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ÚVOD

Publikácia je venovaná vzťahom inštitúcií sociálnej pomoci1 s médiami 
a verejnou mienkou; zahrňuje otázky komunikovania, spolupráce, propa-
gácie, informovania, má poskytnúť usmernenie ako účinne viesť public 
relations: budovať autoritu a pozitívny image organizácií branže v oblas-
ti pomoci. Tejto problematike sa v našich podmienkach dosiaľ nevenuje 
žiadna ucelná publikácia monografického charakteru a tak autori majú 
ambíciu vyplniť vzniknutú medzeru a ponúknuť kalitnú vedeckú prácu 
určenú pre odborníkov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa uvedenou 
problematikou zaoberajú.
Public relations, často uvádzané skratkou PR, je v najširšom chápaní 
„funkciou manažmentu, ktorá nadväzuje a udržuje vzájomne výhodné 
vzťahy medzi inštitúciou a skupinami/verejnosťou (public), od ktorých zá-
leží jej úspech alebo porážka”. Za touto klasickou definíciou – uvedenou 
podľa príručky Jerzego Krzyszkowského (Krzyszkowski, 2010), avšak jed-
nou z viac ako 2000 rozmanitých definícií sa skrýva ohromné panoptikum 
možných metód, techník a činností. O ich rozsahu nech svedčí iné, žar-
tovné vysvetlenie: „public relations je profesná solidarita 100 tisíc špecia-
listov spojených spoločnou profesiou, ktorých spoločný problém spočíva 
v určení, čím v podstate je ich povolanie…” (Goban-Klas, 1997).
Otázkou je – či sa má sociálna práca a pomoc druhému človeku propago-
vať. Či imidž a vzťahy s verejnosťou chápané ako: súhrn dodatočných po-
vinností a činností, je potrebný inštitúciám sociálnej pomoci alebo snáď 
lepšia, jednoduchšia a ekonomickejšia bude už overená prax „robiť svoje 
úlohy” najlepšie ako je to možné? Práce v prospech kreovania pozitívne-
ho mediálneho a sociálneho image sú predsa tradične spojované s inšti-
túciami pôsobiacimi na komerčnej úrovni, v podmienkach konkurencie 
voľného trhu. Práve v tomto segmente – mohlo by sa zdať – sú najviac 

1 Sociálnou pomocou (ev. službou) prtitom chápeme súbor aktivít a činností, ktoré 
občanovi pomáhajú zabazpečiť základné životné podmienky a nadobudnúť sta-
bilitu, sociálnu nezávislosť a suverenitu. Ako uvádza socionet.sk: „Za nástroje so-
ciálnej pomoci sa pokladajú najmä: sociálna práca, sociálna rehabilitácia, služby 
sociálnej pomoci, poradenstvo, sociálno-právna ochrana, peňažná pomoc, vec-
ná pomoc”. Pričom presnejšie sociálnu pomoc definuje Zákon 195 z 19. mája 
1998 o sociálnej pomoci v doplnení a znení neskorších predpisov.
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žiadané činnosti v prospech propagovania a dobrej komunikácie s okolím. 
Chronologicky boli veľké korporácie prvé a aj teraz zostávajú naďalej sku-
pinou najširšie využívajúcou služby profesionálneho PR. Zakrátko však – 
najprv v USA a západnej Európe, neskôr tiež na Slovensku, Česku a Poľsku 
– sa k tejto skupine pripojili úrady na úrovni centrálnej, krajskej a samo-
správnej. Prax je čiastočne spojená s úplne základnou zásadou súčasnej 
demokracie: vládnuce orgány, politici, a tiež samosprávne inštitúcie spo-
jujú svoju existenciu s uznaním lokálneho prostredia. Ale to je len jedna 
z tvárí praxe PR. Štandardy súčasného sveta vynucujú od inštitúcií nevy-
nutnosť, správnu činnosť ako aj uznanie a podporu okolia – vonkajšieho aj 
vnútorného. Kľúčom k sociálnej dôvere nie je umelá „kreácia pozitívneho 
imidžu”, ale solídne dbanie o dobré vzťahy s prostredím a médiami.
Taktiež pre pomáhajúce inštitúcie sa tieto otázky stávajú stále viac dôleži-
tejšie. V zriadení pred rokom 1989 sa nevyskytovala téma kreovania ima-
ge inštitúcií sociálnej pomoci. Až v demokratickom štáte a hospodárstve 
voľného trhu začína získavať význam, a v posledných rokoch, keď si uve-
domujeme, že už nie je oblasť života, do ktorej médiá (zvané bežne ako 4. 
veľmoc) nemajú prístup a o ktorej nehovoria, nepíšu a ktorú neukazujú, 
prichádzame k záveru, že sa nedá pôsobiť bez ich pozornosti.
Sociálni pracovníci však nepatria do kategórie tzv. „bežných povolaní“: 
nepracujú v obchodoch, fabrikách, netvoria programové vybavenia, ne-
predávajú chlieb ani autá, a hodnota, ktorou sa riadia v svojej každoden-
nej činnosti je pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii. Z toho hľadiska 
zohrávajú v každej spoločnosti zvláštnu rolu. Podstatou veci nie je sociál-
ny pracovník v roli celebrity, dbajúcej prehnane o svoj imidž, nedodržia-
va dress code stanovený a požadovaný v jednotlivých profesiách, ani tak 
módny corporate language. To všetko však neznamená, že nemá dbať 
o vlastný image a byť príkladom pre klientov. Profesionalizácia povolania 
sociálneho pracovníka vynucuje splnenie mnohých formálnych požiada-
viek. Príslušne kreovanie image a činnosti pre propagáciu reputácie určite 
tomuto procesu prospeje.
Verejná mienka 20. a 21. stor. prestala byť pojmom „z učebnice”, stala sa 
reálnou existenciou, aktívnou, a čo je najdôležitejšie i vplyvnou. Hovo-
ríme o náročnom a kritickom sociálnom okolí, vybavenom účinnými ná-
radiami – médiami. Dbanie o verejné vzťahy, všeobecne v administrácii, 
samosprávach, ako aj sociálnej pomoci prestalo byť luxusom, „poéziou”, 
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stalo sa nutnosťou, zásadou, stálym elementom pragmatiky každodenné-
ho fungovania.
Tzv. „veľký” PR, realizovaný korporáciami, alebo objednávaný v externých 
agentúrach je drahý. Je jasné, že inštitúcie sociálnej pomoci nemajú fi-
nančné ani personálne prebytky, ktoré by umožňovali zavádzanie spek-
takulárnych činností, a tým menej objednávanie prác e špecializovaných 
agentúr. Uvedené je však možné úspešne zvládnuť samostatne, organizu-
júc efektívne činnosti v rámci vlastných možností.
Cieľom tejto publikácie je predstavenie podstatných vedeckých otázok 
týkajúcich sa komunikovania s médiami a okolím v kontexte účinného 
budovania vzťahov a pozitívneho imidžu sociálnych inštitúcií. Nebudeme 
sa venovať vzťahom s verejnosťou z hľadiska ekonómie, činnosti korpo-
rácií ani práv vo sfére veľkého hospodárstva. Publikácia tiež vôbec nie je 
pokusom presviedčať na reklamovanie poskytovania sociálnej pomoci. 
Intenciou autorov je predovšetkým ukázanie role, váhy a nutnosti účinné-
ho komunikovania: podporovanie participácie, spolupráce a kooperácie 
s lokálnymi komunitami, občanmi, novinármi, médiami; upozornenie na 
otázky image inštitúcií sociálnej pomoci, a v perspektíve pokus o zmenu 
existujúceho stereotypu pracovníka „sociálnej starostlivosti”.
Táto publikácia môže byť chápaná ako kompendium pre vedcov, odbor-
níkov a pracovníkov inštitúcií sociálnej pomoci a integrácie a mimovlád-
nych organizácií. V publikácii uvádzame rozsiahle výhody plynúce z úsilia 
v prospech kontaktov s okolím. Kniha okrem toho dokazuje, že uvedená 
činnosť je rentabilná, pretože ak public relations budeme chápať nie ako 
„ozdobu”, ale ako jednu z funkcií manažmentu inštitúcie, môže sa ukázať, 
že prednosti po krátkom čase znásobia vynaložené náklady, vplývajúc veľ-
mi podstatným spôsobom na komfort práce a účinnosť prijatých opatrení.
Prvá časť je úvodom do tematiky – založená na diagnóze vykonanej spo-
ločne s autormi – hovorí o otázke image a verejnej recepcii činnosti po-
máhajúcich inštitúcií. Ďalšie časti majú charakter praktický. Pojednávajú 
o súčasnom význame a mienkotvornej roli médií a krok po kroku ako bu-
dovať vzťahy s verejnou mienkou a novinármi, ako vplývať na informáciu 
a ako propagovať činnosť inštitúcie. V poslednej časti sú prezentované 
otázky spojené s právnymi reguláciami spolupráce s médiami a samotnej 
práce novinárov: etiky a novinárskej solídnosti, zvlášť v kontexte sociál-
nych problémov.
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PRVÁ KAPITOLA:  
SÚČASNÝ IMIDŽ INŠTITÚCIÍ SOCIÁLNEJ POMOCI

Komunikácia ako predmet záujmu vedeckých pracovníkov a odborníkov 
z praxe je jednou z veľmi dôležitých a v posledných rokoch široko expo-
novaných oblastí činnosti verejných inštitúcií. Čoraz častejšie sa nielen 
jednotky prvého sektora snažia o image, identifikáciu, transparentnosť 
a tzv. dobrý zvuk v tlači okrem iného tým, že sa snažia vyrovnať mi-
movládnym organizáciám. Činnosti public relations sú zavádzané rôznymi 
spôsobmi a ich rozsah je rôzny čo sa týka úradov a inštitúcií, policajných 
a vojenských zložiek, samosprávnych jednotiek, a tiež regiónov a krajov. 
Rozvíjanie kontaktov s prostredím sa stalo teraz trendom a jedným zo 
štandardov manažmentu. O spoločenskej objednávke týchto aktivít naj-
lepšie svedčí výrazne zastúpená prítomnosť hovorcov a tlačových služieb 
v najdôležitejších mediálnych prostriedkoch (komunikačných médiách). 
Práce v prospech budovania kladného image, posilnenia reputácie musia 
byť tiež trvale prítomné v inštitúciách široko chápanej sociálnej pomoci 
a integrácie. Mnoho inštitúcií už začalo konštruktívne činnosti pripravujúc 
programy PR alebo zamestnalo tlačového hovorcu, časť inštitúcií takéto 
alebo podobné opatrenia len pripravuje, ale všeobecne je potrebné ešte 
veľa vykonať v tejto oblasti. Potreba pripravenia a vedenia činností orien-
tovaných na tvorenie pozitívneho image, dobrých kontaktov s médiami, 
reputácie, transparentnosti a komplexného informovania verejnej mien-
ky je stále viac zdôrazňovaná v mnohých grémiách, na konferenciách, 
sympóziách, ale tiež – a snáď hlavne – signalizujú ju sami sociálni pra-
covníci a vedúce kádre inštitúcií. S takými názormi sa stretávame behom 
mnohých spoločne realizovaných stretnutí, školení a konferencií.

INŠTITÚCIE SOCIÁLNEJ POMOCI A MÉDIA

Prihliadajúc sa z ďalšej perspektívy mediálnym správam na tému sociál-
nych pracovníkov a pomáhajúcich inštitúcií prvého sektora, komentá-
rom novinárov a charakteru mnohých materiálov, je vidno, že z hľadis-
ka prítomnosti v masmédiách sa systém sociálnej pomoci nachádza vo 
veľmi ťažkej situácii. Pomerne málo inštitúcií sa môže pochváliť dobrou 
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spoluprácou s médiami – hoci len lokálnymi – ako aj pripravením kádrov 
pre kontakty s novinármi a budovaním profesionálnych vzťahov, zatiaľ čo 
kvôli nedostatku spolupráce a starostlivosti o image sa rodí mnoho nepo-
trebných nedorozumení.
Jednotky odvetvia v oblasti pomoci bývajú často nepriaznivo, nespravod-
livo alebo neobjektívne predstavované v masmédiách. V sociálnej po-
moci sa hovorí o antagonizmoch a neochote novinárov voči inštitúciám 
a samotným sociálnym pracovníkom, na druhej strane tejto „barikády” 
sa veľká časť zástupcov médií sťažuje na zlú komunikáciu s inštitúciami. 
Absencia účinnej spolupráce a propagácie je len jedeným z problémov. 
Pretože dnešný image sociálnej pomoci tvorí nie len pragmatika činnosti: 
často dobre fungujúcej, zdokonalenej, podľa dobrých vzorov. Problémom 
sa stáva súbor negatívnych stereotypov a prijatých názorov (Šramová, 
Fichnová 2012).
Je smutným pravidlom, že v spoločenskom povedomí chýbajú znalosti 
a konkrétne predstavy o práci sociálnych pracovníkov a sociálnej práce 
jej podstaty, metód, dostupných a používaných metód a nástrojov. Toto 
pravidlo sa týka nielen verejnej mienky, ale často novinárov, redaktorov. 
Práve média, ktoré nerozumejú špecifiku ani oblasti činnosti inštitúcií zo-
hrávajú značnú rolu v pretrvávaní negatívnych predstáv. Z mnohých roz-
hovorov a stretnutí získavame „znalosti”, že činnosť stredísk pomoci CSP 
(centrá, resp. strediská sociálnej pomoci) a sociálnych pracovníkov je dá-
vaná do súvislosti hlavne s vydávaním sociálnych dávok a organizáciou 
kurzov (sic!), okrem iného obsluhy už „slávnych” zdvižných vozíkov.2 
Najčastejšie opakovaný stereotyp, veľmi škodlivý, pretože popiera pod-
statu sociálnej práce ukazuje, že sociálny pracovník vykonáva svoju prá-
cu v kancelárii. Žiaľ, práve takto je najčastejšie predstavovaný pracovník 
pomáhajúcich inštitúcií v médiách: na fotkách, v TV, Internete, a tiež 
rozhovoroch. Iné, často médiami opakované názory poukazujú na to, 
že sociálni pracovníci nevykonávajú náležite svoje povinnosti, berú 
svoju prácu „úradnícky”, inštitúcie sa dištancujú od lokálnych komunít 

2 ide o pomerne známu kauzu v Poľsku, kedy nezamestaní boli školení v obsluhe 
vysokozdvižných vozíkov, pričom iba mizivé percento vyškolených si nakoniec 
prácu skutočne našlo (porovnaj: Dlaczego przegrywamy walkę z kryzysem? [onli-
ne]. [2014-05-12]. Dostupné na <http://samuraj7.blox.pl/2013/03/Dlaczego-pr-
zegrywamy-walke-z-kryzysem.html>).
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a vyhýbajú sa spolupráci, utápajú sa v procedúrach a administratívnych 
činnostiach, „papieroch”, a ich základnou oblasťou pôsobenia miesto 
podporovania sociálnej integrácie a pôsobenia proti vylúčeniu je spo-
mínané „poskytovanie dávok”. V krízových situáciách ako sú: tragédie, 
pohromy sa obnovuje ďalší nespravodlivý stereotyp, ktorého podstata 
je v tak často opakovanej otázke „A kde bol sociálny pracovník?” alebo 
„pracovník sociálnej starostlivosti”.
Ľahko je to zhrnúť, že väčšina nedorozumení pochádza zo zlej komuniká-
cie a nedoinformovania. Takisto významnú rolu tu zohráva komunikácia 
vo vnútri organizácie. Behom mnohých workshopov a školení prichádza 
k takému záveru väčšina pracovníkov rôznych jednotiek, a tento názor 
potvrdzujú sociálni pracovníci. Ako vyzerajú informačné väzby a infor-
mačná politika v pomáhajúcich inštitúciách? Ťažko dať spoločný menova-
teľ mnohým rôznorodým modelom a praxi. Na základe nahromadených 
skúseností ako aj dostupných správ je možné uzavrieť, že situácia je veľ-
mi vzdialená od ideálu. Pracovníci sa sťažujú na nedostatok štandardov 
a oficiálnych kanálov prietoku informácií, a čím väčšia inštitúcia, tým sú 
problémy hlásené častejšie. Pretrváva nedostatok dobrej spolupráce me-
dzi bunkami a koordináciou činností, a ešte horšie je popisovaná výmena 
informácií (a spolupráca) medzi inštitúciami sociálnej integrácie, napr. 
Centra sociálnej pomoci a Úradu práce. Otvorená a dobrá komunikácia, 
informačné kanály ako vnútorné bulletiny, newslettery, sieť intranetu, ak-
tuálne informačné tabule sú veľmi zriedkavé.

STIGMATIZÁCIA A PROBLÉM CHUDOBY

Jerzy Krzyszkowski (2010) zaoberajúc sa problematikou PR poukazuje na 
to, aká je zložitosť a „druhé dno” otázky image pomáhajúcich inštitúcií, 
pretože:

• klienti sociálnej pomoci sú spravidla spoločnosťou vnímaní ako 
záťaž,

•  časť klientov pochádza z tzv. okraja spoločnosti, preto ľudia 
nevidia potrebu ani cieľ starať sa o túto skupinu,

• verejnosť si myslí, že platením daní už dostatočne veľa hradí,
•  inštitúcie sociálnej pomoci vždy pôsobia v situácii prevahy 

dopytu nad službou.
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K týmto zložitým problémom sa pripájajú vnútorné problémy inštitúcií: 
nízke zárobky sociálnych pracovníkov a preťaženie nadmerným množ-
stvom povinností (Krzyszkowski, 2010: s. 125-126).
Pomáhajúce jednotky často fungujú v oblastiach „sociálnej neznalosti”, 
občania si uvedomujú ich prítomnosť, legislatívne požiadavky etc., sa-
motné činnosti inštitúcií však nie sú rozpoznávané, občania sa zriedka 
stotožňujú s ich poslaním, cieľmi a prácou. Okolie si v tomto prípade ne-
uvedomuje aké sú špecifiká inštitúcií ohradených fyzickým a mentálnym 
múrom: aké opatrenia sa prijímajú, aké problémy rieši, komu pomáha. 
Sociálne otázky a problémy bývajú dehumanizované, a také kľúčové slová 
ako narkománia, bezdomovectvo, patológia, „sociálne odkázaní”, či bieda 
zacláňajú ľudské faktory: tragédie, konkrétne problémy konkrétnych ľudí, 
porážky a sklamania, ale aj úspechy a nádeje.

Príklad 1: Kreácia sociálnej kampane v prospech bezdomovcov, 
realizovanej nadáciou Abbé Pierre3

Problém chudoby a biedy, pokiaľ sa netýka sociálnych a nárazových po-
máhajúcich akcií ako napr. program Šľachetný balík (Szlachetna Paczka) 

3 Nadácia Abbé Pierre [online]. [2017-12-02]. Dostupné na <https://mr-
mondialisation.org/wp-content/uploads/2014/10/10005946_9760511990 
77953_7223554298242659800_o.jpg>.
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v Poľsku, Potravinová pomoc na Slovensku4, či predsviatočné zbierky da-
rov, v našej spoločnosti nefunguje najlepšie – ľudia sa mu vyhýbajú, nie 
je populárny, nie je mediálny. Všimnime si, že ako ľudská empatia, tak aj 
korektnosť prikazujú hovoriť osoby s postihnutím miesto postihnutí, čo 
sa nám zdá i prirodzené, avšak zriedka sa dobrá výchova a jazykový savoir 
vivre týkajú bezdomovectva, narkománie či biedy. Často sa do kategórie 
biedy redukujú aj spoločenské predstavy na tému sociálnych problémov 
a otázok vylúčenia, v podstate vecí komplikovaných a viacvrstvových, 
s chudobou je tiež spojovaná činnosť pomáhajúcich inštitúcií. Ale nie 
tak, ako by sme chceli: ako je zavádzanie nápravných programov, práce 
pre konanie v prospech marginalizovaných spoločenstiev, aktivizácia či 
podporovanie sociálnej ekonómie. Podľa zaužívaných stereotypov je to 
predovšetkým nárazová pomoc: poskytnutie finančných dávok (výhod), 
hmotného zabezpečenia, organizácia základných foriem podpory.

 

Príklad 2: Informácia o oblasti činností sociálneho pracovníka 
na oficiálnej stránke ISTP5.

4 Pozri: Chudobu na Slovensku rieši aj potravinová pomoc, začať však môžete už 
od seba. In: Mediálne.trend.sk. Media & Communication Consulting. Zvereje-
nené 10.12.2013. [online]. [2014-01-24]. Dostupné na <http://medialne.etrend.
sk/marketing-tlacove-spravy/chudobu-na-slovensku-riesi-aj-potravinova-po-
moc-zacat-vsak-mozete-uz-od-seba.html>; alebo aj: Slovensko sa zapája do po-
travinovej zbierky pre ľudí v núdzi. Zverejnené 13.11.2013. In: Denník 24 hodín. 
[online]. [2014-01-24]. Dostupné na <http://www.24hod.sk/spravy/potravino-
va-pomoc.html>.

5 Internetový sprievodca trhom práce [online]. [2014-01-05]. Dostupné na < ht-
tps://www.istp.sk/karta-zamestnania/100176/Odborny-socialny-pracovnik>.
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Príklad 3: Informácia na webe Zariadenia sociálnych služieb Mesta Zvolen 
o cieľoch sociálnej práce s ľuďmi bez domova6.

Problematike práci (činnosti) inštitúcií sociálnej pomoci sa tiež dôsled-
ne vyhýbajú médiá. Máme mnoho správ – zvlášť v miestnych médiách 
– na tému pokroku integrácie, úspechov postihnutých osôb, prác dielní 
terapie prácou či záľubami, či rozmanitých projektov realizovaných miest-
nymi animátormi, alebo mimovládnymi organizáciami. Zriedka sa však 
v mediálnych materiáloch vyskytujú informácie s pozitívnym nádychom 
spojené s bojom proti chudobe, východiskami nezamestnanosti, prela-
movania bariér inicializovaných jednotkami sociálnej pomoci. A predsa 
to nie sú témy „nemediálne”, alebo také, ktoré je ťažko „predať”, práve 
naopak. Podobne je to s reklamami a sociálnymi kampaňami. Vyplňujú 
intenzívne mediálny a verejný priestor, ale týkajú sa hlavne otázok postih-
nutia, zamestnania, vzdelania, bezpečnosti etc. Bezdomovectvo, bieda, 

6 Útulok nadej [online]. [2014-03-08]. Dostupné na <http://www.utuloknadejzvo-
len.estranky.sk/clanky/socialna-praca-s-ludmi-bez-domova.html>.
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nezamestnanosť – okrem sviatočných aukcií a zbierok – sú na okraji záuj-
mu masových médií.
Tieto tendencie je možné interpretovať v nasledujúcich súvislostiach: ak 
otázky biedy sú odstrkované na okraj kolektívneho povedomia je tento 
proces prenášaný tiež na to, ako verejnosť prijíma činnosť pomáhajúcich 
inštitúcií. Povedomie na ich tému sú marginalizované, považované za ne-
potrebné, dochádza priamo ku stigmatizácii: termín „sociálna pomoc”, 
je zamieňaný so „sociálnou starostlivosťou” evokuje veci, s ktorými prie-
merný jednotlivec nechce mať radšej kontakt. 
Príkladom uvedenej tendencie môže byť vnímanie nocľahární pre bezdo-
movcov. Málokto sa zaujíma o tento typ inštitúcií, ich problémy, štandard 
služieb; „bežne” sa im vyhýbajú, sústredenie širokej verejnej a mediálnej 
pozornosti je jedine počas silných mrazov, tragédií či zimného preplnenia. 
Takáto optika krízových situácií a preplnených objektov je prenášaná na 
všeobecný image nocľahárni. Málokoho zaujímajú problémy bezdomov-
cov, málokto z občanov má pravdivý obraz o skutočnom štandarde služieb 
poskytovaných týmito inštitúciami, všeobecnej (významnej väčšine) čis-
toty a poriadku v nocľahárňach.
Neexistuje „čarovný prútik”, panaceum, ktoré automaticky pomôže zlik-
vidovať vybudované stereotypy a krivdiace názory o sociálnych pracov-
níkoch a inštitúciách, ktoré reprezentujú. Našťastie tiež v percepcii ve-
rejnosti, vedľa negatívnych obrazov máme stále viac príkladov znalosti 
a zhodnotenia povolania a rastúcej dôvery voči práci sociálnych služieb. 
Vo verejnom povedomí existuje presvedčenie, že do profesie široko po-
nímanej pomoci a sociálnej integrácie je silno zapísaná kategória služby 
a verejného poslania, mnoho ľudí vidí a pozitívne hodnotí proces profe-
sionalizácie tohto povolania. Hovorí sa tiež o rastúcej potrebe profesie 
sociálneho pracovníka, čo vyplýva zo starnutia populácie ako i zložitých 
problémov a sociálnych otázok, ktorým sa niekto musí odborne venovať. 
Prejavom občianskeho. spoločenstva je tiež citlivosť na osud druhého člo-
veka a subsidiárne „branie vecí do vlastných rúk”. Kreovanie pozitívneho 
image sociálneho pracovníka je veľkou a dôležitou výzvou. Veľkú rolu zo-
hrávajú mnohé programy a informačné činnosti, tieto sú v podmienkach 
Slovenska skôr ojedinelé, ale v zahraničí (najmä v Poľsku majú už svoje 
stále miesto – napr. kampaň spolufinancovaná z prostriedkov Európskej 



Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách

17

únie a Ministerstvo prace a sociálnej politiky (Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej) s názvom „Hlboká voda“ (Głęboka Woda)).

