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5. Marketingový mix miest a obcí 

V úvode je potrebné znova zdôrazniť, že marketing sa netýka len oblasti výroby, teda 

hotových výrobkov, ale je aplikovaný na rôzne typy produktov, ku ktorým patrí aj územie. 

Môže to byť územie štátu, regiónu, mesta, obce. Inštitúcie verejnej správy, sídliace v území sú 

teda predstaviteľmi – nositeľmi marketingu. Podľa Hanulákovej, marketing územia 

zahŕňa: 

a. marketing lokalít na podnikanie a  

b. marketing miest na dovolenku.  (Hanuláková, 2004) 

Z hľadiska vymedzenia konkrétneho územia rozlišujeme: 

1. Marketing štátu,  spočívajúci vo vytvorení jedinečného postavenia krajiny, ktoré ju 

odlišuje od ostatných. 

2. Regionálny marketing, ktorý podporuje rozvoj územných celkov – samosprávnych 

krajov, miest a obcí. Toto je domáca úroveň. V oblasti medzinárodného marketingu 

podporuje skupiny krajín alebo oblastí, ktoré sa rozvíjajú v rámci rovnakých programov, 

napr. Európska únia, prihraničná spolupráca.  

3. Marketing miest a obcí je nástrojom riadenia miest a obcí podporou ich ďalšieho 

rozvoja, pri ktorom účinne napomáhajú  nástroje marketingového mixu , rozšíreného 

pre mestá a obce, ktorými sú : produkt, cena, miesto - distribúcia, komunikácia (4P) a 

materiálne prostredie, ľudia, procesy a partnerstvo (+4P). Podľa Čima je základná 

charakteristika marketingového mixu miest a obcí táto: 

 Produkt: rozsah, kvalita, úroveň, imidž, produktový rad, záruky, doplnkové služby. 

 Cena: úroveň, zľavy, efektívnosť nákladov, vnímanie hodnoty služieb zákazníkom, 

diferenciácia. 

 Miesto - distribúcia: umiestnenie, prístupnosť, spôsob distribúcie, flexibilnosť. 

 Komunikačný mix: reklama a propagácia, osobný predaj, podpora predaja, public 

relations. 

 Materiálne prostredie: prostredie( zariadenie, farebnosť, rozmiestnenie, úroveň hluku, 

atmosféra) a hmotné podnety. 

 Ľudia: zamestnanci a zákazníci. Zamestnanci: vzdelanie, výber, prínosy, motivácia, 

vystupovanie, medziľudské vzťahy a postoje. Zákazníci: správanie, kontakty medzi 

zákazníkmi.  

 Procesy: politika, postupy, mechanizácia, priestor na rozhodovanie podriadeným, 

spolupráca so zákazníkmi, usmerňovanie zákazníka, priebeh aktivít.  
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 Partnerstvo: obyvatelia, súkromný, neziskový a verejný sektor. (Čimo, 2002) 

Poznámka: je potrebné zdôrazniť, že rôzni autori kombinujú prvky marketingového mixu 

miest a obcí trochu rozdielne, ale princíp zostáva ten istý : 4P+4P. 

 

5.1 Produkt - product 

Čo rozumieme pod pojmom produkt mesta alebo obce. Je to všetko, čo mesto 

alebo obec ponúka svojim „zákazníkom“ - obyvateľom, návštevníkom, podnikom, investorom 

preto, aby boli uspokojené ich potreby. Za produkt je tiež možné považovať samotné mesto  

alebo obec, ak sa naň pozeráme zo širšieho hľadiska a preto je potrebné, v prípade 

marketingového prístupu,  poznať potreby a želania subjektov v nich  pôsobiacich a svoju 

ponuku prispôsobiť týmto potrebám. (Hanuláková, 2004), (Janečková, Vaštíková, 1999)  

Podľa Hasprovej produkt mesta alebo obce rozdeľujeme na : 

 verejné služby ktoré mesto alebo obec ponúka a poskytuje aj v rámci štatutárnych 

povinností daných zákonom 

 ponuku priestorov vo vlastníctve, súkromným vlastníkom alebo na investovanie  

 akcie organizované mestom alebo obcou a to kultúrne, športové, na podporu propagácie 

mesta – obce a produktov podnikateľov 

 keďže mestá a obce sú tvorené prírodným, historickým, ekonomickým a sociálnym 

prostredím, stávajú sa v tomto zmysle súčasťou produktu všetky faktory, ktoré v ňom 

pôsobia. (Hasprová a kol., 2005) 

Pri analýze produktu, podľa Čima, berie miestna správa do úvahy : skúsenosti, 

štatutárne povinností (právomocí samosprávy a prenesenú pôsobnosť štátnej správy), finančné 

zdroje, politickú situáciu, očakávanie verejnosti a profesijné preferencie.  

Produkt obce sa líši od ostatných produktov v tom, že: 

 súčasne uspokojuje individuálne a kolektívne potreby,  

 v jeho ponuke sa objavujú služby čisto pozitívne – kultúra, vzdelávanie, bývanie, 

doprava, ale aj nápravné,  

 niektoré z ponúkaných služieb musia ľudia prijať, napr. základné vzdelávanie a zo 

spotreby niektorých služieb nie je možné používateľov vylúčiť, napr. verejné osvetlenie.  

Produkt mesta alebo obce má však aj spoločné črty s ostatnými produktmi a to:  

 je možné pochopiť a poznať potreby zákazníkov mesta alebo obce a produkt im za istých 

okolností dodávať ,  

 produkt je možné ponúkať na rozličných trhoch a propagovať ho,  
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 zákazníci si môžu slobodne zvoliť, či príjmu túto ponuku. (Čimo, 2002) 

Podstatnú časť produktu  mesta alebo obce  tvoria verejné služby, takže ak hovoríme 

o produkte  mesta alebo obce máme na mysli práve túto jeho časť. Tento zložitý produkt 

mesta alebo obce delíme, ako uvádza Janečková, Vaštíková na tri základné zložky: 

a) Prvky produktu: mesto alebo obec ponúka svojim „zákazníkom“ produkt, ktorý  sa 

skladá zo súboru hmotných a nehmotných prvkov. Určenie, ktorý prvok je hmotný a ktorý nie 

je, vyzerá byť jednoduché. Ale nie je. Napr. sociálna služba. Jej nehmotný prvok tvorí 

poskytovanie poradenstva v ťažkých situáciách občanov a s tým súvisiace chovanie 

zamestnancov úradu, ale hmotný prvok tejto služby predstavuje prostredie úradu, vybavenie 

kancelárie ale aj napr. technické vybavenie, počítače,...Naproti tomu služba – údržba cestných 

komunikácií je služba s prevažne hmotnými prvkami, tie nehmotné, teda pracovníci, ktorý ju 

zabezpečujú nás až natoľko nezaujímajú. Niektoré prvky produktu mesta alebo obce sú 

kontrolovateľné, iné nie a pôsobia na ne rôzne vplyvy – žiaduce a nežiaduce, predvídateľné 

a nepredvídateľné. Napr. nevieme kontrolovať a predvídať výpadok elektrickej energie, ale aj 

chovanie pracovníkov úradu. Predvídateľným vplyvom je napr. zmena vedenia obce (je to 

zmena mikroprostredia obce).  

