
 19

2. Marketingové prostredie  

2.1 Marketingové prostredie - všeobecne       

Marketingové prostredie spoločnosti sa skladá z rôznych činiteľov, ktoré ovplyvňujú 

schopnosť podniku prispôsobovať sa im. Úspešné sú tie podniky, ktoré zmeny prostredia 

sledujú, pretože marketingové prostredie prináša na jednej strane nové príležitosti ale na 

druhej strane aj hrozby. V tomto sa zhodujú všetci autori zaoberajúci sa marketingom, napr.  

Kotler, Armstrong, Kita, Rajt, Foret... Zaujímavý je postreh  Rajta, ktorý hovorí: „Činitele 

a faktory, ktoré sú obsiahnuté v marketingovom prostredí výrazne vplývajú na schopnosť 

marketingového manažmentu. Pracovný týždeň marketingového manažéra má 7 dní. Týždeň 

lenivého manažéra má 7 krát zajtra.“ (Rajt, 2000, s.43) 

Marketingové prostredie podniku sa skladá z mikroprostredia a makroprostredia.  

Mikroprostredie: 

 Podľa Kotlera a Armstronga: sú to faktory, ktoré bezprostredne ovplyvňujú možnosti 

firmy uspokojovať potreby a želania zákazníkov – podnikové prostredie, dodávatelia, 

podniky poskytujúce služby, charakter cieľového trhu, konkurencia a vzťahy 

s verejnosťou. (Kotler, Armstrong, 2004) 

 Podľa Rajta: je to podnik, distribučné kanály, spotrebiteľské trhy, prírodné vplyvy, 

konkurencia a verejnosť. (Rajt, 2000) 

 Podľa Foreta a kol.: marketingové mikroprostredie podniku má dve, relatívne 

samostatné časti. Sú to faktory ľahšie ovplyvniteľné a faktory ťažšie ovplyvniteľné. 

Faktory ľahšie ovplyvniteľné predstavuje marketingový mix, tie ťažšie ovplyvniteľné 

tvoria ľudia – zamestnanci a ľudia mimo podniku. (Foret a kol., 2001) 

 Kita a kol. rozdeľujú mikroprostredie na interné – tvorí ho firma a jej organizačná 

štruktúra a na externé, ktoré vytvára podnikový trh t.j. zákazníci, dodávatelia, 

marketingoví sprostredkovatelia, konkurenti a verejnosť. (Kita a kol., 2002) 

Makroprostredie: 

Všetci vyššie uvedení autori zhodne rozdeľujú makroprostredie na : demografické, 

ekonomické, prírodné, technologické, politické a kultúrne. 

 

2.1.1. Mikroprostredie 

Pre lepšiu názornosť budeme vychádzať z rozdelenia mikroprostredia podľa Kitu 

a to na interné a externé,  aj keď v podstate všetci autori ho definujú jednoznačne rovnako. 
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Interné mikroprostredie podniku predstavuje vrcholový manažment a jeho 

jednotlivé oddelenia: finančné, ľudských zdrojov, marketingu, evidencie, nákupu, 

výroby, výskumu a vývoja. Jednotlivé oddelenia majú svoje pracovné  plány , ktoré sú 

v súlade s poslaním, stratégiou a cieľmi podniku, ktoré určuje vrcholový manažment. Úlohou 

marketingových pracovníkov je vytvoriť súlad medzi nimi, pretože všetky oddelenia majú 

vplyv na plány a aktivity marketingu.  (Kita a kol., 2002)  

Podľa Matúša, pracovníkov všetkých útvarov podniku spája existenčná úloha – byť 

úspešný na trhu. Pre splnenie týchto cieľov musí byť vytvorená optimálna organizačná 

štruktúra a v záujme úspešného pôsobenia na cieľovom trhu je dôležitá veľmi úzka spolupráca 

útvaru marketingu s ostatnými útvarmi vo vnútri podniku. (Matúš, 2007)     

Externé mikroprostredie podniku  tvoria: 

 Dodávatelia: patria k nim jednak firmy a jednak jednotlivci, ktorý zásobujú podnik 

polotovarmi, surovinami, prevádzkovým materiálom, energiou, strojmi, prácou a pod. 

 Marketingoví sprostredkovatelia: predstavujú zvláštnu kategóriu dodávateľov. Sú to 

podniky, ktoré pomáhajú pri predaji a distribúcií výrobkov konečným zákazníkom. Patria 

k nim obchodní sprostredkovatelia (veľko a maloobchodníci), skladovacie a prepravné 

firmy, teda firmy fyzickej distribúcie, agentúry marketingových služieb ( agentúry 

marketingového výskumu, reklamné agentúry, média,...) a finančný sprostredkovatelia 

(banky, úverové spoločnosti, poisťovne,...). 