VÝZNAM VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU A SPOLUPRÁCE S MÉDIAMI

Intenzívnejšie kontakty – v rôznych dimenziách – dokonca spoluprácu mé-
dií a pomáhajúcich inštitúcií pozorujeme hlavne v krízových situáciách, 
čo však v žiadnom prípade nezastúpi stále, systematické budovanie ima-
ge a každodennú spoluprácu. Avšak v inštitúciách sociálnej pomoci a in-
tegrácie, vzhľadom na jej špeciálny charakter, je nutné neustále získavať 
sociálnu dôveru. Napriek tejto potrebe nemajú vo všeobecnom povedo-
mí pomáhajúce inštitúcie, na rozdiel od ostatnej časti úradov a adminis-
trácie, vysoké ukazovatele. Podľa správy CBOS (Centrum Badania Opinii 
Społecznej) Sociálna dôvera (Zaufanie społeczne) (BS/29/2010) sotva 55% 
skúmaných dôveruje lokálnym orgánom svojho mesta/obce, a len 42% 
dôveruje úradom verejnej správy. Pre porovnanie, Poliaci najviac dôve-
rujú charitatívnym organizáciám, ktoré dokonale zvládajú propagáciu 
činností a médiá: Veľký orchester sviatočnej pomoci (Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy) (88%), Caritas (82%) a Červený kríž (Polski Czerwony 
Krzyż) (78%). Ohraničená dôvera vo verejné inštitúcie je charakteristická 
hlavne u respondentov kriticky hodnotiacich materiálnu situáciu svojich 
domácností, osôb s najnižšími príjmami, vrátane nezamestnaných ako 
i klientov sociálnej pomoci. Podľa prieskumu Trust Index 2011, ktorý usku-
točnila divízia GfK (Hofmans, 2011) Custom Research v 19 krajinách sveta 
(Slovensko nezahrnuli), charitatívne organizácie majú najväčšiu dôveru 
v Indii (83%) a najmenšiu v Bulharsku (35%), v roku 2017 (s 25 krajinami, 
tiež bez zastúpenia Slovenska) najmenej dôverovali MVO v Japonsku (30 
%) a najviac v Iráne (85%) (Global Trust Report, 2017). Podľa vyššie uve-
dených a momentálne dostupných prieskumov charitatívne organizácie 
v priemere v skúmaných krajinách sa tešili 59% dôvere v roku 2010 s ná-
rastom na 64 % v roku 2011, pričom v roku 2013 bol zaznamenaný pokles 
na 55%. Aktuálne informácie z roku 2017 hovoria opäť o náraste na 60%.
Hlavným cieľom činnosti inštitúcií sociálnej pomoci nie je propagácia ani 
reklama. Je ňou pomoc, podpora, aktivizácia, podporovanie sociálnej 
účasti, dôvera klientov a osôb žiadajúcich pomoc od sociálneho pracov-
níka. Bola by zbytočná otázka či je tieto ciele možné realizovať úspešne 
a efektívne, zanedbávajúc také aspekty ako dobrá komunikácia s médiami 



18

Szyszka  •  Wojciechowski

a okolím a pozitívny image. Bez dobrej komunikácie s okolím sa nepodarí 
začať mnoho činností, ale bez podpory okolia bude málo činností ukon-
čených celkom úspešne.
O verejnú dôveru je potrebné sa neustále starať, nikdy nie je daná raz 
na vždy, a to zase vyžaduje nie len prehliadnosť (konzekventné činnosti 
v prospech priehľadných zásad, dodržovanie etiky a profesného tajom-
stva), ale tiež dobré informovanie tzv. inštitucionálneho okolia, noviná-
rov, lokálnych orgánov a lokálneho prostredia, chápaných ako verejná 
mienka. Verejná dôvera a reputácia sa dnes stáva podmienkou efektívne-
ho a účinného realizovania základných úloh a poslania týchto organizácií. 
Public realtions (vzťahy s verejnosťou) teda je nielen pomocný, ale stáva 
sa ďalšou oblasťou dôležitých činností pomáhajúcich inštitúcií.
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Široko chápané budovanie reputácie predpokladá nie len kontakty 
s médiami, ale tiež preniknutie sa rôznymi kanálmi do verejnej mienky: 
k obyvateľom miest, dedín, sídlisk, štvrtí. Treba upozorniť na zvláštny 
štatút pomáhajúcich inštitúcií v administratívno-právnom a spoločenskom 
systéme. Ako verejné inštitúcie, jednotky sociálnej pomoci sa nachádzajú 
priamo v oblasti zainteresovania médií a prostredia, v ktorom najväčší 
význam zohrávajú kategórie efektivity a transparentnosti činnosti a racio-
nálneho využívania verejných financií.
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Aktivity PR sú súčasťou požiadaviek a štandardov súčasnej de-
mokracie: obyvatelia, spoločenstvá majú právo na informácie, 
najmä v oblastiach, ktoré sa ich dotýkajú.
Aktivity PR sú obsiahnuté v podmienkach súčasného riadenia, 
najmä požiadavky na transparentnosť verejných inštitúcií.
Daňoví poplatníci majú plné právo na informáciu, akým 
spôsobom sú investované prostriedky na sociálnu pomoc, aké 
služby sú realizované, aká je ich efektivita.
Inštitúcia sociálnej pomoci zohráva dôležitú úlohu v štruktú-
rach miestnej komunity, má významný vplyv na jej fungova-
nie, na postoje, šírenie určitých vzorcov.
Obec, ako aj iné orgány teritoriálnej samosprávy financujúce 
inštitúciu a rozhodujúce o jej rozpočte, vykonávajú dozor. 
Aktivity PR napomáhajú dobrým vzťahom s nadriadenými 
orgánmi inštitúcie.
Tabuľka 1. Argumenty hovoriace za zavedenie PR

Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Knecht, 2006

Je nutné zdôrazniť, že najdôležitejšie je vždy dobro klienta, a až následne 
vzťahy s médiami. Keď dochádza ku krízovej situácii napr. povodeň, požiar 
a pod. a pomáha sociálny pracovník, vtedy dobro poškodených, ukrivde-
ných je prvoradé, a to aj napriek častému nátlaku zo strany médií, ktoré 
chcú okamžite získať zaujímavý materiál.
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MÉDIA AKO ZDROJ OBÁV

Žiaľ, v súčasnosti značne častejšie panuje presvedčenie, že novinári môžu… 
„hlavne zaškodiť“, že „médiám je treba sa čo najúčinnejšie vyhýbať“, 
a názor o činnosti strediska musí byť založený hlavne na jeho správnom 
fungovaní. „Idú média – bude tragédia” – takú alebo podobnú formulku 
je možné počuť behom školení, stretnutí a seminárov so sociálnymi 
pracovníkmi. Takýto strach vyplýva okrem iného z presvedčenia, že 
novinári prichádzajú hlavne preto, aby našli aféry, chyby a vady, odhalili 
senzácie. Takéto úplne nesprávne tvrdenie však nevyplýva zo znalosti 
špecifík masmédií. Vyrastá hlavne z pozorovania ich úzkej skupiny: 
orientovanej na senzáciu a málo náročného príjemcu bulvárnej tlače, kde 
skutočne sociálny pracovník je málokedy predstavený v dobrom svetle, 
a zdôrazňujú sa hlavne zanedbania (často len predpokladané), škandály 
či napr. „nákladné” školenia a integračné pobyty.
Vzhľadom na neochotu alebo strach je veľmi často opakovanou taktikou 
inštitúcie stratégia „vycúvania”, – základom ktorej je presvedčenie, že op-
timálnu situáciu pre inštitúciu konštituuje status quo v informovaní: nie je 
potrebné sa propagovať v médiách, reklamovať činnosť a programy či in-
formovať o problémoch. Nič nemôže byť tak ďaleko od pravdy – v mediál-
nom priestore 21. storočia, „ak tlač o nás nepíše, znamená to zlý zvuk”, 
a práve v dôsledku izolácie a neznalosti narastajú nepriaznivé stereotypy, 
jednou z zásad sociálnej psychológie je strach pred neznámym.
Prečo pomáhajúce inštitúcie 1. sektora sa nevenujú propagačným 
činnostiam spojeným s imidž ? Veľmi často platí pretrvávajúce presvedče-
nie, že nie sú potrebné. Dobrý obraz v tlači a image môže byť spontánnou 
konzekvenciou normálnej, viac alebo menej účinnej, ale dobrej práce, 
a nie PR-ového hokus-pokus. Ďalšou uvádzanou príčinou je „nedosta-
tok možností”: deficit finančných a ľudských zdrojov, nedostatok alebo 
neznalosť osvedčených postupov v tejto oblasti, nedostatok skúseností 
pracovníkov, neznalosť špecifík pôsobenia médií, nedostatok prístupu 
k nástrojom ako sú školenia, publikácie, materiály. Ale „nie je diabol taký 
strašný ako ho maľujú”, a väčšinu uvedených bariér je možné prekonať. 
Vzťahy s verejnosťou (PR) sú veľmi dobrou investíciou, zvlášť v neistých 
časoch, a ak sa metodicky postupuje takmer vždy výhody mnohokrát 
znásobia vklad. Ak je pre inštitúciu dôležitý imidž, môže tým len získať, 
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a zanechanie starostlivosti o dobré meno sa môže pre inštitúciu a jej za-
mestnancov skončiť s veľkými problémami.

OČAKÁVANIA LOKÁLNYCH KOMUNÍT VOČI INŠTITÚCII

Ako správne to poznamenávaj E. Hope (2004), „rozdiel medzi inštitúcia-
mi verejného prospechu a inými organizáciami dodávajúcimi ľubovoľné 
„hodnoty” na trh, je fakt ich potenciálnej existencie alebo neexistencie 
na trhu. Pokiaľ nedostatok na trhu «iných organizácií dodávajúcich 
ľubovoľné „hodnoty» alebo ich zlyhanie z hľadiska spoločnosti ako celku 
má malý význam, môže bankrot alebo dokonca zlý finančný stav, a zvlášť 
negatívny názor o činnosti inštitúcie verejného úžitku mať ďalekosiahle 
následky pre celú spoločnosť” (Hope, 2004, s. 1).
Jednotky pomoci nezohrávajú, tak ako komerčné, podradnú rolu: vstu-
pujú do oblasti systému verejného prospechu, a teda plnia podstatnú 
rolu v cykle života, sebaurčenia a organizácie spoločnosti. Inštitucionálny 
systém verejného prospechu má garantovať sociálny poriadok, prístup 
ku vzdelaniu, k informáciám, bezpečnosť, blaho obyvateľov. Je to oblasť 
spoločenskej dôvery a zvláštnej zodpovednosti, kde zohrávajú komuniká-
cia, prístupnosť informácií, transparentnosť činností veľkú rolu; také sú 
očakávania spoločnosti.
Vo vedomí sociálnych pracovníkov je pomáhajúca inštitúcia miestom reš-
pektovania profesionality i profesnej realizácie, pomoci, priameho po-
zorovania vlastných úspechov, ale aj sklamania. Úplne inú optiku majú 
obyvatelia. Inštitúcie sociálnej pomoci a podpory, nezávisle na tom, ktorý 
sektor reprezentujú, verejný či štátny, nezávisle na type, v súlade so spo-
ločenskými predstavami nie sú organizáciami orientovanými na zisk (sú 
non-profit, plnia poslanie), avšak majú veľký vplyv na rozvoj a fungovanie 
lokálnych komunít, ako aj ich „prosperity”. Uvedomelí a aktívni občania, 
podľa premís občianskej spoločnosti, očakávajú od systému, že jeho čin-
nosť bude orientovaná nie len na uspokojenie sociálnych potrieb a vy-
rovnávanie deficitov, ale aj na spoluprácu, animáciu, integráciu a podpo-
rovanie sociálnej ekonómie. Public relations prichádzajú v ústrety týmto 
oprávneným očakávaniam. Pretože zahrnuje aj činnosti okolo budovania 
vzťahov a spolupráce s okolím, informovania, propagácie, posilňovania 
totožnosti, zvyšovanie povedomia verejnosti a podpory.
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Lokálne spoločenstvá – občania aj najbližšie okolie pomáhajúcej inštitú-
cie vystupujú v dvojitej roli – ich spoločenská rola spočíva v tom, že sú 
„klientom” (očakávajúcim uspokojenie konkrétnych potrieb) a občanom 
(majúcim právo spolurozhodovať o verejných veciach). V rámci lokálneho 
systému (vládnucich orgánov, verejnej správy, inštitúcií) má obyvateľ veľ-
mi špecifické oprávnenia.
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Prístup k informáciám o vládnej politike, prijatých rozhodnutiach, 
vrátane tých v oblasti sociálnej pomoci.

Prístup k informáciám o demografickej štruktúre a zároveň prob-
lémoch a sociálnych otázkach, rozsah ich výskytu a lokalizácie.
Prístup k informáciám týkajúcich sa stratégií a metód riešenia 
sociálnych problémov obcou, o realizovaných plánoch, a taktiež 
etapách postupu.
Možnosť podieľať sa na prijímaných rozhodnutiach vo vzťahu k lo-
kálne dôležitým problémom (investície, rekonštrukcie, plány).
Možnosť zúčastniť sa diskusie k lokálne dôležitým témam.
Hodnotenie pôsobenia úradov a verejných inštitúcií v lokálnom 
priestore, ktoré majú vplyv na ich fungovanie.
Získanie plných a spoľahlivých informácií o rozsahu pôsobenia 
inštitúcií, ich aktuálnych aktivít, a informácií o prislúchajúcej 
pomoci a právach.
Patričné (čestné, spravodlivé, profesionálne) zaobchádzanie v úra-
doch a inštitúciách.

Tabuľka 2. Práva občana v administratívno-inštitucionálnom systéme
Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Knecht, 2006, s. 44

Naplnenie týchto práv je povinnosťou samospráv a inštitúcií, vrátane 
pomáhajúcich jednotiek. Citujúc profesorku Krystynu Wójcik: „Informo-
vanie komunity, dialóg s ním, transparentná práca verejnej správy, zber 
a využívanie názorov a požiadaviek občanov, rôznych sociálnych skupín je 
povinnosťou štátnych orgánov rôznych úrovní a ich pomocných inštitúcií” 
(Wójcik, 2005, s. 789). Treba dodať, že v prvom rade tieto povinnosti strá-
žia média.
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Z výskumu (Knecht, 2005) vyplýva, že pomáhajúce organizácie nie sú je-
diné, ktoré zanedbávajú oblasť verejných vzťahov. Tiež ostatné inštitúcie 
robia mnohé chyby v oblasti verejnej komunikácie (Knecht, 2005), k naj-
častejším zanedbaniam patria:

•  Inštitúcie nevedú dialóg s médiami, nezáleží im na kontaktoch 
s novinármi,

•  novinárov vnímajú najmä ako eventuálne ohrozenie,
•  činnosti v oblasti imidž sú prijaté až v dôsledku krízy, kritiky 

zvonku, a teda činnosti v oblasti public relations sú zavádzané 
príliš neskoro,

•  PR sa obmedzuje na „obranu” inštitúcií a jej postupu, rozhodnutí 
či realizovaných činností; nepracuje systematicky: chýba dialóg, 
informovanie, povzbudzovanie občanov k aktivite a participácii,

•  PR a kontakty s médiami sú chaotické, „inštinktívne” bez plánu, 
stratégie, a hlavne bez diagnózy: aká je recepcia inštitúcií 
v médiách a lokálnej spoločnosti,

•  vedenie inštitúcií nepozná stanoviská ani názory občanov,
•  komunikačné aktivity robia osoby nekompetentné: napr. zvlášť 

zhovorčivý sociálny pracovník, ktorý dokáže rôznymi technikami, 
dokonca manipuláciou „zavrieť ústa” pýtajúcich sa novinárov.

PRIORITNÉ POTREBY PR V SOCIÁLNEJ POMOCI

Určenie priorít pôsobenia v oblasti vzťahov s verejnosťou je vždy vec kon-
krétnej inštitúcie a malo by závisieť na jej špecifikách, aktuálnej situácii, 
prostredia, zdrojov. Všeobecne, hladiac z ďalšej perspektívy, je možné 
nájsť spoločné a najcharakteristickejšie potreby pomáhajúcich inštitúcií 
v otázkach budovania identity a sociálnej akceptácie. Zoznam potrieb je 
totožný s prioritami PR vo verejnej správe, na ktoré upozorňujú iní autori 
(Giedrojc, 2004, s. 31).

•  Nutnosť tvorenia kohéznych a dobre fungujúcich informačných 
systémov: v sociálnej pomoci chýbajú overené modely, 
osvedčené postupy, plynulé odovzdávanie informácií verejnej 
mienky a samotnej výmeny informácií medzi jednotkami v rámci 
jednotného systému (napr. výmena informácií a spolupráca 



24

Szyszka  •  Wojciechowski

medzi strediskami sociálnej pomoci a úradmi práce, internetové 
stránky pomáhajúcich inštitúcií).

•  Nutnosť vedenia informačného servisu, zhodného so 
štandardami a najmä internetových strán, servisov umožňujúcich 
získanie potrebných informácií a na stiahnutie príslušných 
komunikatívnych, moderných a vizuálne kohéznych materiálov.

•  Media relations: prevažujú názory, že mnoho pomáhajúcich 
inštitúcií prvého sektora nezvláda kontakty s médiami, nie sú 
dokonca ani pokusy nadviazať tieto vzťahy, uvedomovania rolí, 
serióznosti a účinnosti vedených činností, inštitúcie sa zriedka 
„chvália” tým, čo robia, nehovoriac o regulárnom propagovaní 
činností.

•  Lobbing: inštitúcie sociálnej pomoci zvládli v značne menšom 
stupni ako mimovládne organizácie umenie lobbovania 
u lokálnych lídrov mienky, spoločnosti, inštitucionálneho okolia 
etc.; propagovania vlastných záujmov, významu, prestíže, 
rozpoznania dôležitosti plánovaných opatrení. Lobbing zahrnuje 
tiež otázky partnerstva a spolupráci.

INŠTITÚCIA A JEJ OKOLIE

Vyskytol sa pojem „okolie inštitúcie”. Okolie môže byť „zdrojom nových 
možností v realizácii jej činností, ale aj príčinou mnohých problémov 
a prekážok” (Krzyszkowski, 2010: s. 121). Nižšie uvedená schéma objasňu-
je tento pojem, ukazuje najdôležitejšie, typické ale i potenciálne skupiny 
príjemcov činností, definované v terminológii public relations ako inštitu-
cionálne okolie, priestor pre komunikačné činnosti (Black, 2003).
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Schéma 2. Inštitúcia a jej okolie
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Inštitúcia pomoci je súčasťou širšieho systému. V rôznej miere sme na 
jedných skupinách závislí a s inými spojení. Ťažko si predstaviť akčný plán, 
ktorý by zahŕňal účinný prístup ku všetkým týmto skupinám súčasne, je 
preto nutné – vo fáze diagnózy – identifikovať, ktorý z elementov okolia je 
v súčasnej fáze najdôležitejší: lokálne orgány, novinári či lokálna spoloč-
nosť, a tiež kde komunikácia zlyháva.

VEREJNÁ MIENKA 

Často sa vo vysvetleniach roli kontaktov s médiami uvádzajú slová 
známeho podnikateľa Williama Vanderbildta: „Verejnosť, nech ho trafí 
šľak!”, s vetou: „Verejnosť má právo byť informovaná” – autora modernej 
PR disciplíny a organizátora a majiteľa prvej agentúry PR, Ive Ledbetter 
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Leeho7, ktorý svoju rolu na trhu definoval ako poskytnutie verejnej mien-
ke solídnych, overených a potrebných informácií. Treba však pamätať, že 
termín verejná mienka začal širšie fungovať v dobe francúzskej revolúcie, 
a vďaka Deklarácii ľudských a občianskych práv sa stala ilustráciou jedné-
ho zo základných privilégií t. j. slobody presvedčenia a slobody výpove-
de. Nie bez dôvodne, rovnako počas revolučných udalostí, kedy bol ten 
termín zavedený, bola mienka podrobovaná rôznorodým vplyvom a me-
tódam projektovania a manipulácie, rôznymi spôsobmi (rétorika, eristika, 
satira, argumentácia, sociotechnika) a rôznymi médiami (tlač, pamflety, 
letáky, divadlo a scénické umenie). Táto tendencia – kreovanie verejnej 
mienky mimo iného cez médiá – sa do dnes málo zmenila, a spolu s roz-
vojom masmédií a elektronických médií a “zrýchlením” súčasného sveta 
zaberá stále širšie kruhy a získava stále väčšiu dynamiku.

PARTICIPÁCIA A SPOLUPRÁCA

„Ako spoločnosť sme dezintegrovaní, zatvárame sa v strážených sídlis-
kách, nevieme spolupracovať, nedôverujeme si, nedokážeme definovať 
kolektívne záujmy ani realizovať dlhodobé programy”.
(Jan Szomburg, Preskúmajme naše národné DNA (Zbadajmy nasze na-
rodowe DNA), denník „Rzeczpospolita” 14.05.2008)

Ťažko si predstaviť možnosť účinného pôsobenia v oblasti sociálnej po-
moci bez spoločenskej akceptácie a spolupráce – zaangažovania zo strany 
okolia. V moderne poňatej integrácii sa nejedná len o to, aby ľudia mali 
povedomie sociálnych problémov a možnosti pomoci, ale tiež o vedomie, 
že spolupôsobenie je jednou z podstatných podmienok úspechu činnosti 
a účinného riešenia problémov; pretože spoločenské záujmy a záujmy in-
štitúcií idú ruka v ruke. Aby sa využili dostupné náradia sociálnej pomoci 
je potrebné postupovať spoločne, angažujúc a využívajúc dostupné lokál-
ne verejné zdroje komunity, mimovládnych organizácií, združení, lídrov 
a animátorov, jednotiek samospráv a závodov, firiem a podnikateľov.

7 Podrobne sa vzniku a dejinám PR venuje napr. publikácia I. Žáryho (1997-2014) 
s názvom Vzťahy s verejnosťou (public relations). Bratislava. Dátum poslednej 
revízie: 20. 03. 2013. [online]. [2014-05-19]. Dostupné na <http://www.zary.sk/
virtualna_kniha.html>.
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Spolupráca sa dnes stáva najdôležitejšou výzvou dobrej činnosti a sa-
moorganizácie lokálnych komunít (Knecht, 2006), v ľuďoch je ukrytá ob-
rovská rezerva zdrojov, prostriedkov a možností pôsobenia. Ich rezervy 
sa odhaľujú pri rôznych príležitostiach v podobe formálnych alebo ne-
formálnych skupín a iniciatív. Treba dbať o kontakt s nimi a ich akceptá-
ciu. Dobrým príkladom, ukazujúcim silu a potenciál integrácie môže byť 
funkcionalita a rozmach pôsobenia sociálnych dielní digitalizácie zbierok 
v krajských digitálnych knižniciach, ktoré dávno využívajú voluntarizmus 
seniorov a handicapovaných osôb. Podporu uvedených aktivít evidujeme 
aj rôznych kampaniach prezentovaných v masových médiách: napr. v Poľ-
sku kampaň Ušlachtilý balíček (Szlachetna Paczka ), alebo jedna z najzná-
mejších sociálnych kampaní Celé Slovensko číta deťom8 (má svoju obdobu 
aj u našich poľských susedov Polska Czyta Dzieciom) – tieto akcie by bez 
angažovanosti médií a ľudí nemali tak výrazné efekty.

KONKURENCIA V SOCIÁLNEJ POMOCI

Pomáhajúce inštitúcie nepôsobia teoreticky tak ako organizácie druhé-
ho (a často aj tretieho) sektora, v podmienkach vzájomnej konkurencie, 
kde „dobrý zvuk” a reputácia tvoria elementárnu podmienku existen-
cie. V praxi však jednotky sociálnej pomoci majú tak isto nemenej iných 
dôležitých príčin, aby dbali o image a dobré vzťahy vo verejnej oblasti. 
V roku 2012 roku bolo v Poľsku registrovaných 72 tis. združení a viac ako 
11 tis. nadácií, odhaduje sa, že sa každý rok registruje cca 5 tis. nových 
mimovládnych organizácií (Podstawowe fakty o organizacjach pozarzą-
dowych, 2013), ale len 6% sa venuje hlavne sociálnej pomoci a službám. 
Na Slovensku je situácia podobná – na stránkach Ministerstva vnútra 
(www.ives.sk) je zaregistrovaných 970 nadácií, pričom humanite, charite 
a zdravotne postihnutým sa venuje necelých 16% z nich9. A predsa in-
tegrácia, sociálna pomoc, organizácia lokálnych komunít je prirodzeným 
priestorom ich fungovania, pre 17 percent NGO (Non-Governmental Or-
ganization) sú sociálne služby a sociálna pomoc základom ich činnosti. 

8 Pozri napr. Projekt Celé Slovesnko číta deťom... In: Tasr. Zverejnené 4.11.2013, 
[online]. [2013-12-20]. Dostupné na <http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/
projekt-cele-slovensko-cita-detom/6066-clanok.html˃.

9 Údaje o počtoch zaregistrovaných združení a tzv. verejne prospešných spoločno-
stí (n.o.) nie sú známe.
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Je potrebné upozorniť, že podľa politiky Európskej únie, a zvlášť zásadou 
subsidiarity preberajú organizácie tretieho sektora stále väčšiu časť ve-
rejných úloh. Inštitucionálna forma sociálnej pomoci sa výrazne rozvíja 
a dôjde k ďalšej decentralizácii, pluralizmu a presunu činností a služieb na 
externé inštitúcie. Ak pridáme otázku obmedzených financií: programov 
a fondov, o ktoré sa treba uchádzať, vynára sa obraz systému ako väčši-
novo založeného na konkurencii, v ktorom pomáhajú verejné inštitúcie, 
NGO a subjekty sociálnej ekonómie nie len spolupracujú, ale vzájomne si 
konkurujú v snahách získať finančné prostriedky, prístupe k zdrojom, ob-
lasti pôsobenia, a často aj beneficientov. Je možné predpokladať, že táto 
tendencia sa bude prehlbovať. V podmienkach súťaže „podpory reputá-
cie”, a teda schopnosť prezentácie a propagácie činnosti spôsobom pokiaľ 
možno atraktívnym a presvedčivým, získava zvláštny význam. Dodajme, 
že mimovládne organizácie pôsobiace v rámci sociálnej pomoci a integrá-
cie – v rozhodnej väčšine –sa dobre vyrovnávajú s médiami, propagáciou 
a imidžom.

EFEKTIVITA INŠTITÚCIE

Z hľadiska nie klienta, ale bežného občana, pracujúceho, platiaceho dane, 
čítajúceho noviny, ktorý je aktívny v živote miestnej komunity, sa kritéria 
hodnotenia efektivity verejnej inštitúcie vo veľkej miere líšia od kritérií 
prijatých v oblasti sociálnej pomoci.
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Ak je pre vedúce kádre účinnosť organizácie spojená hlavne s efektmi: 
dobre vedenými programami, kvalitný zákaznícky servis, správnym po-
dávaním správ a dokumentácie, realizáciou zákonných povinností a mie-
rou realizácie stanovených cieľov z perspektívy imidžu a dobrých vzťa-
hov s verejnosťou bude efektivita znamenať okrem toho výstup smerom 
k očakávaniam bežného občana, a teda problémy sústredené okolo infor-
mácií, dobrej povesti, komunikácie a imidžu. Oba pohľady spojuje vízia 
spoločných cieľov – to jest sociálnej integrácie a dobrej spolupráce inšti-
túcií s okolím. 

