvok v rámci nákladov, ktoré zákazníkovi vznikajú 

Úžitky VS Náklady - komparácia očakávaných a vnímaných benefitov produktu a jeho nákladov 

Náklady ako východisko tvorby cenovej politiky: (širší pohľad) = celkové náklady súvisiace s obstaraním produktu. / 

s vlastníctvom produktu 

 = suma všetkých monetárnych a nemonetárnych nákladov vzťahujúcich sa na produkt 

1. na obstaranie produktu (cena + náklady súviciace s kúpou) 



2. na udržiavanie / používanie produktu (energie / údržba  - napr. auto, chladnička,...) –často podceňované / ignorované 

3. pri skončení životného cyklu produktu – zákazníci veľmi nízke povedomie / zodpovednosť producentov!!! 

ð posun od cenovej perspektívy k perspektíve celkových nákladov zákazníka na obstaranie produktu 

1 . Na obstaranie = transakčné náklady    (monetárne VS nemonetárne náklady) 

- na vyhľadávanie produktu 

- na vyhľadávanie informácií o produkte (komparácia) 

- na získanie produktu (napr. aj preprava produktu) 

+ riziká 

Kúpa udržateľného produktu – drahšia (vyhľ. info a získanie) DôVOD: špecifické vlastnosti udržateľných produktov => 

(sociálne a ekologiské atribúty) 

VLADSNOSTI  (DIMENZIE) PRODUKTOV 

• Skúmané vlastnosti (dimenzie) produktu – ohodnotené pred kúpou (napr. farba trička) 

• Skúsenostné vlastnosti (dimenzie) produktu – ohodnotené počas používania (napr. stálosť farieb ALEBO spotreba 

elektrickej energie pri spotrebičoch) 

• Dôveryhodné vlastnosti (dimenzie) produktu – nemôžu byť ohodnotené,  musí sa len spoľahnúť (napr. látka trička 

vyrobená z organickej bavlny) -- zdôrazňované v koncepcii udržateľného marketingu 

Riziká súvisiace s rozhodovaním o kúpe nového udržateľného produktu 

• finančné (produkt finančne nevýhodný) 

• funkčné (produkt nefunguje ako my chceme) 

• fyzické (produkt môže byť škodlivý) 

• časové (používanie časovo náročné) 

• sociálne (negatívne reakcie ostatných) 

• psychologické (tzv. ponákupná dizonancia -  frustrácia, sklamanie, obavy, ľútosť) – zákazníci zvyčajne nadhodnocujú 

úžitky produktov, kt. vlastnia (=> nekúpia nové) 

2.  Náklady súvisiace s používaním produktu 

3. Náklady súvisiace s likvidáciou produktu 

• náklady hromadenia 

• uskladnenia  

• odstraňovania produktu 

Čo ovplyvňuje? 

- množstvo použitého obalu, dizajn produktu, trvanlivosť produktu, existujúce príležitosti pre opätovný predaj alebo 

recykláciu produktu,.... 

- Ako znížiť tieto náklady? =>  predĺženie životného cyklu produktu prostredníctvom opráv, opakovaného používania, 

modernizácie, t.j. znižovaním množstva zdrojov potrebných vo výrobných procesoch. 

--- 



Cenotvorba 

Tradičný prístup:  

• stanovenie cieľa cenovej politiky 

• zisťovanie dopytu  

• odhad nákladov 

• analýza nákladov, cien a ponúk konkurentov 

• výber metódy určovania cien 

• výber konečnej ceny 

Udržateľný prístup: 

- zohľadňuje celkové náklady zákazníka (nielen cenu) 

- snaha o redukciu celkových nákladov zákazníka na obstaranie produktu 

- budovanie povedomia zákazníkov o komponentoch tvoriacich celkové náklady na obstaranie produktu. 

- na základe hodnoty vnímanej zákazníkom (stratégia diferenciácie je kľúčová) – drahšie (založené na skúsenosti, nie 

na nevyhnutnosti) 

ð  Stanovenie ceny na základe hodnory – rozhodujúce faktory: 

§ Klasifikácia produktov a úroveň diferenciácie na trhu. (čím špecifickejšie je produkt vnímaný 

zákazníkmi, tým vyššia cena) 

§ Profil udržateľných aspektov vzťahujúcich sa na produkt. - sociálne a environmentálne aspekty, 

verejnosť sa intenzívne zaujíma, tým drahšie 

§ Miera kredibility organizácie a jej produktov na trhu - Čím je schopnosť organizácie transformovať 

dimenzie dôveryhodnosti produktu vyššia, tým drahšie 

§ Vnímaná hodnota udržateľných produktov vs. „tradičných“, neudržateľných produktov – drahšia 

cena sa musí zhodovať s očakávanou hodnotou – ako stransparentniť – rozložiť na komponenty – 

napr. prirážka za likvidáciu 

§ Citlivosť zákazníkov na ceny a ich povedomie a záujem o aspekty udržateľnosti v súvislosti 

s produktmi – stanoviť správne cieľové segmenty 

§ Existencia a používanie referenčných cien v produktovej kategórii – pri udržateľných produktoch by 

sa mali porovnávať  výhody, nie ceny 

Iné Cenotvorby: 

Na základe nákladov - produkčné náklady a cieľová zisková marža (udržateľné  - v čase krízy – sociálne kritérium) 

Stanovenie ceny na základe nákladov 

Dodatočné náklady udržateľných produktov často vyplývajú z výrobných technológií, pri ktorých sa vyžadujú vysoké 

vstupné náklady, avšak zmeny v rámci ďalších procesov sa prejavia v znížení nákladov pri zohľadnení dlhodobého hľadiska 

(napríklad pri znížení množstva spotrebovanej vody, energií, vyprodukovaného odpadu). 

