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1 Vybrané nástroje online marketingu 

Politický marketing a jeho metódy sa stávajú čoraz viac prepracovanejšími a politické strany ich 

stále v širšej miere využívajú k vlastnému prospechu s cieľom získať čo najväčší počet voličov pri 

rozhodovacom procese. Napriek množstvu vedeckých štúdií, politický marketing nie je doposiaľ 

kompletne teoreticky ukotvený a systematicky koncipovaný (IPM, 2013). Politický marketing v zása-

de môžeme definovať ako proces, prostredníctvom ktorého sú politickí kandidáti a politické myšlien-

ky nasmerované na voličov takým spôsobom, aby uspokojovali ich politické potreby a získali podpo-

ru pre konkrétny politický subjekt, alebo kandidáta (Štedroň, 2011, s. 35). Za predpokladu, že politic-

ká strana chce byť úspešná, musí rešpektovať priania voličov, čo sa zákonite odvíja aj na ponuke vo-

lebného programu, ale aj v ideologických prioritách. Za marketingovo orientované politické strany 

považujeme tie, ktoré si zvolia taktiku čo najlepšie a sú schopné najefektívnejšie „predať“ svoju poli-

tickú ponuku a zároveň formulujú svoje ciele a priority podľa priania voličov (Štedroň, 2011, s. 101). 

V súčasnosti je nielen vo volebných kampaniach jeden z najvýznamnejších trendov online marketing, 

ktorého význam v medzinárodnom kontexte neustále dynamicky posilňuje. Online marketing je ná-

strojom klasického a politického marketingu, ktorý obsahuje rôzne marketingové pôsobenia na inter-

nete, teda mobilné a webové aplikácie, bannery, virálny marketing, online reklamy, e-mailový marke-

ting a aktivitu na sociálnych sieťach (IPM, 2015). Inými slovami online marketing resp. internetový 

marketing predstavuje fúziu jednotlivých segmentov marketingu a informačných technológií 

a nástrojov propagácie a komunikácie v digitálnom priestore. V zahraničnej literatúre sa v prevažnej 

miere používa spojenie online marketing, ako opozitum k offline marketingu. Toto pomenovanie pou-

žívajú aj marketingoví experti ako J.C. Levinson, G. Leboff, či S. Godin, nakoľko zreteľne definuje 

diferenciáciu medzi jednotlivými oblasťami. Český expert v oblasti marketingovej komunikácie P. 

Frey definuje online marketing ako primárnu súčasť digitálneho marketingu, ktorý predstavuje ob-

siahlejšiu definíciu zahŕňajúcu okrem online marketingu aj marketing obsahujúci všetky digitálne 

médiá, teda vrátane digitálnych megaboardov, či interaktívnych televízií, akcentujúc pri tom marke-

ting s využitím sociálnych médií. Ide o tzv. social media marketing a “social aspect”, kde je kľúčová 

väčšia miera priamej sociálnej interakcie v marketingovej komunikácii. Social media marketing sa 

prejavuje prevažne v činnosti na sociálnych sieťach a do veľkej miery je súčasťou online marketingu, 

ale súvisí aj s digitálnym marketingom (Online marketing, online).   

Celosvetová sociálna sieť Facebook sa stala v posledných rokoch pre používateľov internetu mi-

moriadne príťažlivá. Podľa štúdie spoločnosti Harris Interactive z apríla 2009 malo 48% mladých ľudí 

v Spojených štátoch amerických zriadený účet na Facebooku, prípadne MySpace. Za deväť mesiacov 

narástol počet užívateľov zo 100 miliónov na 200 miliónov. Podľa spoločnosti Nielsen Online strávili 