CIEĽ ČINNOSTI – IMIDŽ OTVORENEJ INŠTITÚCIE

Nič neškodí spoločenskej percepcii inštitúcií verejného prospechu viac 
ako dojem uzavretia alebo nedostupnosti. „Cudzích” organizácií sa ľudia – 
v súlade so zákonitosťami popísanými v sociálnej psychológii – boja a vy-
hýbajú sa im. Oddeľovanie sa pomáhajúcich inštitúcií, ktoré dnes pozoru-
jeme, sa týka nie len médií a novinárov, ale často tiež miestnych komunít, 
vrátane zamestnávateľov a zástupcov podnikateľov, ktorí by samozrejme 
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mohli pomocné činnosti podporovať. Podstatou sociálnej pomoci je in-
klúzia a posilňovanie participácie, podobné heslá a činnosti by mali napo-
máhať tvoreniu pozitívnej atmosféry obklopujúcej inštitúciu. Vracajúc sa 
k téze v titule, zjednodušene povedané, je treba sa otvárať, nie uzatvárať.
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Odpoveď na otázku v úvode, či propagácia a public relations sú inštitú-
ciám sociálnej pomoci prospešné, nevzbudzuje pochybnosti. Aktivitami 
zameranými na budovanie imidžu a dobrých kontaktov s novinármi a ve-
rejnou mienkou je možné len získať. Otázkou ale je, či pomáhajúci sektor 
disponuje finančnými prostriedkami na pripravovanie a realizáciu straté-
gií, objednávanie logotypov, vytvorenie komunikačných systémov, etc.? 
Ľahko je odpovedať, s vylúčením najväčších organizácií – nie. Akým spô-
sobom teda viesť účinné činnosti týkajúce sa image? Domácky, amatér-
sky, „hospodárskymi metódami (svojpomocou)”? A ako dobre „predať“ 
málo mediálnu, občas rutinnú činnosť? Ako v každom prípade, tak aj tu 
musí rozhodovať zlatý stred a zdravý rozum. Kvapka ničí skalu – rozváž-
me silu konzekvencie: nebude tu miesto na spektakulárne, v prestížnych 
agentúrach objednávané stratégie a programy či brandbook10, ktoré pri-
pravujú známe osobnosti – celebrity úžitkového umenia. Sústreďme sa na 

10 popisuje spoločnosť ako funkčný celok (ciele firmy, firemná politika, história fir-
my a postavenie na trhu), na rozdiel od grafického manuálu (súbor pravidiel pre 
správne používanie a implementovanie znaky a vizuálneho stvárnenia designu 
firmy).
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začiatok na také veci ako trvalé vzťahy s lokálnymi médiami, dobre pripra-
vené a pravidelne zasielané materiály, komunikatívnej internetovej strán-
ke, a to nie len s so súborom aktuálnych informácií, ale aj materiálmi, 
ktoré zaujmú príjemcov či leták „na mieru” pre beneficientov projektu. 
Sústreďme sa na informačnú tabuľu s aktuálnymi materiálmi a postave-
ním kancelárskeho nábytku podľa etikety.
Mailing, pripravenosť na odborné kontakty s novinármi, vizuálna komu-
nikácia, organizácia eventu, príležitostná korešpondencia, či dobré foto-
grafie na internetovej strane, to sú najbežnejšie metódy budovania public 
relations (vzťahov s verejnosťou). V podstate sú to činnosti s nízkymi ná-
kladmi, avšak ak sú zavedené a dôsledne vykonávané – sú mimoriadne 
účinné.
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DRUHÁ KAPITOLA:  
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PUBLIC RELATIONS

DEFINÍCIE PUBLIC RELATIONS

Je ťažké uchopiť tak širokú a interdisciplinárnu problematiku do jedno-
liateho rámca; public relations zahrňujú riadenie, komunikáciu, filozofiu, 
ekonómiu a taktiež značnú časť sociológie a psychológie, v podstate kom-
binujúc vedu s praxou a umením. Public relations je vnímané a uplatňo-
vané rôznymi spôsobmi: o. i. ako oddelenie kontaktu s médiami, doplnok 
reklamy a propagácie, alebo ako strategický proces predstavujúci pre fir-
mu základ pôsobenia na trhu. Zároveň ako uvádza Žáry: „...popri termíne 
„public relations” sa v anglosaských krajinách používajú aj termíny firem-
ná / podniková komunikácia (corporate communications), komunikácia 
(communications), verejné záležitosti (public affairs) a reklama / public 
relations (advertising / public relations). Vyskytujú sa aj pomenovania 
firemné vzťahy (corporate relations) a verejná informácia (public infor-
mation)” (Žáry, 1997-2013).
Existuje viac ako dve tisíc definícií public relations, čo neznamená, že sa 
stretávame s tak veľkým počtom škôl či metodológií. Nie je náhoda, že 
sa tento pojem (napriek pokusom) nedočkal jediného všeobecne pri-
jatého prekladu do slovenčiny, hoci najbližšie k zavedeniu boli termíny 
ako „verejné relácie”, „relácie vo verejnej sfére”, „propagácia reputácie”, 
„styk s verejnosťou“, „vzťahy s verejnosťou“, alebo „vzťahy k verejnosti“. 
Aby sme mohli vysvetliť podstatu veci je potrebné uviesť najtypickejšie 
prístupy.
Public relations je:

1.  Plánované a konštantné snahy budovať a rozvíjať vzájomné 
porozumenie a dôveru na základe systematickej analýzy okolia.

2.  Účelné, plánovité a trvalé úsilie, ktoré má za cieľ vytvorenie 
a udržanie vzájomného porozumenia medzi organizáciou 
a ko munitou.

3.  Dôležitá funkcia riadenia, ktorá nadväzuje a udržuje vzájomne 
prospešné vzťahy medzi inštitúciou a pre ňu kľúčovými 
skupinami.
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4.  Aktivity, ktorých cieľom je k presvedčeniu okolia, že inštitúcia 
postupuje v súlade s jeho záujmami, a je preto je spoločensky 
prínosná.

Väčšina definícii kladie dôraz na vytváranie a udržiavanie dobrých vzťa-
hov so široko chápaným okolím, teda komunitami, organizáciami, vlád-
nymi orgánmi. Upriamuje sa pozornosť na individuálne zaobchádzanie 
voči prostrediu a zároveň vzájomné vzťahy: (komunikácia), informovanie: 
odovzdávanie úplných a pravdivých informácií, zameranie sa na súlad 
záujmov.
Klasik tejto témy Sam Black definuje túto oblasť naozaj PR-isticky, teda 
výstižne, presne a prístupne, kde podľa neho Public relations je umením 
a vedou v dosahovaní harmónie s okolím cestou vzájomného porozume-
nia opierajúceho sa o pravdivé a úplné informácie (Black, 2003). Podľa 
iného klasického chápania je PR riadením komunikácie medzi organizáci-
ou a verejnosťou (J. E. Gruning a T. T. Hunt, 1984) alebo tiež ako propago-
vanie vzájomných kontaktov a dobrej povesti medzi jednotlivcom, firmou 
alebo inštitúciou a inými osobami a konkrétnymi skupinami prijímateľov 
alebo celkovo spoločnosti cestou distribúcie ľahko interpretovaných ma-
teriálov a rozvíjanie priateľskej výmeny názorov (Webster New Internatio-
nal Dictionary, 2014).
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V praxi public relations býva niekedy vnímané za vzťahy s médiami (media 
relations), teda metódy a techniky kontaktov s novinármi. Je to ale zjed-
nodušenie, v skutočnosti je oblasť public relations oveľa širšie spektrum 
aktivít ako sú len kontakty s „tlačou”. Public relations je tiež niekedy chá-
pané ako “utváranie imidžu“, záchrana inštitúcií v krízových situáciách, 
alebo býva stotožňované s marketingovými aktivitami, ako jeden z ná-
strojov podporujúcich reklamu a obchod. I keď, PR môže dočasne podpo-
rovať imidž (inštitúcií), popularitu (politikov, politických strán) či predaj, 
je to cesta „skratkou”, selektívny prístup ale nie je efektívny v dlhodobom 
časovom horizonte.
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HEXAGÓN PR

Veľmi obrazne roly public relations a ich zložitý charakter ilustruje 
„hexagón” (Black, 2003). Každý z bočných polí figúry označuje iný faktor, 
ktorý má vplyv na úlohu a rozsah vzťahov inštitúcií s okolím. Ilustrácia 
poukazuje na symbiózu a zároveň vzájomné doplňovanie sa jednotlivých 
elementov, ale tiež na veľkú (aj keď občas hyperbolizovanú v aspekte tvo-
renia imidž sociálnej pomoci) úlohu médií. Treba zdôrazniť, že média – 
predstavujú dôležitý, ale iba jeden zo skupiny prvkov.
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Public relations v komerčnom chápaní sa sústreďuje na budovanie tr-
valých vzťahov s okolitým prostredím inštitúcií, tak vonkajším (verejná 
mienka, iné subjekty, média), ako aj vnútorným.
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Informovania a propagácie činnosti.

Kontaktov a budovania profesionálnych vzťahov s médiami.

Efektívnej komunikácie vo vnútri tejto inštitúcie.

Budovania vzťahov a harmonickej spolupráce s vonkajším 
prostredím a verejnosťou, kreovania dôvery, popularity 
inštitúcie a zároveň verejného uznania a sympatie.

Tabuľka 3. Aktivity PR
Zdroj: vlastné spracovanie

KOMUNIKÁT A KOMUNIKÁCIA

Komunikácia je transakčným procesom výmeny. Okrem udržiavania kon-
taktov a väzieb, komunikujeme s cieľmi, ktoré sú informačne (poskytova-
nia informácií) mierne persuazívne: zmena mienky, a taktiež presvedče-
nia, kde cieľom je uskutočnenie, zmena alebo zanechanie aktivít (Nęcki, 
1992).
Prax public relations sa vo výraznej miere zakladá na komunikovaní, je ale 
potrebné spresniť a odlíšiť pojem komunikovanie komunikátu od termínu 
komunikácia (Dobek-Ostrowska, 2007). V preklade terminológie na prax 
medziľudských interakcií môžeme predpokladať, že komunikovanie zna-
mená jednosmerné vysielanie správ, napr. vydaním príkazov, alebo zverej-
není: umiestnenie oznamu na informačnej tabuli alebo uloženie letákov 
na stole na chodbe. V tomto rozmere komunikácie vysielateľ neprihliada 
na spätnú väzbu, spätný komunikát. V oblasti public relations samotné 
komunikovanie nie je postačujúce, neposkytuje dostatočnú efektivitu 
(Cenker, 2003, s. 23).
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Komunikácia znamená dvojsmernosť, vzájomné interakcie, starostlivosť 
o spätnú informáciu, evaluáciu komunikácie, čo v dlhodobom horizonte 
posilňuje vzťahový rozmer kontaktov.
Poukazujeme na to, že funkciu komunikátu môže spĺňať každý element, 
a dokonca detail obklopujúcej nás reality, každá aktivita a činnosť môže 
podliehať interpretácii, a jej hranice určuje len ľudská vnímavosť, pozor-
nosť, predstavivosť a komunikačné kompetencie. 

RENOMÉ: IMIDŽ A IDENTITA

Imidž je módnym slovom-kľúčom, motto mnohých školení a kampaní. Ne-
jedná sa pritom len o tendenciu či módu. Image (obraz), identita, identifi-
kácia nie sú len prázdnymi heslami, ale reálne pojmy, úzko spojené s prag-
matiku aktivít, reputáciou, veľkosťou efektivity. Jednoducho sa s týmito 
pojmami treba spriateliť.
Najvyššia forma imidž, a zároveň dôležitým meradlom, ukazovateľom 
efektivity krokov, ktoré realizuje inštitúcia a jej PR, bude reputácia (reno-
mé), pojem niekedy definovaný ako „názor”, ale oveľa dôležitejší a vyš-
šieho statusu. Prakticky možno konštatovať, že na reputácia sa primárne 
skladá z dvoch elementov: imidžu (obrazu) a identity.

Imidž (image) Identita (identity)

ako okolie vníma inštitúciu: verej-
nosť, klienti, médiá, úrady a pod.

ako sa inštitúcia prezentuje; súbor 
elementov, pomocou ktorých okolie 
vníma inštitúciu

Je rozšírený názor, že organizáciám s dobrou reputáciou „sa žije” lepšie, 
sú silnejšie, identifikovateľnejšie, viditeľné v médiách, a ich reprezentanti 
sú častejšie pozývaní do prestížnych grémií. Reputáciu je možné prirovnať 
k snehovej guli, ktorá získava akceleráciu a zväčšuje sa. Zviditeľňujúcim 
sa inštitúciám, je ľahšie získať dodatočné prostriedky na pôsobenie, pre-
stížnu cenu či dôležitý grant. Treba ale pamätať, že reputácia je relatív-
nym pojmom, nikdy nie je daná raz a na vždy, reputácia je dynamickým 
procesom.
Imidž (obraz) z anglického image môže byť definovaný ako „súbor pre-
svedčení, myšlienok a vyjadrení danej osoby o objekte” (Kotler, Lee, 2008, 
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s. 21) alebo ako súbor názorov sústredených okolo inštitúcie a jej aktivít 
(Zemler, 1992). V najjednoduchšom chápaní imidž vyplýva z toho, ako ľu-
dia vnímajú organizáciu a čo si o nej myslia. Imidž sa skladá zo širokého 
spektra faktorov, tak vnútorných ako aj vonkajších, subjektívnych a ob-
jektívnych, spoločensky a historicky podmienených, hlavne takých, na 
ktoré máme vplyv ako aj tých, ktoré sa nachádzajú v oblasti mimo možné 
aktivity. Na problematiku imidžu verejnoprospešných inštitúcií by sme 
však mali – podľa názoru autorov (ibid.)– nazerať v kontexte sociologickej 
koncepcie roly, ako aj súboru zovšeobecnených spoločenských očakáva-
ní. Kompatibilita s očakávaniami, ktoré spoločnosť kladie na organizácie, 
schopnosť organizácie prispôsobiť svoje prostredie novým štandardom, 
ako aj ďalším požiadavkám administratívneho či organizačného charak-
teru, by rozhodne mali tvoriť „kompas” pre budovanie imidžu inštitúcií 
sociálnej pomoci.

IDENTITA ORGANIZÁCIE

(elementy, pomocou ktorých ju ľudia identifikujú)
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Podmienky vonkajšie, historické, spoločenské, stereotypy, činnosti médií

IMIDŽ ORGANIZÁCIE

(to ako ľudia vnímajú inštitúciu, čo si o nej myslia)

Tabuľka 4. Identita a imidž
Zdroj: vlastné spracovanie

Identita je tým súborom faktorov, ktoré odlišujú inštitúciu od iných, pôso-
biacich v rovnakej, alebo podobnej oblasti. Dve inštitúcie môžu realizovať 
podobné alebo totožné ciele, ale odlišujú sa poslaním, spôsobmi pôsobe-
nia, kultúrou organizácie a všetkým tým, čo umožňuje ich identifikáciu. 
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Identita organizácie, je chápaná ako osobnosť, jednotné pravidlá postu-
pu, v inštitúcii prijatý systém hodnôt; identitu okrem iného tvoria: organi-
začná kultúra, správanie pracovníkov a reprezentantov inštitúcie, kvalita 
služieb, miera a kvalita výkonu, efektivita, umiestnenie kancelárií, esteti-
ka vnútorného priestoru. Identita je rozoznateľná už pri prvom kontakte 
s inštitúciou: môže to byť hlas osoby prijímajúcej telefóny, hlas v pozadí 
alebo pohľad na recepciu, a predtým i úprava a estetické riešenie chodby.

PUBLIC RELATIONS AKO FUNKCIA RIADENIA

Aktivity spojené s imidžom sú účinnejšie, ak sú súčasťou integrovaného 
manažmentu organizácie, a nie len izolovaným úsilím hovorcu alebo jed-
nej z buniek (Krzyszkowski, 2010). Public relations komplexne chápané sa 
stáva dôležitou funkciou riadenia, ktorá nadväzuje a udržiava vzájomné 
prínosné vzťahy medzi inštitúciou a strategickými skupinami z jej okolia. 
Takto prezentované PR je najviac efektívne, keďže zahŕňa realizáciu čin-
ností a riešenia problémov na úrovni organizačných jednotiek (oddelenie 
pre komunikáciu), ale na úrovni vedenia, organizačnom, v súlade s pred-
pokladom, idea budovania vzťahov by mala prichádzať z hora. Pokiaľ 
si hodnotu a dôležitosť komunikačných aktivít všíma a propaguje ich aj 
vedenie inštitúcie, je veľká šanca na úspech. V takom prípade môžeme 
hovoriť o „systémovom” súlade starostlivosti o vzťahy s verejnosťou (PR) 
s inými funkciami riadenia inštitúcie (plánovanie, organizovanie, riadenie 
a kontrolovanie), a taktiež konzistentnej komunikácii a identifikácii.
Tomasz Goban-Klas (1997) prezentoval najtypickejšie činnosti PR v oblasti 
úloh. Pre verejné inštitúcie pomoci budú to nasledujúce oblasti:

•  Reputácia, jej ochrana a napráva (starostlivosť o dobrú mienku 
o inštitúcii, najmä o jej efektivite).

•  Informačný servis (informačné aktivity a kampane, propagácia 
činnosti inštitúcie).

•  Finančné otázky (transparentnosť financií, informovanie o využití 
verejných zdrojov, verejné obstarávania a pod.).

•  Vzťahy s lokálnymi komunitami a miestnymi orgánmi (udržiavanie 
kontaktov a zároveň vzťahov s komunitou, verejnými inštitúciami 
a mimovládnymi organizáciami a pod.).

•  Vzťahy s vlastnými zamestnancami (vnútorná komunikácia).
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•  Organizácia propagačných podujatí (návšteva inštitúcií, deň 
otvorených dverí, študijné pobyty, prezentácia tzv. dobrej praxe, 
pikniky a festivaly, organizácia a spoluorganizovanie aktivít, 
súťaží, projektov).

INTERNÉ A EXTERNÉ PUBLIC RELATIONS

Je potrebné si uvedomiť, že úspešnosť pomáhajúcich a humanitárnych 
organizácií, najmä sociálnej práce, environmentálne opatrenia, nasmero-
vaných na integráciu a stimulovanie aktivity, je silno podmienená mien-
kou a náklonnosťou vnútorného a vonkajšieho okolia. Preto tiež činnosti 
v prospech rozvoja vzťahov by mali byť nasmerované buď na celé pro-
stredie inštitúcií alebo na jeho podstatné elementy. Prostredie rozho-
duje o kľúčových záležitostiach: o možnej úrovni podpory, participácie, 
zamestnaní, integrácii. Od imidžu a vzťahov inštitúcie s okolím bude závi-
sieť: koľko a akých partnerov sa podarí priviesť k spolupráci (týka sa napr. 
názorových lídrov (opinion leaders), vedeckých prostredí, expertov), Va-
lente – Pumpuang, 2007), aké aktivity sa podarí zrealizovať (rutinne „dáv-
kodarcovstvo”, alebo činnosti či už inovačné, alebo aktivizujúce) a aké 
dodatočné prostriedky sa podarí získať. V prípade, že inštitúcia vzbudzuje 
dôveru, spoločnosť bude určite viac otvorená jej aktivitám a ponukám. 
Nižšie uvedená tabuľka prezentuje ako je v PR chápané prostredie inštitú-
cie a zároveň aké formy komunikácie sú dominantné na jednotlivých stup-
ňoch. Činnosti týkajúce sa imidžu a komunikácie nasmerované na pra-
covníkov, vedenie, či na dobrovoľníkov, sú charakterizované ako vnútorné 
public relations. Ich cieľom je budovanie lojality, dôvery, pozitívnej klímy 
v práci, motivovanie, povzbudzovanie k iniciovaniu a realizovaniu nových 
aktivít. Spokojný a aktívny pracovník bude zakaždým najlepším hovorcom 
inštitúcie a nič nie je horšie ako, ako kontakt s domotivovaným, či pracov-
ne vyhoretým pracovníkom.
Okolie nie je konzistentné: máme diferencované skupiny klientov, prijí-
mateľov, spolupracovníkov, partnerov. Veľmi významným elementom 
vonkajšieho okolia inštitúcie budú miestne orgány: samospráva, finanč-
ný a meritórny dozor inštitúcií, ale taktiež firmy a podnikatelia, najmä 
v kontexte rozvíjajúcej sa idey Corporate Social Responsibility (CSR, nie-
kedy aj označovane ako, Ustainable Responsible Business či Responsible 
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Business) pričom slovenský ekvivalent je Spoločensky zodpovedné pod-
nikanie (SZP)11.

POMÁHAJÚCA INŠTITÚCIA KOMUNIKÁCIA

VNÚTORNÉ 
PROSTREDIE

• vedenie
• zamestnanci
• dobrovoľníci
• stážisti, praktikanti

• hlavne priama
• neustála: nepretržitý kontakty
• formálna a neformálna
• horizontálna a vertikálna
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• miestna komunita
• lokálne, regionálne MÉDIA
• miestna administrácia
• inštitucionálne prostredie, vrá-

tane mimovládnych organizácií 
(non-governmental organiza-
tion = NGO)

• názoroví vodcovia
• firmy a podnikatelia
• klienti

• frekventovaná
• priama a sprostredkovaná
• vyžaduje si časté zásahy, „ob-

novovanie” starostlivosti o jej 
pozitívny rozmer

• ma významný vplyv na fungov-
anie inštitúcií

VZ
DI

AL
EN

É

• spoločnosť
• masové MÉDIÁ
• ústredná administrácia
• osoby a inštitúcie formujúce 

verejnú mienku, vedecko-výs-
kumné inštitúcie

• politické organizácie

• sporadická
• hlavne nepriama: významná úlo-

ha médií, ktoré sa predovšetkým 
objavujú v krízových situáciách

• je nutné byť dobre pripravený

Tabuľka 5. Okolie inštitúcie
Zdroj: spracované na základe Cenker, 2002

PERIFÉRIA PUBLIC RELATIONS PUBLIC RELATIONS A REKLAMA

Stáva sa, že v praxi je PR vnímané ako snaha zameraná na získanie „bez-
odplatnej tlače” – publicity v médiách, alebo tiež „bezplatnej reklamy”. 
V takom chápaní je možné napr. reklamovať inštitúciu, jej pracovníkov 
či aktivity. Ťažko je nájsť viac mylné tvrdenia, public relations a reklamu 
diferencuje takmer všetko: ciele, metódy, nástroje, štýly komunikácie, ako 
i skupiny prijímateľov.

11 Viď. napr. webovú stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: Spo-
ločenská zodpovednosť. [online]. [2013-10-26]. Dostupné na <http://www.em-
ployment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/˃.
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Reklama podľa jednej z definícii je „persuazívny komunikát, ktorého cie-
ľom je podpora predaja alebo iná forma využívania tovarov alebo služieb, 
podporovanie určitých otázok alebo ideí, či dosiahnutie iného efektu, oča-
kávaného zadávateľom reklamy, vysielaný za poplatok alebo inú formu 
odmeny” (Budzyński, 1999, s. 11-12). S reklamou sa zakaždým spájajú na-
sledujúce elementy:

•  konkrétny produkt (ľubovoľný v rozmedzí zákona, taktiež idea, 
názor, správanie v prípade sociálnej reklamy),

•  možnosť výberu médií, prostriedkov, obsahu a foriem 
komunikátu,

•  nutnosť platby za odvysielanie.
Úplne iné sú predpoklady PR, upresňovaného ako podpora reputácie, 
aktivity ktorá má za cieľ získanie súhlasu, prijatia a porozumenia 
v prostredí, a v ďalšej perspektíve harmonickú koexistenciu. Na rozdiel 
od reklamy, ktorá sa opiera o pobádanie a presviedčanie, posolstvo PR 
(aj keď povoľuje persuáziu) exponuje v komunikácii informačnú vrstvu. 
Okrem toho profesionalita činnosti PR nepripúšťa uverejnenie poloprá-
vd, či agitácie, čo je typickou praxou zadávateľov reklamy. PR okrem toho 
„nenakupuje” prezentáciu v médiách (napr. populárnych článkov spon-
zorovaných pri realizácii projektov Európskej Únie), a poskytuje presné 
a spoľahlivé informácie.
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CHARAKTERISTICKÁ 
VLASTNOSŤ REKLAMA PUBLIC RELATIONS

Využívanie médií Nákup vysielacieho 
času /miesta v médiách: 
napr. sponzorovaný 
článok alebo platený 
inzerát o realizovanom 
projekte.

Získavanie pozornosti 
a záujmu v dôležitých 
otázkach, spolupráca, 
doručovanie informácií.

Kontrola 
komunikátu

Plná kontrola obsahu 
a formy: vyberáme ich 
a plánujeme sami alebo 
v spolupráci s reklam-
nou agentúrou.

Nevýrazná úroveň 
kontroly publikovaných 
materiálov. Nemáme 
dosah na to, ako novinár 
využije dodaný materiál.

Dôveryhod-
nosť z pohľadu 
recipientov

Malá dôveryhodnosť re-
klamných komunikátov.

Vysoká dôveryhodnosť 
a spoločenská akceptá-
cia komunikátov.

Typ cieľových 
recipientov

Úzka skupina cieľových 
recipientov, tzv. target 
group reklamy.

Presne určené a najčas-
tejšie široké skupiny pri-
jímateľov: napr. čitatelia 
lokálnych novín, diváci 
miestnej televízie.

Bod sústredenia 
aktivít

Orientácia na výsledky 
(trh a predaj).

Orientácia na imi-
dž (obraz), postoje 
alebo/a situácie.

Úspešnosť 
v oblastiach 
sociálnej pomoci

Nízka, spojená s níz-
kou dôveryhodnosťou 
komunikátov.

Vysoká, vyplývajúca 
z mienkotvornej úlohy 
médií, vrátanie ich dôve-
ryhodnosti na spoločen-
ské témy.