Vyššie náklady – prvotný nízky objem výroby (prichádza sa o úspory z rozsahu) => mali by pomôcť marketingové aktivity 

---- 



Udržateľná cena -  zahŕňa ekonomické, environmentálne a sociálne náklady producenta, pričom zároveň prináša zákazníkom 

hodnotu a spravodlivú výšku zisku pre organizáciu. 

štyri podmienky udržateľnosti  -aplikované na cenu    (Negatívne vymedzenie udržateľnej ceny) 

- nemala by ohrozovať ostatné generácie a národy tým, že sa na ne presunú určité (vedľajšie) náklady 

Vedľajšie náklady = „nezaplatené“ sociálne a ekonomické náklady -  nie sú zarátané v konečnej cene produktu – prenášané 

na ďalšie generácie alebo exportované do tretieho sveta 

Bariéry  budovania udržateľnej ceny: 

• konkurenčné – kúpia lacnejšie... výnimky – trhové štrbiny a uvedomelí zákazníci 

• politické – demokratické vlády neovplyvňujú dostatočne zodpovednosť organizácií (konkurentov) 

• kultúrne – ľudia aj tak kúpia to na čo sú zvyknutí, kultúra sa ťažko mení 

Prednáška 7 – Udržateľné stratégie marketingového mixu - DISTRIBÚCIA (str. 109) 

Udržateľný distribučný systém musí vychádzať z konečného súčtu troch premenných – ekonomických (zisk), 

environmentálnych (planéta) a sociálnych (ľudia) vplyvov organizácie na všetkých stakeholderov 

Koncept udržateľných distribučných cyklov -  schopný spôsobiť transformáciu v úlohách, vzťahoch a procesoch v 

distribučných kanáloch. 

Funkcie členov distribučného kanála: 

• výskum trhu 

• promotion odbytu, 

• získavanie kontaktov,  

• transformácia, 

•  vyjednávanie a sprostredkovanie,  

• fyzická distribúcia,  

• financovanie,  

• preberanie rizika 

Transformácia distribučných kanálov ns udržateľné distribučné cykly  

Tradičný distribučný kanál  

z hľadiska rôznych subjektov  - pozostáva z organizácií (veľkoobchod, sprostredkovateľ, maloobchod) 

distribučný kanál chápaný ako priechodný systém 

redukcia zdrojov a ich transformácia na odpad 

maloobchod - súhrn činností, ktoré súvisia s predajom tovaru a služieb priamo konečným zákazníkom (maoobchod udrž

ateľný – prepája produkciu so spotrebou - zohráva maloobchod významnú úlohu v kontexte budovania konceptu 

udržateľnosti, resp. v konkrétnom vyjadrení udržateľnej výroby a udržateľnej spotreby) 

Udržateľné distribučné cykly 



Hodnototvý reťazec - súbor tvorený aktivitami a subjektmi, ktoré pridávajú produktu hodnotu od výrobnej fázy až po 

konečného zákazníka 

ð snaha o spoluprácu v rámci distribučného kanála => konkurenčná výhoda 

vytváranie hodnoty pre zákazníkov 

- > Dôležitosť pri vytváraní partnerstiev nielen so zákazníkmi, ale aj s členmi distribučného cyklu za účelom 

dosahovania cieľov v oblasti inovačnej politiky, produktovej stratégie, výroby a ďalších oblastí. 

- sociálna udržateľnosť – sledovanie podmienok zam-cov u dodávateľa 

- >  Predpoklad: spoločné, resp. komplementárne ciele a komunikácia medzi členmi distribučného cyklu 

- transparentnosť – umožňuje hodnotiť udržateľnosť produktu – zapezpečuje reťazec pôvodu produktu a jeho 

komponentov (zdokumentovať presun vlastníctva až na miesto pôvodu) 

Certifikácia – potvrdzuje, že produkty sú do prírody reabsorbované bez spôsobenia škody alebo opätovne zavedené do 

technosféry prostredníctvom recyklácie = > významný prvok reťazca pôvodu produktu   => externý audit 

- s využitím obnoviteľných zdrojov energií, so snahou o znižovanie napríklad spotreby vody (efektívnejšia spotreba) a 

k ľudským zdrojom (či už zamestnancom alebo zákazníkom) sa správajú s pocitom zodpovednosti. 

Výzvy, pred kt. stoja maloobchody: 

o zabezpečenie, aby boli maloobchodné operácie v súlade s požiadavkami udržateľnosti, 

o aktívne ovplyvňovanie dodávateľov v rámci distribučných cyklov, aby vyrábali a dodávali produkty v súlade s 

kritériami udržateľnej výroby, ako aj aktívne ovplyvňovanie zákazníkov, aby spotrebúvali produkty v súlade s 

kritériami udržateľnej výroby. 

Maloobchod sa na rozvoji udržateľnej výroby a udržateľnej spotreby môže podieľať týmito oblasťami: 

• enviromentálne manažérske systémy –riadenie a kontrola environmentálnych a sociálnych vplyvov -  iniciatívy v 

oblasti spotreby energií, vody, produkcie odpadu, recyklačné programy 

• distribučný manažment – spolupráca s dodávateľmi a informovať zákazníkov (udržateľnosť) 

• vzdelávanie a informovanie zákazníkov – označovanie produktov, používanie, likvidácia, recyklácia 

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy – z jednorazových transakcií na dlhodobé vzťahy (sú na sebe závisí – musia 

spolupracovať) 

lineárne distribučné kanály (resp. hodnototvorné kanály) -jednosmerný tok výrobkov a služieb od výrobcov cez jednotlivých 

členov (sprostredkovateľov) distribučného kanála až po zákazníka 

Produkcia odpadu v distribučnom kanáli – možné eliminovať alebo konvertovať do zdroja príjmu 

Prírodné zdroje zostávajú takmer nedotknuté. 