b) Forma produktu. Mesto alebo obec má niekoľko možností, ako ponúkať svoj 

produkt spotrebiteľom.: 

- prostredníctvom vlastnej organizácie,  mestského alebo obecného  úradu a vlastných 

zamestnancov, hlavne v oblasti, kde zo zákona musí mesto alebo obec túto službu 

vykonávať 

- prostredníctvom rozpočtových a príspevkových organizácií, založených mestom alebo 

obcou, napr. kultúrne, zdravotnícke zariadenia 

- prostredníctvom uzatvorených zmlúv so súkromnými organizáciami, ktoré danú službu 

vykonávajú 

- na základe zmluvy s inou obcou alebo spoločnou organizáciou viacerých obcí.  

c) Úroveň produktu, ktorá súvisí s jeho imidžom, kvalitou a kvantitou. Imidž produktu 

má tri zložky.  

 imidž úradu,  

 imidž jednotlivých služieb poskytovaných a zaisťovaných úradom 

 imidž obce ako celku.  

Dôležitá je tiež kvalita verejných služieb poskytovaných úradom a organizáciami, ktoré 

pôsobia na území  mesta alebo obce. (Janečková, Vaštíková, 1999) 
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Bernátová, Vaňová podrobnejšie špecifikujú produkt mesta, obce a územia 

pozostávajúci z čiastkových produktov takto:  

a) podmienky na bývanie: 

- mestské alebo vidiecke  

- štandardné, nadštandardné, sociálne 

- individuálna zástavba, skupinová, panelové domy 

- veľkosť bytov 

- infraštruktúra, dostupnosť služieb 

- kvalita prostredia a pod. 

b) podmienky na podnikanie: 

- investičné príležitostí 

- obchodné príležitostí 

- kultúrne, športové a rekreačné príležitostí 

- výrobný potenciál 

- služby 

- poľnohospodárstvo 

- prírodné zdroje a pod. 

c) pracovné príležitostí 

d) príležitostí na vzdelávanie 

e) turistické atrakcie, kúpele, architektonické, kultúrne a historické atrakcie, prírodné 

a klimatické podmienky. (Bernátová, Vaňová, 2000)  

Táto ponuka sa ďalej predstavuje svojou cenou a jej úspešnosť záleží aj od kvality 

marketingovej komunikácie.  Pre úspešnosť produktu na trhu sú dôležité rozhodnutia, aký 

produkt, v akej kvalite a s akými vlastnosťami bude ponúkaný. A dôležité sú aj segmenty, pre 

ktoré  bude tento produkt zaujímavý. Podľa Bernátovej, Vaňovej  jednotlivým čiastkovým 

produktom prislúchajú tieto segmenty: 
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Tabuľka č.1:Čiastkové produkty a ich segmenty. 

Čiastkový produkt Segment 

Pracovné príležitosti Obyvatelia v produktívnom veku – miestni, 

migrujúci s prechodným pobytom, potenciálni 

Bývanie Obyvatelia s trvalým a prechodným pobytom, 

potenciálni obyvatelia 

Výrobný potenciál Dodávatelia, odberatelia, podnikateľské subjekty 

Investičné príležitostí Domáci a zahraničný investori 

Obchodné príležitostí Obchodníci, zákazníci 

Turistické atrakcie, kúpele, architektonické, kultúrne 

a historické atrakcie, prírodné a klimatické podmienky, 

športové akcie a podujatia a pod. 

Turisti, domáci obyvatelia, kúpeľní hostia 

Príležitostí na rekreáciu, oddych, kúpeľnú liečbu Návštevníci, domáci obyvatelia, kúpeľní hostia 

Podmienky pre vzdelávanie Žiaci a študenti – miestni a prichádzajúci z okolitých 

území 

Podmienky pre zdravie, kultúru, aktívne využitie 

voľného času a sociálne podmienky 

Domáci obyvatelia, ale aj tí, ktorí do obce – mesta, 

územia prichádzajú, turisti, obchodníci, podnikatelia, 

investori a pod. 

Zdroj: Bernátová, Vaňová, 2000, s.59 

   

5.2 Cena – price 

Peňažným vyjadrením hodnoty produktu je cena. Dôležitým subjektom, ktorý 

ovplyvňuje hodnotu a teda aj ceny na jej území je samospráva tým, že vytvára podmienky pre 

nižšiu či vyššiu atraktivitu svojho územia. Medzi tieto podmienky patrí technická 

infraštruktúra, dopravné spojenie, pracovná sila, dostupnosť pozemkov a budov na 

podnikanie, podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a v neposlednom rade aj propagácia 

týchto podmienok. Pri určovaní ceny samospráva môže poskytnúť aj rôzne  zľavy, daňové 

prázdniny, granty. Pre tvorbu cien je dôležité spracovať cenovú mapu, ktorá predstavuje, 

číselne alebo graficky, ceny nehnuteľnosti v danej oblasti, zjednodušuje orientáciu v cenách 

na trhu a znižuje riziko špekulácií. (Hanuláková, 2004) 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky mestá a obce financujú svoje potreby z vlastných 

príjmov a tiež zo štátnych dotácií. Mnohé služby poskytované mestami a obcami sú bezplatné 

zo zákona, ale nedá sa hovoriť o bezplatnosti v pravom zmysle slova. Sú platené zo zdrojov, 

ktoré pochádzajú z daní občanov, podnikov, prípadne zo systému povinného poistenia. 

Niektoré ceny produktov poskytujúce mestom alebo obcou určuje mesto alebo obec, ale tieto 

ceny podliehajú úplnej alebo čiastočnej regulácií. Čiže priestor mesta či obce na uplatňovanie 
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vlastnej cenovej politiky je obmedzený. V závere sa dá povedať, že z hľadiska stanovenia 

ceny delíme produkty na: 

1. Produkty poskytované mestami a obcami bezplatne a na základe zákona. Tieto služby 

sú bezplatné len zdanlivo, pretože sú financované všeobecným zdanením obyvateľstva. Sú to 

napr. sociálne služby, verejné osvetlenie, údržba ciest, obecná polícia, obecný hasičský zbor. 