ľudia na Facebooku v apríli 2009 približne 13,9 miliárd minút v porovnaní s aprílom 2008, čo bol 

neuveriteľný nárast o 699%. Aj na základe týchto údajov sa využívanie sociálnych sietí stalo treťou 
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najpopulárnejšou činnosťou na počítačoch. Podľa najnovších údajov z roku 2016 dosiahol Facebook 

v rámci celého sveta magických 1,59 miliardy užívateľov a počet neustále rastie (Treadaway – Smit-

hová, 2011, s. 33). Využívanie sociálnych sietí na politické účely už dávno nie je hitom len v zámorí, 

ale aj v Európe, teda aj na Slovensku. Sociálne siete sú podstatne silnejšie v anglicky hovoriacom 

prostredí. Rovnako aj vyhodnocovanie nálad a názorov vo veľkých objemoch funguje podstatne efek-

tívnejšie v jazykoch, kde je ich technické porozumenie prepracovanejšie. Magazín The Economist 

popisuje, že najväčší potenciál pre kampane je v samotnej aktivizácii voličov. Podľa štúdie časopisu 

Nature sa v amerických kongresových voľbách v roku 2010 rozhodlo ísť k voľbám 430 tisíc Ameri-

čanov vďaka správe zdieľanej na Facebooku (Klesla, 2016, s.12). Agregované ukazovateľe webov 

zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu februára a marca 2015 konštatujú, že veľkosť online 

populácie na Slovensku sa blíži k hranici 3,5 milióna užívateľov.  

Primárnym cieľom online marketingu je možnosť efektívnejšieho priblíženia sa ku klientom resp. 

voličom a lepšieho pochopenia ich preferencií a potrieb. Okrem toho sa plnohodnotne využíva na 

udržiavanie dialógu s klientom resp. voličom. Internet sa stal prvým médiom, pomocou ktorého obsah 

môže vytvárať prakticky akýkoľvek používateľ internetových služieb. Online marketing sa skladá 

z niekoľkých špecifických nástrojov, pričom odborné názory na ich štruktúru a rozdelenie sa líšia. P. 

Frey zaraďuje medzi  nástroje online marketingu bannerovú reklamu, advergaming, virálny marke-

ting, online kooperáciu, tvorbu komunít, e-mail marketing, affiliate marketing a search engine marke-

ting. V. Janouch rozlišuje nástroje online marketingu a online marketingovej komunikácie podľa pro-

stredia a nástrojov. Medzi prostredie zaraďuje web stránku, e-shopy, blogy, diskusné fóra, wikis, vir-

tuálne svety a sociálne siete (Online marketing, online).  

 

1.1 Analýza social marketingu vybraných politických strán 

V našom príspevku analyzujeme jeden z online marketingových nástrojov, ktorým sú sociálne mé-

diá so zameraním na sociálnu sieť Facebook, ktorá je v rámci social media marketingu nielen 

v politických kampaniach najpopulárnejšou sieťou na Slovensku. Našu pozornosť sme zamerali na tri 

parlamentné politické strany, ktoré z hľadiska popularity na sociálnych sieťach považujeme za najús-

pešnejšie.  

Celkovo sa na voľbách do NR SR 05.03.2016 zúčastnilo 23 politických strán a volebná účasť do-

siahla 59,82%. Hranicu minimálne 5% potrebných na vstup do parlamentu prekročilo 8 politických 

strán – Smer-SD, SaS, OĽaNO, SNS, ĽS-NS, Sme Rodina, Most-Híd a Sieť. 

Pred parlamentnými voľbami v roku 2016 mali zriadenú stránku na sociálnej sieti Facebook všetky 

politické strany, ktoré prekročili hranicu 5%. Za najväčšie prekvapenie parlamentných volieb v roku 

2016 považujeme podiel hlasov, ktorý bol odovzdaný pre strany Sme Rodina a Kotleba – Ľudová 

strana Naše Slovensko (ĽS-NS), ktoré obsadili poslanencké kreslá prvýkrát. Strana Sme Rodina zís-

kala 6,62% hlasov a ĽS-NS dosiahla 8,04% hlasov. Hnutie Sme Rodina oficiálne vzniklo len necelé 4 

mesiace pred voľbami a na sociálnej sieti Facebook dosiahli za pomerne krátky čas výraznú podporu. 

Podľa našej analýzy 21.01.2016 dosiahli na svojej oficiálnej stránke na Facebooku 21 603 fanúšikov. 

