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7.  Marketing v dobe internetu  

Jednou z najvýraznejších zmien v posledných rokoch je rozvoj internetu, ktorý svojimi 

možnosťami výrazne zmenil spôsob samotného podnikania. Prispôsobujú sa mu 

podnikateľské plány a marketingové stratégie, vznikajú podnikateľské zámery ktoré 

vychádzajú zo skutočnosti jeho existencie. Marketing na internete znamená uplatňovanie 

marketingových zásad a pravidiel na internete a tiež „využívanie služieb internetu pre 

realizáciu či podporu marketingových aktivít “ (Stuchlík, Dvořáček, 2000,s.16).Je možné ešte 

spomenúť iné definície , napr. je to „kvalitatívne nová forma marketingu, ktorá môže byť 

charakterizovaná ako riadenie procesu uspokojovania ľudských potrieb informáciami, 

službami alebo tovarom pomocou internetu“ (Nondek, Řenčová, 2000,s.75, In Blažková, 

2005)  alebo marketing na internete je definovaný ako „aplikácia internetu a príbuzných 

digitálnych technológií za účelom dosiahnutia marketingových cieľov“ (Chaffey a i., 2000, 

s.6, In Blažková, 2005) . (Blažková, 2005) 

 

7.1 Priamy marketing  

V priebehu uplynulých desaťročí dominovali v komunikačných stratégiách techniky 

masovej komunikácie. Postupne sa však začali zavádzať do praxe princípy priameho 

marketingu, ktoré spočívali v individuálnom prístupe k jednotlivcom určitej cieľovej skupiny. 

Jednou z ďalších vývojových fáz  je interaktívny trend, čo znamená, že nielen predávajúci má 

prístup k zákazníkovi, ale aj klient môže mať individuálny prístup k tomu, kto predáva. A 

práve takýto prístup umožňuje internet, ktorý je v zásade odlišný od doteraz používaných, 

tradičných a aj priamych marketingových nástrojov. (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003) 

Kotler uvádza, že priamy marketing je bežný prostriedok komunikácie v zmysle 

komunikačného mixu a prisudzuje mu tú istú hierarchickú rovinu ako má reklama, podpora 

predaja, osobný predaj alebo vzťahy s verejnosťou. Priamy marketing zvykne byť teda 

označovaný za ďalšiu zložku komunikačného mixu. (Kotler, 2000)  

Medzi najstaršie formy propagácie patrí priame oslovenie zákazníka. Pôvodne výrobca 

predával svoje výrobky konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom predajného zástupcu alebo 

mal svoje predajne. V priebehu rokov tento pojem nadobudol nový význam. Na priamu 

propagáciu sa začali využívať rôzne média, vrátane telefónu a tak sa zmenila jeho definícia. 

Priamy marketing je interaktívny marketingový systém, ktorý používa jedno alebo viac 

reklamných médií na vytváranie merateľného ohlasu alebo transakcií na akomkoľvek mieste.  
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Priamy marketing rozlišujeme z: 

 hľadiska prístupu na  

 aktívny – jeho činnosti smerujú von, smerom k zákazníkom, prostredníctvom 

pošty, telefónu, faxu, počítačovej siete, ... a tento prístup nečaká na odozvu od 

zákazníka  

 pasívny – spotrebitelia sa identifikujú sami ako zákazníci a v mnohých prípadoch 

je to jediná forma získania výrobku, pretože nie je ponúkaný v maloobchodoch 

ani v inom distribučnom kanále 

 hľadiska využívaných médií na  

 priame média 

- tlačené – ktoré využívajú napr. poštové služby ktoré doručujú tlač, 

magnetofónové pásky, videokazety, vzorky a pod. a sú adresné alebo 

bezadresné 

- elektronické – fax, telefón, interaktívna káblová televízia, internet a tieto 

prinášajú zvukové alebo obrazové informácie 

Tieto média majú výhody: presný zásah, regulácia početnosti, prispôsobenie obsahu, 

pohodlná reakcia, ľahké meranie a osobné vzťahy. Medzi ich nevýhody patria vyššie náklady 

a dotieravosť. Medzi hlavné priame média patria : 

- pošta        

- telefón 

- internet 

 masové média – masovokomunikačné prostriedky – predstavujú neosobnú    

komunikáciu, nie je tam veľká interakcia a zahŕňajú veľký počet jednotlivcov. 

Delíme ich tiež na dve základné skupiny a to tlačené a elektronické média. 

(Lieskovská, 2002) 

 

7.2 Internet ako jedno z elektronických  médií 

Internet je v súčasnosti označovaný za „sieť sietí“ alebo „digitálna diaľnica. Až do 90. 

rokov minulého storočia sa využíval predovšetkým vo vojenskej oblasti, vo výskume a na 

akademickej pôde univerzít. Dnes je rozšírený po celom svete , prepojuje milióny počítačov a 

ich užívateľom ponúka: 

 rýchlu a lacnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty – e-mail 
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 prístup k najnovším informáciám z mnohých odborov ľudskej činnosti, vrátane novín a 

časopisov 

 prezentáciu inštitúcií a ich produktov, ich nákup a predaj 

 vyhľadávanie nových odberateľov, rýchlu a flexibilnú komunikáciu so zákazníkmi. 

