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3. Marketingová stratégia          

3.1 Marketingová stratégia   

 Foret  objasňuje slovo stratégia, ktoré pôvodne znamenalo – viesť vojnu a vojenské 

operácie tak, aby bolo dosiahnuté víťazstvo, takto: v súčasnej dobe, pod týmto pojmom 

rozumieme riadiť činnosť podniku, resp. kolektív ľudí spôsobom, ktorým má byť splnenie 

vytýčených cieľov. Strategickým plánovaním sa zaoberá vrcholový manažment podniku. 

Formuluje dlhodobé – strategické ciele a hľadá postupy – stratégiu, ako ich dosiahnuť.  

V súvislosti s pojmom stratégia je potrebné objasniť rozdiel vo význame pojmov stratégia 

a taktika. Stratégia odpovedá na otázku „akým spôsobom, postupom, chceme ciele 

dosiahnuť“, taktika stanoví konkrétne kroky „ako ho budeme dosahovať“. (Foret, 2008, 

s.23,72) 

V predošlých kapitolách boli  objasnené pojmy marketing a marketingové prostredie. 

Teraz  pristúpime k vysvetleniu marketingovej stratégie. Marketingová stratégia tvorí jednu 

časť podnikovej stratégie a je rozhodujúcou funkčnou stratégiou. Matúš a kol. predstavujú 

faktory ovplyvňujúce marketingovú stratégiu podniku na obr.2 takto:  

Obrázok č.2: Faktory ovplyvňujúce marketingovú stratégiu firmy 
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Každý podnik pôsobí v iných sociálno-ekonomických podmienkach, má svoje 

poslanie, víziu a cieľ. Preto musí mať svoju marketingovú stratégiu. To znamená, že 

marketingových stratégií je mnoho. V známych literatúrach sa uvádzajú zhodne tri základné, 

najznámejšie a najrozšírenejšie a to: 

 Stratégia minimálnych nákladov predstavuje snahu o minimálne náklady výroby aj 

distribúcie. Môže sa ale stať, že na trhu sa objaví podnik, ktorý dokáže identický výrobok 

vyrábať a predávať s ešte nižšími nákladmi. 

 Stratégia diferenciácie produktu je snaha podniku o výrobu čo najkvalitnejšieho, 

najvýkonnejšieho produktu, teda v podnikateľskej koncepcií podniku má prvoradú úlohu 

koncentrácia na vlastný produkt.   

 Stratégia trhovej orientácie znamená, že podnik sa neusiluje o ovládnutie celého trhu, 

ale sa sústredí na jeden alebo viac malých segmentov trhu. (Foret, 2008)   

Aj napriek kvalitnej marketingovej stratégií táto nemá úspech dovtedy, kým podnik 

nemá vytvorené podmienky pre jej realizáciu. Jednou z týchto podmienok je podľa Matúša 

a kol. úroveň strategického plánovania. Tento strategický plán vytvára podmienky pre ďalšie 

plány – ročné aj dlhodobé. Stručne predstavuje strategické plánovanie tento postup: 

definovanie poslania – stanovenie podnikateľských cieľov – tvorba podnikateľského portfólia 

– marketingový plán a ďalšie operatívne stratégie. (Matúš, Čábyová, Ďurková, 2008)  

 

3.2 Segmentácia, targeting, positioning  - všeobecne  

Podľa Kotlera a Armstronga : 

 trhy rozdeľujeme na skupiny zákazníkov – je to členenie trhu – segmentácia,  

 ich výber, teda výber skupín zákazníkov ktorým podnik bude poskytovať určitý druh 

výrobku alebo služieb sa nazýva výber cieľového trhu – targeting,  

 a spôsob vytvorenia marketingovej ponuky, ktorá osloví skupinu vybraných zákazníkov 

nazývame positioning. 

Pri podrobnom štúdiu marketingu sa dozvieme, že počas svojho vývoja tento prešiel 

troma etapami:      

1. Masový marketing predstavuje marketing dopytu. Podnik vyrába jeden produkt a ním 

uspokojuje masový trh, predpokladá, že tento trh je homogénny a usiluje sa o získanie 

všetkých kupujúcich.  
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2. Marketing rôznorodých produktov predpokladá, že podnik vyrába niekoľko 

produktov, ktoré majú rôzne vlastnosti, kvalitu, veľkosť,... Cieľom je rozšíriť trhovú ponuku 

a odlíšiť sa od konkurencie. Podnik si uvedomuje, že trh nie je homogénny.  