Reverzný tok – Reverzná logistika 

 = systematický presun vyprodukovaného odpadu v distribučnom kanáli za účelom jeho premeny na využiteľné suroviny. 

Zákazník – hybná sila – treba ho motivovať – najväčší producent odpadu - úloha dodávateľov surovín a komponentov pre 

spracovateľov a výrobcov 



Ak sa stane bežnou aktivitou, distribučný kanál sa stane udržateľný => udržateľné distribučné cykly 

ð späťvzatie recyklovateľných materiálov     (podnikateľská výhoda)  

o  Výhody: 

§ zabraňuje vniknutiu škodlivého odpadu do prostredia, 

§ umožňuje konvertovať odpad a náklady spojené s jeho likvidáciou na zdroje príjmov, 

§ do odvetvia, v ktorom organizácia pôsobí, zadováži takých dodávateľov surovín, ktorí nepoškodia 

prírodné zdroje a prírodný kapitál, 

§ z hľadiska budovania ľudského kapitálu sa umožní vznik nových pracovných miest 

- krížová spolupráca medzi odvetviami 

- vláda – tvorba adekvátnej legislatívy 

Odpadové hospodárstvo – účel: predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (to isté ako reverzný tok) 

Bariéry budovania koncepcie udržateľného marketingu 

• nedostatok výrobnej kapacity dostatočného množstva dodávateľov, ktorí rešpektujú kritériá udržateľnej výroby. 

(Napríklad rastúci dopyt po organickej bavlne prekonáva jej svetovú produkciu, a teda núti organizácie používať aj 

bavlnu, ktorá nespĺňa štandardy organickej bavlny.) 

ð tvorba dostatočnej kapacity udržateľného distribučného cyklu: 

• budovanie ľudského kapitálu - vzdelávanie, školenie, výživu, starostlivosť o zdravie, prístup k technológiám, ktoré 

zlepšujú aktivity a produktivitu smerom k udržateľnosti   (zdravší zamestnanci sú stabilnejší) 

Bariéry v maloobchode 

• Nedostatok jasného dopytu zo strany zákazníkov po udržateľných produktoch 

• Absencia podpory od vrcholového manažmentu maloobchodnej organizácie 

• Nedostatok masívnej podpory zo strany maloobchodnej organizácie (konflikt cieľov) 

• Nedostatok jasného konsenzu týkajúceho sa environmentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov 

maloobchodnej organizácie 

Udržateľná fyzická distribúcia 

= transport a logistika (preprava, paletizácia, kontajnerizácia)   - druhy dopravy – Dôležitá správna  voľba dopravného 

prostriedku 

 – mieste a časové hľadisko(=prostredníctvom týchto funkcií sa dopravuje produkt na miesto, kde je potrebný a v čase, kedy je 

to potrebné.) 

- tzv. ekologická stopa produktu - zvýrazňuje účinnosť, uhlíkovú neutralitu, a ak je to možné, uprednostňuje lokálnu 

produkciu 

Fukcie distribúcie – skladovanie, triedenie, bylenie,... => STAVBY  - udržateľné aktivity v stavebnom procese 

Skracovanie distribučného kanála, resp. zjednodušovanie 

Proces eliminácie sprostredkovateľov 

- každý člen by mal vytvárať hodnotu, no ak ich je príliš veľa, skôr vytvárajú dodatočné náklady a odpad, ako hodnotu 



Typický životný cyklus produktu (v maloobchode) 

• dizajn produktu 

• získavanie surovín na výrobu produktu, 

• transport surovín,  

• výroba produktu,  

• balenie produktu,  

• transport produktu do maloobchodu 

• likvidácia produktu po skončení životného cyklu. 

Distribučný cyklus maloobchodu  - skladá sa z: 

• výrobcov,  

• poskytovateľov služieb, 

• distribútorov,  

• maloobchodných jednotiek 

• zákazníkov 

Prečo maloobchod udržateľný? 

• Reakcia na požiadavky zákazníkov, 

• odlíšenie organizácie od konkurentov a konkurenčných produktov, 

• snaha o zníženie nákladov, 

• rešpektovanie trendov v odvetví. 

Budovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v maloobchode: 

1. nastavenie kritérií vzťahov – požadovanie dodržiavania určitých štandardov – implementáciu environmentálnych 

manažérskych systémov, certifikácia 

2. Budovanie povedomia a programy podpory pre dodávateľov. 

- včas dodať dodávateľom požiadavky na kritériá udržateľnosti 

- hodnotenie a poskytnutie spätnej väzby 

- Poskytnutie systému školení a technickej podpory s cieľom budovania komunikácie. 

- možné vybudovať stabilné, dlhotrvajúce vzťahy s odberateľmi, ktorí tieto štandardy rešpektujú. 