 Internet a jeho zapojenie do celkovej marketingovej stratégie je dnes nevyhnutné. 

Nemusí to byť vždy  priamy predaj , dôležitý je aj kontakt so zákazníkmi a zákaznícky servis. 

Práve prostredníctvom internetu si väčšina firiem buduje (vytvára) databázu svojich 

potenciálnych klientov a na druhej strane internet núti užívateľov k vyhľadaniu stránok, teda 

firma vie, že ide o aktívnych zákazníkov, teda takých, ktorí majú o firmu záujem. Tieto 

firemné databázy je možné používať na ďalšiu komunikáciu  prostredníctvom direct- mailu,   

e-mailu  alebo telemarkingu. (Foret, 2003)    

Vieme, že internet je infraštruktúrna sieť, ktorá umožňuje výmenu digitálnych 

informácií v svetovom meradle. Je to výlučné a nezávislé médium, ktoré nie je vo vlastníctve 

a nie je prevádzkované komerčnými alebo vládnymi organizáciami. V súčasnosti je slovo 

internet používané ako synonymum pre službu WWW (World Wide Web), čo je interaktívne 

a grafické komunikačné médium. WWW stránky sú komerčným médiom a používajú sa ako 

efektívny kanál pre reklamu, marketing a priamy predaj tovarov a služieb. Teda internet má 

v podstate vplyv na všetky nástroje marketingového mixu.  

Interaktívne komunikačné média vrátane internetu sa odlišujú od tradičných médií 

hlavne tým, že umožňujú interakciu, t.j. vzájomné pôsobenie – činnosť medzi viacerými 

subjektmi, medzi odosielateľom a príjemcom, ktorá sa vzájomne ovplyvňuje. To znamená, že 

v súčasnosti sa mení model komunikácie „jedna firma voči mnohým zákazníkom“ na model „ 

mnoho firiem s mnohými zákazníkmi“.  

Internet má dominantnú úlohu medzi novými interaktívnymi médiami.  Tieto sa 

odlišujú od tradičných komunikačných médií v štyroch oblastiach: 

 Komunikačný štýl – je takmer synchrónny, doba medzi odoslaním a prijatím správy je 

zanedbateľná.  

 Kontrola kontaktu – zákazník má možnosť kontrolovať cestu a prezentáciu informácií o 

produkte.  

 Kontrola obsahu – zákazník si prispôsobuje pre svoje potreby vybrané informácie. 

 Spoločenský aspekt – médium vyvoláva pocit  ústretovej, spoločenskej a aktívnej 

komunikácie na základe neverbálnych informácií. (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003) 

Táto nová forma marketingu má niekoľko odlišnosti od klasického marketingu. Sú to : 

 nepretržitá dostupnosť informácií 
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 nepretržitá aktualizácia informácií 

 nižšie náklady na tvorbu reklamných kampaní 

 možnosti oslovenia väčšej cieľovej skupiny, prieniku na geograficky vzdialené trhy 

 interaktivita, ktorá sa premieta do rýchlosti zákazníckeho ohlasu. 

Internet je decentralizovaná celosvetová komunikačná sieť, na ktorú je nepretržitý 

prístup. Má však aj niektoré výhody a takisto nevýhody. Medzi výhody patrí multimediálna 

prezentácia – text, zvuk, vizuálne zobrazenie a video, možnosť prístupu k reklamám v čase a 

objeme v akom chce užívateľ, ponúka výber tovarov a služieb z celého sveta, lacnejšia 

reklama, rýchla komunikácia. Internet vo firme predstavuje mnoho možnosti využitia. 

Lieskovská  ich uvádza: 

 dokonalý informačný systém pre zákazníkov, verejnosť a obchodných partnerov 

 urýchlenie komunikácie medzi zákazníkom a firmou 

 nový zdroj informácií pre firmu a na marketingový výskum 

 nové možnosti na výskum a testovanie výrobkov 

 podporu prenikania na nové trhy 

 prostriedok vnútropodnikovej komunikácie 

 najlacnejší prostriedok na komunikáciu s okolím podniku 

 možnosť priamej distribučnej cesty 

 nový spôsob podpory predaja. (Lieskovská, 2002) 

 

7.3 Moderná koncepcia marketingového mixu  

V kapitole 4 bol popísaný marketingový mix, ktorý ako vieme, tvorí súbor všetkých 

nástrojov, ktoré vyjadrujú vzťah podniku k zákazníkom cieľového trhu a tento mix si podnik 

vytvára na základe segmentácie trhu. Teda ešte raz, marketingový mix pozostáva: 

 zo samotného výrobku – product,  

 z jeho ceny – price,  

 zo spôsobu jeho distribúcie – place  

 a z komunikačnej politiky – promotion, t. z. 4P.(Kotler, Armstrong, 2004)  

K týmto nástrojom podľa Matúša a kol. je možné pridávať ďalšie, ako napr. personál – 

personnel, procesy, metódy – processes, fyzické prostredie – physical evidence, obal – 

packing, partnerstvo - partnership  a niekedy aj politiku – politics.  