Tabuľka 6. PR a reklama
Zdroj: spracované na základe Black, 2003, s. 41

PUBLIC RELATIONS, PROPAGÁCIA A PROPAGANDA

Propagácia je najčastejšie chápaná ako utváranie názoru (lat. propaga-
re = rozhlasovať, rozširovať, hlásať, rozmnožovať, verejné oznamovanie, 
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odporúčanie), najčastejšie v oblasti reklamy a vo sfére politiky12. Na ne-
šťastie aj súčasných komunikačných aktivitách (napr. v prospech záchra-
ny imidžu alebo v krízových situáciách), je viac či menej skryto využívaná 
propaganda namiesto propagácie. Ciele propagandistických aktivít sú 
najčastejšie partikulárne a dočasné, a s ich príjemcami (rovnako kanál-
mi a médiami) sa narába ako s objektmi. Netreba dokazovať, že budova-
nie reputácie sa nachádza na opačnom protipóle a využíva skôr postupy 
propagácie13 ako propagandy. Niekedy sú propagandistické techniky 
„kvôli pohodliu” využívané hovorcami či PR pracovníkmi, ktorí chcú ísť 
„skratkou”, menšou námahou dosiahnuť cieľ, alebo sa vyhnúť nepoho-
dlnej diskusii. Občas je jednoduchšie použiť lakonické, polopravdivé pre-
hlásenia pre média, ako sa zapájať do ťažkej konfrontácie a odpovedať 
na nepohodlné otázky novinárov. Treba mať však na pamäti, že dočasné 
a „zlepencové” provizórne metódy utvárania vplyvu neparia do profesio-
nálneho rámca, či efektivity a už vôbec nie etiky PR. Uvádzajúc vyjadrenie 
slávneho Stefana “Kisiel“ Kisielewskieho14 „najlepšou propagandou je ne-
prítomnosť propagandy”.

PUBLIC RELATIONS A ŽURNALISTIKA

Na Slovensku ale i v Poľsku je veľmi populárnou tendenciou zamestnávať 
ako tlačových hovorcov alebo odborníkov na public relations bývalých ale-
bo rekvalifikovaných novinárov. Napriek tomu sa stáva, že odborníci z mé-
dií a na média tieto dve značne rôzne profesie vykonávajú zároveň. Určite 
to nie je dobrá tendencia a ani v ďalšej perspektíve výhodná. Napriek 

12 Propagnda na rozdiel od propagácie je obvykle stotožňovaná s technikami socio- 
a psychomanipulácie, často využívané najmä v politike. Propagandu, podľa so-
ciálneho psychológa S. Moscoviciho (in: Plichtová, 2002: s. 118) odlišuje od iných 
foriem komunikácie (napríklad propagácie) výrazná stereotypizácia, schema-
tizmus, prekrúcanie, využívanie prestíže autora správy alebo použitého média. 
Na rozdiel od propagácie je propaganda konkrétnejšia a neuspokojuje sa s tým, 
že mení signifikáciu správania. Jej cieľom je správanie vytvoriť, alebo posilniť exi-
stujúce vzorce správania. Propaganda vytvára striktne dichotomický svet a jeho 
stereotypné videnie.

13 Propagácia je šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia propagovaného fe-
noménu v všeobecnú známosť (viď. ďalej).

14 Poľský skladateľ, publicista a spisovateľ. Autor baletov, orchestrálnej hudby, 
klavírnych diel, scénickej a filmovej hudby. Ako kritikovi praktík komunistického 
režimu v Poľsku mu čiastočne bola v roku 1968 na tri roky zakázaná činnosť.
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podobným záujmom (informovanie širokej skupiny prijímateľov) funkcie 
žurnalistu a public relations sú úplne iné, a v určitom zmysle diametrál-
ne odlišné. Pracovník PR je podľa najpopulárnejšieho modelu odborník 
na „vyvolávanie záujmu”. Pričom novinár filtruje získavané informácie, vy-
berá zo získaných, malý počet dôležitých a zaujímavých, opravuje, prispô-
sobuje, kontroluje a publikuje, pričom základom jeho práce je získavanie 
tém a materiálov vo vlastnom rozsahu pôsobnosti.
Existuje veľká dichotómia pri špecifikách a výkonoch týchto dvoch profe-
sií. Keď v inštitúcii nastane krízová situácia: nejaká osoba niečo zavinila, 
nastalo nedopatrenie, boli spôsobené problémy s veľkými následkami, 
hovorca alebo vedúci pracovník oddelenia PR má množstvo neodkladnej 
práce – jeho úloha spočíva v tlmočení, vysvetľovaní. Na druhej strane – 
pre novinára takéto okolnosti nie sú krízou, ale výzvou – často najlepšou 
príležitosťou získania výrazného materiálu na „prvú stranu”, titulku. Kríza 
v inštitúcii je oblasťou aktivít a práce pre PR, a zároveň čas najlepšej „ža-
tvy“ pre novinárov.

PROPAGÁCIA AKTIVÍT INŠTITÚCIÍ

Slovo „propagácia“15 môže asociovať v mysli „otrepané” degustácie 
v supermarketoch alebo „výnimočné”, “akciové“ sezónne zľavy na 
cenách. Do určitej miery sú to správne spojenia, ak reklamu spájame 
s motivovaním a persuáziou, tak propagácia, ako element marketingovej 
komunikácie pripúšťa aktivizáciu, aktivitu a dostať sa k prijímateľovi 
prostredníctvom diferencovaných kanálov a zmyslov. 
Propagácia, napriek tomu, že obsahuje ciele, stratégie a tiež kroky prirov-
návané k reklame (cieľová skupina, produkt, média plán a pod.) je poj-
mom oveľa širším, a ako súbor metód a techník je častejšie než reklama 
využívaná non-profit inštitúciami, nadáciami, fondmi, združeniami a tak-
tiež subjektmi verejného sektora. Najrôznejšie formy propagácie zohľad-
ňujú regióny, mestá a dokonca štáty (tzv. regionálny marketing), správu 
na lokálnej a centrálnej úrovni; propagované sú regionálne produkty, ak-
tivity a spoločenské podujatia, ale tiež postoje, hodnoty, presvedčenia, 
idey. Charakteristickým príkladom využívania propagačných a reklamných 

15 V zahraničnej literatúre, napr. v Poľsku sa stretávame aj s termínom „promocja“, 
ktorý vystihuje aktivity popisované v tejto kapitole.
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aktivít v prospech vznešených spoločenských otázok môžu byť sociálne 
kampane, ktoré zohrávajú v súčasnosti už dôležitejšiu úlohu vo verejnom 
priestore (por. www.adsoftheworld.com). 
Propagácia je taktiež – vždy – veľmi dôležitým elementom realizácie 
projektov, vrátane systémových, sociálnych, spoločenských, edukačných 
a pod. Propagačné aktivity budú viacnásobne „zapriahnuté” vo veci zais-
tenia propagácie a budovania pozitívneho imidžu organizácií, je vhodné 
využívať ich v čo najväčšej miere. Spomedzi najtypickejších prostriedkov 
propagácie je možné uviesť:

•  tlač a distribúcia letákov, bulletinov, prospektov, informačných 
a propagačných materiálov (taktiež nekonvenčnými cestami),

•  atraktívna internetová stránka obsahujúca informačný materiál 
a multimédia,

•  publikovanie a rozosielanie informačných materiálov v elektro-
nickej verzii,

•  využitie sociálnych sietí,
•  školenia, informačné stretnutia, návštevy, študijné pobyty, 

ko mu nikáty, 
•  organizácia eventov (napr. prezentácie, výstavy, umiestnenie 

posteru), 
•  prevádzkovanie informačných miest (vrátanie vitríny, infolinky, 

e-mail),
•  iné aktivity, vrátanie nekonvenčných.

Medzi podporujúce aktivity v oblasti sociálnej pomoci je potrebné veno-
vať pozornosť predovšetkým tým metódam, ktoré nie sú priamo založené 
na persuázii: presviedčanie16, ponúkanie, vytváranie nátlaku. Propagačné 
aktivity, by mali byť zamerané na informovanie o realizovaných aktivitách, 
projektoch, inováciách či službách. Jednou z najčastejších aktivít, je prípra-
va a distribúcia bulletinov, letákov alebo informačných prospektov: napr. 
o inštitúcii, jej ponuke, práve realizovanej akcii, v súvislosti s realizovaným 
projektom alebo oslavovaným výročím. Výsledok takýchto propagačných 
aktivít je v danej situácii trvalý (reklama sa obmedzuje na počet kúpených 

16 Niektorí autori (napr. J. Grác, 1985; L. Spálová, 2010) aj „presviedčanie“ chápu 
ako súčasť persuázie resp. jej základ.
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vysielaní). Dobre pripravená propagácia (a v tomto prípade dobre vytvo-
rený leták, ktorý nie len informuje, ale i priťahuje pozornosť a vyvoláva 
záujem) je veľmi efektívnym nástrojom. 

CYKLICKOSŤ AKTIVÍT: OD EVENTU KU KAMPANI

Jedným z podstatných požiadaviek na posilňovanie dobrého imidžu je 
konzekventné opakovanie a konsolidácia pozitívnych posolstiev v skupi-
novej pamäti prijímateľov. Len pravidelné komunikáty (informácie, propa-
gačné aktivity) rytmicky prítomné v čase a priestore sú schopné úspešne 
upevňovať názory a posilňovať predstavy spoločnosti. Odborníci z oblasti 
marketingu vedia, že osamotené udalosti (event, program, podujatie), 
dokonca ani najlepšia reklama nedosiahne očakávané výsledky po jed-
nom odvysielaní. Požadovaný efekt buduje až kampaň, teda cyklus rôzno-
rodých, ale komunikačne prepojených udalostí, ktoré sú rozložené v čase 
a priestore, adresované konkrétnym skupinám prijímateľov, podriade-
ných spoločnému, nadradenému cieľu. Problematiku ilustruje nižšie uve-
dené porovnanie.

TYP 
AKTIVITY PODSTATA ČAS REALIZÁCIE PRÍKLAD
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kt
 a

le
bo

 p
ro
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am

Samostatná aktivita 
realizovaná s kon-
krétnym výrazne 
určeným cieľom 
napr. propagácia 
alebo riešenie prob-
lému. Zaujímavá 
a originálna udalosť, 
sústreďujúca pozor-
nosť, vyvolávajúca 
záujem.

Jednorazovo 
realizované, 
vymedzené v čase 
a priestore.

Konferencia, dni 
otvorených dverí, 
študijné pobyty, 
súťaže pre gymna-
zistov, prehliadka 
reportáží na sociálne 
témy, prehliadka 
filmov na tému 
bezdomovectva.
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In
fo

rm
ác

ia

Obmedzuje sa na 
samostatnú infor-
mačnú aktivitu. 

Krátkodobé akti-
vity, jednorazové 
a jednoúrovňo-
vé. Pôsobenie 
s veľmi výrazným 
cieľom, sústrede-
né okolo jednej 
otázky, veci, 
problematiky.

Plagát, inzerát, 
oznam na informač-
nej tabuli, leták, 
informačný materiál 
v televízii/rozhlase/
tlači, doručenie in-
formácii do schránok 
obyvateľov.

Re
kl

am
a Obmedzené na sa-

mostatný komunikát 
s dominujúcou per-
suazívnou vrstvou.

Kúpený priestor 
v tlači, napr. sponzo-
rovaný článok.
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Cyklus opakovaných 
rôznorodých, ale 
konzistentných a ko-
ordinovaných aktivít, 
nasmerovaných na 
konkrétne skupiny, 
rozdelené v čase 
a priestore, spojené 
spoločným nadrade-
ným cieľom.

Aktivity širšie ako 
samostatný komu-
nikát (reklamný, 
informačný, soci-
álny). Obsahuje 
rozsiahly program, 
podporné aktivity, 
spoločné aktivity 
a spolupráca orga-
nizácií, legislatívna 
podpora.

Kampane public 
relations,

kampane podpory 
imidžu (obrazu),

informačné 
kampane,

sociálne kampane,

reklamné kampane.

Tabuľka 7. Od eventu ku kampani
Zdroj: vlastné spracovanie

Správne pochopené public relations spája, pri zachovaní spoločných cie-
ľov, rôznorodé, ale ucelené, konzistentné aktivity. Spektrum prostriedkov 
je veľmi bohaté, pričom c problematiku môžeme uviesť prehľad dostup-
ných a najužitočnejších nástrojov (por. Flis, 2007: s. 62):

•  média (kontakty s novinármi, pozývanie novinárov a doručovanie 
materiálov, zadeľovanie informácií, poskytovanie rozhovorov, 
organizovanie tlačových konferencií podujatí a aktivít, účasť 
v diskusiách, stretnutiach, rozhlasových a televíznych debatách),

•  propagačné a reklamné materiály: propagačné filmy a reportáže 
týkajúce sa riešených aktivít, letáky, umiestňovanie informácii 
na internetových stránkach, na informačných servisoch a pod.,
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•  kontakty s miestnymi komunitami (obyvateľmi), realizácia 
informačných programov a projektov,

•  kontakty s názorovými vodcami a tiež organizáciami – 
spoločenskými, edukačnými a vedeckými: spolupráca, 
organizácia stretnutí, seminárov, čestné patronáty, udržiavanie 
vzťahov,

•  kontakty s miestnymi úradmi, rozvíjanie dobrých vzťahov 
a relácií s nadriadenými inštitúcií, miestnymi prostrediami 
vplyvu, pozývanie, odkazovanie informácií a pod.,

•  organizácia udalostí: deň otvorených dverí, piknik, študijný 
pobyt,

•  priame kontakty: informačné miesto, infolinka,
•  dobré kontakty so zamestnancami, čiže vnútorné public 

relations.
Nie bez príčiny si prvé miesto vyhradzujú média: tak tlač, rozhlas, televí-
zia, ich internetové verzie, ako aj média výlučne virtuálne prezentujúce 
sa iba na internete. Kontakty s médiami nadobúdajú najrôznejšie formy, 
medzi najtypickejšími je potrebné spomenúť: stretnutia a rozhovory s no-
vinármi napr. v sídle inštitúcie, interview, podieľanie sa na reportážach 
a programoch, a ďalej články a mediálne správy, komunikáty, demento-
vania, tlačové konferencie (viď. kapitola Kontakty s médiami). Napriek 
tomu, že média sú spomínané v katalógoch aktivít PR, neredukuje to úlo-
hu iných spôsobov kontaktov s verejnou mienkou, a to aj v priamej rovine 
(o. i. efektívne fungujúce informačné miesta v inštitúciách, telefonická in-
formačná alebo elektronická schránka – emailová). Treba tiež poukázať na 
možnosti, ktoré vyplývajú z komunikácie s názorovými vodcami. Katalóg 
doplňujú iné v publikácii uvedené nástroje, vrátanie stretnutí, konferen-
cií, dní otvorených dverí, a tiež súťaže, fóra, diskusie, podujatia organizo-
vané vo vlastnej réžii, alebo pri ďalšej spolupráci.
Všeobecne je možné povedať, že aktivity public relations zastupujú dva 
druhy: nezávislých a sprievodných.
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AKTIVITY PR VEDENÉ 
SAMOSTATNE

PR AKO SPREVÁDZAJÚCE 
AKTIVITY

Definícia

iniciované, projektované a re-
alizované priamo v prospech 
propagácie imidžu (obrazu) 
inštitúcie

sprevádzajúce iné realizované 
projekty, udalosti a aktivity 

Príklady

•	 informačná kampaň v lokál-
nom prostredí, napr. Kým je 
sociálny pracovník?

•	 kampaň pre podporu imidžu 
(obrazu) inštitúcie, napr. 
Sme tu na to, aby sme Vám 
pomáhali.

•	objednanie profesionálnej in-
ternetovej stránky inštitúcie

•	 vytvorenie profilu inštitúcie 
na sociálnej sieti

•	utvorenie oddelenia (záložky) 
„materiály pre média” na in-
ternetovej stránke inštitúcie 

•	organizácia súťaže pre žia-
kov stredných škôl na tému 
pomoci iným alebo sociálnej 
problematiky

•	 objednanie propagačných 
filmov v rámci realizovaných 
programov a projektov (napr. 
systémových) o. i. školenia 
a aktivizačné činnosti: Stre-
disko sociálnej starostlivosti, 
Dobrovoľnícke centrum, 
a pod.

•	 iniciovanie vzniku reportáže 
na tému uskutočňujúcich sa 
zmien vo štvrti v rámci im-
plementovaného programu 
revitalizácie

•	mediálna podpora v stredis-
ku realizovaných iniciatív

•	 účasť na mestských/
okresných slávnostiach, 
udelenie čestného patronátu 
na lokálnom podujatí

Tabuľka 8. PR ako samostatné a sprievodné aktivity
Zdroj: vlastné spracovanie

ORGANIZÁCIA ODDELENIA REALIZUJÚCEHO ÚLOHY  
PUBLIC RELATIONS

Aktivity v prospech efektívnych vzťahov s verejnosťou nemôžu byť pova-
žované za bezvýznamný doplnok fungovania inštitúcií. Delegovanie „na-
rýchlo” zaškoleného pracovníka a zverenie mu agendy „kontaktov s mé-
diami”, v podstate chápaných ako odpovedanie na emailové a telefonické 
otázky novinárov, nepovedie k pozitívnej zmene. Na opačnom póle sa 
nachádza PR systémovo implementovaný „z hora” ako dôležitá funkcia 
komplexného riadenia inštitúciou, exponujúca informovanie, kontakty 
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s médiami, propagovanie činnosti oddelenia, správne komunikovanie 
vo vnútri a zároveň spolupráca s prostredím a vonkajšími subjektmi.
Veľké inštitúcie si obvykle môžu dovoliť oddelenie, skupinu alebo kance-
láriu zameranú na sociálnu komunikáciu, tlačovú kanceláriu, kanceláriu 
public relations, kontakty s médiami, vrátane funkcie tlačového hovorcu. 
Menšie – na úväzok, alebo na funkciu tlačového hovorcu. Nezávisle na 
pomenovaní, vo verejných inštitúciách sú najpopulárnejšie nasledujúce 
organizačné riešenia: 

•  Oddelenie vo veci informácií, propagácie, komunikácie atď. 
Termín oddelenie asociuje správnu a organizačnú jednotku 
s dostatočne vysokým rozpočtom, s minimálnym počtom 
pracovníkov 4, s vysokou úrovňou pridelených kompetencií 
a zároveň s radom organizačných povinností. 

•  Organizačná jednotka alebo kancelária public relations 
(informácií, propagácie, komunikácie a pod.) – oveľa jednoduchší 
vzorec: 1-3 zamestnanci, ale s významnými právomocami 
a širokými kompetenciami. Má oveľa väčšie povinnosti ako 
samotný tlačový hovorca, ale nie tak významné ako oddelenie 
PR. V tomto a predchádzajúcom prípade by jeden z pracovníkov 
oddelenia mal plniť funkciu hovorcu.

•  Tlačový hovorca – osoba delegovaná pre kontakty s médiami, 
vystupujúca vo špecifických situáciách, alebo keď „média 
vyzývajú”: otázky, žiadosť o komentár, konflikt, kríza, ale zároveň 
iniciujúca a vedúca kontakty s médiami.

Neexistuje jeden overený a najlepší model fungovania public relations 
v inštitúcii. Postavenie oddelenia bude o. i. záležať od jej veľkosti, zásob 
a možností. Budovanie vzťahov s verejnosťou je činnosťou veľkej dôvery, 
a niekedy nemalých komplikácií, preto optimálnou situáciou je keď PR ob-
sadzuje autonómne miesto v organizačnej štruktúre ako samostatná jed-
notka, nezaťažovaná inými rutinnými povinnosťami. Je zároveň dôležité, 
aby táto bunka sa nachádzala v priamej blízkosti riaditeľstva. Tak v zmysle 
logistickom, ako aj kompetenčnom a meritórnom. Umiestnenie v blízkos-
ti „centra” umožní bezproblémovú komunikáciu, podporí lepšiu prácu 
a efektívnejšiu koordináciu aktivít, môže zaistiť priepustnosť, a najmä vy-
lúčiť prípadných „sprostredkovateľov” pri podávaní informácií, čo najčas-
tejšie vedie k deformácii v komunikáte a spomaľuje jeho tok. Efektivita 
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realizovaných aktivít taktiež vyžaduje priame spojenie so ostatnými široko 
chápanými organizačnými štruktúrami, a zároveň istej autority a kapitálu 
dôvery. Tieto tézy sa týkajú jednotky realizujúcej úlohy public relations 
nezávislé na jej veľkosti a pomenovaní, ako aj funkcii tlačového hovorcu. 
Tato úloha je často obťažná, preto vyžaduje si viac autonómie, dôvery 
a blízkosti riadenia. Nezávislé na riešeniach a štruktúre, pre zaistenie mož-
ne efektívneho pôsobenia, jednotka PR musí byť vybavená konkrétnymi 
kompetenciami a privilégiami.

PREROGATÍVY (PRIVILÉGIÁ) PR ODDELENIA
•	 podstatný vplyv na organizáciu komunikácie v inštitúcii vrátane 

cirkulácie informácií, dokumentov a pod.,
•	 poradenská funkcia vo vzťahu k vedeniu v čase všetkých aktivít 

spojených s komunikáciou a spoluprácou s okolím,
•	 funkcia organizátora, alebo tímu organizujúceho udalosti ako 

stretnutia, slávnosti, podujatia, výročia, eventy,
•	 spolupodieľanie sa na príprave programových dokumentov inšti-

túcie: misie, cieľov, PR stratégií (vrátane komunikačných stratégií),
•	 možnosť realizovať vnútorný audit: ankety, prieskumy medzi za-

mestnancami inštitúcie a klientmi, stránkami.

TLAČOVÝ HOVORCA

Tým, čo konštituuje úlohu tlačového hovorcu je “komunikačná prepoje-
nosť“, t. j. zjednodušenie komunikácie s novinármi a verejnou mienkou. 
V tomto prípade ako je pravidlom, podobne ako i u iných služieb pre ve-
rejnosť (polícia, mestská polícia) všetky otázky zo strany médií by mali 
smerovať na túto funkciu resp. oddelenie. Takýto mechanizmus obstojí 
za predpokladu, že je v službách transparentnosti informácií a dobrej ko-
munikácie, a nepredstavuje – čo sa niekedy stáva – bariéru medzi vede-
ním inštitúcie a novinármi alebo aj verejnou mienkou (Black, 2003, s. 67). 
Zástupcovia médií pritom veľmi často žiadajú o vyjadrenia vedúcich pra-
covníkov, pre ktorých by tiež mala byť rezervovaná účasť na stretnutiach 
či debatách v rozhlase a televízii, ako aj podieľanie sa na interview. V ta-
kýchto prípadoch sa úloha hovorcu redukuje na aranžovanie stretnutí, 
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poradenstvo, prípravu vedúceho alebo riaditeľa pre naplánované poduja-
tie a poskytnutie mu adekvátnych nástrojov.
Postátou práce, tlačového hovorcu by mala byť zodpovednosť za širo-
ko ponímané kontakty s novinármi a celkovo za informácie týkajúce sa 
inštitúcií, ktoré sú médiám podávané (alebo sa do nich preniknú). Ho-
vorca musí byť priebežne informovaný o rozsahu všetkých aktivít a záro-
veň byť k dispozícii vždy, keď si to média vyžadujú. S touto pozíciou sa 
spája povinnosť prípravy a implementácie stratégie alebo programu PR. 
Tlačový hovorca je profesiou na hranici žurnalistiky a public relations, de 
facto súčasné vyžaduje znalosti komplexity práce novinára (ich potreby), 
najdôležitejších komunikačných techník PR, ako aj – samozrejme – 
podstaty a špecifík sociálnej práce.
Zamestnanie adekvátne vzdelanej alebo zaškolenej osoby na tejto po-
zícii je do teraz najčastejšie uprednostňovanou formou rozvíjania vzťa-
hov s verejnosťou v inštitúciách, ktoré pomáhajú. Stáva sa že hovorcovia 
z nutnosti musia plniť svoju úlohu dočasne a ad hoc: keďže ich cieľom je 
nie ani tak nadväzovanie vzťahov či „hádzanie návnady”, ako komunikácia 
s médiami v prípade, ak vznikne taká potreba (návšteva novinára, telefo-
nát z redakcie) a tiež tzv. monitoring médií, zbieranie správ publikovaných 
v lokálnej tlači o činnosti inštitúcií.
Tieto aktivity sú veľmi dôležité a i keď sú v súlade s tézou prezentovanou 
na začiatku kapitoly, nie je ich možné ešte považovať za komplexné public 
relations. Hovorca nie vždy disponuje dostatočnými nástrojmi a zdrojmi. 
V systéme komunikácie a propagácie inštitúcií sociálnej pomoci by hovor-
ca mal zastávať špeciálnu funkciu, o. i. ako koordinátor a „zjednocujúci 
faktor”: zavadzajúci stratégiu, a taktiež zodpovedný za komunikačnú plat-
formu prevádzky organizácie. Nemožno dopustiť situácie, keď by hovorca 
nebol v dostatočnom rozsahu informovaný o činnostiach, nemal vplyv na 
komunikáciu a jej dôležité súčasti ako sú informačné tabule, obsah letá-
kov, korešpondencia pri rôznych príležitostiach, či zoznam adries na ktoré 
sa posielajú priania, želania (napr. novoročné, resp. výročné). Tlačový ho-
vorca pomáhajúcej organizácie by mal byť zároveň i odborníkom v oblasti 
propagácie a komunikácie (aj keď na nižšie uvedenej stránke nedozvieme 
sa viac o hovorcovi, ani pri bežnom hľadaní, chýba ja fotografia).
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Príklad 4: Príklad webovej stránky tlačového odboru (v tomto prípade 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)17.

Funkcia hovorcu alebo vedúceho oddelenia PR si vyžaduje nie len prís-
lušné vzdelanie (napr. špecializácia v študijných programoch žurnalisti-
ka a sociálna komunikácia, riadenie, marketing, odborné štúdium alebo 
postgraduálne/ nadstavbové špecializačné štúdium v oblasti public re-
lations), kontinuálne sebavzdelávanie (kurzy, čítanie odborných kníh), 
ale i špecifické osobnostné predispozície18 Samozrejme nie je to oblasť 

17 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny [online]. [2017-08-24]. Dostupné na 
<http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/>.