3. Monitorovanie a overovanie súladu s kritériami udržateľnosti. - verifikácia súladu s kritériami udržateľnosti. – 

zákazníci chcú dôverovať, preto musíme ako maloobchod preveriť 

4. Označovanie produktov osvedčujúce udržateľnosť produktov. 

- (The International Organization for Standardization – ISO) – 3 typy dobrovoľného onačovania 

Vzťahy zo zákazníkmi v maloobchode – zákazníci – najvýznamnejší stakeholderi, zodpovední za profitabilitu, príjemcovia 

udržateľnosti – maloobchodníci ovpyvňujú správanie zákazníkov 

Marketingová komunikácia musí:  

• zvyšovať povedomie zákazníkov, 

• meniť postoje zákazníkov, 

• meniť správanie zákazníkov. 



o výber vhodného komunikačného nástroja a kanálu, (reklamné kampane, leták, internet, označenie 

produktov, súťaže, vernostné kluby...) 

o vhodný obsah správy 

o vhodne zvolení prijímatelia správy s ohľadom na produkt, posolstvo. 

Nekalé obchodné praktiky v maloobchode 

• klamlivé obchodné praktiky ((klamlivé činnosti, klamlivé opomenutie konania)) 

• agresívne obchodné praktiky 

- V zákone - (tzv. čierna listina nekalých praktík). 

ð  rôzne druhy nepravdivývh tvrdení (o ochranných známkach, certifikátoch,...) 

ð  Vábivá reklama - Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by obchodník zverejnil 

akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo 

rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný obchodník, za túto cenu, v čase a v množ

stve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu 

ð  Výzva na kúpu – odmietnutie ukázať tovar, prijať objednávky, chybná vzorka, aby predal iný 

ð Nepravdivé vyhlásenie, že produkt bude k dispozícii iba veľmi obmedzený čas 

ð  nelegálny predaj, vytváranie dojmu legálnosti 

ð  skrytá reklama (na ktorú nie je upozornené) 

ð  pyramídové schémy 

ð  Zotrvačný predaj - Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžité alebo odložené platby za produkty dodané 

obchodníkom alebo aby ich vrátil alebo uschoval, pričom si ich spotrebiteľ neobjednal 

ð „“Nepostačujúce zásoby - Reklama na mobilné telefóny za veľmi nízke ceny v porovnaní s inými ponukami 

na trhu, bez toho, aby boli zabezpečené primerané zásoby vzhľadom na dopyt, aký možno očakávať na 

základe reklamy.““ 

ð „“Reklama na výrobok na Internete, kde sa uvádza „Ak si kúpite produkt od organizácie United Trade, 

poskytneme vám špeciálnu ponuku organizácie United Trade umožňujúcu zrušiť zmluvu do 10 dní od prijatia 

tovaru a získať peniaze späť.“ Takáto reklama je zakázaná, ak tieto práva vyplývajú z právnych 

predpisov.““ 

ð Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia. 

Prednáška 8 – Udržateľné stratégie marketingového mixu – MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (str. 130) 

Vo vzťahu k udržateľným stratégiám je úloha marketingovej komunikácie mnohokrát nezlučiteľná s princípmi 

udržateľnosti. 

• podporuje spotrebu konečných zákazníkov a spolupodieľa sa na tvorbe neudržateľných vzorcov spotrebiteľského 

správania,  

• môže byť marketingová komunikácia (resp. jej nástroje) rozhodujúca v procese šírenia myšlienok udržateľnosti, 

udržateľného životného štýlu. 

ð riadenie marketingovej komunikácie udržateľných produktov pomerne zložité. 

Ambivalentnosť marketingovej komunikácie v súčasnosti 

Ciele marketingovej komunikácie 



• budovať povedomia produktu, 

• vzdelávať alebo poskytovať informácie o produktoch, značke alebo organizácii, 

• upozorniť (pripomenúť) alebo znovu uistiť zákazníkov o značke, 

• presvedčiť potenciálneho zákazníka, aby vyskúšal produkt alebo značku, 

• odmeniť zákazníkov, ktorí sú kúpili produkt, 

• zlepšiť imidž značky alebo organizácie, 

• zlepšiť alebo udržiavať morálku zamestnancov. 

Klamlivé praktiky v marketingovej komunikácii 

• klamanie, ktoré pramení zo starostlivého výberu slov, viet, pričom tvrdenia, ktoré sa tým deklarujú, nie sú pravdivé, 

• výrazné digitálne úpravy fotografií, videí a ďalších vizuálnych prvkov 

• klamanie prostredníctvom číselných údajov, výpočtov, štatistických informácií a výsledkov rôznych prieskumov, 

• ...... 

Akým spôsobom sú s ohľadom na účinnosť a efektívnosť využívané jednotlivé nástroje? (zdroje investované do nástrojov vs. 

ich návratnosť v rôznych formách, napríklad uskutočnená transakcia, zapamätanie obsahu správy) 

Paradox: Marketing ako taký sa snaží zabezpečiť a vytvoriť spokojnosť na strane zákazníka, marketingová komunikácia 

vytvára často neúmyselne jeho značnú nespokojnosť. 

 

Ø nástroje marketingovej komunikácie môžu byť využité pri snahách o dosiahnutie rôznych cieľov v oblasti 

udržateľnosti 

o  bez marketingovej komunikácie obtiaže informovať zákazníkov o udržateľnosti 

REKLAMA zasiahne aj veľa jednotlivcov, ktorí majú rovnakú túžbu, avšak nemôžu si z rôznych dôvodov (prevažne 

objektívnych) daný produkt dovoliť, resp. uspokojiť si túžbu. Efekt takej „nespokojnosti“ zostáva často nepovšimnutý, pretož

e takáto časť cieľového publika nie je zohľadňovaná v „pôvodnej“ cieľovej skupine, a teda ich odpoveď na obsah správy 

(pasívna, resp. negatívna) nie je zohľadňovaná alebo vyhodnocovaná. 