2. Produkty, ktorých cena je určená, ale podlieha čiastočnej alebo úplnej regulácií, napr. 

ceny tepla. 

3. Produkty, ktorých cenu si môže mesto alebo obec určovať samo. Patrí sem aj ich 

daňová politika,  ktorá sa vzťahuje na vybrané druhy daní – daň z nehnuteľnosti. Sú to tiež 

ceny za predaj alebo prenájom obecných nehnuteľností, pozemkov, budov a tiež miestne 

poplatky, Ale iba v zmysle zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch. (Pauličková, 

2005) 

Iné rozdelenie služieb používa Hasprová, kde rozdeľuje verejné služby z hľadiska 

financovania do štyroch skupín na : 

 Všeobecné verejné služby slúžiace všetkým obyvateľom, kde náklady nie je možné 

rozdeliť medzi obyvateľov a sú financované všeobecným zdanením – sociálne služby, 

verejné osvetlenie,... 

 Verejné služby, kde je možné identifikovať spotrebiteľa, napr. dodávky tepla, vody, 

odvoz a likvidácia odpadu,... 

 Služby prinášajúce prospech aj obyvateľom iných území, napr. ochrana životného 

prostredia, preventívna zdravotnícka starostlivosť. Tieto služby sú väčšinou financované 

vyššou úrovňou verejnej správy. 

 Infraštruktúra (cestná, siete), ktorá prináša dlhodobý úžitok a mala by byť financovaná 

úvermi.  (Hasprová a kol., 2005). 

Samospráva pri tvorbe ceny by mala vychádzať zo svojej celkovej marketingovej 

stratégie, pretože cena je len jej jedným nástrojom. Týmto nástrojom – cenou -  môže 

poskytovať aj rôzne zľavy, daňové prázdniny, granty. Ovplyvňuje tiež ceny na svojom území 

tým, aké podmienky vytvára pre jeho vyššiu či nižšiu atraktivitu. Medzi tieto podmienky patrí 

technická infraštruktúra, dopravné spojenie, pracovná sila, dostupnosť pozemkov a budov na 

podnikanie, podmienky pre cestovný ruch. Patrí sem aj propagácia týchto podmienok. 

(Bernátová, Vaňová, 2000) 

V závere je potrebné povedať, že určenie ceny, ako prvku marketingového mixu, nie 

je vo väčšine prípadov v právomoci poskytovateľa produktu. Preto pri stanovení 
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marketingovej politiky samosprávou je potrebné klásť dôraz na iné prvky marketingového 

mixu.  (Pauličková, 2005) 

 

5.3 Miesto – place, distribúcia, dostupnosť  

Podľa Hanulákovej na marketingový nástroj „distribúcia, miesto, dostupnosť“ sa 

môžeme pozerať z troch hľadísk: 

 hľadiska polohy – geografického umiestnenia 

 organizačného hľadiska 

 hľadiska dostupnosti príslušného orgánu. (Hanuláková, 2004) 

Pod dostupnosťou  tiež chápeme možnosti dopravného spojenia, polohu mesta alebo 

obce a jej prístupnosť z iných oblastí. Ich poloha  môže byť z hľadiska jej predstaviteľov 

veľmi výhodná, mesto alebo obec sú dostupné z rôznych strán, rôznymi druhmi dopravy. Ale 

to nestačí. Na konci každej cesty musí byť niečo zaujímavé, rôzne atrakcie, pamiatky, 

výhody. V rámci dostupnosti je dôležitá otázka orientácie návštevníkov ale aj domácich 

obyvateľov. Napr. informačné a smerovacie tabule ako v meste alebo obci, tak aj v samotnom 

úrade, dobrý prístup pre handicapovaných občanov – nevidiacich, nepočujúcich, na vozíčku. 

To znamená, v rámci dostupnosti, využitie všetkých nástrojov marketingového mixu, vrátane 

jedného z jeho prvkov – komunikácie prostredníctvom miestnej tlače, letákov prípadne 

miestnej televízie. (Bernátová, Vaňová, 2000) 

Podľa Čima a kol.  sú kritéria pre voľbu efektívneho distribučného kanála tieto: 

 výška nákladov 

 pohodlie pre spotrebiteľa, používateľa, klientov, príjemcov 

 spoľahlivosť 

 dostupnosť – priestorová a časová 

 kvalita. (Čimo, 2002) 

Čo sa týka distribúcie produktu, mesto alebo obec sa môže rozhodnúť  aký distribučný 

kanál zvolí. Môže použiť priamu distribučnú cestu tak, že ju bude poskytovať sama alebo 

zvolí nepriamu distribučnú cestu tak, že poskytovanie služby zverí  inej, súkromnej alebo 

neziskovej organizácií. V prípade vykonávania kompetencií prenesených zo štátnej správy je 

mesto alebo obec  určitým typom distribučného kanálu, ale potrebuje tiež svoj vlastný kanál 

aby svoj produkt sprístupnila záujemcom. A robí to znova prostredníctvom komunikácie.  

(Janečková, Vaštíková, 1999) 
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5.4. Marketingová komunikácia – promotion 

Marketing mesta či obce predstavujú  všetky nástroje, prostriedky a metódy, ktorými 

si mesto, obec alebo kraj - ich samosprávne orgány - urobia predstavu o svojej trhovej 

hodnote. Marketingová komunikácia predstavuje dôležitú zložku marketingového mixu vo  

všeobecnosti, ale aj v prípade územia, regiónu, kraja, mesta alebo obce, pretože celý 

marketingový proces je založený na komunikácií so zákazníkom. A znamená na jednej strane 

oboznamovať a na strane druhej počúvať.  

Dôvody komunikácie podrobne popisujú  Bernátová, Vaňová takto. Samospráva zo 

svojej pozície musí komunikovať z týchto dôvodov: 

 získanie verejnej podpory 

 informovanie verejnosti 

 vzbudenie záujmu verejnosti o rozvoj územia, mesta , obce 

 získanie pochopenia verejnosti pri riešení problémov 

 docielenie vzájomnej dohody medzi subjektmi, t.j. samosprávou, verejnosťou  v širšom 

slova zmysle, jednotlivcami, zástupcami podnikov a inštitúcií 

 presadiť vlastné územie, mesto, obec na trhu.  

Marketingová komunikácia inštitúcie spravujúcej územie alebo jeho časť, teda miestnej 

samosprávy, predstavuje tri  formy. Je to : 

 komunikácia v spravovanom území 

 komunikácia s dosahom za hranice spravovaného územia a  

 komunikácia vo vnútri úradu. 