 Zákazníci: patria k nim tí, ktorí produkty kupujú: drobní spotrebitelia, organizácie alebo 

vlády. Teda podnik môže podnikať na týchto typoch trhov:  

o trhy spotrebiteľov predstavujú jednotlivci a domácnosti, ktorí kupujú produkty 

pre vlastnú spotrebu, 

o trhy výrobnej sféry tvoria organizácie, ktoré nakúpené produkty používajú pre 

vlastný výrobný proces alebo na ďalšie spracovateľské účely, 

o trhy sprostredkovateľov – organizácie nakupujúce produkty s cieľom ich 

opätovného predaja, 

o vládne trhy  - sú to vládne inštitúcie a nevládne organizácie, ktoré nakupované 

produkty používajú na poskytovanie verejných služieb, 

o medzinárodné trhy ku ktorým patria zahraničný kupujúci a patria k nim ako 

spotrebitelia a výrobcovia tak aj sprostredkovatelia a vlády. 

 Konkurenti: za konkurenciu sa považujú všetky subjekty, ktoré na trhu ponúkajú 

rovnaké, podobné alebo substitučné (nahradzujúce) produkty. Neexistuje univerzálna 

marketingová stratégia vzhľadom ku konkurencií, ktorú by mohli úspešne využívať 
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všetky podniky. Veľké podniky využívajú iné stratégie ako malé, ale dôležité je poznať 

silné a slabé stránky konkurencie. Ak má byť podnik úspešný, musí ich poznať, ale ešte 

dôležitejšie je pre podnik poznanie vlastných zákazníkov. (Kita a kol., 2002) 

 Verejnosť: podľa Kotlera  predstavuje ľubovoľnú skupinu, ktorá prejavuje skutočný 

alebo potenciálny záujem alebo vplyv na schopnosť podniku dosiahnuť svoje ciele. 

Poznáme sedem druhov takýchto skupín: 

o finančné inštitúcie 

o média 

o vládne inštitúcie 

o občianske iniciatívy 

o miestna samospráva a občania žijúci v susedstve podniku 

o široká verejnosť 

o zamestnanci firmy.  (Kotler, Arstromg, 2004)   

 

2.1.2  Makroprostredie 

Týmto pojmom označujeme vonkajšie prostredie, v ktorom  podnik pôsobí. Faktory 

makroprostredia a jeho vplyv na podnik sú kladné, teda vytvárajú pre podnik nové 

príležitosti, ale na druhej strane ho môžu aj ohroziť, prinášajú preň hrozby. (Kotler, 

Armstrong, 2004) 

 Demografické prostredie: sa zaoberá ľuďmi, štúdiom obyvateľstva, a to z hľadiska 

hustoty, osídlenia, rozmiestnenia, veku, pohlavia, rasy, zamestnania a pod. Pre 

marketingových pracovníkov má veľký význam a musia sledovať demografické trendy – 

zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, v počte členov rodiny, v geografickom 

rozložení, vo vzdelaní a tiež v pracovnom postavení populácie. Sledovanie vývoja 

demografického prostredia je dôležité preto, lebo sa týka ľudí a trhy tvoria ľudia.  

 Ekonomické prostredie: predstavuje faktory, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov 

a  ich  nákupné zvyky. Jednotlivé národy sa výrazne odlišujú v úrovni a rozložení 

príjmov. V niektorých krajinách prevláda agrárna ekonomika, ľudia spotrebovávajú 

produkty, ktoré si sami dorobia, preto tieto krajiny ponúkajú málo trhových príležitostí.  

Na druhej strane existujú priemyselne vyspelé krajiny, ktoré predstavujú bohaté trhy pre 

rôzne typy tovarov. Kúpna sila obyvateľov všade závisí od výšky ich skutočných 

príjmov, cien, výšky úspor, možnosti čerpať úvery, od vývoja inflácie, miery 

nezamestnanosti. Tieto faktory musia marketingoví pracovníci sledovať, hlavne sledovať 

zmeny vo vývoji príjmov a zmeny v štruktúre výdavkov spotrebiteľov.   
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 Prírodné prostredie: zahŕňa predovšetkým surovinové zdroje, ktoré tvoria nutné  

(nevyhnutné) vstupy do výrobných procesov a ovplyvňujú marketingové aktivity. 