Druhý pohľad je charakterizácia marketingového mixu zo strany kupujúceho, kde 

potom marketingový mix tvoria 4C: 
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 customer value – predstavuje hodnotu produktu pre zákazníka 

 customer costs – sú to náklady na kúpu výrobku a na jeho používanie 

 convenience – je dostupnosť riešení, pohodlie 

 communication  - predstavuje obojstrannú komunikáciu. (Matúš, Čabyová, Ďurková, 

2008) 

 

7.3.1 Koncepcia 4C a internet 

 Podľa Blažkovej, koncepcia  4C nadobúda v súčasnosti stále väčší význam. Model 

4P, ktorý je produktovo orientovaný, sa považuje za zastaraný, pretože nezohľadňuje 

zákazníka a podstatne zmenené nové podmienky. Predávajúci – podnik, si musí uvedomiť, 

akému druhu zákazníkov bude ponúkať svoje výrobky. Musí preto navrhnúť špecifický mix, 

ktorý bude využívať internet. 

Customer value – hodnota pre zákazníka na internete.  Kupujúci v podstate kupujú nejakú 

hodnotu alebo riešenie problému. Pri ponuke cez internet, musí podnik poznať potreby 

a želania zákazníkov, získať o nich čo najviac informácií a na ich základe prispôsobiť svoju 

ponuku na internete. Teda „ušiť ponuku na mieru“. Nie všetky výrobky sú však vhodné na 

obchodovanie na internete. Ale vďaka internetu je možné prispôsobenie a diferenciácia 

výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov. Základom diferenciácie výrobkov môžu byť: 

(Kotler, 2000, str.115):  

 fyzické rozdiely – vlastnosti, výkon, veľkosť 

 rozdiely v dostupnosti – výrobky dostupné v predajni alebo objednávka prostredníctvom 

web –u, emailu, www stránok 

 rozdiely v servise – dodávky, inštalácia, vyškolenie 

 cenové rozdiely – vysoká cena, stredná cena, nízka cena 

 rozdiely v imidži. 

Customer costs – celkové náklady zákazníka na internete. Medzi náklady zákazníka 

nepatrí len cena výrobku. Celkové náklady predstavujú, okrem ceny výrobku, náklady na jeho 

používanie ale aj likvidáciu. Patrí tam aj cena za pripojenie a používanie internetu, ale na 

druhej strane zákazník ušetrí náklady, ktoré sa týkajú času a energie na získanie výrobku, lebo 

si môže v pohodlne,  pri stole výrobok vybrať.  Zároveň so môže bez námahy pozrieť aj 

ponuky iných výrobcov.  

Convenience – je dostupnosť riešení, pohodlie, komfort na internete. Internet 

nepredstavuje len rýchly predaj výrobku alebo služby, ale úlohu tu má aj rýchlosť dodania, 

rýchlosť a dostupnosť záručného a pozáručného servisu. Dodanie výrobkov je rôzne. Niektoré 
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môžu byť dodané priamo cez internet, napr. software, hudba, niektoré je nutné dodať fyzicky, 

iným spôsobom. Podnik preto musí myslieť aj na pohodlie zákazníka, týkajúce sa dodávky 

tovaru.  

Communication na internete - predstavuje obojstrannú komunikáciu medzi zákazníkom 

a podnikom. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že zákazníci nechcú len informácie 

prijímať, ale vyžadujú obojstrannú komunikáciu. ( Blažková, 2005) 

  

7.3.2 Koncepcia 4P a internet 

Mnohí autori publikácií o využívaní internetu v marketingu sa zhodujú v tom, že 

klasický marketingový mix je príliš produktovo orientovaný a v súvislosti s internetovým 

obchodom je menej vhodný ako jeho moderná koncepcia 4C. V procese elektronického 

obchodovania sa veľký dôraz kladie na kvalitu služieb v priebehu celého procesu, preto aj 

klasický marketingový mix 4P má na internete nové dimenzie.  

Product – výrobok na internete . Otázku, čo je produkt na internete, interpretuje Blažková  

takto. Je to tovar, predávaný vo virtuálnych obchodoch, sú to informácie alebo web stránky. 

Záleží len od toho, ako sa na to dívame, ale v podstate to môžu byť všetky tieto možnosti. 