3. Cielený marketing znamená, že podnik sa zameriava na jeden alebo viac cieľových 

trhov a rozoznáva rôzne trhové segmenty. Môže vyrábať aj produkty a rozvíjať výrobné 

programy, ktoré sú prispôsobené pre konkrétneho spotrebiteľa. A  práve realizácia cieleného 

marketingu vyžaduje, ako to hovorí Kotler a Armstrong: 

a. segmentovať trh, teda rozdeliť ho na tzv. trhové segmenty, ktoré sú jeho homogénnymi 

časťami a tieto sa stanú pre podnik cieľovým trhom, 

b. definovať cieľový trh,  

c. vybrať trhovú pozíciu na cieľovom trhu .  (Kita a kol., 2002), (Kotler, Armstrong, 2004) 

 

3.2.1 Segmentácia trhu - segmenting 

Pri segmentácií neexistuje definované kritérium, podľa ktorého by mal podnik 

postupovať. Vo všeobecnosti segment predstavuje časť trhu, ktorú tvoria spotrebitelia majúci 

podobné vlastnosti, spotrebiteľské správanie a nákupné rozhodovanie na danom trhu. 

Poznáme dva základné prístupy, ktoré sa používajú pri segmentácií, a to : 

 segmentáciu a posteriori, ktorá stanovuje kritéria na základe minulého správania   

 segmentáciu a priori, kde sú vybrané kritéria, ktoré umožňujú vytvoriť homogénne 

skupiny a ďalej analyzovať rozdiely v ich správaní.  

Pre definovanie stratégie segmentácie je nevyhnutné dodržať tieto etapy: 

 definovať celkový trh 

 identifikovať dostatočne veľké homogénne skupiny spotrebiteľov 

 určiť profil segmentov 

 vykonať analýzu veľkosti segmentov trhu 

 vypracovať marketingový mix schopný reagovať na špecifické potreby cieleného 

segmentu a  

 v prípade veľkého počtu spájať cieľové trhové segmenty na základe marketingu firmy. 

(Kita a kol.,2002)   

Proces delenia trhu  - segmentácia – rozdeľuje trh na homogénne skupiny podľa 

zvolených kritérií. V literatúrach sa uvádzajú štyri typy kritérií segmentácie: 

 geografické 

 demografické 

 psychografické a  
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 správanie. ( Bernátová, Vaňová, 2000)       

 

3.2.2  Výber cieľového trhu- targeting 

Definovanie predstavuje druhý krok pri výbere cieľového trhového segmentu. (Matúša 

kol. 2008, str. 62) Pri jeho výbere si podnik môže vybrať jeden z piatich možných prístupov, 

a to: 

o  sústredenie sa na jeden segment 

o  výberovú špecializáciu 

o  produktovú špecializáciu 

o  trhovú špecializáciu 

o  pokrytie celého trhu a to troma hlavnými spôsobmi: nediferencovaným, diferencovaným 

a koncentrovaným marketingom. (Matúš, Čábyová, Ďurková, 2008) 

 

3.2.3 Positioning  

Positioning ako nástroj na získanie konkurenčnej výhody znamená vybrať trhovú 

pozíciu na cieľovom trhu. Znamená to prehodnotiť postavenie podniku a jeho ponuky vo 

vzťahu ku konkurencií na cieľovom trhu a následne vypracovať špecifický marketingový mix.   