Marketingové aktivity podniku, štruktúru poskytovaných výrobkov a služieb, podstatne 

ovplyvňuje ich dostatok, resp. nedostatok. Marketingoví pracovníci by nemali zabúdať na 

súčasné tendencie vo vývoji prírodného prostredia, medzi ktoré patrí: 

o  nedostatok prírodných zdrojov 

o  zvýšené energetické náklady 

o  rast stupňa znečistenia 

o  štátne zásahy do riadenia prírodných zdrojov.  

 Technologické prostredie: je to najdramatickejší faktor, ovplyvňujúci náš osud. Mení sa 

veľmi rýchle. Mnohé z vecí, ktoré sa dnes bežne používajú, pred sto alebo len pred 

tridsiatimi rokmi neexistovali. Technológia vytvorila napr. zázraky – penicilín, 

transplantáciu orgánov, notebooky, internet, ale aj hrôzy – nukleárne hlavice, chemické 

zbrane. Nové technológie vytvárajú aj nové trhy a možnosti podnikania. Technologický 

pokrok v súčasnosti je dynamický a je charakterizovaný tendenciami, ako napr. podľa 

Kitu: 

o  rýchlym tempom technologických zmien 

o  neohraničenými  možnosťami 

o  vysokým rozpočtom na vedu a výskum 

o  sústredením  sa na nepodstatné zdokonalenie produktov a 

o  zvýšenými regulačnými zásahmi.  

 Politické prostredie: rozumieme ním legislatívu, orgány štátnej správy a nátlakové 

skupiny, ktoré ovplyvňujú prípadne obmedzujú podnikateľské a súkromné aktivity 

v spoločnosti. Preto aj marketingové rozhodnutia sú výrazne ovplyvnené jeho vývojom. 

Medzi základné politické trendy, ktoré ovplyvňujú marketingové rozhodovanie patria:  

 zmeny v zákonoch v oblasti podnikania 

 posilnenie postavenia kontrolných orgánov 

 rastúci význam verejných záujmových skupín 

 rastúci dôraz na etiku a spoločenskú zodpovednosť. 

 Kultúrne prostredie: je veľmi dôležité a podniky si musia uvedomiť  kultúrne 

charakteristiky spoločnosti, pretože môžu ovplyvniť marketingové rozhodnutia. Každý 

človek totiž vyrastá v určitej spoločnosti, ktorá vytvára jeho základné postoje a hodnoty 

a prijíma určitý svetový názor, ktorý potom určuje jeho vzťahy s okolím. (Kotler, 
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Armstrong, 2004, s.204) Toto prostredie tvoria inštitúcie a faktory, ktoré podľa Kitu 

ovplyvňujú základné hodnoty spoločnosti, postoje, záľuby a správanie. Základné 

charakteristiky kultúrneho prostredia, pôsobiace na marketingové rozhodovanie sú: 

stálosť kultúrnych hodnôt,  zmeny druhotných kultúrnych hodnôt a subkultúry. (Kita a 

kol., 2002), (Kotler, Armstrong, 2004)  

 

2.1.3 Prístup k marketingovému prostrediu   

Kotler a kolektív vo svojich dielach uvádzajú, že mnoho spoločností vníma 

marketingové prostredie ako nekontrolovateľný živel. Jedna anekdota vraj hovorí, že existujú 

tri druhy firiem : prvé udalosti spôsobujú, druhé ich sledujú a tretie sa nestačia diviť, čo sa 

vlastne stalo. Väčšina podnikov chápe marketingové prostredie ako daný fakt, prijímajú ho 

pasívne, prispôsobia sa mu a nesnažia sa ho zmeniť. Sú však firmy, ktoré k nemu zaujmú 

aktívny postoj, snažia sa verejnosť a faktory vonkajšieho prostredia ovplyvniť, miesto 

pasívneho sledovania jeho vývoja a reagovania naň. Nie je to však vždy možné – ovplyvniť 

faktory vonkajšieho prostredia – ale tam, kde to je možné, marketing by mal aktívne 

pristupovať k marketingovému prostrediu a nebyť len jeho pasívnym pozorovateľom. (Kotler, 

Armstrong, 2004) 

 

2.2 Marketingové prostredie mesta a obce      

V aplikácií na mestá a obce je potrebné povedať, že tieto veľmi citlivo reagujú na 

všetky zmeny v spoločnosti a musia na ne reagovať v súlade s potrebami ich obyvateľov. 

Určenie marketingového prostredia mesta a obce je pomerne ťažké, pretože mesto alebo obec 

sú tvorené súborom prvkov, ktoré pôsobia na ich území. Podľa Janečkovej, Vaštíkovej 

marketingové prostredie mesta a obce predstavuje systém, ktorý sa skladá zo vzájomne sa 

prelínajúcich podsystémov. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

 

2.2.1 Marketingové mikroprostredie  mesta a obce 

 Marketingové mikroprostredie mesta a obce delíme,  tak ako aj podniku, na interné a 

externé .  