A v závislosti od jej formy samospráva definuje: 

 cieľovú skupinu, pretože s každým trhovým segmentom je potrebné komunikovať 

v závislosti od toho, aké sú jeho očakávania  

 cieľ komunikácie 

 spôsob komunikácie 

 imidž, ktorý chce pomocou komunikácie sprostredkovať 

 organizáciu komunikácie spolu s určením hovorcov 

 dĺžku a frekvenciu komunikácie 

 média na prenos správ, formu a charakter správy a 

 rozpočet na komunikáciu.  



 62

Aj keď sa zdá, že na efektívnu komunikáciu je potrebné značné množstvo prostriedkov, tieto 

sú dobrou investíciou, ktorá sa vráti v prípade, že informácie sa dostanú k veľkému počtu ľudí 

doma aj v zahraničí. (Bernátová, Vaňová, 2000) 

Vo všetkých dostupných druhoch literatúry sa zhodne uvádzajú rôzne typy 

komunikácie pod spoločným názvom – komunikačný mix. A ako jeho nástroje sa uvádzajú: 

 reklama a propagácia 

 osobný predaj 

 podpora predaja 

 public relations, označované ako „vzťahy s verejnosťou“. 

Pauličková  uvádza ako základné nástroje komunikačného mixu tieto: 

 reklama 

 osobný predaj  

 podpora predaja 

 vzťahy s verejnosťou 

 marketing udalostí   

 priamy marketing. (Pauličková, 2005) 

V rámci regiónu, mesta alebo obce považujeme za základné nástroje marketingovej 

komunikácie osobnú komunikáciu, propagáciu a reklamu a public relations. 0sobná 

komunikácia je najčastejšou formou využívania marketingových nástrojov. Prebieha hlavne 

medzi zamestnancami rôznych typov úradov a občanmi a kladie na zamestnancov vysoké 

nároky. Musia totiž v občanovi vzbudiť pozitívnu odozvu a hlavne musia byť aktívni pri 

riešení jeho problémov. Propagácia  predstavuje naopak neosobnú formu marketingovej 

komunikácie. Využívajú sa tu rôzne formy, napr. prospekty, katalógy, plagáty, letáky, 

inzeráty, spoty v rádiu či televízií, web stránky a podobne. Obce, mestá alebo regióny tiež 

zvyknú vydávať v spolupráci s turistickými, informačnými centrami, hotelmi tiež balík tzv. 

turistických informácií, ktorý obsahuje konkrétne informácie o tej ktorej oblasti či regióne.   

Vzťahy alebo práca s verejnosťou, označované ako public relations patria 

k najefektívnejším komunikačným nástrojom. Medzi ich základnú úlohu patrí vytvoriť 

prostredníctvom médií kladné vzťahy medzi samosprávou a verejnosťou. V rámci public 

relations hovoríme o vnútorných a vonkajších aktivitách. Tie vnútorné sa dotýkajú hlavne 

zamestnancov úradu a volených predstaviteľov a vonkajšie sú zamerané na občanov, 

návštevníkov, investorov a pod., teda na verejnosť v širšom zmysle slova. (Metodická 

príručka, 2002)  
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Podľa Bernátovej, Vaňovej samospráva na svojom území komunikuje so štyrmi 

základnými skupinami ktoré tvoria: obyvatelia trvalo žijúci na jej území, tí ktorí na jej územie 

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

samosprávy. Prvú skupinu predstavujú obyvatelia s trvalým a prechodným bydliskom, 

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

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

nadácie, média. Medzi tých, ktorí by do územia mohli prísť, teda tretia skupina,  patria 

potenciálni obyvatelia, investori, podnikatelia, návštevníci a pod. A nakoniec môžeme 

povedať, že štvrtá skupina tvorí osobitnú podskupinu prvej ale vyžaduje si osobitný typ 

komunikácie. Komunikácia medzi týmito skupinami prebieha v dvoch smeroch. A to tak, že 

odosielateľom správy je samospráva a prijíma ju verejnosť alebo opačne, kde potom 

prijímateľom správy je úrad miestnej samosprávy. 

Je dôležité všetky marketingové komunikácie zo strany samosprávy mať naplánované, 

najlepšie na celé štyri roky jej funkčného obdobia  a tento plán by mal obsahovať formuláciu 

cieľa, definíciu cieľových segmentov (teda koho konkrétne chceme osloviť), analýzu 

problémov, nástroje a formy tvorby imidžu a nakoniec personálne, finančné a organizačné 

zabezpečenie. (Bernátová, Vaňová, 2000) 

 

5.4.1 Marketingová komunikácia – jej aplikácia v úradoch samosprávy 

Všeobecné princípy rokmi prepracovanej marketingovej koncepcie je možné použiť aj 

pri riadení špecifického druhu organizácie – obce, mesta  alebo regiónu.  

Ako už vieme, úlohy a služby miestnej samosprávy majú v svojej podstate charakter 

verejných služieb, na ktoré nie je možné stanoviť cenu. Ale len na niektoré. Mnoho z nich je 

síce svojou povahou verejných, napr. kultúra, bývanie, technické služby, ale pri nich je možné 

uplatniť niektoré prvky trhového mechanizmu. A práve poskytovanie týchto a podobných 

služieb je pre miestnu samosprávu atraktívne a môže ju zefektívniť.  

Vo vyspelých demokratických krajinách nie je využitie marketingu v miestnej 

samospráve novinkou. Z dostupných materiálov zverejnených na internetových stránkach  

miest a obcí je možné usúdiť, že tieto v dnešnej dobe nezanedbávajú jednu z najdôležitejších 

oblasti marketingu – komunikáciu. Komunikáciu s verejnosťou, predovšetkým  ich 

obyvateľmi. Používajú pri tom možnosti, ktoré im dáva rozvoj vedy a techniky v súčasnosti. 

Je to najmä internet, ale aj tradičné formy ako je vydávanie miestnych informačných 

materiálov, či už vo forme novín alebo letákov, zverejňovanie informácií prostredníctvom 

rôznych typov informačných tabúľ, na verejných zhromaždeniach a pod. Na internetových 
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stránkach miestnych samospráv sa dozvieme o štruktúre samosprávy a jej volených orgánoch, 

o organizácií úradu, jeho útvaroch, odboroch, ďalej tam býva zverejnený ich rozpočet, 

mestská alebo obecná  polícia. Zvyknú tam byť zverejnené investičné ponuky, ponuky na 

odpredaj majetku, výberové konania, informácie o rokovaní z komisií, ale aj dôležité 

telefónne čísla a adresy úradov.  