Stránku Sme Rodina sme opäť podrobili analýze 29.02.2016 a počet fanúšikov stránky sa zvýšil na 

51 707, čím došlo za necelých 6 týždňov k pozoruhodnému nárastu v počte 30 104 fanúšikov. Uvede-

né politické hnutie dosiahlo po voľbách 07.03.2016 metriku „talking about this“ na úrovni 39 138 

ľudí. Svoju fanúšikovskú základňu hnutie budovalo na sociálnej sieti pomocu viacerých nástrojov 

online marketingu a tiež prostredníctvom platenej PPC reklamy na Facebooku a v internetovom vy-

hľadávači Google. PPC (Pay per click) znamená, že objednávateľ reklamy platí za reklamu vtedy, keď 

potenciálny návštevník klikne na cielenú webovú stránku alebo prezentáciu. V roku 2015 dominoval 

na webe kvalitný obsahový marketing a v roku 2016 sa do popredia dostáva využívanie videí a video-

reklám, čo potvrdzoval svojou aktivitou aj predseda hnutia Boris Kollár, ktorý sa na sociálnej sieti 

Facebook prezentoval aj niekoľkými krátkymi prostorekými videami s vysokou sledovanosťou, čím z 

nášho pohľadu dokázal efektívne využiť nástroj video marketingu. Potvrdzuje to napríklad krátke 

video s názvom “Boris Collar”, ktoré v čase analýzy dosiahlo 120 384 pozretí. Video „Boris v Senici 

na skateboorde“ dosiahlo 226 160 pozretí. Tieto a niekoľko ďalších videí sa úspešne šírili na Facebo-

oku a dosahovali vysoký počet zhliadnutí. Tento spôsob marketingovej stratégie sa nazýva virálny 

marketing, ktorý povzbudzuje jednotlivcov v tom, aby posolstvo posúvali ďalej a vytvárali potenciál 
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pre ďalšie šírenie. Ide o plánovanú aktivitu, ktorá svojou podstatou podnecuje príjemcov k tomu, aby 

sa sám stal aktívnym šíriteľom. Informácia sa nemusí šíriť len pomocou videa, ale aj prostredníctvom 

správy, obrázkov, alebo tzv. advergames. Aby k prenášaniu informácie skutočne dochádzalo, musí 

obsahovať určité kritériá, teda musí to byť informácia zaujímavá, vtipná, trefná, šokujúca (Kubáček, 

2012, s. 74).  Pri virálnom marketingu je tiež dôležitá autentickosť a dôveryhodnosť zdieľanej infor-

mácie. Z nášho pohľadu vyprodukované videá Borisa Kollára boli amatérske, nízkonákladové s priro-

dzeným zápalom účinkujúceho, čo malo vplyv na vysoký počet vzhliadnutí jednotlivých videí.  

Ľudová strana – Naše Slovensko patrí z hľadiska počtu fanúšikov medzi najsilnejšie politické stra-

ny na Slovensku. Na oficiálnej stránke na Facebooku bolo 21.01.2016 presne 66 813 fanúšikov. V 

ďalšom analyzovanom období 29.02.2016 sa počet fanúšikov zvýšil na 70 760, čo predstavuje nárast 

o 3 947 ľudí. ĽS-NS dosiahla „metriku talking about this“ dňa 11.03.2016 na úrovni 13 023 ľudí. 

Skúmaná politická strana na seba pútala pozornosť prostredníctovm grafických podkladov na Facebo-

oku so sloganmi “Spravíme poriadok so zlodejmi v kravatách aj parazitmi v osadách”. Z hľadiska 

virálneho marketingu sme zaznamenali niekoľko úspešných virálnych šírení. Video s názvom “Ma-

rian Kotleba na proteste proti imigrantom v Bratislave” malo viac ako 340 tisíc pozretí, 1 513 zdieľaní 

a 4,1 tisíc užívateľov podporilo predmetné video funkciou „páči sa mi to“. V mesiaci február ĽS-NS 

zvyšovala kadenciu príspevkov na svojej stránke, ktoré v prevažnej miere informovali o pripravova-

ných stretnutiach a mediálnych vystúpeniach predsedu strany M. Kotlebu. Celkovo bolo vo februári 

zverejnených na stránke 18 statusov.   