Interné mikroprostredie  predstavuje samospráva mesta a obce, pretože tieto sú 

samosprávne celky a právnické osoby a môžeme ich definovať ako organizáciu poverenú 

zabezpečovaním správy a ďalších úloh , ktoré sú mestu a obci zverené zo zákona. Funkcie 

samosprávy  určuje zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a s ním súvisiace ďalšie 
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predpisy, preto nie je potrebné ich podrobne popisovať. Ďalším prvkom interného 

mikroprostredia sú zamestnanci  mesta alebo obce, t.j. mestského alebo obecného úradu a 

inštitúcií, ktoré mestský alebo obecný úrad priamo riadia. S tým súvisí aj kvalita vnútornej 

štruktúry organizácie a kvalita vedenia mesta alebo obce ako celku.  

Externé mikroprostredie mesta a obce tvoria jeho  zákazníci – obyvatelia mesta 

alebo obce, dodávatelia, marketingoví sprostredkovatelia, konkurenti a verejnosť. Dôležitou 

zložkou sú  jeho občania prihlásení tam na trvalý pobyt. Pretože oni na základe svojich 

potrieb a záujmov volia do samosprávy mesta alebo obce takých ľudí, o ktorých sú 

presvedčení, že budú zastupovať ich záujmy. Podľa Hasprovej, je pôvodcom  moci v meste a 

obci občan, pretože v demokratickej spoločnosti sa tí, ktorých sa rozhodnutia týkajú, majú 

právo podieľať sa na rozhodovaní. Občania tu vystupujú ako súčasť externého 

mikroprostredia a je potrebné rozlíšiť ich funkciu od funkcie, kde vystupujú ako súčasť 

demografického makroprostredia. (Hasprová a kol., 2005) 

 

2.2.2 Marketingové makroprostredie mesta a obce  

 Marketingové makroprostredie mesta a obce tvorí :  

 Demografické prostredie, t.j. veľkosť populácie v meste alebo obci, jeho sociálna, 

príjmová, kvalifikačná, veková a vzdelanostná štruktúra, ekonomická aktivita, jeho 

mobilita a iné demografické znaky.  

 Ekonomické prostredie je v prípade miestnej samosprávy tvorené jednak ekonomickým 

makroprostredím, t.j. hospodárskou situáciou štátu a ďalej mezzoprostredím, t.j. 

hospodárskou situáciou regiónu. Mikroprostredie je potom tvorené hospodárskou 

situáciou príslušného mesta alebo obce.  

 Politicko – právne prostredie v rámci miestnej samosprávy určuje rámec právomoci 

predstaviteľov mesta alebo obce a tým zároveň ich možnosti uplatnenia marketingovej 

koncepcie pri ich riadení. Tento rámec je vytýčený zákonmi, vyhláškami a predpismi.   

Podľa Hasprovej, k základným politickým a právnym trendom, ktoré ovplyvňujú 

marketingové rozhodnutia samospráv patria zmeny v legislatíve  a v posilnení postavenia 

kontrolných orgánov.  

 Sociálno – kultúrne prostredie mesta a obce výrazne ovplyvňuje jej vnímanie 

verejnosťou. Okrem toho ovplyvňuje chovanie  obyvateľov a podnikateľov  na ich území. 

Tvorí ho kultúra, vzdelanie, tradície mesta alebo obce, regiónu, národa, rodinné vzťahy, 

obecné zvyklosti.  
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 Prírodné prostredie zahŕňa umiestnenie mesta alebo obce v regióne, ich veľkosť, 

klimatické podmienky, prírodné zdroje, dopravné možnosti, úroveň technickej 

infraštruktúry, možnosti zapojenia do medzinárodných aktivít, ekologické podmienky ako 

pre obyvateľov tak aj pre návštevníkov. Je mnohokrát rozhodujúcim faktorom pri 

rozhodovaní podnikov usadiť sa v meste alebo obci, aj pre usídlenie obyvateľov alebo 

návštevnosť turistov.  

 Technologické prostredie je dôležitým faktorom v rozvoji miestnej ekonomiky. Jeho 

vplyv na miestnu samosprávu sa dotýka hlavne v oblasti využitia poznatkov vedy a 

techniky pre riadenie  mesta alebo obce, t.j. aplikáciou informačných technológií vo 

verejnej správe. (Janečková, Vaštíková, 1999), (Hasprová a kol., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