Znamená tiež snahu výrobcu o to, aby si spotrebiteľ uložil do pamäte výhody a nevýhody 

určitej značky a jej odlišnosti oproti iným značkám. Podľa Kitu, stratégia trhovej pozície 

obsahuje dva aspekty: 

1. identifikáciu, teda určenie kategórie produktov, ku ktorým daný produkt chceme zaradiť  

2. diferenciáciu, t.j. dať produktu dopredu konkurenčnú výhodu, ktorá umožní jeho 

odlíšenie od produktov konkurencie. (Kita a kol., 2002) 

 

3.3 Postavenie miest a obcí v konkurenčnom prostredí  

3.3.1  Marketingová  stratégia miest a obcí  

Podľa Papcunovej, Balážovej  sa marketing na úrovni mesta, obce, regiónu ale aj 

vyššieho územného celku realizuje prostredníctvom marketingového plánovania. Tento 

proces môžeme rozdeliť na tri časti: 

 časť tvorby celkovej stratégie mesta, obce, ... 

 časť tvorby marketingovej stratégie – marketingový mix mesta, obce ... a na  

 časť tvorby samotného marketingového plánu mesta, obce,...podľa ktorého sa bude 

prijatá stratégia realizovať.  
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Tvorbu stratégie predstavujú štyri fázy: 

1. Koncepčná fáza:  

 definovanie vízie mesta, obce,... 

 formulovanie zdieľaných hodnôt, filozofie a poslania  

 vytýčenie strategických (dlhodobých) rozvojových cieľov. 

2. Analytická fáza  predstavuje poznávanie a analýzu trendov v prostredí:  

 analýza politických, ekonomických a sociálnych trendov 

 užšia analýza externého a interného prostredia  -  SWOT analýza  

 analýza konkurencie podľa príslušných oblastí resp. trhov, napr. trh investorov, 

trh nehnuteľností, bývania, práce a pod. 

3. Realizačná fáza: 

 definovanie cieľov, tvorba variantov a výber vhodnej marketingovej stratégie 

 formulácia vykonávacích programov 

 realizácia stratégie a jej paralelná kontrola. 

4. Spätná väzba: 

 monitorovanie prostredia 

 prípadné prehodnotenie stratégie 

 nová marketingová filozofia. (Balážová, Papcúnová, 2008) 

Marketingová stratégia mesta alebo obce teda predstavuje uvádzanie na trh 

a propagáciu produktov mesta alebo obce pri využívaní nástrojov marketingového mixu . Ako 

uvádza Hanuláková, v popredí záujmov mesta a obce, regiónu a štátu je obstáť 

v konkurenčnom prostredí. Je to možné pomocou stratégie, ktorá odráža aktivity miestnej 

samosprávy, ich smerovanie a rozsah z dlhodobého hľadiska. O stratégií samosprávy sa musia 

nutne dozvedieť všetci zainteresovaní, t.j. zákazníci obce. Stratégiu mesta a obce musia jej 

predstavitelia vytvárať s občanmi a podnikmi na jej území. V súčasnosti je dôležité vytváranie 

priemyselných zón – parkov, ktoré majú do mesta alebo obce prilákať investorov. S procesom 

vytvárania stratégie súvisí SWOT analýza a jeden z prvkov marketingového mixu mesta alebo 

obce,  partnerstvo. (Hanuláková, 2004) 

Podľa Janečkovej, Vaštíkovej  pri vytváraní stratégie mesta alebo obce je dôležité: 

1. Uvádzanie na trh priemyselných parkov. Tieto môžu byť zriaďované štátom, 

rôznymi združeniami, obcou, mestom, súkromnými objektmi prípadne univerzitami. Majú 

dobre vybavenie verejnými službami a podľa lokality sú ponúkané za rôzne ceny pozemku za 

meter štvorcový., niekde ich ponúkajú aj zadarmo. Príťažlivosť toho – ktorého priemyselného 

parku závisí aj od kritérií ako sú napr. dostupnosť pracovnej sily, vzdelanie, podmienky 
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vstupu do parku, komunikácia, možnosti využívania voľného času, prostredie, bývanie 

a v neposlednom rade aj od pomoci štátu. 

2. Propagovať výhody mesta alebo obce. Proces propagácie obce predstavuje prvok 

marketingového mixu – komunikácia.  

3. Využívať marketingové partnerstvo s podnikmi. Pri vstupe miestnych podnikov do 

marketingového partnerstva je potrebné zvážiť prostredie, v ktorom prebieha komunikácia 

s podnikmi a úlohu, akú by mali zastávať pri spracovaní stratégie mesta alebo obce.  