Špecifickým prípadom „zákazníka“  mesta a obce je občan. V prvom rade občan 

v nich  žijúci a tiež ten ktorý prichádza do obce za zamestnaním alebo oddychom. A preto je 

dôležitá komunikácia medzi samosprávou a občanom. Najdôležitejším nástrojom 

komunikačného mixu sa v tomto prípade , ako už bolo povedané, javia reklama 

a propagácia, osobná komunikácia a public relations. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

Reklama a propagácia 

Je  jedným z dôležitých komunikačných nástrojov, ktorým sa môže mesto alebo obec 

dostať do povedomia širokej verejnosti.  Každý ich reprezentant  by mal mať k dispozícií 

kvalitne spracované propagačné materiály, ktoré by mali podať ucelený obraz o meste alebo 

obci. Sú to napr. rôzne brožúry, pohľadnice, mapy, kalendáre, video nahrávky, rôzne 

ponukové katalógy pre turistov ale aj podnikateľov. Tieto by mali byť k dispozícií na 

viditeľnom a frekventovanom mieste. Obsah a forma tlačených propagačných materiálov je 

rôzna a závisí od účelu propagácie. Tlačový materiál môže byť všeobecný, ktorý podáva 

obraz o meste alebo obci  a býva stručný, prehľadný a doplnený fotografiami a obrázkami 

alebo špeciálny, ktorým sa oslovuje konkrétna skupina ľudí, podnikateľov, organizácií. 

Väčšie obce a samozrejme aj mestá by mohli mať aj informačné stredisko a svoje propagačné 

materiály ponúkať aj v iných miestach, ktoré sú od nich vzdialené. Ako už bolo vyššie 

uvedené, medzi najnovšie propagačné prostriedky sa zaradil v súčasnosti internet. WWW 

stránky jednotlivých miest a obcí ich charakterizujú, predstavujú úrad a prinášajú mnohé 

zaujímavosti o meste – obci a o dianí v nich. (Čimo, 2002) 

U nás už hádam ani je mesto alebo obec, ktoré by nemali propagačný materiál. 

Propagácia ako nástroj marketingu sa využíva, ale jej problém spočíva  v tomto: 

- robí sa neodborne – týka sa to obsahu, grafiky, tlače a distribúcie 

- robí sa bez koordinácie s inými subjektmi a tak sa stáva, že materiály sa zdvojujú 

- nekumulujú sa finančné prostriedky rôznych subjektov, čím by sa zvýšila kvalita 

propagačných materiálov 

- málo sa využíva sponzorstvo 

- propagačné materiály obsahujú nezáživný text 
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- sú bez jednotnej vizuálnej identity, chýbajú zjednocujúce prvky -  logo, farba a pod., 

podľa ktorých by bolo na prvý pohľad jasné, že viaceré materiály sú z jedného územia. 

(Bernátová, Vaňová, 2000) 

Osobný predaj 

Osobný „predaj“ v rámci samosprávy nepredstavuje bezprostredný predaj vo vzťahu 

predávajúci – zákazník,  ale je to kontakt, komunikácia, hlavne zamestnancov samosprávy, 

teda mestských a obecných úradov a pracovníkov poverených výkonom štátnej správy v danej 

lokalite. Je to „predaj “služieb, ktorý poskytujú pracovníci úradov a zároveň je tento „predaj“ 

súčasťou marketingového mixu „ľudia“ a „partnerstvo“.    

Podpora predaja  

V rámci samosprávy, na území mesta, obce či regiónu, je jedným z nástrojov podpory 

predaja , na prilákanie zákazníkov, forma rôznych cenových zliav, napr. nižšie nájomné 

v bytových a nebytových priestoroch, ktoré im patria, vlastné investície do prípravy 

pozemkov, ktoré sú ponúkané na predaj, ale tiež účasť na špecializovaných výstavách 

a veľtrhoch, vlastná prezentácia pred verejnosťou, a to formou propagačných materiálov 

a osobnej komunikácie. Forma účasti na výstavách a veľtrhoch nie je lacná, preto je potrebné 

zvážiť jej efekt. Okrem toho samospráva v spolupráci s inými subjektmi môže formou 

spolupráce sama organizovať prezentačné akcie, výstavy alebo veľtrhy. (Bernátová, Vaňová, 

2000) 

Public relations 

Doslovný preklad výrazu public relations z angličtiny znamená „verejné vzťahy“. 

Tento pojem sa často prekladá ako „ vzťahy k verejnosti“ . Nie je to celkom presné vyjadrenie 

významu tohto spojenia, lebo rozoznávame vzťahy vonkajšie, v prípade samosprávy 

orientované na občanov, návštevníkov obce, investorov v nej a pod. a na vzťahy vnútorné, 

ktoré sa orientujú na úrad a volených predstaviteľov. 

Cieľom public relations mesta alebo obce je predovšetkým :  

- budovanie imidžu  

- zvyšovanie identifikácie obyvateľov mesta alebo obce s mestom alebo obcou 

- dostupnosť informácií o obci a jej inštitúciách 

- vytváranie podmienok pre uplatňovanie podnetov, pripomienok a nápadov občanov  

- optimálna komunikácia s verejnosťou a maximálna informovanosť občanov. (Janečková, 

Vaštíková, 1999) 

Medzi najčastejšie vonkajšie nástroje patrí napr. pravidelný spravodajca mesta alebo 

obce, články v tlači, tlačové konferencie, pravidelné spravodajstvo v médiách, sponzorstvo, 
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rôzne akcie – športové, kultúrne, charitatívne, web stránka, odborné semináre a konferencie a 

pod. Vnútornú komunikáciu predstavujú interné obežníky, zápisnice, smernice, propagačné 

tabule v priestoroch úradu, nástenky, etický kódex, osobná komunikácia s občanmi, dni 

otvorených dverí, verejné zhromaždenia a pod.  

Podľa Pauličkovej, medzi základné činnosti vzťahov s verejnosťou mesta alebo obce 

patria: 

- príspevky o činnosti do oznamovacích prostriedkov lokálnych aj celoštátnych, pozývanie 

novinárov 

- tlačové besedy, konferencie, interview, v rámci oboznamovania verejnosti so životom 

mesta - obce 

- vydávanie vlastných novín prípadne časopisu, vydanie publikácie, či videofilmu o meste 

– obci 

- prezentácia mesta – obce na výstavách a veľtrhoch 

- usporadúvanie komerčných a neziskových športových, kultúrnych akcií, oslavy sviatkov, 

výročí 

- sponzorovanie športových, kultúrnych alebo sociálnych aktivít 

- pozvania významných osobností, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku 

- lobovanie 

- spolupráca s inými mestami – obcami a rozličnými ziskovými aj neziskovými 

organizáciami 

- zber a analýza informácií podstatných pre činnosť mesta - obce 

- riešenie krízových situácií v meste - obci 

- využívanie  foriem písomnej komunikácie s obyvateľmi – bezplatný prístup k tlačovinám 

- prezentácia mesta – obce na internete.  