18 Kvalitu hovorcov na Slovensku každoročne zhodnocuje ocenenie „Hovorca roka“, 
ktorú realizuje Asociácia hovorocv Slovenska (ASH) s cieľom: „zvyšovať pove-
domie občanov a odbornej verejnosti o profesii hovorcu. Cieľom je vyzdvihnúť 
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rezervovaná pre úzku skupinu „zasvätených” alebo zručných v oblasti 
konštruovania vplyvu a sociomanipulácie, pričom sú veľmi žiadané najmä 
také vlastnosti ako komunikatívnosť, nápaditosť, temperament, bezkon-
fliktnosť, podnikavosť a odvaha. Hovorca samozrejme musí byť zbehlý 
vo verejnom vystupovaní, vrátane vystúpení pred kamerou, ako aj mať 
prirodzenú ľahkosť pri nadväzovaní kontaktov. Rovnako nie je bezvýznam-
ný i zmysel pre orientáciu: schopnosť širokého, hĺbavého a dôkladného 
nazerania na problematiku.

ÚLOHY ODDELENIA PR V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ POMOCI

Na Slovensku sa len pilotné overujú národné štandardy zamestnaní, preto 
popis pracovnej činnosti pre povolanie PR špecialista (konkrétne: 2432 

prácu hovorkýň a hovorcov na Slovensku s dôrazom na ich profesionalitu a snahu 
o transparentnosť pri komunikácii o dianí na Slovensku.“ (in: Štatút ocenenia Ho-
vorca roka 2014. [online]. [2014-12-16]. Dostupné na <http://www.mojhovorca.
sk/statut.html>. V šatúte sa ďalej uvádza: „Hlavné kritérium je profesionalita. 
Pod týmto pojmom je treba vnímať viac daností a schopností. Hovorca roka by 
mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje príkladná/-
-é/-ý: etika, komunikatívnosť, ovládanie témy, ku ktorej sa vyjadruje, presnosť 
v obsahu prejavov, kultivované správanie a vystupovania, zachovávanie etikety 
a protokolu, tón prejavu bez urážlivej, či ponižujúcej intonácie, príjemný vzhľad, 
rétorika, znalosť slovenského jazyka a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.” 
V roku 2013 v kategorii neziskový sektor túto cenu už tretí krát za sebou vyhral 
Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta SR (pozri aj 
Pluska.sk/alm, TASR. 2013. Hovorcovia roka sú známi, anticenu pre Ficovho ho-
vorcu Erika Tomáša radšej zrušili. [online]. [2014-12-06]. Dostupné na <http://
www.pluska.sk/spravy/z-domova/hovorcovia-roka-su-znami-anticenu-ficovho-
-hovorcu-erika-tomasa-radsej-zrusili.html˃). Hoci ho porotcovia takto ocenili, na 
svojom blogu Teodor Pastenák (mimo iného aj prednášajúci na UCM v Trnave) 
uvádza informáciu, že po kritike kvality informácií od uvedeného hovorcu, vedú-
ca Referátu mediálnej komunikácie Magistrátu Hlavného mesta Bratislava Da-
niela Rodinová uviedla, že Ľ. Andrassy nie je hovorcom (bližšie viď. Pasterník, T. 
2013. Telefonovali mi z Magistrátu. [online]. [2014-12-06]. Dostupné na <http://
teodorpasternak.blog.sme.sk/c/327221/Telefonovali-mi-z-Magistratu.html>.).

 V roku 2012 udelila Asociácia hovorcov Slovenska aj anticenu „Malina“, avšak 
v roku 2013, kedy uvedenú anticenu mal podľa správ uverejnených v denníku 
Sme prevziať Ficov hovorca Erik Tomáš za: „metódy jeho práce vo vzťahu k mé-
diám, spojené s nátlakom, zastrašovaním, aroganciou,“ ako uviedol porotca 
a komentátor Hospodárskych novín Arpád Šoltés, bolo udeľovanie tejto anticeny 
zrušené (in: Mikušovič, Koník, 2013). V Sme sa dalej uvádza, že za zrušením anti-
ceny je E. Tomáš, „ktorý s nomináciou nesúhlasil” (ibid).
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– Špecialisti pre styk s verejnosťou), zatiaľ nie je dostupný (pozri http://
www.sustavapovolani.sk a www.esf.gov,sk)19. V Poľsku je situácia podob-
ná – v čase prípravy tejto publikácie pozícia PR pracovník sa ešte nedostala 
do zoznamu povolaní20. Možno aj z týchto dôvodov pozícia pracovníka PR 
nie je jednoznačne vymedzená a takýto pracovníci sú najčastejšie ozna-
čovaní ako tlačoví hovorcovia, experti vo veci informácií, komunikácie, 
inovácií alebo médií. Čo konkrétne spadá do sféry povinností a činností 
hovorcu, tímu alebo oddelenia pre styk s verejnosťou (public relations)? 
Spektrum možných aktivít samozrejme bude závislé na type a špecifikách 
inštitúcie: jej veľkosti, rozpočte, konštrukcii samotného oddelenia PR, jej 
zdrojov: personálnych, finančných a materiálnych, ako aj kontextu a pro-
stredia. Každá aktivita vyžaduje diagnostiku aktuálneho stavu a plány, ale 
tieto možnosti môže obmedziť ľudský faktor. V zozname boli uvedené ak-
tivity, ktoré sú viac alebo menej typické pre oddelenia PR: vo veci infor-
mácií, komunikácie a propagácie, aktivity realizované viac alebo menej 
„rutinne”, vrátane typických úloh tlačových hovorcov (posledné menova-
né sa obmedzujú na kontakty a spoluprácu s médiami). Zoznam obsahuje 
tak činnosti, ktoré je možné vykonať s nízkym vynaložením síl a prostried-
kov, dostupné napr. pre personál okresného strediska sociálnej pomoci, 
ako aj veľkolepé akcie, vyžadujúce si vysoké pracovné nasadenie a úsilie 
celého tímu. Tento výpočet – po vhodnej selekcii či spresneniach – môže 
predstavovať šablónu pre aktivity pripravované v inštitúciách, ako i pre 
stanovenie rozsahu povinností pracovníkov PR oddelenia alebo opisu ich 
pozície.
Činnosti oddelenia realizujúceho úlohy public relations v inštitúcii sociál-
nej pomoci:

•  Nadväzovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami 
(tlač, rozhlas, televízia, internet, občiansky aktivisti a novinári). 

19 Popis však môžeme získať v zdrojoch, ktoré sú mimo oficiálnych stránok mini-
sterstva, napr. www.povolania.sk – „PR špecialista“, kde sa uvádza nasledujúci 
popis pracovnej činnosti: „PR špecialista má na starosti komunikáciu s novinár-
mi, tvorbu tlačových správ, vedenie a podporu jednotlivých projektov, správu 
intranetových stránok. Ďalej pravidelný monitoring médií a ich analýzu. Tiež ko-
munikuje s PR agentúrami, poskytuje konzultácie, pripravuje podklady pre TOP 
manažment. Musí vedieť zvládnuť krízové   situácie a zabezpečiť technické záze-
mie pre poskytovanie informačného servisu.“ (in: Ďuriga, 2013-2014).

20 Overené podľa: Národná SÚSTAVA POVOLANÍ. [online]. [2016-12-06]. Dostup-
né na <http://nsponline.sustavapovolani.sk/kontakt>.
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Príprava a preposlanie materiálov pre média, mediálne vystú-
penia, poskytovanie odpovedí, vysvetlení. Publikácia opráv 
a reakcií. Pozývanie novinárov na organizované akcie. 

•  Tvorba a aktualizácia databázy médií, najmä novinárov zaobe-
rajúcich sa sociálnou problematikou.

•  Monitoring médií. Permanentná analýza lokálnych a regionál-
nych publikácií, zhromažďovanie archivácia materiálov týkajúcich 
sa pôsobenia inštitúcií. 

•  Publikácie informácií v médiách (vrátanie elektronických) 
týkajúcich sa – z pohľadu verejného záujmu – dôležitých aktivít 
inštitúcie, jej úspechov a problémov. Iniciovanie činností 
a informačných alebo propagačných kampaní o práci inštitúcie, 
realizovaných programoch, propagácia výsledkov a úspechov 
rôzneho druhu.

•  Štandardizácia vizuálnej komunikácie: starostlivosť o širšie 
chápanú identitu organizácie (corporate identity) a jej obraz ako 
aj jednotný vizuálny štýl (corporate design). Koordinácia činnosti 
v prospech konsolidovaného charakteru vizuálnej komunikácie 
inštitúcie a jej estetiky. Od vizuálnej komunikácie priestoru 
a interiérov cez korešpondenciu, až k elektronickej komunikácii: 
propagačných a informačných materiálov, šablón a pod. 

•  Iniciovanie a vedenie aktivít vo prospech účinnej vnútornej 
komunikácie v inštitúcii: komunikačný audit, diagnostika 
„úzkeho hrdla” (tzv. bottleneck, ktorý je v určitom ohľade 
limitujúcim a rizikovým prvkom systému a znamená, že proces, 
výroba a pod. sú len tak rýchle, ako rýchla je jeho najpomalšia 
časť), tykajúcich sa rôznych aspektov fungovania organizácie. 
Zhromažďovanie informácii o názoroch, problémoch, potrebách 
a očakávaniach vnútorného prostredia, a ich odovzdanie 
vedeniu.

•  Monitoring činnosti a aktívna účasť na iniciatívach, podujatiach, 
udalostiach a stretnutiach organizovaných v lokálnom priestore 
subjektami, ktoré konštruujú ako bližšie tak i širšie prostredie 
organizácie.
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•  Udržiavanie vzťahov (kontakty, spolupráca, vzájomné 
patronáty, partnerstvá a pod.) s dôležitými inštitúciami (napr. 
školy, vysoké školy a univerzity, organizácie, združenia) a tiež 
s názorovými vodcami. Starostlivosť o partnerstvá inštitúcie: 
spoluorganizovanie, získavanie a udržiavanie patronátov.

•  Organizovanie výnimočných podujatí či udalostí ako sú jubileá, 
dni otvorených dverí, eventy, slávnosti, stretnutia, koncerty, 
súťaže, zbierky a pod. Organizovanie aktivít a tiež sociálnych 
kampaní, súťaží, ankiet a pod. Iniciovanie a organizácia aktivít 
spojených s oblasťami činnosti inštitúcie: zasadnutia a vedecké 
sympóziá, debaty, konzultácie s verejnosťou.

•  Koordinovanie účasti vedenia inštitúcie v debatách, 
stretnutiach, diskusiách realizovaných v lokálnych a podľa 
možnosti i nadlokálnych médiách. Iniciovanie udalostí tohto 
typu.

•  Spracovanie a dohľad nad publikovaním relevantných 
informačných a propagačných materiálov: letákov, brožúr, 
príručiek, prezentácií multimediálnych materiálov, ankiet; 
adekvátne k základnej pôsobnosti inštitúcie alebo realizácii 
projektov (v spolupráci s tímom projektu alebo jeho 
koordinátorom). Distribúcia vyššie uvedeného medzi klientmi, 
miestnou komunitou a jej predstaviteľmi, názorovými vodcami 
a mienkotvornými inštitúciami.

•  Zaistenie alebo/aj objednanie primeranej fotografickej, 
filmovej (alebo/a multimediálnej) dokumentácie pri vhodných 
príležitostiach ako napr. realizácia projektu, aktivít, spoločenských 
podujatí. Zabezpečenie kvality objednávaných (realizovaných 
externými štúdiom) materiálov (propagačné a dokumentačné 
filmy, krátke prestrihy, rozhovory, programy) a zároveň ich 
zverejnenie: na internetovej stránke inštitúcie, na sociálnych 
sieťach: odborných, informačných, regionálnych a pod., a rovnako 
ich poskytnutie na publikovanie lokálnym médiám.

•  Public relations na internete (e-PR, čiže electronic public 
relations). Vedenie informačného servisu: aktualizácia 
internetovej stránky, servis newslettera, interných bulletinov, 
odosielanie príslušných informácií do zodpovedajúcich 
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odborných a informačných servisov (o. i.: nadaciapontis.sk, 
dobrakrajina.sk, nasemesto.sk, slovakaid.sk, mvro.sk, mestské 
servisy a pod.). 

•  Externé hodnotenie komunikácie inštitúcie s okolím: zbieranie 
informácii o imidži, názoroch, silných stránkach, ale taktiež 
identifikácia tzv. „úzkeho hrdla” a problémov medzi klientmi ako 
z blízkeho tak i širšieho okolia. Aktuálne porozumenie verejnej 
mienke.

•  Zaistenie adekvátnej mediálnej starostlivosti realizovaným 
podujatiam: udalostiam, projektom, iniciatívam, stretnutiam. 
Mediálny servis projektov a činností inštitúcie. Informačné 
a propagačné aktivity.

•  Príprava, spracovanie a expedovanie korešpondencie 
k zvláštnym príležitostiam (blahoželania k sviatkom, novému 
roku: tak tradičnej ako aj v elektronickej podobe).

•  Monitorovanie okolia z pohľadu spoločenských, edukačných, 
informačných aktivít a zároveň v rámci toho koordinácia 
spoluúčasti inštitúcie (ako partnera, patróna, spoluorganizátora 
a pod.).

•  Krízové riadenie: reakcia na krízy a problémy, príslušné aktivity 
a komunikovanie s prostriedkami masovej komunikácie. Vedenie 
informačných aktivít: vysvetľovanie cieľov, dôvodov, benefitov 
zmien, legislatívnych podmienok, rozhodnutí a pod.

•  Nábor, získavanie a angažovanie dobrovoľníkov, stážistov 
a praktikantov, tak pre aktivity vytvárajúce imidž ako aj základné 
činnosti inštitúcie.

Vyššie uvedený súpis činností, napriek tomu, že je pomerne rozsiahly, 
nevyčerpáva všetky možnosti a formy práce, pretože v skutočnosti pravé 
PR ide aj nad rámec svojich legislatívnych povinností, zdrojov inštitúcie 
a etický kódex a nepozná rámce a obmedzenia.
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TRETIA KAPITOLA:  
PRAVIDLÁ EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE S OKOLÍM

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY AKTIVÍT PUB-
LIC RELATIONS 

Profesionálny štýl budovania imidžu je vzdialený od pokušenia sociálneho 
inžinierstva (sociotechniky)21 alebo skrytej reklamy (čo v prípade verej-
ných inštitúcii by sa malo tiež odrážať v charaktere spolupráce s média-
mi patriacimi k príslušnej samospráve). Sprievodným mottom koncepcie 
označovanej ako racionálne public relations, adekvátne k jeho úlohe, 
miestu, poslaniu a cieľom bude informácia: objektívne informovanie rôz-
nych prostredí a prijímajúcich skupín na diferencovaných úrovniach (pria-
ma komunikácia ale i mediálna) a tiež rôznorodým spôsobom (Knecht, 
2006). Táto koncepcia predpokladá, že spoľahlivé, presné, a taktiež jed-
noznačné komunikovanie pravdy, je schopné úspešnejšie budovať repu-
táciu inštitúcie, získavať dôveru verejnosti, a v krízových situáciách lepšie 
ako iné metódy čeliť namietajúcim hlasom a výčitkám kritikov.
Treba pamätať, že pôsobenia public relations sú oveľa silnejšie ako rekla-
ma či propagovanie. Toto pravidlo vyplýva predovšetkým z väčšej dôvery-
hodnosti spoľahlivej informácie, ľudia viac dôverujú úprimnosti ako per-
suázii. Pričom informácia prezentovaná prostredníctvom PR nemôže byť 
náhodná, každé komunikačné aktivity sa musia opierať o stratégiu, ciele, 
skupiny prijímateľov a plán činnosti. Na základe toho adekvátne vyberá-
me: metódy, kanály, jazyk, štýl a obsahy komunikácie (Dobek-Ostrowska, 
2007). Aby aktivity boli efektívne, musia byť procesom, ktorý je vedený 
vedome a konzekventne.
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nemôže byť náhodná, každé komunikačné aktivity sa musia opierať o stratégiu, ciele, skupiny 
prijímateľov a plán činnosti. Na základe toho adekvátne vyberáme: metódy, kanály, jazyk, 
štýl a obsahy komunikácie (Dobek-Ostrowska, 2007). Aby aktivity boli efektívne, musia byť 
procesom, ktorý je vedený vedome a konzekventne. 
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21 Sociálne inžinierstvo alebo sociotechnika je spôsob manipulácie ľudí s cieľom 
získať od nich informácie dôverného charakteru, alebo prinútiť ich k vykonaniu 
požadovanej akcie či činnosti (Netolická, 2012).
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Ako vieme aktivity v oblasti sociálnej pomoci si vyžadujú správne pláno-
vanie. Rovnako je samozrejmé, že základom plánovania je diagnostika: 
problémov, deficitov, ale tiež príležitostí a zdrojov. V prípade aktivít public 
relations je situácia úplne totožná. Nezávisle na tom, či inštitucionálne PR 
rozpracujeme do širšej stratégie alebo len ako malý program, podstata 
aktivít bude vyplývať z rozoznania:

•  diagnózy situácie (identity, imidžu, komunikácie a prostredia) 
•  diagnózy možnosti aktivít: prostriedky inštitúcie a tiež špecifiká 

miestnej komunity.
Neexistuje dobre špecifikovaný štandard, ako by mala vyzerať stratégia 
(program) public relations, pričom ale existuje skupina elementov, ktoré 
by metodicky správna stratégia mala obsahovať. Stratégia je programo-
vým dokumentom: akčným plánom, kompasom smerovania, mala by byť 
preto tvorená prostredníctvom konzultácií a dialógov, s cieľom umožne-
nia konsenzu pri jej prijímaní, v opačnom prípade je ťažšie získať na tieto 
činnosti spoluúčasť celého tímu pracovníkov. Stratégia by mala integro-
vať, keďže obsahuje usmernenia pre rôzne tímy a oddelenia, nie len pre 
pracovníka v oblasti PR či tlačového hovorcu.
Plánujúc informačnú kampaň, mali by sme sa zamyslieť nad tým akú úlo-
hu v tejto konkrétnej práci plníme a aký je ciel našej práce. Konkrétne: či 
ako objektívny informátor – máme zámer prezentovať fakty, či napr. ako 
organizátor aktivít – získať účastníkov alebo podporu, a teda podnietiť 
pre konkrétnu aktivitu (účasť, dobrovoľníctvo, participácia), alebo či tiež 
predpokladaným efektom aktivít má byť zmena postojov alebo názorov 
(napr. obyvateľov ku skutočnosti vytvorenia nocľahárni vo štvrti, kde bý-
vajú). Cieľom komunikácie môže byť aj diagnostika: rozpoznanie prevlá-
dajúcich názorov, či presvedčení. V každej z týchto situácií je potrebné 
vybrať inú komunikačnú stratégiu a inú rolu. 
Lokálne spoločenstvá či fungujúce média nikdy netvoria homogénnu sku-
pinu. Ich ciele, očakávania, názory sú odlišné. S cieľom príprav efektívnej 
komunikačnej stratégie je vhodné začať od analýzy auditória. To zahŕňa 
charakteristiky príjemcov s prihliadnutím na dôležité vlastnosti pre štýl 
komunikácie ako sú vekové rozpätie, úroveň vzdelania, finančná situácia, 
bydlisko a pod. Aký je ich emocionálny vzťah k inštitúcii, k problémom, 
ktorým čelíme každý deň? Aký je prístup ku klientom sociálnej pomoci, 
prevláda strach, odpor či súciť? Ďalej, či postoje a názory sú založené 
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na vedomostiach a skúsenostiach, alebo sú konštituované stereotypmi 
a emóciami. Odpovede na tieto a podobné otázky môžu byť veľmi užitoč-
né pre výber aktivít a komunikačných stratégií.
Príprava stratégií je realizovaná adekvátne k špecifikám a inštitucionál-
nym prostriedkom, možnostiam spolupráce, ale zároveň v súlade s najty-
pickejšími pravidlami plánovania. Obvykle sa takéto plány pripravujú na 
obdobie pol až dva roky. Existuje niekoľko vzorcov: pripravených schém 
určujúcich jednotlivé kroky pri aktivitách konštruujúcich stratégie public 
relations. Najpopulárnejšie sú RACE (Marston, J., 1963) a ROSIE (Crifasi, 
S.C., 2000) ROPES (Kelly, K., 1998, 2001) a ich základné predpoklady sú 
uvedené v nižšie prezentovanej tabuľke.

RACE ROSIE ROPES
• Resear-

ch – výskum 
(diagnóza)

• Action – aktivita
• Communication 

– komunikácia
• Evaluation – hod-

notenie efektov 
činnosti 

• Research – výskum 
(diagnóza)

• Objectice – stanove-
nie cieľov

• Strategy – vypraco-
vanie stratégie

• Implementation 
– implementácia

• Evaluation – hodno-
tenie úrovne efektov 
činnosti 

• Research – výskum 
(diagnóza)

• Objectives – čo chce-
me dosiahnuť

• Programy – vypraco-
vanie plánu

• Evaluation – mera-
teľné hodnotenie 
efektov

• Stewardship – udr-
žiavanie existujúcich 
vzťahov

Tabuľka 7. Základné predpoklady plánovania RACE (Marston, J. E., 1963) 
a ROSIE (Crifasi, S. C., 2000) a ROPES (Kelly, K., 1998, 2001).

Zdroj: vlastné spracovanie

V uvedenej tabuľke boli vymenované a v krátkosti komentované najdôle-
žitejšie elementy, ktoré by mali byť súčasťou programu rozvíjania vzťahov 
s verejnosťou (problematiku plánovania PR podrobne rozvíja Jerzy Krzysz-
kowski v citovanej učebnici z roku 2010).
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Príprava dobrej PR stratégie si vyžaduje rozpoznanie toho AKÁ JE SITUÁ-
CIA. Ako okolie vníma našu inštitúciu, akým spôsobom sa inštitúcia pre-
zentuje a komunikuje, ako sa vyvíjajú a formujú vzťahy s blízkym a vzdia-
leným okolím. 
Táto etapa obsahuje monitoring médií, realizáciu komunikačného auditu, 
ideálne i profesionálneho výskumu verejnej mienky: adekvátnej sondá-
že. V prípade ak nemáme takéto možnosti musí postačiť štúdia realizo-
vaná vlastnými prostriedkami primerane situácii a možnostiam: prieskum 
v zredukovanej forme, rozhovory s predstaviteľmi inštitúcií, analýza situ-
ácie, neformálne rozhovory vo vlastnej skupine, anketový zber názorov 
a informácií (anonymne) medzi pracovníkmi a v najbližšom okolí. 
Diagnóza by mala obsahovať nesledujúcu problematiku:
•	 akú „tlač” má inštitúcia?/ aký „mediálny obraz” má inštitúcia? 
•	 ako a na akej úrovni prebieha spolupráca s médiami? 
•	 aká je úroveň povedomia o organizácii?
•	 akým spôsobom môžeme posilniť silné stránky a využiť potenciálne 

príležitosti? 
Diagnóza vo finálnej verzii je správou (napr. vo forme multimediálnej 
prezentácie), ktorú je potrebné prezentovať zamestnancom a riadiacim 
pracovníkom.
Pri realizácii diagnózy a vytvárajúc strategické ciele môže byť užitočné 
využiť nástroj plánovacej matrice SWOT (Silné stránky – Strenghts, slabé 
stránky – Weaknesses, príležitosti – Opportunities, ohrozenia – Threats)
 Je ju možné i rozšíriť a pripraviť odpovede na nasledujúce otázky:
•	 Aká je súčasná situácia, ako sme vnímaní v prostredí?
•	 Čo je silnou stránkou inštitúcie?
•	 Aké sú najslabšie prvky jej imidžu?
•	 Čo je našou príležitosťou? 
•	 Čo tvorí ohrozenie našej inštitúcie?
Ako eliminovať alebo zredukovať slabé stránky a ohrozenia?
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S Pri tvorbe zoznamu cieľov, je potrebné mať na pamäti, že by mali byť to-

tožné s poslaním, úlohou a charakterom inštitúcie a zároveň byť adekvát-
ne k aktuálnej a vďaka realizovanej diagnóze známej situácie. Je potrebné 
odpovedať na otázku: aký je hlavný cieľ a čiastkové ciele stratégie?
Ciele je potrebné kreovať v súlade s koncepciou SMART ((ER) – v jej rozší-
renej verzii), čo v praxi znamená, že formulované ciele by mali mať nasle-
dujúce vlastnosti:
• Simple (jednoduché a konkrétne) – pochopenie by nemalo prestavovať 

problém, cieľ by mal byť jasne a jednoznačne zadefinovaný, bez mož-
nosti voľnej interpretácie,
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• Measurable (merateľné) – ciele by mali byť sformulované tak, aby bolo 
možné zmerať a verifikovať úroveň realizácie cieľa, 

• Attainable (realistické) – ciele by mali byť dosiahnuteľné,
• Relevant (dôležité, podstatné) – čiže také, s ktorým sa realizujúci stotož-