Efektívna marketingová komunikácia  - vytvára dlhodobé vzťahy so zákazníkmi (ktoré sa ďalej upevňujú v rôznych fázach – 

napríklad vo fáze používania produktu, vo fáze po ukončení životného cyklu produktu). 

Výzvy pre marketingovú komunikáciu - aby kampane marketingovej komunikácie rešpektovali charakter zákazníkov, a aby 

využívali silu jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie takým spôsobom, aby neboli spájané s negatívnymi 

sociálnymi a ekologickými aspektmi komunikácie. 

Tradičná koncepcia MM 

= súbor nástrojov, ktoré informujú verejnosť o produktoch 

- 4. prvok marketingového mixu 

- model marketingovej komunikácie, ktorý je založený na tzv. fyzikálnom chápaní komunikácie. => preniesť obsah 

správy nástroja marketingovej komunikácie od odosielateľa správy k prijímateľovi s cieľom dosiahnuť želané a 

vopred určené efekty a ciele. (vplývajú šumy) 

- jednosmernosť a neflexibilita (zákazníci len pasívni prijímatelia, nemôžu reagovať) 



- inštrumentálny, mechanický a dehumanizovaný pohľad na komunikáciu 

Nový koncept (Alternatívny sociologický pohľad na MM) 

 = nielen informovať, ale aj vedieť počúvať zákazníkov, poznať ich potreby a požiadavky a vhodným spôsobom na ne 

reagovať. 

- základ komunikácie vidí v ľudskej interakcii, porozumení, zdieľaní informácií, poznatkov a posolstiev. 

- viac relevantný z hľadiska chápania a propagácie udržateľného marketingu, ale aj vzťahového marketingu 

Vývoj marketingovej komunikácie 

Tradičný = smerom k zák-kovi => Vzťahový = so zák-kom => Udržateľný = dialóg medzi org. a zák-kom 

Tzv. duálny stredobod udržateľných komunikačných stratégií (vďaka tomuto dialógu) 

• Komunikácia so zákazníkmi o udržateľných riešeniach, ktoré organizácia ponúka prostredníctvom svojich produktov  

• + komunikácia so zákazníkmi, ale aj ostatnými stakeholdermi o organizácii ako takej. 

Medzi najčastejšie ciele marketingovej komunikácie patria nasledujúce: (Nový koncept) 

• tvorba povedomia 

• informovanie 

• pripomínanie 

• presviedčanie 

• znovu uistenie 

• motivovanie 

• odmeňovanie 

• budovanie spolupráce 

Nástroje marketingovej komunikácie (tradičný vs nový)  - (v procesoch dosahovania uvedených cieľov.) 

- Členenie (starý koncept) - z hľadiska vynaloženého úsilia a rozpočtu na nadlinkové a podlinkové.     => línia sa stratila 

=> integrovaná marketingová komunikácia 

- nástroje rovnaké, ale dôsledky a dosahy jednotlivých nástrojov z hľadiska udržateľnosti sú odlišné. 

Nový koncept 

Reklama  

- využívaná pomerne často pre určité kategórie produktov (napríklad autá, biela elektronika, potraviny, čistiace 

prostriedky). 

- limity – jednosmerné sprostredkovanie 

- nejasné, nekonkrétne, neopodstatnené a zavádzajúce tvrdenia, ako aj tvrdenia, ktoré obsahujú tzv. morálne apely. 

- S reklamou sú spájané veľmi intenzívne asociácie s tradičnou marketingovou paradigmou, ktorá zdôrazňuje stranu 

dopytu a dôraz kladie na (často povrchný a plytký) dizajn a štýl produktov namiesto ich skutočného významu a dôlež

itosti. 

- => radšej nevyužívajú v propagovaní udržateľných, dôveryhodných atribútov produktu 

- výzva ako použiť reklamu...  



Osobný predaj 

- aby predajný personál rozumel okruhom problémov, ktoré súvisia s udržateľnými aspektmi produktu, ako aj aby 

vedel odpovedať na otázky a požiadavky zákazníkov. (=> školenia) 

- zvyčajne na trhoch organizácií 

Priamy marketing 

- využívané (neziskovými) environmentálnymi organizáciami pri snahách o získanie povedomia o svojich aktivitách. 

- precízne cielenie 

- direct maily – recyklovaný papier, resp. papier získaný z udržateľne pestovaných lesov 

- hybridné direct maily – elektronicky 

Podpora predaja 

- krátkodobé podnety zamerané na aktivizáciu nákupu alebo predaja výrobkov 

- podpora predaja zvyšujúca hodnotu: zákazníkom ponúka výhodnejšiu „dohodu“ vo forme zníženej ceny, 

zvýšeného množstva (alebo kvality) produktu –napríklad zľavové kupóny, sezónne výpredaje a ponuka tzv. + kus 

zadarmo, 

- podpora predaja pridávajúca hodnotu: poskytuje zákazníkom dodatočné, však rozdielne benefity – napríklad 

príležitosť pre členstvo v klube, účasť v súťaži, bezplatný darček alebo komplementárny produkt. 

- drvivou väčšinou zvyšujú materiálnu spotrebu – ALE výnimky napr. dodatočný benefit – vrátenie určitej sumy pri 

vrátení výrobku po skončení doby životnosti 

Označovanie produktov 

- strategickú úlohu pri nákupe produktov určitej kategórie (napríklad jedlo, domáce spotrebiče). 