Jednoznačne najsilnejšia politická strana na sociálnej sieti Facebook je Sloboda a Solidaria (SaS), 

ktorú považujeme za najinteraktívnejšiu politickú stranu na Facebooku, kde sme zaznamenali hlavne 

kvalitný obsahový marketing prejavujúci sa nielen v statusoch, ale aj v grafických podkladoch a ban-

neroch.  

SaS v porovnaní s ostatnými politickými stranami viedla na sociálnej sieti tzv. moderovanú disku-

siu, pomocou ktorej diskutuje zvyčajne poverený administrator stránky na rôzne témy nachádzajúce 

sa na facebookovej stránke. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že SaS využíva Facebook 

efektívnym spôsobom konzistentne už od roku 2009. V roku 2010 mala táto politická strana na Face-

booku približne 85 000 fanúšikov a v čase parlamentných volieb v roku 2012 sa počet zvýšil na 106 

tisíc. SaS mala 21.01.2016 najvyšší počet fanúšikov zo všetkých analyzovaných politických strán s 

počtom 104 435. Počet fanúšikov sa k 29.02.2016 zvýšil na 110 126, čo predstavuje zvýšenie o 5 691 

užívateľov. Podľa posledného pozorovnia v júli 2016 strana disponuje 121 tisíc fanúšikmi.  Zaujima-

vý je pohľad na aktiviu fanúšikov strany SaS, pretože metrika “talking about this” dosiahla 

11.03.2016 druhú najvyššiu úroveň zo všetkých skúmaných politických strán, a to na úrovni 32 355 

ľudí. SaS podobne ako strana Sme rodina intenzívne využívala aj formu video marketingu. Jedno z 

najpopulárnejších videí, ktoré sa efektívne šírilo sociálnou sieťou má názov “Deň priateľov Róberta 

Fica“, ktoré bolo zverejnené približne 1 mesiac pred voľbami a dosiahlo viac ako 700 tisíc pozretí a 

viac ako 10 tisíc zdieľaní. Video podporilo funkciou “páči sa mi to” 8,5 tisíc užívateľov. Strana SaS z 

nášho pohľadu najčastejšie menila titulné fotky tzv. timeline na svojej stránke a prihovárala sa k fanú-

šikom sloganmi typu “Rozum v sebe nezapri a choď voliť 23”.  

 

Záver 

Dôraz na online zložku vo volebných kampaniach na Slovensku sa neustále zvyšuje a nasvedčujú 

tomu aj parlamentné voľby v roku 2016. Online reklama bola využívaná vo viacerých smeroch a za 

najbežnejší spôsob považujeme video reklamu, reklamu vo vyhľadávačoch a v neposlednom rade 

reklamu na sociálnych sieťach s prevažným zameraním na Facebook, ktorý sa v rámci slovenských 

politických strán vo volebných kampaniach pevne ukotvil. Za najväčšie výhody sociálnej siete Face-

book možno považovať detailné štatistiky, podrobné zacieľovanie reklám, rýchlu spätnú väzbu a po-

čet aktívnych užívateľov Facebooku. Na základe našej analýzy konštatujeme, že sociálne siete sú 

využívané liberálnymi stranami, nacionalistickými stranami, ale aj politickými stranami, ktorých hod-

notová profilácia nie je úplne jednoznačná. Pozornosť chceme upriamiť aj na skutočnosť, že dlhodobo 

najpopulárnejšia politická strana na Slovensku Smer-SD na sociálnej sieti Facebook má v porovnaní s 

analyzovanými stranami na Facebooku podstatne nižší počet fanúšikov v počte 31 tisíc a vykazuje 

nižšiu mieru aktivity. Z hľadiska budúcnosti môžeme očakávať, že v nasledujúcich voľbách sa podiel 
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online marketingu na volebných kampaniach bude zvyšovať, nakoľko sa v tejto oblasti produkujú 

neustále nové sofistikované metódy, ktorými možno kreovať, ale do veľkej miery aj ovplyvňovať 

verejnú mienku. 
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