Výrobky môžu byť hmotné alebo nehmotné a ako už bolo povedané, hmotné sú 

prostredníctvom internetu len ponúkané a nakupované a nehmotné môžu byť cez internet aj 

dodávané. Pri výrobkoch sú dôležité aj doplnkové informácie – dodacie lehoty, inštalácia, 

záruky a tiež podrobné a aktuálne informácie o výrobkoch. Tiež je možné zákazníkovi 

ponúknuť nezávislé testy alebo možnosť získať názor iných užívateľov o výrobku. Pri predaji 

výrobku má nezastupiteľnú úlohu značka, ktorej význam je v prostredí internetového 

podnikania a konkurenčného prostredia nenahraditeľný. Výrobok je totiž možné ľahko 

imitovať alebo nahradiť, ale značka je vždy jedinečná. 

Price – cena na internete. Predstavuje tak ako na trhu, sumu zaplatenú za výrobok 

a predstavuje jeho hodnotu pre zákazníka. Charakteristické prvky ceny na internete sú podľa 

Blažkovej   tieto: cena na internete je viac elastická, je nižšia ako v kamenných obchodoch, je 

ju možné kedykoľvek meniť a zákazníci majú možnosť rýchleho porovnávania cien. Na 

druhej strane internet v oblasti tvorby cien predstavuje pre podniky istú hrozbu, lebo napr. 

prostredníctvom internetu sa zvyšuje transparentnosť cien výrobkov, podniky majú menšiu 

možnosť vyberať zvláštne poplatky za kvalitu a pod.  

Place  -   spôsob distribúcie. Spôsob distribúcie prostredníctvom internetu má dve  podoby.  

Jedna predstavuje dodávku priamo prostredníctvom internetu pri výrobkoch, ktoré je možné 

transformovať do digitalizovanej podoby – software, informácie, noviny, časopisy, knihy, 
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hudbu, televíziu, ale tiež služby napr. lekárske, právnické alebo  technické poradenstvo. 

Výhody tohto spôsobu sú napr. : rýchle doručenie výrobku, jednoduchá preprava, úspora 

nákladov pre podnik, pretože nie je potrebné na distribúciu fyzické médium, možnosť vstupu 

na zahraničné trhy. Nevýhodou tohto spôsobu dodávky tovaru je nutnosť jeho úpravy 

v digitalizovanej podobe do súborov, existencia technologického vybavenia, ktoré zaistí 

dodanie výrobku, platby, ktoré vo väčšine prípadov nie sú realizované cez internet a tiež 

neexistencia osobného kontaktu. 

V prípade druhej podoby sa tovar vyberá a kupuje prostredníctvom internetu, ale 

vlastné doručenie prebieha iným spôsobom, napr. dobierkou alebo kuriérnou službou. Firma 

preto používa pri predaji svojich výrobkov nielen internet, ale aj tradičné cesty – má vlastné 

predajne ale aj iné distribučné medzičlánky. V tomto prípade hovoríme o integrácií 

distribučných ciest, ktorá je charakterizovaná nasledujúcimi znakmi: je možné objednať tovar 

on-line, ale vyzdvihnúť si ho v predajni zvolenej zákazníkom, tovar objednaný 

prostredníctvom internetu je možné vrátiť do ktorejkoľvek predajne daného výrobcu 

a existuje možnosť získania zliav na základe všetkých on-line a off-line nákupov. 

Promotion - komunikačná politika.  Viď nasledujúca kapitola. (Blažková, 2005)  

 

7.4 Marketingová komunikácia na internete 

V literatúre Stuchlík, Pegner, Dvořáček je špecifikovaný postup pri uplatňovaní 

marketingovej komunikácie na internete. V prvom rade ide o určenie cieľov, teda našich 

očakávaní od internetu. Ciele môžeme rozdeliť na všeobecné a konkrétne. 

Všeobecné ciele marketingovej komunikácie: 

 poskytovať informácie 

 zvýšiť dopyt prípadne ho stimulovať  

 odlíšiť výrobok – diferencovať ho  

 zdôrazniť úžitok a hodnotu výrobku. 

Konkrétne stanovené ciele:  

 zlepšiť imidž organizácie  

 zlepšiť služby zákazníkom  

 nájsť nové príležitosti 

 zviditeľniť sa   

 vykonávať obchodné jednania 

 zväčšiť svoje trhy  
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 ísť  v ústrety očakávaniam zákazníkov 

 nezaspať dobu. 

Ďalšou z možností internetu je využívanie marketingových programov a v ich rámci 

informačného servisu pre zákazníkov a pre vzťahy s verejnosťou. Pojem marketingový 

program v tomto prípade neznamená software ale súhrn informácií a postupov pre dosiahnutie 

požadovaných cieľov.  