ňuje, cieľ by mal predstavovať určitú hodnotu pre inštitúciu,
• Time-bound (určené v čase) – cieľ by mal mať precízne určený časový 

rozmer, v akom je potrebné ho dosiahnuť.
• Evaluate (hodnotený) – cieľ by mal byť hodnotený,
• Reevaluate (priebežne hodnotený) – cieľ by sa mal dať hodnotiť aj prie-

bežne v jednotlivých etapách realizácie.
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Úvodná diagnóza situácie by mala poukazovať na hlavných adresátov: 
aké sú cieľové skupiny pripravovaných informačných aktivít a činností 
týkajúcich sa imidžu? Túto sféru je možno rozumieť ako metaforu otázky: 
ku komu máme hovoriť?/ ku komu sa chceme prihovárať ?
Diferencovanosť skupiny recipientov si vyžaduje odlišné formy komuniká-
cie: iným jazykom budeme komunikovať s klientmi inštitúcie, iným s oby-
vateľmi (so seniormi alebo mládežou) a ešte iným jazykom „hovoríme” 
s médiami. Pri definovaní recipientov je potrebné také položky ako sú: 
úroveň vzdelania, uznávané hodnoty, autority, spôsoby získavania infor-
mácií, preferované médiá, spôsoby trávenia voľného času a pod.
Najtypickejšími cieľovými skupinami aktivít public relations sú:
•	 miestne komunity, obyvatelia,
•	 média (novinári), 
•	 inštitucionálne subjekty: vládne orgány, administrácia, samospráva, 

podnikateľské subjekty, politické organizácie,
•	 prostredie branži: združenia, nadácie, výbory, organizátori, animátori, 

názoroví vodcovia,
•	 klienti, 
•	 interné skupiny: zamestnanci, stážisti, dobrovoľníci.
Spresnenie skupiny prijímateľov umožní dopracovanie optimálnej straté-
gie a zároveň spôsobov, ako ciele stanovené v tejto stratégii dosiahnuť. 
Každá skupina má konkrétne zvyky, modely a kanály osvojovania si infor-
mácií, diferencujú ich podstatné rozdiely: kompetencie, názory, potreby, 
percepcia, preferované cesty získavania informácií a pod.
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Určenie programu činnosti je inak povedané výber (adekvátne k potre-
bám a možnostiam inštitúcie) prostriedkov – nástrojov public relations, 
vrátane reťazca činností. Túto sféru je metaforicky možné označiť ako: čo 
a ako hovoriť, aby sme boli počúvaní a pochopení.
V tejto časti by mal byť obsiahnutý opis činností realizovaných v pripravo-
vanej kampani public relations.
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Tradičné obsahy programu aktivít sú delené podľa skupiny recipientov, 
napr.:
•	 inštitucionálne okolie, sociálne okolie, mediálne okolie, 
•	 komunikačné aktivity (informačné, logistické) vo vnútri inštitúcie, nas-

merované na zamestnancov.
Obsahy by mali zahŕňať popis konkrétnych už zavedených či iniciovaných 
zmien, napr. implementácia systému komunikácie, zjednotenie loga, vy-
tvorenie databázy médií, vytvorenie servisu a meritórne (vecné) spraco-
vanie internetovej stránky, aktualizácia servisu, vytvorenie vnútorného 
bulletinu (spravodaja) pre pracovníkov, uskutočnenie cyklov verejných vy-
stúpení a autoprezentácií, nadviazanie spolupráce a pod. Pri stanovovaní 
konkrétnych PR aktivít je možné využiť zoznam uvedený na konci prvej 
kapitoly.
Dobrý program by mal akceptovať spolu účastníctvo v rôznorodých dôle-
žitých, inými inštitúciami realizovaných udalostiach (napr. súťaže pre školy 
a škôlky, filmové prehliadky, umelecké súťaže a pod.) a zároveň kreovať 
nové udalosti, ako semináre či konferencie, stretnutia v rámci odboru, roz-
hovory a debaty v médiách, festivaly, sviatky a výročia (napr. Svetový deň 
sociálnej práce (19. marca), Medzinárodný deň detí (1. júna), Medziná-
rodný deň dobrovoľníkov (5. decembra)) a zároveň dostane do povedomia 
verejnosti a pripomenutie takých dátumov v kalendári ako Svetový deň 
utečencov (20. jún), Medzinárodný deň starších osôb (1. októbra), Medzi-
národný deň ľudí bez domova (10. októbra) a pod. Napríklad deň sociálnej 
práce je jednou z dobrých príležitostí propagácie znalostí o tejto profesii 
medzi obyvateľmi danej oblasti. Plán aktivít by mal využívať tieto a podob-
né príležitosti pre spájanie „prijemného s užitočným”.
Aktivity by malo sprevádzať získanie adekvátnej inštitucionálnej podpo-
ry: spoluorganizátorov, čestných patronátov, mediálnych a pod. a zároveň 
i aktivity informačno-propagačné (plagáty, bannery, pozvánky pre médiá, 
aktivita na informačných servisoch a sociálnych sieťach).
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Tento bod ukazuje aké konkrétne činnosti, iniciatívy, zmeny, udalosti, budú 
iniciované a ako budú osadené v čase a priestore. Harmonogram zahrňuje 
otázky cyklickosti aktivít, určuje poradie prác, ich kohéziu, vnútornú logiku 
a tiež vzájomné prepojenia.
Napríklad ak obsahy programu zahrňujú odosielanie príležitostnej koreš-
pondencie, harmonogram by mal stanoviť pri akej príležitosti a kedy bude 
zásielka realizovaná, a ak program zahŕňa aktuálny internetový servis, har-
monogram by mal tiež poukazovať s akou frekvenciou sa bude realizovať 
aktualizácia stránky.
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Harmonogram musí byť prepojený so „životom” obce či okolia, významný-
mi udalosťami pre spoločenstvo a komunitu, kalendár miestnych udalostí 
a podujatí by mal byť dopĺňaný, a podľa možnosti rozvíjaný. Harmono-
gram berie do úvahy účasť na sviatkoch, festivaloch, jubileách, „dňoch mi-
movládnych organizácii”, inauguráciách, otvorení nových objektov a pod. 
Aktívna prítomnosť inštitúcie v udalostiach tohto typu, ako aj rôzne for-
my patronátu a podpory majú veľmi výrazný význam pre efektívnosť PR 
programu, majú priamy vplyv na to ako je vnímaná inštitúcia.

RO
ZP

O
ČE

T

Zahrňuje plánované sumy pre jednotlivé aktivity a zdroje ich financova-
nia. Rozpočet by mal zahŕňať úplné (všetky) náklady spojené s aktivitami, 
pričom musíme mať na zreteli, že v praxi si veľa z nich nevyžaduje doda-
točné náklady, nad tie najbežnejšie, ako prístup k telefónu (tiež mobilné-
mu), audio-video vybavenie a príslušné médiá. Potrebné budú prostriedky 
na modernizáciu a spravovanie internetovej stránky, príprava, tlač 
a distribúcia informačných a propagačných materiálov, korešpondenciu 
vrátane tej príležitostnej, tabule a iné informačné médiá, dovzdelávanie, 
literatúru, tlač. Okrem toho nemôžeme zabudnúť na reprezentačný fond.
Je potrebné vedieť, že prostriedky tohto typu sú obvykle k dispozícii v in-
štitúcii v súvislosti s realizáciou aktivít a projektov. Efektívne PR predovšet-
kým vyžaduje dobrú koordináciu, tímovú spoluprácu, zjednotenie komu-
nikácie a racionalizáciu mnohých prijatých opatrení. 
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V tejto časti projektujeme otázky evaluácie, teda merania efektivity reali-
zovaných aktivít, stanovujeme kritériá hodnotenia efektivity pri dosahova-
ní cieľov a zároveň systému monitoringu kvality.
Na tomto mieste je potrebné nie len zopakovať zadefinované ciele, ale po-
ukázať na niekoľko konkrétnych ukazovateľov, „tvrdých” údajov. Evaluácia 
nie je činnosťou, ktorá by mala jednorazový charakter, je to komplikovaný 
proces, ktorý sa začína už na etape plánovania, umožňujúci monitorovanie 
(skúmanie) úrovne zasiahnutia obsahom recipientov, ich reakcie, a taktiež 
zlepšenie prevádzky, zavedenie zjednodušení a korektúr programu.
Typické evaluačné otázky zahŕňajú nasledovnú problematiku: 
•	 sú aktivity realizované v súlade s harmonogramom? 
•	 dosiahli aktivity predpokladanú zmenu vo vnútri organizácie?
•	 dosiahli aktivity predpokladanú zmenu v okolí organizácie?

Tabuľka 8. Elementy programu public relations
Zdroj: vlastné spracovanie

Ako sme už spomínali, pri implementácii stratégií PR je veľmi dôležitá 
komplexnosť aktivít a zároveň ich akceptovanie a participácia zo stra-
ny pracovníkov inštitúcie. Ani ten najlepší plán nebude úspešný, ak sa 
jeho realizácii bude venovať jediná osoba. Akceptácia zo strany vedenia 
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inštitúcie, porozumenie závažnosti problematiky, zapojenie pracovníkov 
do vypracovaných štandardov, implementácia úspešnej komunikácie sú 
dôležitými podmienkami efektivity realizovaných aktivít.

PRVÝ KROK V OBLASTI PR

Od čoho je potrebné začať a zároveň ako realizovať nízkonákladové aktivi-
ty v prospech budovania vzťahov a pozitívneho imidžu – pri limitovaných 
finančných prostriedkoch a obmedzených zdrojoch? Je niekoľko základ-
ných oblastí pôsobnosti, ktoré pri neveľkých nákladoch (námahe) umož-
nia implementáciu „minimalného plánu” (por. tabuľku č. 11).
Najdôležitejšou funkciou PR pomáhajúcich organizácií (podobne ako 
v iných inštitúciách verejnej služby) je racionalizácia komunikácie a infor-
movanie. Taký model PR môžeme nazvať informačnou komunikáciou, ob-
sahujúcou prípravu ako aj realizáciu aktivít a informačných programov na 
rôznych úrovniach: o. i. v médiách a sociálnom prostredí.
Povinnosť informovania nie je len deziderátum (požiadavkou) PR, je to 
tiež nutnosť vyplývajúca z špecifického charakteru inštitúcie, plneného 
spoločenského poslania, vysokého statusu a silného vplyvu na kvalitu fun-
govania lokálnych spoločenstiev. Táto povinnosť zároveň vyplýva z prístu-
pu k verejným a prostriedkom Európskej únie a tiež nutnosti fungovania 
v partnerstvách, sociálnej animácii a tvorenia sietí spolupráci.
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PRÍPRAVA ZÁ-
KLADNÉHO 

KOMUNIKÁTU

• krátky, obsažný, prístupný opis (cca. 5-6 viet), obsa-
hujúcich názov inštitúcie, jej logo a zároveň základ-
né informácie o oblasti pôsobnosti; 

• základný komunikát je univerzálna vizitka, ktorá je 
často využívaná v rôznych materiáloch.

KOMPLETIZÁ-
CIA PRÍKLADOV 
EFEKTÍVNEHO 
PÔSOBENIA

• niekoľko konkrétnych úspechov, informácií a úda-
jov o tom, čo sa podarilo zrealizovať;

• zoznam osvedčených postupov, príklady, čísla, zo-
stavené a pripravené tak, aby boli „hotové na pou-
žitie”; táto zostava bude užitočná o. i. pri propagácii 
a kontaktoch s médiami.

VÝBER VHOD-
NÝCH FOTOGRAFIÍ 

O PÔSOBNOSTI 
A AKTVITÁCH 

INŠTITÚCIE

• fotografie by mali by pretriedené, tematicky zo-
radené (v albumoch) a pripravené na použitie: 
odoslania, vytlačenia, umiestnenia na interne-
tovej stránke alebo v brožúrke. Vďaka fotogra-
fiám bude posolstvo sugestívnejšie, atraktívne 
a vierohodnejšie.

• niekedy je potrebné zariadiť fotografovanie inšti-
túcie: pokúsiť sa o fotografie vrelé, pozitívne, plné 
akcií a pozitívnej energie. Za účelom pohodlné-
ho sprístupnenia fotografií na internete médiám 
a spolupracovníkom je možné využiť bezplatnú ga-
lériu Picasa (http://picasa.google.sk)

LETÁK, BROŽÚRA 
ALEBO KATALÓG 
O PÔSOBNOSTI 
A AKTIVITÁCH 

INŠTITÚCIE

• materiál s univerzálnymi možnosťami využitia, kto-
rý plastickým a obrazným spôsobom „rozpráva” 
o aktivitách a pôsobení inštitúcie, prezentuje jej 
výsledky a úspechy. 

• je dôležité, aby materiál nebol priveľmi zatienený 
textom, sústredil sa viac na fotografie a grafiku: 
nehovoril o celej histórii inštitúcie, ale o súčas-
ných a aktuálnych aktivitách – jednoduchým, zro-
zumiteľným a univerzálnym spôsobom. Kľúčovým 
prvkom propagačného materiálu je tiež grafický di-
zajn: mal by byť jednoduchý, kompaktný, originálny 
a estetický.

„CELKOVÁ ESTETI-
KA” ORGANIZÁCIE

• vykonať analýzu ako sa inštitúcia graficky prezentu-
je: tak v rámci internej ako aj externej komunikácie, 
aké sú silné a aké slabé stránky jej obrazu (na tento 
účel je možné je vypracovať analýzu SWOT).
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ANALÝZA PROB-
LÉMOV KTORÉ 
SA VYSKYTUJÚ 
V INŠTITÚCII

• predovšetkým je potrebné skúmať morálku za-
mestnancov, ich prístup a motiváciu (realizovať 
rozhovory, prieskum, zorganizovať „schránku na 
nápady”); je dobré načrtnúť organizačnú schému 
inštitúcie, „oprášiť” ciele a poslanie.

INTERNETOVÁ 
STRÁNKA

• je to kľúčová rovina informácií a kontaktov, virtuál-
na ale veľmi konkrétna vizitka každej inštitúcie. Je 
nutné, aby stránka obsahovala najdôležitejšie a ak-
tuálne informácie.

MONITORING 
MÉDIÍ

• v najjednoduchšom prevedení to bude zbieranie 
novinových výstrižkov a v audio a video materiálov 
uverejnených v médiách, ktoré sa týkajú inštitúcie. 
Na začiatok môžeme zozbierať doteraz publikované 
a dostupné (napr. na internete alebo v samospráv-
nej tlači) výstrižky a správy.
Tabuľka 9. Prvé kroky PR
Zdroj: Vlastné spracovanie

V dôsledku „informačných procesov”, pravidelných interakcií medzi inšti-
túciou a jej okolím, časom vzniká informačné prepojenie (väzba) – je spre-
vádzané aj ďalšími vzťahmi človeka s inštitúciou, je tiež podmienkou zžitia 
sa s prostredím a harmonizácie spoločnej existencie. Cez informovanie je 
možné ukázať, ako výrazne sa ciele inštitúcie zbližujú s cieľmi obyvateľov, 
obytnej štvrte, obce, vrátane podnikateľov, zamestnávateľov, združení 
a charitatívnych klubov.
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IN
FO

RM
O

VA
N

IE

O
 č

om
?

- o súčasnej práci inštitúcie (rozsah realizovanej pomoci, krité-
riá poskytovania pomoci a pod.);
- o udalostiach, realizovaných aktivitách, prebiehajúcich ini-
ciatívach, projektoch, realizovaných akciách najmä za účelom 
integrácie lokálnych prostredí;
- o úspechoch, problémoch a potrebách, ako i plánoch 
inštitúcie;
- publikovanie štatistických údajov, zápisov a správ, stratégií 
prevencie sociálnych problémov, informácií o ohrozeniach 
a o lokálnych sociálnych problémoch a zároveň zdrojoch miest-
nych komunít.

S 
ak

ým
 

ci
eľ

om
? - zvýšenie povedomia o spoločných cieľoch;

- budovanie pozitívneho obrazu, zvýšenie dôveryhodnosti;
- budovanie sietí spolupráce;
- získavanie spoločenskej dôvery.

Ak
o?

- poctivo, pravdivo, systematicky, komplexne, aktuálne, 
- zaujímavo a adekvátne k potrebám a očakávaniam recipien-
tov: ich percepcie, možnostiam a záujmom.

Ak
ým

i p
ro

st
rie

dk
am

i?

- cez internetovú stránku inštitúcie, stránky partnerov;
- tlačené informačné materiály (bulletin, leták, katalóg), obrazy 
a fotografie;
- vnútorné média: bulletiny, informačné tabule, infolinka, kon-
zultačné stanoviská;
- média: tradičné i internetové, informačné portály, sociálne 
siete, internetové servisy odvetvia, lokálne a regionálne (o. i. 
národné: http://www.socionet.sk/, https://www.slovensko.
sk/sk/agendy/agenda/_socialne-sluzby/, http://www.pomoc-
jedendruhemu.sk, príklad regionálneho webu: http://www.
socialnypresov.sk, alebo i servisy a mestské a samosprávne 
noviny).

Tabuľka 12. Rozsah informovania
Zdroj: vlastné spracovanie

Jedno z dôležitých princípov efektívnej komunikácie tiež vyžaduje, aby 
posolstvo (informácia, komunikát) bolo pripravené a prezentované vo 
forme, ktorá je pre recipienta atraktívna. Takúto úlohu každopádne by 
mala plniť internetová stránka inštitúcie, ako moderné médium, komu-
nikatívne a zároveň umožňujúce jednoduché získavanie komplexných 
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informácií, žiaľ internetové stránky sú práve Achillovou pätou väčšiny in-
štitúcií sociálnej pomoci.

DRUHÝ KROK: KREOVANIE VIZUÁLNEJ IDENTITY INŠTITÚCIE

K jednej zo základných funkcií public relations patrí formovanie identity. 
Keď hovoríme o komplexnom programe, nemôžeme vynechať proble-
matiku identifikácie a sebaprezentácie inštitúcie. Väčšina ľudí sú vizuálne 
typy; obrazy, teda „to, čo vidíme” sú pre nich sugestívnejšie a ľahšie zapa-
mätateľnejšie než informácie prijímané inými zmyslami. Vizuálna identita 
organizácie tvorí prezentáciu dôležitých vlastností jej osobnosti, prostred-
níctvom súboru znakov a identifikátorov. Často hovoríme o sebaprezen-
tácii miesta, je to reprezentácia charakteru a osobnosti prostredníctvom 
grafických a priestorových prvkov, tých najrozoznateľnejších a najľahšie 
vnímateľných.

VÝZNAM A SILA AUTOPREZENTÁCIE

Podľa tézy známeho bádateľa Alberta Mehrabiana (1967), v kontexte ko-
munikácie postojov a emócií dominuje komunikácia neverbálna: verbálny 
obsah, ktorým sú slová, predstavujú sotva 7% celkového obsahu komu-
nikácie. Zostávajúcu časť tvorí spôsob hovorenia (hlasové signály: farba 
a tón hlasu, modulácia, akcentovanie, tempo, iné zvuky) – tvoria 38%, 
pričom najväčšiu úlohu zhráva tzv. reč tela vrátane gestikulácie, mimiky, 
zrakového kontaktu, ako i ich dynamika, úroveň expresivity, sugestívnosť 
a pod. predstavujú až 55%22.

22 Pre úplnosť treba uviesť, že tento výskum sa často považuje za nadinterpreto-
vaný (napr. Vybíral, 2002; Hegstrom, 2009) a jeho zistenia za predčasne gene-
ralizované, najmä pre jeho slabšiu metodologickú stránku. Autor spolu so svo-
jou asistentkou skúmali len malé množstvo probandov – títo hodnotili akými 
prostredkami si iní ľudia získavajú ich sympatie (či tým, čo hovoria, alebo tým, 
akým tónom to povedia, alebo tým ako sa pri tom tvária). Slovná časť komu-
nikácie bola redukovaná na jediné slovo, čím bolo nepriamo spôsobené, že pro-
bandi sa viac spoliehali na neverbálne prejavy. Navyše záverečná rovnica bola 
skombinovaná z dvoch rôznych experimentov – nikdy sa v skutočnosti nerealizo-
valo meranie všetkých troch zložiek komunikácie súčasne (slová, tón, mimika). 
Napriek týmto výhradám je A. Mehrabianova práca významná a v kontexte iných 
zistení (Kandel, et. al., 1991; Ruisel, 2004 a iní) o význame vizuálnych informácií 
ako i prác, ktoré vyjadrujú k jej výsledkom podporné stanovisko (McMahan, 
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Podľa iných výskumov (Dion – Berscheid – Walster, 1972; Wade – DiMa-
ria, 2003), v komunikačných situáciách, štatisticky do siedmych sekúnd od 
prvého kontaktu vzniká emocionálny vzťah recipienta k odosielateľovi, je 
to druh sociálnej percepcie, ktorý je označovaný ako haló efekt (prvý krát 
ho pozoroval a popísal F. L. Wells (1907) a referoval o ňom ako o chybe pri 
výskumoch E. L. Thorndike (1920)), populárne je označovaný ako „prvý 
dojem”. Táto dimenzia je veľmi dôležitá v procese budovania autority 
a obrazu inštitúcie. Prvý dojem môže mať za následok dva druhy efektov, 
ktoré súvisia s našimi očakávaniami – pozitívny efekt, ktorý je známy pod 
názvom efekt Guľatie (alebo efekt Pygmalióna)23 a negatívny tzv. Golemov 
efekt24 (Rosenthal, Jacobson, 1968). Tento typ efektu vypovedá o štatis-
ticky častom pripisovaní rôznych osobnostných vlastností iným na zákla-
de pozitívneho alebo negatívneho prvého dojmu. Prisudzovanie jednej 
významnej pozitívnej alebo negatívnej vlastnosti sa prejavuje v tendencii 

2009; Mandal, 2014) ju považujeme za vhodné na tomto mieste uvádzať, a ko-
nečné rozhodnutie o jeho relevancii ponecháme na čitateľa.

23 Efekt Galatei alebo Efekt Pygmalióna – jeho názov pochádza z gréckej mytológie 
o cyperskom kráľovi Pygmalionovi (a z Ovidiovho príbehu „Metamorfózy“), ktorý 
nebol spokojný so žiadnou z pozemských žien. Vytvoril si preto z mramoru ideál-
nu ženu a zamiloval sa do nej. Požiadal bohyňu Afrodité, aby sochu oživila. Afro-
dité kráľove prosby splnila a tak bola stvorená prekrásna Galatea. Tento námet 
bol mnohokrát umelecky stvárnený napr. v divedelnej hre G. B. Shawa „Pygma-
lion“, či operete „Krásna Galatea“ od F. von Suppého. V psychológii ho spolu 
s efektom Golema prvý krát popísali R. Rosenthal a L. Jacobson (1968) (preto 
sa občas nazýva aj Rozenthalov efekt). Výskumne zistili, že keď boli učitelia psy-
chológom presvedčení o výrazných potenciách rozvoja niektorých žiakov (ktorí 
ale v skutočnosti boli psychológom vybraní úplne náhodne), začali týmto žiakom 
dávať výraznejšie pozitívnu spätnú väzbu, ktorá následne spôsobila i skutočné 
zlepšenie výkonov týchto žiakov. Efekt sa využíva v pedagogike i manažmente. 
Ide o pozitívnu sebanaplňujúcu predpoveď: pozitívne očakávanie prináša po-
zitívne zlepšenia výkonov. Opakom je Golemov efekt.

24 Golemov efekt – názov vychádza z postavy hlineného Golema, ktorého zostrojil 
pražský rabín Jehuda Löw ben Becalel. Golem vyzeral ako monštrum, ľudia 
k nemu preto pristupovali ako ku zlému a nebezpečnému. Bol stvárnený napr. 
vo Fričových filmoch „Cisárov pekár“, „Pekárov cisár“, kde bolo pekne znázor-
né prepojenie prístupu ovládajúceho a jeho očakávaní so správaním Goelma. 
V psychológii je to označenie pre dôsledok negatívneho očakávania. Osoba je 
presvedčená, že druhá osoba z nejakých dôvodov nemôže podať lepší výkon, 
nemá šancu sa zlepšiť – podľa tohoto presvedčenia voči jendoltivcovi aj koná, 
čoho dôsledkom je skutočné zhoršenie výkonu. Popísali a výskumne ho overili R. 
Rosenthal a L. Jacobson (1968). Opakom je Pygmalionov efekt.
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pripisovať iné vlastnosti, nie tie ktoré sú pozorované, ale také, ktoré sú 
v súlade s emocionálnym výrazom prvého dojmu (Hartley, 2006).
Vyššie uvedené efekty a nástrahy popísané v sociálnej psychológii sa ne-
týkajú len interpersonálnej komunikácie. Rovnako typickým je i vnímanie 
a hodnotenie na základe prvého dojmu alebo spozorovaného jedné-
ho detailu pri hodnotení miest, sociálnych skupín ale i inštitúcií. Týmto 
spôsobom obyvateľ, klient alebo novinár si môže „utvoriť” názor o celej 
organizácii, rozsahu jej pôsobenia po jednom krátkom, ale vyčerpávajú-
com a slušnom rozhovore s kompetentným a sympatickým pracovníkom, 
alebo po prečítaní estetickej a informačne vyčerpávajúcej brožúry. Autor 
Jarczyńskeho (2009) uvádza príklad prenosu negatívneho vnemu z de-
tailu na celú inštitúciu: takým príkladom je mimo iných i neporiadok na 
kancelárskom stole pracovníka alebo zlý dojem z dlhodobo neaktualizo-
vanej informačnej tabule/vitríny, plnej zažltnutých materiálov, ktoré sú 
mimovoľne prenášané na iné aspekty fungovania inštitúcie (Jarczyński, 
2009). Na základe krátkej ankety realizovanej medzi novinármi vyplýva, že 
mnohých novinárov počas návštevy v strediskách sociálnej pomoci, upú-
tali pozornosť predovšetkým neriešená estetika priestoru (miesta), ľuďmi 
preplnené čakárne a pracovníci sediaci za kancelárskymi stolmi zasypa-
nými dokumentmi a šanónmi. Takáto perspektíva môže zatieniť pozitívny 
obraz sociálneho pracovníka pôsobiaceho v teréne, posilňujúc negatívne, 
úradnícke stereotypy.

VÝZNAM VIZUÁLNEJ IDENTITY

Správne budovaným, dobrým obrazom inštitúcií sociálnej pomoci, a to 
v širšom nie len vizuálnom rozsahu, sa uskutočňuje veľa zásadných úloh, 
ktoré prezentuje nižšie uvedená schéma.
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Schéma 8. Funkcie imidžu (obrazu) pomáhajúcej inštitúcie 
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Vlastnosti identity musia byť čitateľné: dobrým príkladom je napr. oran-
žová farba koncernu ING alebo – v oblasti sociálnych aktivít – žltá farba 
dominujúca v prejavoch sociálnej kampani Hodina deťom. Veľa pomá-
hajúcich inštitúcií správne buduje svoju identifikáciu založenú na zelenej 
farbe ako farbe nádeje s ukľudňujúcimi účinkami, alebo so zdôraznením 
ekologického aspektu projektu. Podobne dôležité ako farba sú grafické 
odlišovateľe: pre finančnú korporáciu to bude napr. lev, v prípade inšti-
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2010; Fichnová, Wojciechowski, Szabo, 2012) a zároveň pozitívny a rozo-
znateľný štýl.

ELEMENTY IDENTITY A IMIDŽU

Nižšie uvedená tabuľka usporiadava a porovnáva elementy, ktoré majú 
vplyv na identitu a obraz inštitúcie.