4. Zapojenie obyvateľov do spracovania stratégie. Tento prvok je veľmi dôležitý, 

pretože mesto alebo obec nie je len územie, ale predstavuje systém, ktorého jednou zložkou je 

aj občan. Je dôležité, aby s v tejto oblasti občania angažovali nielen krátkodobo, napr. vo 

voľbách, ale mali by sa zúčastňovať aj pri strategickom rozhodovaní o rozvoji mesta alebo 

obce. Pre úspech stratégie je dôležitý miestny informačný systém a tiež by sa tento úspech 

mal dať merať. Pretože s realizáciou stratégie sa vyskytujú aj tieto problémy: 

o rozčarovanie občanov, pretože stratégiu považujú len za formalitu 

o jej krátkodobosť, lebo pre občanov nie sú dôležité dlhodobé plány ale len to, čo 

ovplyvňuje ich každodenný život 

o tradícia a kultúra mesta alebo  obce, lebo ťažko chápu, že ich  podoba  sa môže meniť 

a oni trvajú na zažitom, tradičnom modeli fungovania samosprávy 

o pochopenie, pretože pri spracovaní stratégie sa často používa profesionálny slovník, ktorý 

nie je  pre občanov bežný a 

o prenos informácií tak, aby boli občania oslovení, ale aby náklady neboli vysoké, takže je 

to možné pomocou rôznych záujmových skupín – podnikateľských, náboženských, 

politických a podobne . (Janečková, Vaštíková, 1999, s.165)  

Balážová, Papcunová ďalej uvádzajú, že pri prezentácií ponuky samosprávou je 

potrebné zohľadniť špecifické potreby potenciálnych zákazníkov. A práve tieto úvahy 

o rôznych potrebách cieľových skupín tvoria základ segmentácie. Ako bolo vyššie povedané, 

segmentácia trhu predstavuje rozdelenie celkového trhu na také časti, ktoré majú podobné 

potreby a charakteristiky správania. Zo strany samospráv je možný prístup k cieľovému 

trhu trojakým spôsobom: 

a) Masovým, nediferencovaným marketingovým prístupom, ktorý nerozlišuje trhové 

segmenty. Napr. pri hľadaní investora osloví všetkých potenciálnych investorov bez ich 

presnejšej špecifikácie. Ale to je nevhodný spôsob, investor by sa mal hľadať podľa 

určitých kritérií. 
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b) Segmentovaným, diferencovaným prístupom, ktorý identifikuje určitý počet trhových 

segmentov. To znamená, že pre každý trhový segment sa musí spracovať osobitná 

ponuka, ktorá musí zahŕňať aj osobitnú formu komunikácie. 

c) Koncentrovaným marketingovým prístupom, pri ktorom sa samospráva zameria len 

na jeden trhový segment. Napr. mesto má predstavu o konkrétnom investorovi a rokuje 

len s ním.  

Pri výbere vhodného segmentu sa odporúča postupovať podľa týchto krokov: 

1. identifikovať trh a jeho potreby a to, čo pre neho predstavuje hodnotu 

2. určiť kritéria a rozdeliť trh podľa potrieb na segmenty 

3. vybrať vhodný segment, pomenovať ho a kvantifikovať ho  

4. definovať ponuku v danom segmente 

5. vypracovať marketingový mix pre daný segment. 

Tento proces segmentácie predstavuje východisko pre plánovanie a riadenie 

marketingových aktivít a tvorí základ realizácie marketingovej stratégie. Segmentácia vytvára 

ponuku „šitú na mieru zákazníkovi“.  (Balážová, Papcunová, 2008)      

 

3.3.2 Trhové segmenty miest a obcí   – ich určenie 

Čo znamená segmentácia trhu v prípade mesta alebo obce. Je to rozdelenie 

zákazníkov mesta alebo obce do skupín s výrazne podobnými vlastnosťami, potrebami 

a chovaním. Tieto skupiny , aj keď sú vnútorne rovnorodé, sa ale líšia navzájom a predstavujú 

trhový segment. Zákazníkov mesta alebo obce predstavujú všetky subjekty, ktoré pôsobia 

trvale alebo dočasne na ich území. Patria k nim napr. trvale žijúci občania, podnikatelia, 

investori, návštevníci, teda tí, ktorí v nejakej forme využívajú ich  služby. Cieľovou skupinou 

pre mesto alebo obec je tá skupina – segment – zákazníkov, na ktorú sa  zameriavajú, 

stanovujú si voči nej ciele a komunikujú s ňou určitým spôsobom. (Janečková, Vaštíková, 