V rámci informačného servisu pre zákazníkov a pre kontakt s ním sa využívajú www 

stránky, ftp, e-mail   a diskusné skupiny: 

 www stránky – predstavujú najefektívnejší nástroj pre informovanie zákazníka 

 ftp sever – ( file transfer protocol) na ktorý môže firma umiestniť ľubovoľné súbory, 

ktoré sú prístupné všetkým alebo len vybraným zákazníkom 

 e-mail –  (elektronická pošta) je jeden z najrýchlejších spôsobov, ako nadviazať kontakt 

s vybranou firmou 

 diskusné skupiny – ktoré často zakladajú zákazníci veľkých firiem a zaoberajú sa 

konkrétnymi produktmi  firiem. 

Informačný servis pre vzťahy s verejnosťou slúži na podporu dobrých vzťahov 

s najrôznejšími skupinami verejnosti, ako sú: odborná verejnosť, finančná verejnosť – 

finančné inštitúcie, akcionári, banky, investori,..., oznamovacie prostriedky – tlač, rozhlas, 

televízia, občianske združenia – ochrancovia prírody, ... , vládna verejnosť – vláda, 

ministerstvá, úrady, interná verejnosť – zamestnanci, odbory, laická verejnosť, občianska 

verejnosť, miestna verejnosť – verejnosť v bezprostrednom okolí.  

Z ďalších možností www stránok je zverejňovanie katalógov produktov, predaj 

produktov a spätný kontakt so zákazníkmi, teda ich ohlas na spracovanie internetových 

stránok firmy. Nezanedbateľná je tiež oblasť personálnych programov, t.j. získavanie 

pracovníkov pomocou internetu. V rámci internej komunikácie je rozsiahle využívanie 

elektronickej pošty –firemný intranet. A ako všetky oblasti aj internet nakoniec zasiahla vlna 

reklamy a to až v takom meradle, že internetoví odborníci predpokladali  v nasledujúcich 

rokoch najväčšie príjmy na internete z reklamy. Internet patrí tiež medzi najefektívnejší a 

najlepší zdroj údajov pre rôzne marketingové štúdie, analýzy a odborné eseje. (Stuchlík, 

Pegner, Dvořáček, 1998) 

Súčasné možnosti uplatnenia internetu ako ich vidí Blažková  sú v tom, že internet 

v marketingu nemusí slúžiť len ako priama komunikácia so zákazníkmi alebo na reklamu, ale 

má širšie využitie: 

 účinnú prezentáciu firmy 
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 informačný zdroj 

 lepšie riadenie vzťahu k zákazníkom 

 efektívny a nový obchodný kanál 

 spoľahlivé riadenie logistického reťazca, nový distribučný kanál 

 riadenie interných procesov firmy. 

V rámci marketingového mixu je najmarkantnejší vplyv internetu na komunikáciu.  

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené zložky marketingovej komunikácie  na internete a  

tabuľka uvádza porovnanie internetu s ostatnými médiami. (Blažková 2005) 

Obrázok č.9: Zložky marketingovej komunikácie na internete   

 

 

 

Zdroj: Blažková, 2005, s. 82 

Podľa Kotlera  je pre prosperitu firmy v tomto novom období potrebné zmeniť 

stratégiu marketingu a adaptovať sa na nové prostredie. Dôležité je preto: 

1. identifikovať hlavné faktory ktoré formujú obdobie rozvoja internetu        

2. poznať reakcie firiem na internet a nové technológie 

3. poznať štyri hlavné oblasti elektronického obchodu  a jeho využitie v praxi. 

4. vedieť aký je postup firiem pri realizácií elektronického obchodu 

5. mať prehľad o výhodách a úskaliach ktoré prináša elektronický obchod. 

Ad 1 Identifikácia hlavných faktorov ktoré formujú obdobie rozvoja internetu        

Na zmeny vo svetovej ekonomike má vplyv mnoho faktorov. Technológie, 

globalizácia, životné prostredie, ale dôležité sú najmä tieto štyri: 

1. digitalizácia a prepojenie sietí – doteraz používané analógové informácie od telefónnych 

systémov cez hodinky a priemyselné zariadenia pracujú s analógovou technikou. Dnes už 

stále viac zariadení pracuje s digitálnou informáciou, t.j. že text, dáta, zvuky a obrázky sú 
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konvertované na postupnosť núl a jednotiek, tzv. bity. Ich prenos z jedného miesta na 

druhé si vyžaduje prepojenie, čiže telekomunikačnú sieť a to môže byť: 

 intranet – je to sieť prepájajúca osoby navzájom v rámci podnikovej siete 

 extranet – prepojuje firmy s ich dodávateľmi,  odberateľmi a distribútormi 

 internet – je verejná celosvetová sieť, ktorá prepája menšie siete a užívateľov 

všetkých typov. Je to „informačná diaľnica“, ktorá prenáša dáta veľkou 

rýchlosťou bez ohľadu na vzdialenosť 

2. prudký rozvoj internetu – ktorý je revolučnou technológiou nového tisícročia, poskytuje 

obchodníkom vysoký stupeň prepojenia, umožňuje zákazníkom a firmám získavať 

nevídané množstvo informácií v priebehu niekoľkých operácií na počítači a ak chcú byť 

firmy konkurencie schopné musia sa prispôsobiť 

3.  nové formy obchodovania – keď tisíce podnikateľov si založili internetové spoločnosti, 

na predaj svojej produkcie 

4. prispôsobovanie výrobkov potrebám zákazníkov a aktívna úloha zákazníkov pri ich 

navrhovaní.  