VIZUÁLNE PRVKY NEVIZUÁLNE A BEHAVIORÁLNE ELEMENTY

• názov inštitúcie, logo, logotyp,
• heslo inštitúcie, projektu, aktivity 

a jeho grafické vyobrazenie,
• emblémy, typografie (fonty),
• farebnosť inštitúcie (farebná 

schéma),
• kohézia komunikácie,
• fasáda, budova, priestorové rie-

šenie, chodby, estetika priestoru,
• dispozícia kancelárií a služobných 

priestorov, ich vybavenosť,
• vnútorné a vonkajšie označenie 

(napr. tabuľky na dverách) – zna-
ky a usmerňujúce informácie,

• všetky tlačené materiály, tak 
každodenného využitia ako aj 
príležitostné: tlačivá a hlavičko-
vý papier, vizitky pracovníkov, 
obálky, pečiatky, visačky,

• internetová stránka a elektronic-
ká komunikácia, pozadia a päta 
e-mailov, šablóny prezentácií 
elektronických materiálov,

• propagačné materiály: katalógy, 
letáky, informačné brožúrky, 
plagáty.

• štýl oblečenia pracovníkov,
• propagačné filmy a iné multime-

diálne materiály.

• úspechy a neúspechy inštitúcie,
• kompetencia a profesionalita pracovníkov,
• správanie pracovníkov na verbálnej a ne-

verbálnej úrovni,
• osobné kontakty, štýl komunikácie, kultúra 

práce,
• účinnosť inštitúcií, efektivita, dynamika 

pôsobenia, existujúce normy a postupy,
• interpersonálne vzťahy medzi pracovníkmi 

a medzi vedením a zamestnancami,
• rozsah realizovaných aktivít,
• kvalita poskytovaných služieb,
• história inštitúcie a jej podmienky,
• počuté názory, neoficiálne šírené informá-

cie, povesť,
• informácie, názory a vyjadrenia na inter-

netových fórach, na tematických strán-
kach, lokálnych a sociálnych sieťach,

• sociálna podmienenosť okolia, sociálna 
štruktúra obyvateľov, úroveň sociálnej 
integrácie a lokálnej aktivity.

• názoroví vodcovia,
• pôsobenie médií, najmä publikácie 

v regionálnych (regionálna tlač, televízia 
a iné), lokálnych médiách (časopis vydá-
vaný mestom, mestský či vidiecky rozhlas) 
a médiách konkrétneho prostredia (napr. 
inštitucionálny časopis).

Tabuľka 13. Elementy budujúce identitu a obraz inštitúcie
Zdroj: spracované na základe Black, 2003.



76

Szyszka  •  Wojciechowski

Imidž, rovnako ako identita sú budované cez prepojený súbor viacerých 
faktorov, riadených (tých, na ktoré máme vplyv) a neriadených, nachádza-
júcich sa mimo dosah dispozícii (napr. sociálne podmienky, zvláštne ná-
roky alebo atraktivita prostredia). Imidž je subjektívnou kategóriou (ako 
sme vnímaní zvonka, v prostredí) pričom identitu je potrebné chápať ako 
vnútorný súbor postupov a elementov: akým spôsobom sa organizácia 
ale aj jednotlivec identifikuje (vizuálne a behaviorálne), a ako sa prezen-
tuje (Šramová, Fichnová, 2008). Zároveň imidž môže byť označený ako 
silný, inertný alebo slabý pričom identita ako výrazná, neurčitá alebo 
chybná (Zemler, 1992, s. 37). Doplňme, že imidž je pojmom viacúrovňo-
vým a podľa Rozwadowskej rozlišujeme nasledujúce formy (2002):

•  bežný imidž – odzrkadľuje bežné názory na danú firmy;
•  zrkadlový imidž – reprezentuje ako inštitúcia hodnotí samu 

seba, pričom najčastejšie ide o názor vedenia, aj keď hodnotenie 
môžu realizovať aj pracovníci na nižších úrovniach. 

Za isté doplňujúce informácie môžeme považovať nezrovnalosti v názo-
roch, ktoré naznačujú existenciu istých problémov;

•  požadovaný imidž – je imidžom, aký si inštitúcia želá aby 
mala. Tvorí sa na základe poslania organizácie. Zároveň častá 
zidealizovaná predstava ho znemožňuje plne dosiahnuť. Preto 
by mal predstavovať dlhodobý cieľ, ktorý sa niekedy môže 
pohybovať aj v perspektíve 10–15 rokov;

•  optimálny imidž – tento typ nie je potrebné považovať za menej 
hodnotný v porovnaní s požadovaným imidžom. Špecifikovanie 
optimálneho imidžu je dôležité v tom, že stanovuje realizovateľné 
ciele a tak sa stáva zdrojom motivácie pre ďalšie snahy. Vďaka 
čomu predstavuje veľmi dôležitú funkciu na ceste rozvoja 
inštitúcie.

Vizuálna komunikácia v sociálnej pomoci nebude smerovaná k napodob-
ňovaniu globálne rozpoznateľných vzorcov (ako napr. Shell či McDonald’s), 
ale k konzistentnej a modrenej identifikácii, adekvátnej pre charakter or-
ganizácie a realizovaných aktivít. Keby sme mali formulovať základné ná-
vrhy, tieto by poukazovali na: jednoduchosť, prehľadnosť, estetiku a zá-
roveň kohéznosť.
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Stáva sa, že vizuálnu komunikáciu je potrebné vytvoriť od základov: na-
vrhnúť vizualizáciu, objednať webovú stránku, logo, určiť heslo, zvoliť fa-
rebnosť a pod. Niekedy postačí len posilniť alebo skorigovať identitu, vte-
dy bude cieľom „lifting“ – vylepšenie, systematizácia činnosti a zároveň aj 
rozšírenie vizuálnej komunikácie. 
Dobrá autoprezentácia inštitúcie si vyžaduje koordinované aktivity, ve-
dené plánovane a konzekventne. Idea vykonať realizáciu súťaže na nové 
logo medzi pracovníkmi nepatrí medzi tie najšťastnejšie. Podobne ako ob-
jednávka internetovej stránky, vzorov filmov, infografiky u čerstvého ab-
solventa technického alebo humanistického smeru, ale s „vášňou pre po-
čítačovú grafiku”. Prípravou internetovej stránky a vizuálnej komunikácie 
by sa mala zaoberať špecializovaná agentúra alebo grafické štúdio. Ako 
verejná inštitúcia, s obmedzeným, ale pevným rozpočtom aj tak získame 
pomerne vysoké úľavy: v mnohých prípadoch pre grafika alebo dokonca 
renomovanú firmu pripravujúcu internetové stránky je príprava projektov 
a kreovanie pre strediská sociálnej pomoci často prestížnou záležitosťou 
a propagáciu samých seba.
Vizuálna komunikácia by mala byť zjednotená (konzistentná), konzek-
ventne vedená. Uvedené sa týka farieb, umiestnenia v priestore, logoty-
pov, vizitiek i označení miestností. Ak to isté logo na rôznych materiáloch 
(hlavičkový papier, vizitky, informačné tabule) bude mať iné proporcie 
alebo odtiene farieb, nebude tým istým logom, podobne na jednej in-
ternetovej stránke nemôžu byť použité tri rôzne druhy fontov. Dobrá vi-
zuálna komunikácia, najmä vo sfére sociálnej pomoci, by mala vychádzať 
z funkcionalizmu a asketizmu. Jednoduché, otvorené priestory zbavené 
nepotrebných elementov, či zvláštností vždy vyvolávajú pozitívny dojem 
a svetlé farby nie len opticky zväčšujú priestor, ale konotujú transparent-
nosť a otvorenosť.
Nižšie uvedený zoznam poukazuje na najdôležitejšie vizuálne paradigmy 
efektívnej vizuálnej komunikácie (Zemler, 1993, s. 23):

•  jednoduchosť a jednoznačnosť znakov,
•  výstižnosť a adekvátnosť znakov, farebnosť, grafické kompozície 

zohľadňujúce poslanie, cieľ a charakter inštitúcie,
•  funkcionalita: „jednoduchosť použitia”, možnosť adaptácie 

v priestoroch inštitúcie a jej okolia,
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•  originalita, 
•  odlíšenie sa, zahrnutie elementov pútajúcich pozornosť.

Výrazný komunikačný štýl inštitúcie by mal pokrývať všetky aspekty pô-
sobnosti inštitúcie. Implementácia toho programu sa musí začať vo vnútri 
inštitúcie, prvým krokom bude upovedomenie personálu (všetkých pra-
covníkov) o nutnosti uplatňovania jednoliatych vzorov.

TVORENIE IDENTITY – ZAKLADNÉ ELEMENTY IMIDŽU POMAHA-
JÚCEJ ORGANIZÁCII

Poslanie a ciele. Navrhujúc identitu inštitúcií je dobré začať od základov, 
teda od poslania. Poslanie sa skladá z cieľov, hodnôt, miesta a úlohy v sys-
téme sociálnej pomoci, je krátkym vysvetlením, pre aký cieľ existuje orga-
nizácia, ako aj zohráva svoju úlohu v mikro a makro okolí, predovšetkým 
voči jej klientom a zároveň miestnym spoločnostiam. Nápomocná bude 
odpoveď na otázky: či je poslanie inštitúcie písomne zachytené, či sú 
s ním zamestnanci oboznámení, či je k dispozícii vonkajšiemu prostrediu, 
napr. na internetovej stránke.
Každopádne ciele a miesto inštitúcie v systéme pomáhajúcich organizácií 
objasňuje štatút. Nutnosť ich jasnej formulácie má viacero ďalších zdô-
vodnení. Každý spolok a inštitúcia zohrávajú v lokálnom priestore urči-
tú úlohu, napĺňajú isté zovšeobecnené a zobjektivizované potreby, ktoré 
môžu byť individuálne, kolektívne či inštitucionálno-administratívne, kul-
tivujú isté tradície, majú vplyv na skupinové postoje, znalosti a sociálne 
procesy. Práve týmito, zloženými faktormi môžu a mali by inštitúcie kreo-
vať svoju identifikáciu.
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POSLANÍM STRE-
DISKA JE:

POSLANIE:
Inštitúcií poskytujúcich so-

ciálne služby pre ľudí so 
špeciálnymi potrebami

POSLANIE CENTRA SOCIÁL-
NYCH SLUŽIEB:

•  umožniť 
osobám a ro-
dinám zvlád-
nutie ťažkých 
životných 
situácií, ktoré 
nie sú schopné 
prekonať vyu-
žívajúc vlastné 
sily, zdroje 
a schopnosti. 

•  Šanca na dôstojnosť 
a samostatný výber jeho 
štýlu

•  Ciel: vyrovnanie šancí osôb 
s psychickými poruchami 
a mentálnym hendikepom, 
sociálna integrácia, vedenie 
ich k aktívnej účasti v spolo-
čenskom a profesionálnom 
živote a zároveň podpora 
ich rodín.

•  Úloha a koordinátora 
systému sociálnej podpory 
pre osoby a rodiny 
vyžadujúce pomoc pri riešení 
problémov, ktoré nie sú 
schopní sami prekonať, 
využívajúc vlastné schopnos-
ti a sily. 

•  Táto podpora je realizovaná 
pri rešpektovaní dôstojnos-
ti a subjektivitu osôb, pri 
využití ich vlastných zdrojov 
a miestneho prostredia.

Príklad 5: Vybrané poslania inštitúcie sociálnej pomoci
Zdroj: vlastné spracovanie

Je potrebné zvýrazniť a vyexponovať ciele a zároveň poslanie, tieto ele-
menty predurčujú aktivity, spôsoby ich realizácie, tvoria základ identity. 
Je možne vyexponovať je v jednom zvláštnom alebo niekoľkých miestach, 
tak, aby boli jednoznačne čitateľné nie len pre zamestnancov, stážistov 
a dobrovoľníkov, ale aj klientov, návštevníkov, novinárov, či internautov 
(návštevníkov internetu).
Farby inštitúcie. Farby zohrávajú výnimočnú úlohu ako základ systému 
vizuálnej autoprezentácie. Farebnosť má veľmi silný vplyv na percepciu 
a vedomie, tvorí klímu a pomyselnú teplotu. V kontexte aktivít pomáha-
júcich inštitúcií pozitívne asociácie privolávajú svetlé farby (najmä pas-
telové), ktoré priťahujú zrak, tvoria dojem tepla a ľahkosti, a zároveň sa 
premietajú na obraz stabilnej, trvalo udržateľnej inštitúcie (Vysekálová, 
Komárková, 2007). Nie náhodou najpopulárnejšou farbou sociálnej po-
moci je zelená (v všeobecnom názore asociujúca nádej, optimizmus, zme-
nu) a tiež svetlomodrá a najmä populárna v poslednej dobe aj modrá. 
Teplé farby (alebo ich akcenty) asociujú dynamiku, zmenu, aktivitu, pri-
čom horúce farby (ako napr. červená) dokonale napĺňajú svoju úlohu ako 
akcentov v celkovej farebnosti. Je potrebné sa vyhýbať farbám tmavým 
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(smutným, depresívnym), ako aj preveľmi výrazným a agresívnym, a kom-
plementárnym kontrastom (viac: Cenker, 2002, s. 47).
Logo a logotyp. Logo je grafickým znakom reprezentujúcim inštitúciu, pri-
tom logotyp je spojením grafického znaku a názvu alebo skrátenej názvy 
inštitúcie. Logo je znakom prvého kontaktu s výnimočnou úlohou, popri 
farbám je jedným z najdôležitejších elementov vizuálnej komunikácie, na 
úrovni logo a farieb začína sa tvorenie identity inštitúcii. Sila grafického 
znaku je veľmi veľká; znaky identifikujú firmy, výrobky, produkty, a taktiež 
trendy a spoločenské módy. Znak (brand) predstavuje jednu z najväčších 
obchodných hodnôt moderného sveta. 
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Príklad 5: Vybrané loga/logotypy inštitúcií sociálnej pomoci25

25 Centrum sociálnych služieb, Via Vitae. [online]. [2018-09-20]. Dostupné na 
<http://www.cssviavitae.sk/>

 Socialný turizmus.[online]. [2018-09-20]. Dostupné na <http://socialnyturizmus.
sk/>

 Centrum sociálnych služieb Horelica. [online]. [2018-09-20]. Dostupné na < 
http://horelica.dsszsk.sk/>

 Nadácia Memory. [online]. [2018-09-20]. Dostupné na <http://domovvdaky.
info/?section=32>

 Sme iní. [online]. [2017-12-02]. Dostupné na <http://smeini.sk/node/2>
 Ako doma n.o. [online]. [2017-18-02]. Dostupné na <http://akodomano.sk/>
 Jeseň života. [online]. [2017-18-02]. Dostupné na <http://www.jesenzivota.sk/>
 Centrum sociálnych služieb Zátišie. [online]. [2017-18-02]. Dostupné na <ht-

tps://csszatisie.sk/>
 Centrum sociálnych služieb Prameň Dolný Kubín. [online]. [2017-16-02]. Dostup-

né na < https://www.dssdk.sk/> 
 Centrum sociálnych služieb ANIMA. [online]. [2017-18-02]. Dostupné na < 

http://jefremovska.dsszsk.sk/>
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Dobre asociované logo by malo mať niekoľko charakteristických deter-
minánt. Za prvé musí sa jasne vzťahovať k pomáhajúcemu, sociálnemu 
charakteru inštitúcie: táto vlastnosť vynucuje konkrétnu tematiku logo 
(motívu) a zároveň koloristiku, obvykle sústredenú okolo farieb svetlých 
a „optimistických”. Dobré logo by malo byť jednoduché a čitateľné, ľah-
ké na zapamätanie, zároveň nekomplikované/jednoduché. Najčastejšou 
chybou „odvetvia” pomoci je preplnenie znaku obsahmi a motívmi, čím 
sa celkom stáva nečitateľný. Na druhom póle je tendencia k askéze – kedy 
funkciu logo plní geometrizovaný názov alebo skratka (napr. strediska so-
ciálnej pomoci). Dôležitou vlastnosťou je originalita odlišujúca logo v sku-
pine iných znakov, posledným determinantom dobrého grafického znaku 
je „prívetivosť”: logo inštitúcie poskytujúcej pomoc by malo byť prijemné 
pre oko a byť nositeľom náboju pozitívnych emócií. 
Dobre navrhnuté logo by malo byť „všadeprítomné” a tvoriť konštantný 
element všetkých materiálov reprezentujúcich inštitúciu: začínajúc in-
ternetovou stránkou cez hlavičkový papier, informačné tabule, gadgety26 
(ak také objednávame), iné tlačivá, dopravné prostriedky, vizitky. Logo by 
malo byť exponované v priestore inštitúcie: napr. na ústrednom mieste 
chodby, na tabuľkách – menovkách na dverách kancelárií, ale tiež von-
kajšom priestore: pred vchodom alebo na fasáde, na smerových tabulách 
a pod.
Hlavičkový papier. Často ku korešpondencii a estetike listov sa nekladie 
náležitá pozornosť, pričom „hlavičkový papier” je podstatným elemen-
tom, premietajúcim sa na identifikáciu organizácie. Všetka korešponden-
cia odchádzajúca z inštitúcie by mala mali byť tlačená na hlavičkovom 
papieri. Toto pravidlo sa rovnako týka faxov alebo korešpondencie cez 
e-maily – adekvátnej päty adresy. Najdôležitejšími elementmi hlavičko-
vého papiera je exponovanie názvu inštitúcie a loga, prípadne základných 
kontaktných údajov (vrátanie e-mailu a adresy www). „Hlavičkový” mal 
by vynikať jednoduchosťou a prehľadnosťou, bez „presýtenia” textom: 
informáciami či teleadresovými údajmi. Podobne dôležité je zachovanie 
konzistentnej farebnosti a len jedného druhu písma. S cieľom prestížnej 
a zdvorilostnej korešpondencie je potrebné operovať špeciálne na to pri-
pravenými papiermi, alebo hlavičkovým papierom vyššej kvality napr. vyš-
šej úrovne bielosti s hmotnosťou 120 g/m2.

26 gadget je malý užitočný predmet, ktorý uľahčuje každodenné povinnosti
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Populárne v svete biznisu gadgety, na ktorých je umiestnený názov 
a logo, v rámci inštitúcii sociálnej pomoci môžu byť vnímané ako luxus. 
Pričom v rôznych situáciách propagačné materiály ako tašky, aktovky, te-
matické šanóny, nálepky, perá, ceruzky, notesy a kalendáre či USB kľúče 
sú nutnosťou a najčastejšie sú objednávané z rozpočtov napr. publicity 
projektov. Každý z odovzdaných alebo doručených predmetov v svojej 
podstate tvoria reprezentatívnu úlohu, sú vizitkou inštitúcie. Treba pamä-
tať, miesto kvantity, o kvalite a originalite – správne zvolený gadget mal 
by byť potrebný, užitočný a taktiež „tematicky” vzťahujúci sa k špecifikám 
odvetvia.
Vizitky. Je ďalším dôležitým nositeľom informácii v čase priamych kon-
taktov. Vizitka je „kartou”, ktorá reprezentuje zároveň osobu, ako aj inšti-
túciu, žiaľ napriek prevládajúcim dnes zvykom, v oblasti sociálnej pomoci 
vlastnenie a výmena vizitiek nepredstavuje dodržiavane pravidlo. Šetrná 
distribúcia týmto materiálom určite nebude slúžiť obrazu a nadväzovaní 
vzťahov. 
Základne pravidla prikazujú, aby vizitka spájala eleganciu, najvyššiu kvali-
tu materiálu s lakonickosťou formy, v praxi to znamená obmedzenie obsa-
hu výlučné na najviac základne informácie a nevyhnutne kontaktne údaje. 
Príležitostná korešpondencia. Rozhodná väčšina podporných inštitúcií 
vedie aktivity, ktoré v terminológii etikety sú označovane ako príležitostná 
korešpondencia. Najtypickejšími formami sú pohľadnice s blahoželaniami 
využívané pri príležitosti: Sviatkov, Nového roka, jubileum a pod. Pohľad-
nice posielané tak v tradičnej forme (elegantnej), zasielané najmä dôle-
žitejším inštitúciám, ako aj elektronickej (blahoželania alebo e-pohľad-
nica) pre skupinu partnerov a spolupracujúcich inštitúcií. Napriek tomu, 
adresátmi blahoželaní a srdečných prejavov najčastejšie ostáva najbližšie 
okolie: reprezentanti podporných inštitúcií a zároveň teritoriálnych samo-
správnych jednotiek. Pričom zároveň zoznamy adries musia byť obšírnej-
šie; s cieľom budovania dobrých vzťahov s okolím, mali by sme pripísať 
na zoznam tiež novinárov a redakcie, ale tiež určite inštitúcie naplňujúce 
úlohu názorových vodcov, ako aj dôležitejšie mimovládne organizácie.
Vzhľadom na to, že sviatočné pohľadnice nie sú lacné (elegantná príleži-
tostná korešpondencia vyžaduje vyššie štandardy ako obyčajná „rozpočto-
vá”), dobrým doplnkom nákladnej korešpondencie môže byť mailing, čiže 
adekvátne pripravené e-pohľadnice. Jednou zo základných požiadaviek 
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na blahoželania posielané elektronickou cestou je adresovanie na meno 
(treba sa vyhnúť písania zoznamu viacerých adries v okne adresát) a pou-
žívať firemný účet inštitúcie, v žiadnom prípade nie všeobecne dostupné 
poštové servery (napr. Centrum či Zoznam). Ak inštitúcia nemá možnosť 
objednať správnu e-pohľadnicu, je vhodné pripojiť v rámci prílohy (súbor 
JPG alebo PDF) jednoduché, ale dobre zvolené blahoželania. 
Novinári sú tiež radi, ak ich práca je oceňovaná a udržiavanie kontaktu pri-
pomenutie sa v období sviatkov a jubileí je rovnako dôležitou formou vy-
jadrenia uznaniach práci. Ak nemáme možnosť posielania tradičných po-
hľadníc dôležitejším redakciám a novinárom, s ktorými spolupracujeme, 
je nutné sa postarať aspoň o primeranú elektronickú korešpondenciu.
Tak ako sa vyvíja estetický vkus a móda, tak (aj keď pomalšie) sa vyvíja 
aj vizuálna komunikácia. Logo, ako základný determinant vizuálnej au-
toprezentácie, by malo byť raz za čas obnovované, ľahko modifikované. 
Po grafickom znaku by drobným úpravám alebo aj väčším zmenám mali 
byť podrobené aj zvyšné vyššie uvádzané súčasti vizuálnej komunikácie. 
Obvykle kozmetické zásahy sa nerobia častejšie ako každých 8-10 rokov 
a ide skôr o evolúciu ako drastické zmeny. Inak je to v prípade interneto-
vej stránky, ktorá je v súčasnosti jedným s najdôležitejších médií systému. 
Tu snahy o konzistentnú estetiku (formáty materiálov, druh fontu, jeho 
veľkosť, aktuálnosť grafických materiálov) si vyžadujú pravidelnú, aktu-
álnu prácu, a lifting stránky (niekedy zredukovaný na „vyčistenie” preby-
točných elementov zo stránky, ktoré prirodzenie „prirastajú”) mal by byť 
vykonávaný pravidelne.

BUDOVANIE PRIATEĽSKÉHO PRIESTORU A INŠTITUCIONÁLNEJ 
KOMUNIKÁCIE

V inštitúciách, ktoré dbajú o svoj image, sa upriamuje značná pozornosť 
na prvý kontakt s klientom. V uvedenom prípade je recepcia pri vstu-
pe do inštitúcie výnimočným miestom: v tomto priestore musí vládnuť 
čistota, poriadok, elegancia, prihliada sa na vhodný pozdrav, úsmev 
a milé slovo personálu ale aj na príjemnú, nevtieravú vôňu. Klíma a es-
tetika na tomto mieste sú značne dôležité, nakoľko prvý dojem je možno 
získať, len jeden raz. A často práve tento dojem ostáva najdlhšie v pa-
mäti. Takou vizitkou inštitúcie môže byť tiež telefonický rozhovor, ako aj 
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aktovka s dokumentmi jej reprezentanta. Rôzne elementy práce, aktivít, 
organizácia, jej priestor môžu mať významný vplyv na jej vnímanie: vôňa 
na chodbe, kvetináč na parapete, poriadok na kancelárskom stole pracov-
níka, estetika informačných tabuliek, menoviek na dverách sú každopád-
ne komunikátmi a môžu sa závažným spôsobom premietnuť do autopre-
zentácie a image inštitúcie.
Žiaľ, pomáhajúce organizácie v našich podmienkach majú v tejto oblasti 
ešte vedľa nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť. Nejde tu o uniformi-
záciu a prijímanie korporačných štandardov, ale o kohéznosť komunikácie, 
jej estetiku a dobrú atmosféru. Dimenzia obrazu (image) sa týka akýchkoľ-
vek osobných kontaktov predstaviteľov inštitúcie alebo organizácie s jej 
okolím, vrátane neformálnych stretnutí, telefónnych rozhovorov, verej-
ných vystúpení (Krzyszkowski, 2010: s. 142). Úloha dobrej atmosféry ko-
munikácie ako aj estetiky priestoru by nemala byť podceňovaná. Priame 
kontakty v prospech public relations zahŕňajú okrem iného nasledujúce 
otázky a oblasti:

•  telefónne rozhovory,
•  neformálne a formálne stretnutia,
•  školenia,
•  prednášky, stretnutia s významnými osobnosťami, ústne 

prejavy/príhovory,
•  pracovné skupiny (napr. spoločné medziinštitucionálne prípravy 

aktivít),
•  lokálne podujatia,
•  semináre, konferencie, sympóziá, tematické panely, workshopy.

Často podceňujeme aké sú pre vnímanie inštitúcie dôležité: vzhľad kan-
celárie, uloženie kresiel, spôsob prijímania hostí (nie len klientov), ktoré 
sa priamo premietajú do kultúry spolupráce (Stankiewicz, 2006). Nižšie 
uvedený príklad ilustruje ako jednoduchá reorganizácia kancelárie pra-
covníka inštitúcie môže diametrálne ovplyvniť kultúru práce, prijímanie 
hostí a spolupracovníkov. Nikto predsa nie je rád, ak je prijímaný spoza 
pracovného stola, čo asociuje nerovnovážny vzťah nadriadený – podria-
dený, alebo lekár – pacient (Pease, 2007).
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telefonický hovor prijíma na sekretariáte: názov inštitúcie (prípadne mesto) + meno a 
priezvisko + počúvam/prosím (napr. Stredisko sociálnej pomoci v Košiciach, Krištof 
Kováč, počúvam/prosím?) 

 Na vnútorných linkách (oddelenie/pobočka alebo menších jednotkách bez ústredne): 
plný názov jednotky + meno a priezvisko + počúvam/prosím. 