1999) 

Segmentácia  

Marketing mesta alebo obce by mal osloviť oveľa viac cieľových skupín, ako je to v prípade 

cieľových skupín, ktoré oslovuje podnik. Sú to: obyvatelia trvalo žijúci na ich  území, tí ktorí 

na územie prichádzajú, ďalej tí, ktorí by mohli prísť na  územie a nakoniec sú to zamestnanci 

samosprávy. Pri rozdelení do základných skupín: 

o Prvú skupinu predstavujú obyvatelia s trvalým a prechodným bydliskom, miestne 

podniky, orgány verejnej správy, záujmové zväzy, vzdelávacie inštitúcie, cirkev, miestne 

média a pod.  
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o Druhú skupinu tvoria turisti, študenti, obchodníci, podnikatelia, fondy, nadácie, média.  

o Medzi tých, ktorí by do územia mohli prísť patria potenciálni obyvatelia, investori, 

podnikatelia, návštevníci a pod., je to tretia skupina. 

o A nakoniec môžeme povedať, že štvrtá skupina tvorí osobitnú podskupinu prvej 

a predstavujú ju zamestnanci samosprávy a volení predstavitelia obce.  

V aplikácií na prostredie mesta alebo obce, Bernátová, Vaňová, popisujú kritéria 

segmentácie nasledovne: 

 Geografické kritéria sa používajú napr. pri rozvoji cestovného ruchu, ale aj pri 

poskytovaní služieb, kde služby pre obyvateľov centra mesta, sídlisk alebo obcí sú rôzne. 

Patria k nim : 

 región, krajina, lokalita zákazníka, 

 veľkosť územia – veľkomesto, malé mesto, obec  

 podnebie. 

 Demografické rozhodujú napr. o tom, či je v meste alebo obci potrebná vývarovňa pre 

dôchodcov alebo športové centrum pre mládež. Sú to : 

 vek a pohlavie, 

 rodina a jej životný cyklus napr. početnosť, mladí, starí, bezdetní,... 

 príjmy a povolanie 

 vzdelanie – špecializácia 

 národnosť a pod. 

 Psychografické sa tiež nazývajú aj kritériami životného štýlu. Skúmajú sa ťažšie, pretože 

vyjadrujú vnútorné hodnoty ľudí. Patrí k ním: 

 sociálne postavenie, 

 životný štýl vyhranený – nevyhranený, 

 osobnosť – ambiciózna, autorita, schopnosť prispôsobiť sa, ... 

 personálne charakteristiky. 

 Správanie. Tieto kritéria rozdeľujú segmenty podľa toho, aký úžitok zo spotreby 

produktu majú spotrebitelia. Sú to: 

 príležitosti – teda či „kúpa“ uspokojuje bežné alebo iné potreby 

 očakávaný úžitok – kvalita, úspora, 

 intenzita spotreby – malá, stredná, veľká, 

 fáza pripravenosti na nákup 

 postoj k produktu – pozitívny, negatívny, indiferentný, 

 metódy rozhodovania a spôsob nákupu.  
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V procese segmentácie trhu  postupujeme podľa týchto pravidiel:  

1. Určenie kritérií a prieskum trhu na základe zvolených kritérií. 

2. Spracovanie profilu segmentov a určenie kritérií ich príťažlivosti. 

3. Výber cieľovej skupiny.  

Proces segmentácie je zložitý a dôležitý, lebo na základe správneho výberu segmentu 

a produktu bude zaručená spokojnosť oboch strán: strany predstavujúcej ponuku a strany 

predstavujúcej dopyt. V nadväznosti na tento proces pokračuje naplánovanie marketingového 

mixu pre vybrané segmenty. (Bernátová, Vaňová, 2000) 