Tabuľka č.3: Porovnanie internetu s ostatnými médiami 

Faktor Televízia Rozhlas 
Časopisy, 

noviny 
Internet 

Pôsobnosť média 
prevažne 

regionálna 
prevažne 

regionálna 
prevažne 

regionálna 
celosvetová 

Smer komunikácie jednosmerný jednosmerný jednosmerný obojsmerný 

Prenos zvuk, obraz zvuk text, obrázky 
zvuk, video, text, 

obrázky 

Zdroj správy vierohodný vierohodný vierohodný 
niekedy 

nevierohodný 
Možnosť individualizácie 

obsahu 
nie nie nie áno 

Cena reklamy vysoká stredná stredná nízka 

Pôsobenie správy, 
reklamy 

krátkodobo, 
v okamihu 
vysielania 

krátkodobo, 
v okamihu 
vysielania 

dlhodobé, 
počas doby 
prezerania 

stránky 

dlhodobé, počas 
doby prezerania 
webovej stránky 

Opätovný náhľad na  
správy, reklamy 

nie nie áno áno 

Rýchlosť odozvy na 
reklamnú správu 

oneskorenie oneskorenie oneskorenie okamžite 

Možnosť merať účinnosť 
reklamnej správy 

stredná nízka nízka veľmi vysoká 

Zdroj:  Blažková, 2005, s.14 
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Ad 2  Reakcie firiem na internet -  marketingová stratégia v období rozvoja internetu 

V súčasnosti musia firmy používať postupy a skúsenosti získané v minulosti 

a kombinovať ich s novými, ktoré prinášajú celý rad výhod ako pre kupujúcich tak aj pre 

predávajúcich.  

Ad 3  Štyri hlavné oblasti elektronického obchodu. Elektronické obchodovanie a jeho 

využitie v praxi. 

Štyri hlavné oblasti elektronického obchodovania zahŕňajú tieto typy obchodovania: 

 B2C – business to consumer – predaj konečným spotrebiteľom. V tejto oblasti sú 

najpredávanejšími komoditami služby v oblasti cestovného ruchu, odevy, 

hardware a software, spotrebná elektronika, knihy, hudba a video, zdravotnícke a 

kozmetické výrobky, potreby pre domácnosť a záhradu, kvetiny a darčeky, 

športové a fitnes potreby a hračky. 

 B2B – business to business – obchod medzi firmami v súčasnosti mnohonásobne 

prevyšuje obrat spotrebného tovaru 

 C2C – consumer to consumer – obchod medzi spotrebiteľmi – aj v tomto 

prípade je internet ideálnym prostredníkom pre výmenu  alebo kúpu tovarov a 

výmenu informácií priamo medzi zákazníkmi 

 C2B – consumer to business – obchod iniciovaný zákazníkmi – to znamená, že 

zákazníci nemusia pasívne čakať na zaslanie katalógov alebo iných informácií od 

firmy, ale môžu si ich iniciatívne vyžiadať. 

Ad 4 Postup firiem pri realizácií elektronického obchodu – využívanie elektronického 

obchodovania: 

A. firmy, ktoré sa špecializujú výhradne na elektronické obchodovanie :    

- internetové firmy 

- firmy so zmiešaným modelom  

        B. rozhodnutie o využívaní e-marketingu 

- vytvorenie webu 

- typy webu : firemné webové stránky 

                               marketingové webové stránky 

- navrhnutie atraktívneho modelu 

C. on-line reklama a podpora predaja. 
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Ad 5 Prehľad o výhodách a úskaliach ktoré prináša elektronický obchod. Budúcnosť 

elektronického obchodovania: 

Budúcnosť elektronického obchodovania je veľká. Ako uvádza Kotler  

najfantastickejšie vízie hovoria o časoch, keď e-commerce nahradí noviny, časopisy a 

dokonca aj „kamenné obchody“ ako zdroje nakupovania a informácií. Táto horúčka už opadla 

a pre väčšinu firiem on-line marketing ostáva len jedným z dôležitých prístupov na oslovenie 

trhu. Elektronické obchodovanie  má ešte pred sebou rad výziev, medzi ktoré patrí: 

 Obmedzený dosah vo vzťahu ku spotrebiteľovi. Aj napriek prudkému rozvoju 

internetu, ešte stále on-line marketing oslovuje len obmedzený trh. 