- pre väčšie mestá je tiež vhodná funkcia tlačového hovorcu. (Pauličková, 2005) 

Vytvorenie oddelení, teda aj oddelenia public relations  úradov samosprávy je vecou 

ich organizačnej štruktúry a tiež jej možností. Finančných, aj personálnych.  Pri vstupe 

občana do budovy úradu, by tento vstupný priestor, nazvime ho recepcia, mal vzbudiť v ňom 

pozitívny dojem. Priestor by mal byť aj vizuálne príjemný, otvorený, voľný. Pracovník 

recepcie musí byť zdvorilý, komunikatívny, príjemný, ale hlavne musí vedieť podať 

zodpovedné informácie o pracovníkoch a oddeleniach úradu a tiež o ich umiestnení 

v priestoroch úradu. Vo väčších mestách bývajú vo vstupných priestoroch úradu tzv. 

kancelárie prvého kontaktu, kde môžu občania priamo podať napr. daňové priznanie.  

(Bernátová, Vaňová, 2000) 
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Bolo by vhodné, vo vstupných priestoroch informovať občanov aj o napr. 

investičných, kultúrnych, športových akciách, zámeroch mesta alebo obce do budúcnosti, tiež 

by tam mohli byť pripravené informačné materiály, mapy, plány, projekty pre bežných 

občanov, návštevníkov a oficiálne návštevy. Vo väčších mestách informácie pre návštevníkov 

podávajú aj mestské informačné strediská, ktoré sú umiestnené na frekventovaných miestach.  

Marketing udalostí 

Novým prvkom marketingového mixu, ktorý využívajú mestá a obce je marketing 

udalostí.  Do jeho pôsobnosti patrí propagácia udalostí a usporadúvanie akcií v priebehu 

kalendárneho roku. Janečková, Vašíková zdôrazňujú, že do roku 1985 patril tento marketing 

do oblasti public relations . Je to doteraz nie veľmi známy prvok  a súvisí so stále rastúcim 

významom využívania voľného času, zdravého životného prostredia a pod. Marketing 

udalostí mesta alebo obce, teda jej príležitostí , môžeme rozdeliť do skupín: 

 neziskovo orientované akcie 

 komerčne orientované akcie 

 charitatívne akcie 

 vhodné umiestnenie 

 právne podklady 

 voľba scenára 

 pozvánka 

 občerstvenie 

 voľba dodávateľov 

 zhodnotenie celej akcie. (Janečková, Vaštíková, 1999)   

Priamy marketing 

Priamy marketing alebo cielený, anglicky direct marketing znamená, že tento je 

zameraný na   konkrétny, presne vymedzený segment trhu. Teda nie je to bežná reklama, 

ktorou sa oslovuje široká verejnosť. Používa konkrétne prostriedky, letáky, písomné adresné 

ponuky, telefonickú ponuku, ponuku prostredníctvom internetu, zasielaním katalógov 

a televízne a rozhlasové relácie. Mestá alebo obce v rámci priameho marketingu môžu trh 

ovplyvniť prostredníctvom databáz. Tieto môžu byť spracované napr. pre maloobchod, 

podniky služieb a pod. (Pauličková, 2005)  
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5.5 Materiálne prostredie – physical evidence 

Podľa Pauličkovej materiálne prostredie mesta – obce predstavuje všetko to, čo 

obklopuje spotrebiteľov – obyvateľov a pre poskytovanie produktu alebo služby je 

nevyhnutné. Materiálne prostredie rozdeľujeme na vonkajšie, do ktorého patrí napr. okolitá 

príroda, vzhľad budov, parkoviská, urbanistické riešenie mesta a obce a pod. a na vnútorné, 

do ktorého patrí zariadenie priestorov úradu, rôznych organizácií, vybavenie kancelárií, 

osvetlenie, značka, logo atď. (Pauličková, 2005) 

Dôležitosť materiálneho prostredia mesta a obce spočíva v možnosti využiť odlišnosti 

svojich produktov na trhu a zaistiť si konkurenčné výhody tým, že obohatia svoju ponuku 

produktov napr. zdôraznením prírodného alebo historického dedičstva. Súčasťou 

materiálneho prostredia mesta a obce je aj udržiavanie atraktívnych obytných zón, uchovanie 

ich historického stredu a tiež aj znak mesta alebo obce, ktorý by sa mal objavovať nielen na 

oficiálnych dokumentoch, ale aj na vizitkách členov zastupiteľstva či na pohľadniciach 

a propagačných predmetoch, samozrejme v súlade s platným všeobecne - záväzným 

nariadením o jeho používaní. Ďalším dôležitým nástrojom riadenia materiálneho prostredia je 

územný plán a aktivity mesta alebo obce súvisiace s prenesenými kompetenciami ktoré sú 

vykonávané stavebným úradom.  

Názorne je rozdelenie materiálneho prostredia mestského - obecného úradu podľa 

Janečkovej, Vaštíkovej na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č.6: Materiálne prostredie obecného úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Janečková,Vaštíková, 1999, s. 89 

Materiálne prostredie mesta alebo obce ale nie je ich produkt. Pretože k produktu 

mesta alebo obce patria aj jeho nehmotné prvky. Materiálne prostredie mesta a obce má dve 

podoby: je to základné prostredie a periférne prostredie.  

 Základné prostredie tvorí priestor, v ktorom je poskytovaná služba. Tvorí ho napr. aj 

autobus mestskej hromadnej dopravy, chodba úradu, jeho vstupný priestor apod. Teda 

všetko to, čo pôsobí na zmysly zákazníka – občana.  