- tzv. zelené alebo etické štítky -  jednoduché a dôveryhodné signály potvrdenia sociálnych a environmentálnych 

aspektov produktu 

- najviac rozšírenými komunikačnými nástrojmi, ktoré sú schopné ovplyvniť spotrebiteľské správanie 

- komunikovať atribúty a benefity produktov priamo na obale v mieste predaja 

- zdroj konkurenčnej výhody 

- Označovacie schémy je možné rozdeliť do niekoľkých skupín: 

§ na národnej úrovni - napríklad nemecký Modrý anjel, medzinárodná Ekoznačka Európskej únie 

§ označenia, ktoré sa vzťahujú na určité odvetvia/produkty, spôsoby produkcie alebo spôsob prepravy 

- napríklad Rugmark koberce vyrobené bez využívania detskej práce, organický spôsob produkcie, 

§ označenia, ktoré sa vzťahujú na spôsob vykonávania podnikateľských činností - napríklad Fair Trade. 

- Rozdelenie:  na tie, kt. udeľujú tretie strany a kt. si firma sama vymyslela 

- odlíšenie: povinné/dobrovoľné; niektoré aspekty alebo komplexne; výpovedná hodnota; spôsob verifikácie 

- veľké množstvo rôznych označení - mätúce 

Online marketingová komunikácia 

- na začiatku - jednosmerným poskytovaním informácií zákazníkom => nebuduje vzťah 

- napríklad sociálne médiá, blogy, stránky venované hodnoteniu produktov 

ð priestor pre iniciáciu a zdieľanie konverzácií o produktoch, značkách a organizáciách, a teda vytváranie 

vzťahov so zákazníkmi. 



- trend: samostatné internetové stránky s cieľom edukácie zákazníkov o udržateľných aspektoch vzťahujúcich sa na 

značku. 

---- 

Obsah správy 

- obsahuje určitý apel alebo výzvu smerovaný voči cieľovému publiku, ktorými sa ho snaží motivovať k nejakej reakcii 

- Apely využívané v marketingovej komunikácii 

Ø Racionálne apely - zamerané na vlastné zákaznícke záujmy (napríklad bio potraviny sú zdravšie,  

Ø Emocionálne apely – vytvárajú emocionálne prepojenie, zdôrazňovania benefitov udržateľnosti pre 

budúcnosť detí. 

Ø Morálne apely – upútať pozornosť čo je ne/správne - zdôrazňovanie zodpovednosti ľudí pri ochrane kvality 

životného prostredia pre budúce generácie. 

- Apely vyskytujúce sa v udržateľne orientovaných reklamách 

Ø Finančné apely – úspora finančných prostriedkov 

Ø Manažérske apely - komunikovať, že sú aktívnou súčasťou v procesoch prechodu na koncepciu 

udržateľnosti. 

Ø Apely eufórie - evokovanie pocitov pohody a blahobytu prostredníctvom zvýrazňovania napríklad prírodných 

a zdravotných benefitov produktu. 

Ø Emocionálne apely - evokovať obavy z budúcnosti, resp. vinu za ľudské vplyvy na planétu 

Ø Apely súčasnej doby – prepojenie súčasných tém so sociílnymi a envirom. aspektami 

Ø Ďalšie apely - napríklad komparatívna reklama alebo podpora významnými osobnosťami. 

- Kritériá, s kt. by mal byť obsah správy marketingovej komunikácie v súlade 

Ø vytvoriť obsah správy spôsobom, ktorý bude relevantný (napríklad s ohľadom na životný štýl) 

a personalizovaný 

Ø Vyvarovať sa správ s obsahom tzv. negatívnej viny (zamerať sa na benefity) 

Ø Budovanie asociácií v správaní pozitívneho sebavyjadrenia zákazníkom (napríklad inteligencia, lichotenie, 

príťažlivosť), v určitom mieste (napríklad lokálnom alebo rodinnom) alebo v určitom čase. 

Ø Interaktivita, žartovnosť, zábavnosť, informovanosť 

Komunikácia so zákazníkmi 

a) Prednákupné procesy - Dôraz - vyvolanie povedomia, informovanie zákazníka o produkte a presvedčenie ho o premý

šľaní o produkte. 

- Vzorky, literatúra alebo ukážky produktu (znižuje vnímané riziko) 

b) Nákup udržateľného produktu – kampane, podpora predaja, predavači 

c) Používanie udržateľného produktu - dosiahnuť širšie spektrum zákazníckych reakcií. 

- Udržateľný marketing požaduje zmeny v spôsoboch, akým zákazníci používajú produkty => snahy, ktoré nie sú 

orientované na predaj 

d) Po skončení životného cyklu - povzbudiť a motivovať zákazníkov recyklovať obaly a produkty 

Kredibilita obsahu správy  udržateľnej marketingovej komunikácie => dôvera 

- rozpor: pomerne silný záujem o environmentálne a sociálne témy a relatívne nízky entuziazus k aktívnej transakcii vo 

forme kúpy udržateľných produktov 



- So zvyšujúcim sa „neúprimným“ používaním environmentálnych aspektov v marketingovej komunikácii 

- založené na tzv. charakteristikách dôveryhodnosti, čo znamená, že zákazníci si ich nemôžu priamo overiť – dôležitosť 

označovania produktov 

- zabezpečenie konzistentnosti medzi správami a odkazmi, ktoré organizácia komunikuje a reálnymi aktivitami, ktoré 

uskutočňuje 

o GREENWASHING - zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom organizačných environmentálnych 

cieľov 

§ Hriechy: 

• skryté kompromisy (úspora vs nebezpečné materiály) 

• absencia dôkazov (bez certifikácie) 

• nejasnosť, neurčitosť (100% prírodné, ale v obsahu škodliviny) 

• irelevantnosť (poukazuje na výhodu, t. je tak či tak zákonom zakázaná) 

• klamanie (napr. o certifikácii) 

• „menšie zlo“ – napr. organické cigarety 

 

- Hodnoty zákazníkov, ktoré zdieľajú, ovplyvňujú ich spotrebiteľské správanie a reakcie, ako aj ich vnímanie 

a reagovanie na nástroje (kampane) marketingovej komunikácie- 

ð schopnosť komunikovať s cieľovým publikom, - snaha expandovať z trhových štrbín tzv. zelených trhov na 

hromadné zelené trhy. 