 Skreslené demografické a psychografické charakteristiky. Aj keď rozširovanie 

internetu a zvyšovanie počtu užívateľov sa stále viac blíži k obecnej populácií, ešte stále 

má tendenciu zahŕňať predovšetkým vyššie príjmové a sociálne postavené osoby a viac 

technicky orientovaných užívateľov. 

 Chaos a neporiadok. Vzhľadom na milióny webových stránok na internete, je často 

orientácia užívateľa chaotická, frustrujúca a časovo náročná. A preto  mnoho stránok a 

reklám zostane nepovšimnutých. 

 Bezpečnosť. Mnoho užívateľov, hlavne firiem sa obáva o zneužitie informácií na prienik 

do ich počítačových systémov či sabotáž. V súčasnosti prijaté opatrenia tieto obavy 

značne oslabili. 

 Etické otázky. Samotní návštevníci internetu poskytujú mnoho informácií a medzi tým 

aj svoje osobné údaje. Preto sa stávajú voči firmám zraniteľnými, pretože ich môžu 

využiť alebo poskytnúť ďalším firmám. 

Aj  napriek týmto problémom malé aj veľké firmy stále viac využívajú on-line marketing vo 

svojich stratégiách a marketingovom mixe. (Kotler, Armstrong, 2004) 

 

7.5 Využitie internetu v oblasti pôsobnosti samosprávy 

Jednou zo základných potrieb človeka je potreba komunikovať. V dobe nebývalého 

rozvoja informačno-komunikačných technológií je preto logické, že predstavitelia 

samosprávy začali využívať internet s jeho obrovskými možnosťami. Ak má človek 

k dispozícií potrebné informácie, môže pracovať a myslieť účelnejšie. Výhoda internetu 

oproti ostatným médiám spočíva hlavne v možnosti okamžitej reakcie na získanú informáciu. 

Hasprová  vo svojej publikácií uvádza skutočnosť, že internet za štyri roky dosiahol hranicu 

50 miliónov používateľov, kým televízia na to potrebovala 13 rokov a rádio dokonca 38 
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rokov. Mestá a obce využívajú možnosti internetu hlavne na svoju prezentáciu tiež 

jednostrannú komunikáciu s občanmi a návštevníkmi.  

Hasprová ďalej predstavuje vo svojej publikácií projekt informačného systému miest 

a obcí na internete, ktorý je dostupný aj občanom a poskytuje informácie o dianí 

v samospráve, aktivitách mesta alebo obce, o ich ekonomickom, právnom a kultúrnom 

prostredí. Verejný informačný portál pre samosprávy – www.mesto.sk predstavuje sieť 

internetových stránok všetkých 138 slovenských miest so štatútom mesta. Každé mesto má 

samostatnú, ucelenú stránku s rovnakou štruktúrou, funkčnosťou a dizajnom.  Tento projekt 

má veľký prínos hlavne v oblasti cestovného ruchu. (Hasprová, 2005) 

Internet  ponúka podľa Bernátovej, Vaňovej samospráve niekoľko možností: 

 predstavuje formu prezentácie územia a podáva informácie: 

- všeobecne o území 

- pre cestovný ruch 

- pre investorov a pod. 

 je nástrojom komunikácie s občanmi - verejnosťou 

 a je tiež formou komunikácie vo vnútri úradu.  

Obsah jednotlivých stránok popisuje autorky takto: 

1. Prezentácia územia, mesta, obce, regiónu prostredníctvom internetu pre cestovný ruch. 

Cieľom týchto informácií je predstaviť prostredníctvom internetu jednotlivé mestá, obce, 

regióny z hľadiska cestovného ruchu. Teda ukázať prostredníctvom textu a obrázkov 

historické dedičstvo, prírodné bohatstvo a podať užitočné informácie pre potenciálneho 

návštevníka. Obsahom takejto stránky by malo byť: 

 opis územia s dôrazom na atrakcie 

 dostupnosť mesta, obce, územia , spôsoby a možnosti dopravy 

 opis miestnych tradícií, folklóru, ponuka múzeí a pod. 

 prezentácia územia v obrazovej forme 

 ponuka ubytovacích možností, opis ubytovacích  zariadení, kontakty na ne, fotografie  

interiéru a pod. 

 ponuka spoločenských, zábavných, relaxačných a športových podujatí 

 prezentácia ponuky reštaurácií, kín, divadiel a iných zariadení. 

2. Prezentácia územia, mesta, obce, regiónu prostredníctvom internetu pre investorov. 

Príliv investorov pre naše mestá a obce je a bude stále dôležitý. Preto okrem iných spôsobov , 

ktorými ich mestá a obce oslovujú, je internet ako médium veľmi dôležitý. A dôležité sú pre 
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nich aj informácie, ktoré majú úplne iný charakter ako informácie pre napr. turistov. 