 Periférne prostredie dotvára dojem, utvorený základným prostredím, napr. rôzne 

formuláre, mapy , ale aj lístok mestskej hromadnej dopravy, typický pre konkrétne mesto 

alebo obec. (Janečková, Vaštíková, 1999)    

 

5.6 Ľudia – people 

Medzi dôležité a neodmysliteľné nástroje marketingu v samospráve patrí aj ľudský 

činiteľ. Je dôležité, aby samospráva zapájala občanov do vecí verejných, aby pracovala 

s mládežou, podporovala vznik rôznych občianskych iniciatív a nadväzovaní partnerstiev 

          Tvar budov 

Fyzická veľkosť budov      Priečelie budov 
        
 
Použitie znaku,    Vonkajšie prostredie   Vonkajšie osvetlenie 
erbu     
 
 
Dodávky, nákladné autá      Materiály použité pri výstavbe 
parkovisko     Vchody 
 
 
 

Kombinácie farieb 
Usporiadanie         Vybavenie 
        
Klimatizácia, vetranie                 Vnútorné prostredie             Pomôcky, napr. 
kúrenie                                             kanc. potreby 
 
 
Šírka chodieb       Znak, erb obce    Osvetlenie 
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napr. medzi obcami, ale aby nezabudla aj na vzdelávanie svojich zamestnancov. (Bernátová, 

Vaňová, 2000) 

Hanuláková hovorí o ľudskom činiteli z troch pohľadov, a to: 

 ako o produkte  územia na ktorom žijú – sú to občania, ich charakteristiky a jedinečnosť,  

 ďalej ľudský činiteľ organizovaný v určitých štruktúrach, ako sú rôzne informačné 

a poradenské centrá, rozvojové agentúry, mimovládne organizácie a pod. a 

  nakoniec ľudský činiteľ ako výkonný potenciál štátnej správy a samosprávy, t.z. 

správanie úradníkov prvého kontaktu, prístup k občanom mimo  stránkových hodín 

a pod. (Hanuláková, 2004)  

Bernátová, Vaňová hovoria, že predstavitelia samosprávy sa zbytočne sťažujú na 

skutočnosť, že občania sa nezaujímajú o dianie v samospráve, prípadne ho kritizujú. Sťažnosti 

nepomôžu, samospráva musí prevziať iniciatívu a využiť spôsoby, ktoré tento stav zmenia. Sú 

to napr.: 

o  Informácie: sú jednou z najdôležitejších podmienok spolupráce, pretože občan musí byť 

informovaný o dianí v samospráve. 

o Konzultácie s občanmi: vzbudia v občanovi dôveru, je potrebné ukázať, že sa s občanmi 

počíta, že si samospráva váži ich dôveru a akceptuje ich názory. 

o Osveta a vzdelávanie:  povedia občanom o tom, ako si môžu uplatňovať svoje práva, na 

čo majú právo , napr. na informácie, sťažnosti, na služby a pomoc. V tejto súvislosti je 

dobré vzdelávanie  aktivistov z radov prirodzených vodcov určitej komunity.  

o Pomoc aktívnym skupinám občanov: tieto skupiny, ak im samospráva nepomôže 

a neprejaví o ich aktivity záujem, rýchlo zaniknú. Samospráva môže byť tiež iniciátorom 

spolupráce rôznych občianskych aktivít. 

o Nechať občanov spravovať veci verejné: občania môžu rozhodovať o niektorých 

záležitostiach, ak dostanú na to splnomocnenie prípadne finančné  prostriedky. 

(Bernátová, Vaňová, 2000) 

Na obrázku č.7 Juddova matica predstavuje kategorizáciu pracovníkov, ktorí poskytujú 

služby, s nasledujúcim vysvetlením ich činnosti.  
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Obrázok č.7 : Juddova matica – kategorizácia pracovníkov poskytujúcich služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Janečková, Vaštíková, 1999, s.105 

Kontaktný personál: tvoria pracovníci oddelení – odborov, ktorí prichádzajú často do styku 

s klientmi – občanmi. Sú to odbory: bytový, sociálnej starostlivosti, stavebný, matrika a pod. 

Mali by mať schopnosť reagovať na potreby občanov, zákazníkov a schopnosť jednania 

s ľuďmi. Títo pracovníci majú rozsiahle skúsenosti, ktoré by mali byť využité pri tvorbe 

marketingovej stratégie obce. 

Modifikátori: jednajú len občas so zákazníkmi a nezúčastňujú sa priamo na marketingových 

aktivitách. Sú to vrátnici, informátori, sekretárky. Mali by tiež vedieť jednať s ľuďmi na 

patričnej úrovni a byť komunikatívni. 

Ovplyvňovatelia: do styku s klientmi prichádzajú málokedy, väčšinou pri oficiálnych 

stretnutiach napr. s potenciálnymi investormi, zástupcami podnikateľov a pod. 

Izolovaný personál: tvoria pracovníci prevažne vo funkciách ako napr. jednanie so správcom 

budov, finančných útvarov, personálnych útvarov, správcov informačných sietí a pod.  

Vzťahy medzi týmito kategóriami pracovníkov, t.j. medzi tými čo sú v tzv. prednej 

línií a tými v pozadí majú veľký vplyv na kvalitu služieb, ktoré úrad zaisťuje. (Janečková, 

Vaštíková, 1999) 

 

5.6.1 Interný a interaktívny  marketing 

Interný marketing predpokladá v prvom rade dôkladnú prípravu a zároveň motiváciu 

zamestnancov úradu, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi – občanmi. Prispôsobivosť 

kontaktného personálu a jeho schopnosť, vcítiť sa do postavenia cieľovej skupiny – občanov 

je veľmi dôležitá. Občan ako zákazník je v priamom kontakte s poskytovateľom služieb, 

úradníkom a tento priamo ovplyvňuje kvalitu poskytovaného produktu – služby. Nástrojom 
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interného marketingu je stále vzdelávanie zamestnancov, školenia a praktické cvičenia 

a výber vhodných ľudí, ktorí majú odborné vedomosti a schopnosti pracovať v kolektíve 

a udržiavať dobré medziľudské vzťahy.  

Janečková, Vaštíková uvádzajú, podľa Grönroosa (In Janečková,  Vaštíková, 1999) 

definovanie troch cieľov interného marketingu: 

 všeobecný znamená získať takých pracovníkov, ktorí poznajú potreby zákazníkov, sú 

orientovaní na starostlivosť o nich a sú k tomu motivovaní 

 strategický predpokladá vytvorenie takého vnútorného prostredia, ktoré podporuje 

starostlivosť o zákazníkov a rozvoj mesta alebo obce 

 taktický cieľ sa snaží zainteresovať na tvorbe vízie obce a propagácií jej produktov a ňou 

poskytovaných služieb pracovníkov úradu a organizácií, ktorú sú ochotné spolupracovať. 

(Janečková, Vaštíková, 1999) 

Interaktívny (vzťahový) marketing hovorí o tom, že kvalita služby závisí od kvality 

vzťahu medzi poskytovateľom služby a jej prijímateľom. Občan, ako zákazník vníma citlivo 

prístup úradníka, jeho ochotu, záujem o problém alebo na druhej strane jeho nadradenosť. 