 

3.3.3 Marketingový plán  miest a obcí   

Marketingový plán mesta, obce, územia predstavuje nový nástroj v procese riadenia 

samosprávnych celkov. Východiskom pre jeho tvorbu je definovanie poslania a vízie rozvoja, 

analýza vonkajšieho prostredia a silných a slabých stránok tej, ktorej samosprávnej jednotky, 

poznanie cieľových trhov a zostavenie marketingového mixu. Pri jeho tvorbe musí byť 

zachovaný  systematický prístup a je treba mať na zreteli strategické zámery mesta, obce 

alebo  územia. Marketingový plán predstavuje jeden z východiskových dokumentov pre 

dosiahnutie dlhodobých cieľov samosprávy. Preto pri jeho tvorbe je potrebná spolupráca so 

všetkými subjektmi, ktoré pôsobia v danej oblasti – volenými predstaviteľmi samosprávy, 

podnikateľmi, občanmi a aj s jeho realizátormi, napr. oddeleniami mestských a obecných 

úradov, prípadne vyšších územných celkov. Všetci zainteresovaní tak môžu prispieť k jeho 

realizácií poukázaním na jeho nielen kladné, ale aj záporné stránky, ktoré sa prípadne môžu 

pri tejto spolupráci odstrániť.  

Úplnú štruktúru marketingového plánu  popisujú Balážová, Papcunová vo svojej 

publikácií Manažment samospráv (Balážová, Papcunová, 2008, str. 44) aj s ekvivalentom 

anglického znenia, pretože v rámci prípravy a realizácie rozvojových programov zo zdrojov 

EÚ sa tieto dokumenty vypracovávajú aj v anglickom jazyku, takto: 

1. Príhovor voleného predstaviteľa regiónu – Introduktion, Foreword, Background, Local 

Authority Introduction Speech 

2. Zhrnutie – Summary 

3. Deklarácia poslania – Mission Statement, Our Mission 

4. Vyhlásenie vízie – Shared Vision 

5. Deklarácia zdieľaných hodnôt – Our Values 

6. Popis východiskovej situácie a výber cieľových skupín – Analysis, Market Selektion 

7. Zámery a ciele rozvoja – Aims, Goals, Development Goals 
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8. Vyhlásenie o cieľovej pozícií – Our Positioning statement 

9. Popis stratégií na dosiahnutie jednotlivých cieľov -  Proposed Strategies 

10. Definovanie marketingového mixu -  Marketing Mix Definition 

11. Popis taktík naplňujúcich jednotlivé stratégie – Tactics 

12. Plán aktivít – Activities 

13. Rozpočet a financovanie marketingového plánu – Marketing Plan Budget 

14. Kontrola a hodnotenie marketingového plánu územia – marketing Plan Monitoring and 

Evalution System 

15. Prílohy – Annexes. (Balážová, Papcúnová, 2008) 

Nie je nutné túto predlohu pri tvorbe marketingového plánu presne dodržiavať, ale nesmú 

v ňom chýbať ciele, marketingový mix, stratégie, podporné plány a rozpočet.  

Hanuláková tiež uvádza, že marketingové plánovanie územnej, regionálnej alebo 

lokálnej povahy sa zásadne orientuje na dlhodobé ciele. Preto hlavné princípy pri takomto 

plánovaní sú: 

 zaoberá sa nielen územnými, ale aj ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi 

a ekologickými aspektmi rozvoja lokalít 

 je  schopný stanoviť strategické a koncepčné ciele lokalít a tak reagovať na ich aktuálne 

potreby a problémy 

 potreby a problémy lokalít identifikuje predovšetkým z hľadiska obyvateľov, 

podnikateľov, návštevníkov či investorov ako zákazníkov územia 

 je platformou pre rôzne formy partnerstiev rozličných subjektov a skupín na území.  