Informácie musia byť veľmi konkrétne a mali by obsahovať napr.: 

 základnú charakteristiku ekonomiky územia 

 zoznam dôležitých podnikov a investorov ktorí sú už v meste alebo obci, území s ich 

vyjadreniami o vhodnosti rozhodnutia práve pre toto miesto 

 možnosti na investovanie s podrobným popisom, mapami, príp. fotografiami územia, 

nehnuteľnosti 

 popis infraštruktúry v území  

 programy, zvýhodňujúce investovanie – napr. daňové a iné úľavy, inštitúcie, možnosti 

vybavovania administratívnych záležitostí a pod. 

 charakteristiku pracovnej sily – demografia, vzdelanie, profesie 

 dostupnosť územia s popisom všetkých možností prístupu 

 kvalitu bývania, možnosti využívania voľného času, životné prostredie, atmosféru, 

osobitosti 

 podrobný opis projektov pripravovaných samosprávou, prípadne projektov, ktoré 

pripravujú iné subjekty, ale mohli by byť pre investorov zaujímavé. 

3. Internet ako nástroj komunikácie s občanmi. Jeho veľkou výhodou je pohodlnosť, 

možnosť vybavovania „od stola“. Väčšina samospráv ho využíva. Medzi jeho možnosti 

komunikácie s občanmi patrí aj: 

 poskytovanie informácií o práci samosprávy 

 získavanie názorov, návrhov a nápadov občanov 

 diskusie „naživo“ s predstaviteľmi samosprávy a úradu 

 vytvorenie diskusných skupín a výmena názorov medzi nimi na zvolené témy. 

Pri vytváraní stránok, ktoré sú venované komunikácií s občanmi je potrebné, aby obsahovali 

hlavne tieto informácie: 

 zloženie zastupiteľstva a ďalších samosprávnych orgánov, plán ich činnosti, zasadnutí, 

pozvanie pre občanov 

 organizačnú štruktúru úradu a náplň práce jednotlivých oddelení, referátov a iných 

útvarov úradu 

 práva a povinnosti občanov a iných subjektov vo vzťahu k samospráve, ich vysvetlenie 

 postup vybavovania základných záležitostí a návod na vybavenie sťažnosti 

 stránkové hodiny 

 všeobecno-záväzné nariadenia v úplnom znení 
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 verejné súťaže vyhlásené samosprávou, ich zoznam a charakteristiku 

 kontakty na volených zástupcov, oddelení úradu samosprávy, kancelárie prvého kontaktu: 

telefónne a faxové čísla, e-maily  

 záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva a o verejných hlasovaniach poslancov. (Bernátová, 

Vaňová, 1999) 

V závere je potrebné zdôrazniť, že veľa neznamená aj dobre, a preto je potrebné tieto stránky 

vytvárať striedmo, heslovito a pre lepšie orientáciu v členení na kapitoly. Internetové stránky 

miest a obcí sa hodnotia, napr. od roku 2004 sa koná súťaž Zlaty Erb.sk . Pri ich vytváraní by 

mestá a obce mali brať do úvahy tieto kritéria ich tvorby: 

 Univerzálnosť znamená, že stránky majú byť prístupné širokému okruhu obyvateľov, bez 

ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, príjem, príp. zdravotný stav. 

 Cieľové skupiny sú rôzne napr. turisti, obyvatelia, podnikatelia, deti a pod., ale stránky 

môžu byť vytvorené aj univerzálne. Pri návrhu stránok pre jednotlivé skupiny je vhodné 

ich prispôsobenie, napr. väčšie písmená, krátke zrozumiteľné vety a pod. 

 Výtvarné riešenie by malo byť profesionálne, nie je dobré použiť veľa grafických prvkov, 

lebo spomaľujú načítavanie, ale platí: obsahovo a výtvarne sa stránky musia výrazne 

odlišovať od amatérskych. 

 Vyhľadávanie a návštevnosť. Pre ich zistenie by malo byť na stránke zobrazené počítadlo 

návštevnosti, mala by byť registrovaná v čo najväčšom počte vyhľadávacích serverov  

a pre interné využitie je potrebné uchovávať záznamy o prevádzke stránky a chovaní 

návštevníkov. 

 Bezbariérová prístupnosť znamená, že stránky by mali byť prístupné aj hendikepovaným 

občanom , napr. zrakovo, pohybovo alebo ináč postihnutým. Preto pri tvorbe stránok je 

potrebné rátať aj takýmito skupinami ich návštevníkov. 

Úplne na záver: marketingové a informačné systémy miest a obcí v súčasnosti majú dôležitú 

úlohu v samospráve, hlavne pri získavaní informácií, ktoré sú dôležité pre hodnotenie 

marketingových príležitostí a hrozieb. (Hasprová a kol.,2005)  

 

 

 