ð ÚSPECH  - prepojenie medzi atribútmi udržateľných produktov, obsahom správy nástroja marketingovej 

komunikácie a hodnotami, ktoré si zákazníci želajú. 

Komponenty udržateľnej marketingovej komunikácie - otvorenosť, dialógu, kredibilita, autenticita, zohľadňovanie 

sociálnych a environmentálnych konsekvencií aktivít marketingovej komunikácie. 

---- 

Skutkové podstaty nekalej súťaže 

• klamlivá reklama;  

• klamlivé označenie tovarov a služieb;  

• vyvolanie nebezpečenstva zámeny;  

• parazitovanie na povesti; 

•  podplácanie; 

• zľahčovanie, porušenie obchodného tajomstva; 

• ohrozovanie zdravia a životného prostredia 

• ..... 

 

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby vo všeobecnosti nesmie spolu 

presiahnuť 0,5 % denného vysielacieho času, resp. vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas 

jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20 % (20 minút). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19,00 hod. do 22,00 hod. 

nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny. – výnimky existujú 



Zvuková intenzita reklám prah rozlíšiteľnosti úrovne hlasitosti ľudským sluchom možno považovať rozdiel úrovní väčší ako 6 

dB. V prípade, že ho televízia prekročí, pokladá sa to za dôvod na udelenie sankcie. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 

- orgán štátnej správy  

- poslanie: presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku 

kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania 

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. 

Rada pre reklamu 

- Orgán etickej samoregulácie reklamy 

- cieľ: zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a 

pravdivá reklama. 

- združuje– asociácie, zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, médiá, ale aj podnikateľské subjekty, využívajúce 

propagáciu formou reklamy 

- Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe 

ð  Základné požiadavky na reklamu: 

§ slušnosť (napr. nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.) 

§ čestnosť (nesmie zneužívať dôveru alebo nedostatok jeho info) 

§ spoločenská zodpovednosť reklamy (nesmie využívať motív strachu) 

§ pravdivosť (zákaz klamlivej reklamy) 

§ Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu 

ako službu spotrebiteľom. 

ð Osobité požiadavky 

§ hodnota produktu (nesmie prisudzovať väčšiu hodnotu než má) 

§ napodobňovanie reklám (nesmie sa) 

§ informácia o cene  

§ životné prostredie (nesmie propagovať) 

Priemerným spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a 

obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov; ak je reklama zameraná na určitú skupinu 

spotrebiteľov, posudzuje sa z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. 

V spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach sa členovia Rady zaviazali, že ak Komisia vydá arbitrážny nález, že 

konkrétna reklama je v rozpore s Kódexom, člen Rady, ktorý sa na zadávaní, realizácii alebo šírení tejto reklamy podieľal, sa 

zaväzuje, že uskutoční všetky potrebné úkony na to, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu takejto reklamy. 

 

Prednáška 9 – Meranie účinnosti a efektívnosti marketingových aktivít (str 154) 

Marketing v súčasnosti 

- podceňovaný 



- oblasť, ktorú manažéri nehodnotia z pohľadu merateľnosti efektívnosti a účinnosti jednotlivých marketingových 

aktivít 

- Rozhodnutia sú mnohokrát uskutočňované bez dostatočného množstva informácií, expertíz a merateľných 

ukazovateľov 

ð Čo merať a akým spôsobom merať? 

o prostredníctvom ukazovateľov používaných vmarketingovom manažmente, ktoré pokrývajú široké 

spektrum marketingových aktivít 

Ukazovateľ/metrika = hodnotiaci systém prvkov, ktoré kvantifikujú trend, dynamiku alebo určitú charakteristiku. 

- manažéri musia rozumieť - „Ak nie je možné niečo merať, resp. vyčísliť, nie je to možné ani riadiť.“ 

ð potrebné hodnotiť nové trhové príležitostia investície potrebné na ich uskutočnenie,  

ð kvantifikovať hodnotu zákazníkov, produktov, distribučných kanálov – za skúmania rôznej cenovej hladiny 

Controlling - systém, zmyslom ktorého je skvalitnenie riadenia organizácie na základe objektívnej evidencie a objektívneho 

hodnotenia všetkých ekonomických javov a udalostí v organizácii 

Marketingový controlling - systém merania výkonu organizácie, ktorý komplexne hodnotí účinok strategických a taktických 

marketingových rozhodnutí na úrovni organizácie, zákazníkov a trhov 

Účinnosť VS Efektívnosť 

Účinnosť  

- porovnávanie vstupov a výstupov. 

- hospodárne, obrazne povedané „aktivity uskutočňuje správnym spôsobom“. 

- náklady na jednotku výstupu sú nízke => nízka cena a podiel na trhu ALEBO vysoká marža 

Efektívnosť 

- pre dlhodobý úspech okrem účinnosti aj efektívnosť 

- „uskutočňovať správne aktivity“ 

-  = pôsobenie organizácie na atraktívnych trhoch a výrobu takých produktov a služieb, o aké majú zákazníci na týchto 

trhoch záujem. 