(Hanuláková, 2004) 

Tento plán nie je daný a presne definovaný legislatívou, tak ako územný plán, preto je možné 

ho prispôsobiť miestnym podmienkam. Jeho proces tvoria tieto kroky:    

1. Audit územia. Pre vytvorenie obrazu atraktívnosti územia v súčasnosti ale aj 

v budúcnosti, je potrebné systematicky pristupovať k identifikácií slabých a silných 

stránok,  preskúmať hlavne jeho demografické a ekonomické charakteristiky. Tieto 

potom porovnať a konfrontovať so silnými a slabými stránkami okolia, teda vonkajšieho 

prostredia. Tento audit bude tvoriť základ obrazu atraktívnosti územia, regiónu, mesta či 

obce. Pre zjednodušenie sa ďalej používa len pojem územie. 

2. Vízia a ciele. Čo je to vízia? Je to predstava o tom, ako by malo dané územie 

v budúcnosti vyzerať. Sú v nej ale zabudované konkrétne prvky a výzvy pre všetkých, 

ktorý sú užívateľmi produktu územia. Tento budúci stav by mal vyjadrovať potreby 

a záujmy obyvateľov, podnikateľov, turistov, návštevníkov a vytvárať podmienky na 
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spoluprácu a podporu obyvateľov. Odpovedá na dve základné otázky. Čo sa môže pre 

územie urobiť a čo by sa malo pre územie urobiť? Obyvatelia by mali byť s ňou 

oboznámení, stotožnení a potom sa môže očakávať aj ich podpora. Vízia by mala byť 

realistická a dlhodobá, teda spracovaná na 10 – 15 rokov. Ciele musia byť stanovené 

jasne, jednoducho vymedzené. Každý cieľ musí byť presne určený, teda musí byť 

špecifikovaný a hovoriť o tom, čo sa má ním dosiahnuť,  merateľný, musíme vedieť kedy 

je splnený, dosiahnuteľný,  vzhľadom na silné a slabé stránky územia, akceptovateľný  

pre všetky strany, ktoré sú zainteresované na rozvoji  a časovo ohraničený teda do akého 

termínu má byť dosiahnutý.  

3. Tvorba marketingovej stratégie. Stratégia predstavuje nájdenie spôsobu, ako sa bude 

vízia napĺňať. Z jej popisu musí byť zrejmé či sa týka stabilizácie súčasného stavu alebo 

je expanzná, rozvojová. Pre každú z uvažovaných oblastí marketingového mixu  (viď 

ďalšie kapitoly) by mala byť navrhnutá jedna stratégia. Teda je potrebné definovať : 

- stratégiu, ktorá sa vzťahuje na produkty hovorí o úrovni služieb, kvalite, doplnkových 

službách a pod. 

- cenovú stratégiu  ktorá  predstavuje cenu na úrovni nákladov alebo porovnateľnú 

s konkurenčnými územiami, spôsob financovania, dodacie a platobné podmienky, dopad 

na dane, odvody a pod. 

- stratégiu propagácie a komunikačnej podpory tvoria formy komunikácie, skladba 

komunikačného mixu, vhodné média, jej rozpočet, načasovanie, spôsoby posúdenia jej 

efektívnosti a iné,  

- stratégiu dostupnosti tvorí dostupnosť produktov a služieb, ich časová a fyzická 

dostupnosť, hustota a intenzita pokrytia trhu, práva a povinnosti dodávateľov 

a odberateľov, zmluvné podmienky a pod. 

4. Tvorba vykonávacieho plánu. Je súčasťou plánovacieho procesu. Tento plán musí 

obsahovať prehľad činnosti a ich časovú postupnosť, to znamená časový harmonogram 

akcií a rozpočet na jednotlivé akcie. Rozpočet nemôže mať len deklaratívny charakter, 

nesmie byť spracovaný len všeobecne. Mal by byť podrobne. Nemala by v ňom chýbať 

programová oblasť a funkčná oblasť vrátane definovania tzv. osobných nákladov.  

5. Implementácia a kontrola.  Súčasťou marketingového plánu musí byť aj kontrola, ktorá 

predstavuje prvok hodnotenia dosiahnutých výsledkov. V pláne je preto potrebné 

definovať tzv. kritické miesta a v týchto je potrebné merateľným spôsobom hodnotiť 

postup realizácie plánu a jeho úspešnosť. Postupy na sledovanie jeho úspešnosti, 

monitoring a kontrola musia byť súčasťou časového harmonogramu.  (Hanuláková, 2004)  
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Pred začatím procesu strategického plánovania je nutné vykonať SWOT analýzu, na 

kompletizáciu slabých a silných stránok, príležitostí a rizík prostredia daného územia, s ich 

postupnosťou podľa dôležitosti.  