Podľa Hanulákovej sa v interaktívnom marketingu kladie dôraz na rozvoj vzťahov so 

zákazníkom – občanom a znamená, že: 

 najskôr je treba pôsobiť na potenciálneho zákazníka a usilovať sa ho získať 

 a potom je potrebné zo zákazníka urobiť svojho stúpenca  a obhajcu. (Hanuláková., 2004) 

 

5.6.2 Úloha zákazníkov – obyvateľov mesta alebo obce  

Svoju úlohu pri poskytovaní služieb, okrem pracovníkov úradov samosprávy majú aj  

zákazníci mesta alebo obce, teda občania. V tomto procese majú tri úlohy. Je to úloha 

producentov služieb, používateľov služieb a vystupujú aj ako nositelia podpory predaja 

a  šíritelia informácií. Mesto alebo obec si musí byť vedomá skutočnosti, že občan – zákazník, 

nie je len kupujúci, ale je aj spoluproducentom služby, lebo bez neho by nemohla vzniknúť. 

Táto spolupráca prináša aj riziká, napr. ak je služba dodávaná na základe zmluvy, nemusí byť 

vždy spokojnosť s jej rozsahom – údržba bytu, dodávka tepla, vody a pod. Môže tiež 

vzniknúť konflikt na základe neznalosti zákazníka, ktorý nemá odborné znalosti a má pocit, 

že vystupuje v úlohe podriadeného. A tiež môže nastať situácia, ktorej definícia nie je jasná, 

niečo je pre zákazníka zaujímavé, ale pre poskytovateľa je to bežná, rutinná záležitosť.  

Používateľ služby, občan v úlohe zákazníka „má nejaký súbor potrieb“, ktorý má 

podľa  Janečkovej , Vaštíkovej tieto vlastnosti: istota, konzistentnosť, prístup, úplnosť, 

podmienky, dostupnosť a čas. Istota predstavuje spoľahlivosť služby, konzistentnosť 
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spoľahlivosť reakcie, prístup napr. interpersonálne reakcie, úplnosť reprezentuje rad 

poskytovaných služieb, medzi podmienky patrí aj atmosféra prostredia, dostupnosť znamená 

prístup k službe v čase a priestore a dôležitá je aj dĺžka času, ktorý je potrebný na získanie 

služby. 

Zákazník, či je to obyvateľ mesta alebo obce, podnikateľ alebo návštevník, je aj 

nositeľom podpory predaja a šíriteľom informácií. Preto je dôležitá jeho úloha v procese 

komunikácie, lebo ústnym podaním, reklamou môže prispieť k tomu, aký obraz si o ostatné 

subjekty na príslušnom trhu urobia o meste a obci. A môže to byť ako kladná tak aj záporná 

predstava. (Janečková, Vaštíková, 1999)  

 

5.6.3 Obyvatelia, návštevníci  a podnikatelia  

Na vytváraní produktu  mesta alebo obce spolupracujú aj zákazníci – obyvatelia, 

návštevníci a podnikatelia. Spolu, do určitej miery vytvárajú obraz o meste alebo obci 

a spoluvytvárajú priaznivé alebo nepriaznivé podnikateľské prostredie. Spolupráca prestavuje: 

o  uplatnenie ľudí v pracovnom procese 

o  uplatnenie ľudí ako drobných podnikateľov 

o  chovanie ľudí v meste alebo obci – dodržiavanie zákonov, vyhlášok, smerníc 

o  zapojenie ľudí do správy „vecí verejných“ 

o  chovanie návštevníkov mesta alebo obce. 

Chovanie ľudí môže samospráva mesta – obce ovplyvňovať len nepriamo, všeobecne 

záväznými nariadenia, trvaním na dodržiavaní zákonov, zriadením obecnej polície, prácou 

oddelenia sociálnej starostlivosti, starostlivosťou o kultúrne inštitúcie, vzdelávanie, 

mimoškolskú činnosť mládeže. Tieto činnosti by mali byť naplánované a plán súčasťou 

celkovej stratégie mesta alebo obce. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

 

5.7 Procesy – processes 

Poskytovanie produktu alebo služby vo všeobecnosti nazývame  procesom. Tieto 

môžeme rozlišovať podľa intenzity stykov so zákazníkmi , ako to uvádza Janečková, 

Vaštíkova,  na vysoké kontakty, nízke kontakty alebo stredné kontakty. Vysoký kontakt 

znamená, že produkt je prispôsobený potrebám zákazníkov, týka sa to napr. služieb 

mandátnych, ktoré sú poskytované mestom alebo obcou zo zákona, nízky a stredný kontakt 

je väčšinou sprostredkovaný.  
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 Procesy by mali byť založené na zvyšovaní  kvality vo vzťahu k zákazníkom tak, aby 

sa medzi nimi vytvoril trvalý vzťah.   V prípade miest a obcí sú to služby poskytované 

mestským – obecným úradom, tiež organizáciami v pôsobnosti samosprávy alebo 

súkromnými organizáciami. Na tomto trhu existuje aj konkurencia a to nielen v podobe 

konkurencie organizácií poskytujúcich služby, ale aj konkurencia na trhu samotných obcí. 

Kvalita služieb, ktoré poskytujú mestá a obce by mala mať štandardnú úroveň a nemala by 

klesnúť pod určitú minimálnu , vopred stanovenú úroveň. 

 

5.8 Partnerstvo – partner ship 

 Je dôležité, ako hovorí Pauličková nezamieňať si pojem partnerstvo s pojmami 

spolupráca ( používanom často všeobecne) a participácia. Partnerstvo mesta alebo obce 

predstavuje vyššiu úroveň spolupráce so všetkými subjektmi, ktoré tvoria ich produkt. Teda je 

to účasť verejného a súkromného sektoru na riadení a rozvoji mesta alebo obce. Realizuje sa 

napr. ako partnerstvo inštitúcií, partnerstvo s občanmi, podnikmi. Ak má byť marketingový 

program mesta, obce, prípadne územia spracovaný efektívne, musia sa na jeho tvorbe 

podieľať všetky subjekty tam pôsobiace, musia byť zapojené do tvorby vízie, poslania, ktoré 

odrážajú ich potreby a záujmy.  

Podľa Godarda existujú tri základné formy  spolupráce a to : 

1. verejná správa – občianska verejnosť 

2. verejný sektor – súkromný sektor 

3. partnerstvo medzi subjektmi verejného sektora napr. medzi niekoľkými mestami a/alebo 

obcami, medzi samosprávou a orgánmi štátnej správy a pod. 

Je nutné pripomenúť, že niektoré snahy o spoluprácu sa minú účinkom a sú sprevádzané 

konfliktami. Ide v nich predovšetkým o rozdielne politické záujmy, iné ciele, nejasné 

kompetencie, presadzovanie osobných záujmov, nedôveru a pod. (Pauličková, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 