- Takáto organizácia má schopnosť získavať a udržiavať si zákazníkov. 

Efektívnosť a účinnosť po vzťahu k fungovaniu organizácie: 

 

- rýchly odchod z trhu – (neefektívnosť/neúčinnosť) - vysoké náklady na výrobu takých produktov, ktoré zákazníci nie 

sú ochotní kupovať 

- pomalé zastavenie fungovania(neefektívnosť/účinnosť) - môže pôsobiť dlhšie ako v prvom prípade, pretože jej 

pomerne nízke výrobné náklady generujú viac zisku zo znižujúceho sa objemu predaja 

- prežitie (efektívnosť/neúčinnosť) - prežije, pretože pôsobí na atraktívnych trhoch s takým produktovým portfóliom, 

ktoré zákazníci chcú. 



- prosperovanie; - pôsobia na atraktívnych trhoch, vyrábajú a poskytujú také produkty a služby, o ktoré majú zákazníci 

záujem a využívajú pomerne nízku bázu nákladov 

Ukazovatele používané v MM 

• Podiely na trhu a podiely v mysli zákazníka - zákaznícke vnímanie uskutočnených aktivít, podiel na trhu, 

konkurenčné analýzy 

§ prostredníctvom ukazovateľov povedomia, postojov a používania, t.j. hlavných faktorov nákupného 

rozhodovania zákazníkov v súčasnosti 

o 1) Ukazovateľ podielu na trhu. 

§  - signalizuje zmeny v konkurenčnom prostredí, a veľmi často je hybnou silou strategických, resp. 

operatívnych aktivít 

§  zhodnotiť primárny a selektívny dopyt po ich produktoch v priestore sledovaného trhu 

o 2) Ukazovateľ relatívneho podielu na trhu a koncentrácie trhu. 

o 3) Index expanzie značky a index expanzie kategórie produktov. 

o 4) Ukazovateľ prieniku na trh. 

o 5) Ukazovateľ intenzity používania produktu. 

o  6) Ukazovatele hierarchie vplyvu produktov. –– povedomie - postoj - používanie 

o 7) Ukazovateľ propagátorstva produktu. 

§ Zákazníci rozdelení do troch skupín: 

•  propagátori 

• pasívni zákazníci 

• osočovatelia 

• Zisky a marže - príjmy, štruktúra nákladov, ziskovosť. 

• Manažment portfólia produktov – ukazovatele skúmajúce „pozadie“ produktovej stratégie (rast, testovanie nových 

produktov, hodnota značky). 

o 1) Kúpa produktu prvýkrát, opakovaná kúpa produktu, prienik produktu na trh, predpovede objemu predaja 

produktov. 

o 2) Ukazovatele rastu organizácie s ohľadom na produktové portfólio. 

o 3) Ukazovateľ poklesu predaja produktu z dôvodu uvedenia nového produktu na trh. 

o 4) Celková užitočnosť produktu a preferencie zákazníkov. 

§ kompenzačné vs nekompenzačné faktory pri rozhodovaní 

• Ziskovosť zákazníkov - hodnota zákazníckych vzťahov a konečného zákazníka. 

• Riadenie predajných síl a distribučný manažment - riadenie predajných síl v rámci organizácie, hodnotenie 

predajných síl, kompenzácia predajným silám, rozsah distribúcie a logistiky. 

o 1) Rozsah predajných síl z teritoriálneho hľadiska. 

o 2) Hodnotenie výkonnosti predajných síl. 

o 3) Numerické vyjadrenie objemu distribúcie, objem distribúcie celého produktového portfólia, objem 

distribúcie kategórie produktov. 

§ pull (aby zákazníci chceli) a push (aby zákazníci mohli kúpiť) marketing 

o 4) Ukazovatele používané na hodnotenie distribučného kanála. 

o 5) Hodnotenie profitability zásob. 

• Cenová stratégia -  citlivosť na ceny, optimalizácia ceny. 

o 1) Ukazovateľ relatívnej ceny produktu. 



o 2) Ukazovateľ hodnototvornej ceny produktu. 

o 3) Ukazovateľ cenovej elasticity dopytu. 

o 4) Optimálna cena produktu. 

o 5) Vlastná, krížová a reziduálna cenová elasticita. 

• Marketingová komunikácia - aktivity podpory predaja, pokrytie a efektívnosť nástrojov marketingovej komunikácie, 

modely spotrebiteľskej odpovede na tieto nástroje, ukazovatele zohľadňujúce špecifiká marketingovej komunikácie v 

priestore webu. 

o 1) Impresia nástrojov marketingovej komunikácie, frekvencia marketingovej komunikácie, počet príležitostí 

zhliadnuť obsah správy marketingovej komunikácie, zásah nástrojov marketingovej komunikácie. 

§ Impresia = počet príležitostí zhliadnuť obsah správy = frekvencia marketingovej komunikácie. 

o 2) Náklady na tisíc oslovení nástrojom marketingovej komunikácie. 

o 3) Zásah, čistý zásah a frekvencia zásahu nástrojov marketingovej komunikácie. 

o 4) Efektívny zásah a efektívna frekvencia zásahu nástrojov marketingovej komunikácie. 

o 5) Podiel publicity produktu v nástroji marketingovej komunikácie.  

o 6) Náklady na impresiu, náklady na kliknutie a náklady na objednávku v priestore Internetu. 

• Vzťah marketingu a financií -  finančná evaluácia marketingových aktivít, návratnosť marketingových investícií. 

 

 