V závere kapitoly je potrebné zdôrazniť, že strategické marketingové plánovanie je 

jedným z významných nástrojov riadenia a rozvoja mesta alebo obce, regiónu, územia, 

pretože  je to prístup, ktorým je možné vytvoriť atraktívnejšie a príjemnejšie prostredie.  

 

3.3.4. Marketingový projekt 

Balážová, Papcunová  uvádzajú, že marketingové aktivity miest, obcí, regiónov, ale 

aj aktivity ktoré sa realizujú na národnej alebo medzinárodnej úrovni majú  jedinečný 

charakter, ktorý v marketingu vystihuje anglický výraz „event“. Klasické marketingové 

plánovanie v praxi samospráv preto nie je vhodné na prípravu takýchto marketingových 

udalostí, lebo tieto majú presný termín zahájenia, realizácie a ukončenia. Toto marketingové 

plánovanie nie je dostatočne podrobné, presné, nepopisuje podrobné detaily a termíny aktivít. 

Preto je vhodné tento problém riešiť marketingovým projektom, hlavne v prípadoch, ak 

chceme tou ktorou marketingovou aktivitou zastrešiť udalosť pri ktorej: 

 chceme dosiahnuť určité špecifické ciele a ak ide o udalosť, ktorá je jedinečná 

a neopakuje sa, 

 termíny začiatku, realizácie a ukončenia projektu sú jasne dané, 

 cieľový stav, resp. výsledný produkt sa musí dosiahnuť počas stanoveného obdobia 

a v rámci stanovených zdrojov, 

 marketingový projekt je „prototyp“, t.j. jedinečná aktivita, ktorá nemá vzor v minulosti 

a nebude sa presne opakovať ani v budúcnosti, 

 vzhľadom na jedinečnosť a neopakovateľnosť obsahuje prvky neurčitosti a rizika, 

 dosiahnutie cieľov projektu vyžaduje úsilie špecialistov z viacerých oblastí a vzájomné 

väzby medzi čiastkovými činnosťami.  

Na tvorbe marketingového projektu sa podieľa marketingový manažment a využíva na to 

rôzne techniky a nástroje. Súčasťou marketingového projektu je časový plán implementácie 

projektu. Je to reálny plán, ktorý popisuje postup prác a činností pri jeho realizácií. 

Nepredstavuje však len jednoduchý zoznam činností, ktoré je potrebné vykonať a k nim 

priradených pracovníkov s termínmi, dokedy majú byť čiastkové ciele vykonané, pretože tak 

nemusia byť rešpektované logické väzby. Niektoré činnosti potom nie sú vykonané načas, 

lebo nie sú hotové im predchádzajúce práce, čaká sa  na chýbajúce zdroje a pod. Balážová, 
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Papcunová v tej istej literatúre uvádzajú príklad časového plánu implementácie 

marketingového projektu v takomto členení: 

1. odsúhlasenie projektu programovou jednotkou, 

2. tvorba plánu riešenia, 

3. plánované konzultácie, 

4. tvorba plánu výskumu, 

5. príprava výskumu – výber metód a postupov, 

6. zber informácií v teréne, 

7. kontrola informácií z hľadiska logickosti a úplnosti, 

8. analýza získaných informácií, 

9. formulovanie záverov zo zistených informácií,  

10. počítačové spracovanie zistení – text, tabuľky, grafy, 

11. odovzdanie záverečnej správy, 

12. príprava prezentácie záverečnej správy a  

13. oponentúra projektu.  

Časový plán by mal byť spracovaný tak, aby každý, kto ho bude používať mu rozumel 

a chápal hľadiská, ktoré boli akceptované pri jeho tvorbe. Dobre spracovaným 

a zrozumiteľným časovým plánom sa tak môže predísť nedorozumeniam pri realizácií 

marketingového projektu. (Balážová, Papcúnová, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