Samozrejme pre zvýšenie úrovne elegancie, formuláciu je možné rozšíriť o privítanie napr. 
Dobrý deň, niekedy pre väčšiu zdvorilosť slovo počúvam/prosím sa nahradzuje frázou: ako 
Vám môžem pomôcť.  
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Dôležitou rovinou organizačnej kultúry sú telefonické rozhovory, a pre-
dovšetkým štandardizácia ústrední a linky prvého kontaktu. V každom 
prípade (čo je žiaľ zvyčajne zanedbané cez podporné jednotky) telefónny 
kontakt (zdvihnutie telefónu) by sa malo začínať od zjednotenej formulá-
cie, pri dodržaní zdvorilého a elegantného tónu:

•  Na telefónnych linkách centrály vo veľkých inštitúciách: plný 
názov inštitúcie (prípadne mesto) + počúvam/prosím (napr. 
Stredisko sociálnej pomoci v Nitre, počúvam/prosím?) 

•  Na všeobecných linkách v menších inštitúciách – bez ústredne 
alebo recepcii, kde sa telefonický hovor prijíma na sekretariáte: 
názov inštitúcie (prípadne mesto) + meno a priezvisko + 
počúvam/prosím (napr. Stredisko sociálnej pomoci v Košiciach, 
Krištof Kováč, počúvam/prosím?)

•  Na vnútorných linkách (oddelenie/pobočka alebo menších 
jednotkách bez ústredne): plný názov jednotky + meno 
a priezvisko + počúvam/prosím.

Samozrejme pre zvýšenie úrovne elegancie, formuláciu je možné rozšíriť 
o privítanie napr. Dobrý deň, niekedy pre väčšiu zdvorilosť slovo počú-
vam/prosím sa nahradzuje frázou: ako Vám môžem pomôcť. 
Učebnice etikety a inštitucionálnej komunikácie – komunikácie v mieste 
práce, rovnako podrobne upravujú pravidlá týkajúce sa prijímania hostí 
a stránok poukazujúc na nasledujúce elementy: 
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•  privítanie, predstavenie sa, 
•  ukázanie miesta na sedenie, pričom by to nemalo byť miesto 

z druhej (horšej) strany kancelárskeho stola,
•  zdvorilý rozhovor, formulácia „ako môžem pomôcť”,
•  konštruktívny rozhovor „na tému” založený na aktívnom po čú- 

 vaní,
•  používanie zrozumiteľného jazyka,
•  riadenie rozhovorom a udržiavanie hlavnej problematiky rozho - 

voru,
•  vľúdny a partnerský, nie „byrokratický” postoj,
•  odovzdanie kompetentných a ucelených informácií, priloženie 

informačného balíčka alebo umožnenie robenia si poznámok,
•  vľúdne rozlúčenie.

Implementácia uvedených a mnohých iných podobných pravidiel je ne-
nákladný a efektívny public relations. Mnohé v tejto časti opisované me-
tódy a nástroje si nevyžadujú dodatočné náklady, ale skôr zmeny doteraz 
existujúcich schém, spôsobov fungovania a uplatnenie nových techník, 
či rozvoj určitých návykov. Ako uvádza Zdzisław Knechta: „špecifiká pub-
lic relations umožňujú realizovať efektívne činnosti na zlepšenie obrazu 
používajúc pritom finančne nenáročné (v niektorých situáciách dokonca 
bezplatné) metódy. Zjednodušujúc – úsmev úradníka a prisunutie kresla 
klientovi/žiadateľovi nič nestojí, a efekty takejto „námahy” sú významné” 
(Knecht, 2006: s. 17). Podobné minimálne náklady si vyžadujú reorganizá-
cia priestoru kancelárií a zasadacích miestností, aby boli komunikatívnej-
šie, výmena tabuliek na dverách, či odstránenie neaktuálnych oznamov 
informácií a iných podobných materiálov z tabúľ a dverí.
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KONTROLNÝ ZOZNAM – IDENTITA INŠTITUCIÍ

Element SVI
(Systém 

Vizuálnej 
Identifikácie)

Otázka Án
o

N
ie

N
ev

ie
m

Lo
go

Má inštitúcia grafický znak (logo alebo logotyp) 
v dvoch verziách – horizontálnej a vertikálnej?
Sú grafické znaky používané konzekventne na 
väčšine tlačených materiálov, so zachovaním jed-
notného rozmiestnenia a farebnosti?
Je logo (logotyp) exponované na dôležitých 
miestach priestoru inštitúcie?

Po
sl

an
ie

 
a 

ci
el

e

Má inštitúcia precizovanú ideu (poslanie) a ciele?
Sú poslanie a ciele známe zamestnancom?
Sú poslanie a ciele exponované v priestore inšti-
túcie a tiež na internetovej stránke?

Fa
rb

y

Má inštitúcia určené a popísané farby?
Sú farby inštitúcie uplatňované konzekventne 
(chodby, kancelárie, informačné materiály, inter-
netová stránka, tabuľky, vizitky a pod.)?

Hl
av

ič
ko

vý
 p

ap
ie

r 
a 

ko
re

šp
on

-d
en

ci
a

Je používaný jednotný vzor hlavičkového papiera 
vo všetkých organizačných súčastiach inštitúcie?
Je v rámci zdvorilostnej a príležitostnej/sviatočnej 
korešpondencie vhodne používaný papier prime-
ranej kvality a estetickej úrovne?
Sú v mailovej korešpondencii využívané v päte 
mailu údaje s kontaktnými údajmi ?
Je zasielaná príležitostná korešpondencia – t. j. 
priania k sviatkom a podobne (tradičnou a e-ma-
ilovou cestou)?
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Pr
ie

st
or

 a
 in

fo
rm

ač
ný

 se
rv

is

Je v inštitúcii sa kladený dôraz na estetiku vnú-
torných priestorov?
Je v inštitúcii sa kladený dôraz na estetiku von-
kajších priestorov?
Nachádzajú sa v inštitúcii informačné tabule situ-
ované na vhodných miestach?
Nachádzajú sa vo vnútornom priestore inštitúcie 
informačné materiály (infografika, schémy, vizua-
lizácie, fotografie)?
Je v priestoroch inštitúcie vyčlenená reprezen-
tačná, moderne vybavená školiaca resp. konfe-
renčná miestnosť, vhodná na stretávanie, ktorá 
môže byť využívaná na stretnutia s novinármi?
Funguje v inštitúcii informačný bod (recepcia) 
s príslušným estetickým vzhľadom?
Dodržiava kontaktná osoba, ktorá prepája hovory 
všetky aspekty štandardov (predstaví sa, uvedie 
názov inštitúcie a formuláciu počúvam/ako Vám 
môžem pomôcť?)?

In
te

rn
et

ov
ý 

se
rv

is

Má inštitúcia adekvátnu a súčasné štandardy spĺ-
ňajúcu: modernú a komunikatívnu internetovú 
stránku?
Je internetová stránka inštitúcie pravidelne 
aktualizovaná?
Je možné na internetovej stránke nájsť najdôle-
žitejšie informácie o inštitúcii, oblastiach jej pô-
sobenia, kritériách udeľovania pomoci, sú na nej 
uvedený zamestnanci a príslušné kontaktné úda-
je a ďalšie relevantné informácie?
Nachádzajú sa na internetovej stránke formulá-
re a vzory tlačív, dokumenty a iné materiály na 
stiahnutie?
Je internetová stránka vizuálne kohézna: sú dodr-
žané priestorové rozdelenia, jednotná farebnosť, 
druh fontu a pod.?
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Vl
as

tn
é 

m
éd

ia
 

a 
gr

af
ic

ké
 m

at
er

iá
ly Sú informačné a propagačné tlačivá (letáky, kata-

lógy, brožúry a pod.) v kohéznom grafickom a fa-
rebnom prevedení?
Zverejňuje inštitúcia na interne bulletin či 
newsletter?
Sú informačné a propagačné materiály priprave-
né profesionálne, sú estetické a vyvolávajú pozi-
tívne dojmy?
POČET JEDNOTLIVÝCH ODPOVEDÍ:

Vyššie uvedený check-zoznam (nejde o dotazník) môže pomôcť pri diagnos-
tikovaní a identifikovaní miery prezentácie identity inštitúcie. Prevaha od-
povedi „áno” potvrdzuje výraznú prezentáciu identity (v kvantitatívnom, nie 
kvalitatívnom rozmere). Prevaha odpovedi „nie” dokazuje, že väčšinu iden-
tifikujúcich elementov je potrebné navrhnúť a implementovať „od zaklada-
čov”, aby bola identita inštitúcie viac prezentovaná verejnosti. Dominancia 
odpovede „neviem” poukazuje najmä na nutnosť „liftingu”, štandardizácie, 
posilnenia a verejného zviditeľnenia identifikácie.

Zdroj: vlastné spracovanie

TRETÍ KROK: VLASTNÉ KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY

Významnú úlohu pri formovaní obrazu pomáhajúcich inštitúcií zohrávajú 
tzv. „vlastné komunikačne prostriedky”. Vedľa tradične chápaných médií 
sú tieto základnou platformou publikovania informácií o aktivitách inšti-
túcie a zároveň jej propagácie. Samozrejme propagačné materiály inšti-
túcie nemôžeme prirovnávať k médiám ani rozsahom, ale ani dopadom 
vplyvu, pričom ale majú takú „prevahu”, že sú plne „dispozične”, a záro-
veň skutočnosť, že my sami rozhodujeme o ich obsahu.
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Schéma 9. Najtypickejšie komunikačné prostriedky inštitúcie 
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Inštitúcia mala by sa starať nie nevyhnutne o všetky, ale o tie najviac užitočne materiály. 
Film, vznikajúci pri realizácii sociálneho projektu alebo programu revitalizácii štvrte bude 
užitočný pri iných príležitostiach: v čase stretnutí, zasadnutí či konferenciách. Takýto 
materiál je možne umiestiť na serveri You Tube a zároveň ako link - „okno” na internetovej 
stránke. Podobne je možne využiť reportáž realizovaný cez novinárov lokálnej televízie, 
jednak s pod podmienkou, že bude získaný písomný súhlas redakcie na použitie materiálu 
cez stredisko. Dobre pripravená brožúra, katalóg alebo multimediálna prezentácia, môžu byť 
využite pri rôznorodých príležitostiach. Budovanie propagačného a informačného kapitálu 
inštitúcie je dlhým procesom, zakladajúcim sa na vypracovaní ďalších nástrojov a vylepšení 
ich, využívaní objavujúcich sa príležitosti. Pravidelná práca pričom mala by rýchlo zúročiť, 
aj keď začiatky zdajú sa byť ťažké. 
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Schéma 9. Najtypickejšie komunikačné prostriedky inštitúcie
Zdroj: vlastné spracovanie

Inštitúcia mala by sa starať nie nevyhnutne o všetky, ale o tie najviac uži-
točne materiály. Film, vznikajúci pri realizácii sociálneho projektu alebo 
programu revitalizácii štvrte bude užitočný pri iných príležitostiach: v čase 
stretnutí, zasadnutí či konferenciách. Takýto materiál je možne umiestiť 
na serveri You Tube a zároveň ako link – „okno” na internetovej stránke. 
Podobne je možne využiť reportáž realizovaný cez novinárov lokálnej te-
levízie, jednak s pod podmienkou, že bude získaný písomný súhlas redak-
cie na použitie materiálu cez stredisko. Dobre pripravená brožúra, katalóg 
alebo multimediálna prezentácia, môžu byť využite pri rôznorodých príle-
žitostiach. Budovanie propagačného a informačného kapitálu inštitúcie 
je dlhým procesom, zakladajúcim sa na vypracovaní ďalších nástrojov 
a vylepšení ich, využívaní objavujúcich sa príležitosti. Pravidelná práca 
pričom mala by rýchlo zúročiť, aj keď začiatky zdajú sa byť ťažké.
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cez stredisko. Dobre pripravená brožúra, katalóg alebo multimediálna prezentácia, môžu byť 
využite pri rôznorodých príležitostiach. Budovanie propagačného a informačného kapitálu 
inštitúcie je dlhým procesom, zakladajúcim sa na vypracovaní ďalších nástrojov a vylepšení 
ich, využívaní objavujúcich sa príležitosti. Pravidelná práca pričom mala by rýchlo zúročiť, 
aj keď začiatky zdajú sa byť ťažké. 

LETÁKY, PLAGÁTY, BROŽÚRY 

Vo vlastných médiách, takých ako: letáky, plagáty, brožúra, informačný bulletin, brožúra, 
elegantná vizitka zamestnanca či komunikatívna internetová stránka; je skrytý neoceniteľný 
potenciál. V nasledujúcich riadkoch sa budeme bližšie venovať letákom, plagátom a foldrom.  

Jeden leták podľa štatistiky si pozrú 3-4 osoby, čo sa môže štvornásobne premietnuť na 
tvorbu dobrého dojmu. Vhodne pripravený, naprojektovaný esteticky, koloristikou a vizuálne 
adekvátny leták ktorý je zároveň zaujímavý a originálny, či cez kompozíciu, grafické prvky, 
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LETÁKY, PLAGÁTY, BROŽÚRY

Vo vlastných médiách, takých ako: letáky, plagáty, brožúra, informačný 
bulletin, brožúra, elegantná vizitka zamestnanca či komunikatívna inter-
netová stránka; je skrytý neoceniteľný potenciál. V nasledujúcich riad-
koch sa budeme bližšie venovať letákom, plagátom a foldrom. 
Jeden leták podľa štatistiky si pozrú 3-4 osoby, čo sa môže štvornásobne 
premietnuť na tvorbu dobrého dojmu. Vhodne pripravený, naprojekto-
vaný esteticky, koloristikou a vizuálne adekvátny leták ktorý je zároveň 
zaujímavý a originálny, či cez kompozíciu, grafické prvky, fotografie alebo 
logo, nepredimenzovaný informáciami (obsahom) a textom, môže vyvo-
lať naozaj dobrý dojem. Takýto materiál „žije” medzi recipientmi: je odo-
vzdávaný, cestuje.

Príklad 7: Tri vzory propagačných materiálov edukačného projektu 
Peňaženka tínedžera27

Vo vyššie uvedených návrhoch brožúr bola zvýraznená vizuálna strán-
ka. Cieľom brožúry je v tomto prípade vyvolanie záujmu, upriamenie 

27 Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA w Katowicach. [online]. [2018-
09-20]. Dostupné na < www.arteria.edu.pl>
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pozornosti a poskytnutie najdôležitejších informácií. Podrobnosti sú pub-
likované na internetovej stránke, ktorej adresa je uvedená v brožúre. Pra-
siatko – pokladnička plní funkciu loga – rozlišujúceho znaku projektu, a tie 
iste spájajúce a charakteristické grafické usporiadanie s jednotnou kolo-
ristikou týkajúcou sa všetkých materiálov: internetovej stránky, letákov, 
plagátu, brožúr, záložiek, hlavičkového papiera, ekologických aktoviek 
a tašiek, multimediálnych prezentácií a taktiež gadgetov – ceruziek, pier 
a USB kľúčov s príslušnou potlačou.
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Príklad 8: Informačný plagát udržaný v jednotnom štýle28

28 Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA w Katowicach. [online]. [2018-
09-20]. Dostupné na < www.arteria.edu.pl>. 
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Príklad 9: Plagát a informačný materiál projektu Dobrý deň a čo ďalej?29

V prípade plagátu (vo vyššie prezentovaných príkladoch je na ľavej stra-
ne) je cieľom nie len upriamenie pozornosti a vzbudenie záujmu o rea-
lizované aktivity, ale aj odovzdanie kľúčových informácií (napr. komu 
je projekt adresovaný a aké aktivity a workshopy sú realizované). Je to 
príklad odlišnej štylistiky: „hustej” a farebnej, ale zároveň podobne vý-
raznej ako v predchádzajúcich prípadoch. Plagát uvedený v príklade je 
vďaka množstvu prezentovaných informácií menej čitateľný, najmä z väč-
šej vzdialenosti. Charakteristickým znakom projektu je v tomto prípade 
logotyp v tvare otáznika a je prítomný na všetkých materiáloch spojených 
s projektom. 
V typografických projektoch, nezávisle od toho, či sa týkajú firemných 
listov, bulletinov či layoutu (grafické rozloženie) internetovej stránky, je 
v každom prípade najdôležitejším kritériom ich prehľadnosť. Dôležitosť 
výberu kvality materiálov, ako aj pozornosti venovanej štylistike presne 
vystihuje Sam Black, ktorý uvádza: „vzhľad kúska papiera prenáša mi-
moverbálny komunikát, dobrý alebo zlý, ale vždy celkom nezávislý na 

29 Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA w Katowicach. [online]. [2018-
09-20]. Dostupné na < www.arteria.edu.pl>. 



Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách

97

použitých slovách alebo obrazoch. Public relations by sa malo postarať 
o to, aby každý tlačený materiál sa vyznačoval príslušnou sofistikovanou 
úrovňou” (Black, 2003: s. 82).

PORTFÓLIO

Portfólio je neustále aktualizovaný (rozširovaný) súbor informačných 
a propagačných materiálov, spojených s činnosťou inštitúcie. Súčasťou 
takéhoto súboru by mali byť tri hlavné oblasti. Prvú skupinu tvoria (všet-
ky alebo vhodne vybrané): brožúrky, letáky, plagáty, vizitky a materiály 
vrátane fotografií, videí alebo nahrávok spojených s fungovaním inštitúcie 
a realizovanými aktivitami. Druhá skupina zahŕňa vzťahy s médiami: kópie 
materiálov a správ týkajúcich sa inštitúcie, zamestnancov, klientov. Treba 
pripomenúť, že aj mimoprofesné úspechy zamestnancov môžu tvoriť za-
ujímavú informáciu. Posledný súbor zahŕňa aktuálne interné materiály, 
ale závažné v kontexte mediálneho fungovania inštitúcie: štatút, poslanie, 
ciele, každoročné správy o činnosti, iné informácie, ktoré sa vzhľadom na 
kontakty s novinármi môžu ukázať ako významné.
Zatiaľ nie sú zjednotené pravidlá vzťahujúce sa k forme a metodike ka-
talogizovania materiálov, portfólio by predovšetkým malo byť užitočné, 
keďže predstavuje vizuálnu dokumentáciu – „kroniku” činnosti. Bude 
nápomocné v čase evaluácie práce, keďže vďaka nahromadeným ma-
teriálom jednoduchšie a obratnejšie pripravíme brožúru, katalóg, alebo 
bulletin; portfólio zjednoduší prípravu materiálov pre média. Čo je tiež 
dôležité, dokumentácia tohto typu ponúkne meritórne argumenty v čase 
prípadnej diskusie s oponentmi, najmä v oblasti sociálnej pomoci často 
sa vyskytujúcich krízových situáciách. Analýza propagačného súboru 
materiálov zároveň umožňuje verifikáciu systému vizuálnej komunikácie 
organizácie – porovnanie kohéznosti jednotlivých materiálov z pohľadu 
farebnosti, layoutu, správneho používania loga, využívaných druhov fontu 
a pod.

INTERNETOVÉ NÁSTROJE

Výskumy dokazujú, že internet je v súčasnosti verejne najvyužívanej-
ším zdrojom informácií, čo platí najmä pre mladých ľudí, preto význam 
vhodnej koncepcie internetovej stránky nemožno podceňovať. Obyvateľ 
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vyhľadávajúci informácie, žiak pripravujúci prezentáciu na tému sociál-
nych problémov, novinár zhromažďujúci údaje, senior zaujímajúci sa 
o miestny život – všetci začínajú stretnutie s pomáhajúcimi inštitúciami 
práve od „googlovania” a návštevy jej internetovej stránky.
Hlavná idea internetovej stránky je poskytovať základné informácie 
o inštitúcii, ňou poskytovaných službách, rozsahu podpory, formálno-
právnych kritériách, organizovaných súťažiach a verejných obstará-
vaniach, rovnako by mala obsahovať presné kontaktné údaje. Všetky 
uvedené údaje patria medzi základné požiadavky kladené na primerane 
koncipované webové stránky. Keďže internet je mimoriadne efektívny, 
internetová stránka inštitúcie by mala byť využívaná najmä ako nástroj 
propagovania a posilňovania aktivít, pričom ide o zároveň jedno z najlac-
nejších nástrojov informovania a budovania obrazu (image). Spravovanie 
a editácia internetovej stánky je v dnešných časoch ultimatívnou požia-
davkou. V rámci propagácie nejde len o informačný rozmer internetovej 
stránky, ale rovnako ide i o jej adekvátnu kvalitu: komunikatívnosť, este-
tiku a modernosť (layout), multimediálnosť ako i širšie aktivity v rôznych 
oblastiach internetových komunít.
Internetový portál by mal byť kohézny – adekvátny k vizuálnej identite, 
jej farbám, mal by byť zároveň čitateľný, intuitívny a aktuálny (pravidelne 
aktualizovaný). Veľmi dôležité je obohatenie internetovej stránky o multi-
mediálne materiály: fotografie, krátke filmy, materiály na stiahnutie, linky 
(okná) na iné portály, vrátanie sociálnych sietí. Image je najsugestívnejšou 
metódou pôsobenia na recipienta, a v ekonomike informácií je dôležitým 
a objemným zdrojom posolstiev, medzi ostatnými zdrojmi informácií sú 
aktivity spojené s image inštitúcie najefektívnejšie pri plnení komunikač-
ných a reprezentačných cieľov.
V nasledujúcich riadkoch uvedenie niekoľko prvkov, ktoré majú potenciál 
zvyšovať na internete atraktivitu inštitúcie poskytujúcej pomoc:

•  Estetická, komunikatívna a textom nepredimenzovaná interne-
tová stránka.

•  Funkčné a intuitívne menu, ktoré uľahčuje navigáciu.
•  Vecné (meritórne) informácie: časť týkajúca sa typickej činnosti 

strediska: dávky a formy pomoci, programy, kritéria, aktivity, 
všetky kontaktné údaje spolu s mapou a pod.
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•  Servis aktualít: vo forme „noviniek”, článkov, zaujímavostí, 
reportáží a rozhovorov ilustrovaných fotografiami.

•  Fotografie v priemernej kvalite a v adekvátnom množstve. Stačí 
niekoľko (nie viac ako 10) fotografií z každej udalosti. Základnou 
témou fotografií by mali byť ľudia v akcii, pri vykonávaní aktivít 
alebo iných činností, v užšom zábere, nie v širšom. Výrazné 
a usmiate tváre sú vždy najlepším ambasádorom aktivít inštitúcie 
(viac v kapitole Kontakty s médiami).

•  Záložka s informáciami a materiálmi pre média na internetovej 
stránke inštitúcie, obsahujúca kontaktné údaje hovorcu, 
pár alebo niekoľko fotografií vysokej kvality, logo inštitúcie 
s možnosťou stiahnutia, pravidelne aktualizované informácie.

•  Profesionálna internetová a e-mailová adresa: napr. ssp.mesto.sk 
alebo mesto.csp.pl miesto napr. csp.nazovobce.projekt.biz.sk.

•  Multimédiá, propagačné filmy, reportáže, krátke niekoľkose-
kundové filmy, filmové eseje; často sa tvoria príležitostne, 
postupne sa stávajú obsahom archívu.

•  Prítomnosť na internetových servisoch, vrátanie sociálnych sietí 
(napr. Facebook, Twitter, ...).

•  Prítomnosť na platforme YouTube.
•  Prítomnosť na webových portáloch venovaných sociálnej 

pomoci a integrácii, ako aj iných súvisiacich weboch.
Nižšie uvádzame príklady zaujímavých a dobre koncipovaných interne-
tových stránok podporných inštitúcii. Prvý príklad púta pozornosť funk-
cionalitou a prehľadnosťou menu. Stránka obsahuje len najdôležitejšie 
informácie, zdôraznená je vizuálna časť stránky.
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Príklad 10: Internetová stránka programu Seniori v akcii  

vytvorená jedným zo združení30

Príklad 11: Internetová stranka Centra sociálnej pomoci v Krakove31

30 Seniorzy w akcji. [online]. [2014-18-02]. Dostupné na <http://www.seniorzy-
wakcji.pl>.

31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – MOPS. [online]. [2014-19-02]. Dostupné 
na < http://www.mops.krakow.pl> 
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Výborným príkladom informačnej stránky je stránka Centra sociálnej 
pomoci (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – MOPS) v Krakove, keďže 
jej štruktúra je prehľadná, funkčná a komunikatívna s pravidelne aktua-
lizovanými informáciami. Vertikálne a horizontálne menu plne intuitívne 
umožňuje dostať sa k potrebným informáciám. Na hornej lište sa nachá-
dzajú odkazy na substránky realizovaných projektov. Pozornosť tiež púta 
kompaktný a prirodzený, pre charakter inštitúcie adekvátny layout a záro-
veň vhodný výber fotografií. Rozloženie prvkov v rámci stánky zodpovedá 
najpopulárnejšej schéme (viditeľnej aj na ďalších príkladoch): ústredné 
miesto je venované časti s aktualitami (fotografie a novinky), na ľavej sta-
ne sa nachádza prepracované kontextové menu, pravá strana je určená 
pre panel rýchlej navigácie obsahujúci odporúčané alebo najdôležitejšie 
informácie. Nevyhnutnými elementmi internetovej stránky sú tiež dobre 
exponované kontaktné údaje a okno vyhľadávania.
Internetové portály venované problematike sociálnej pomoci sú:

•  www.centrumdobrovolnictva.sk (Prostredníctvom myšlienky 
dobrovoľníctva zvyšujú ľudský potenciál, zlepšujú kvalitu života 
a prispievajú k budovaniu občianskej spoločnosti),

•  www.clovekvohrozeni.sk (Pomáha ľuďom, ktorí trpia dôsled-
kami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych 
režimov. Prispieva k budovaniu otvorenej, tolerantnej 
a solidárnej spoločnosti),

•  www.ekopolis.sk (Pôsobí ako stabilný a transparentný zdroj 
finančnej podpory pre aktívnych občanov a spoľahlivý partner 
obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov. Venuje 
sa ochrane životného prostredia, prírodného a kultúrneho 
dedičstva),

•  www.etp.sk (Cieľom je podpora regionálneho rozvoja, ochrana 
životného prostredia, pomoc rozvíjať sociálny, ekonomický, 
vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií 
a komunít s akcentom na problémy znevýhodnených regiónov 
a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických 
menšín a riešenia týchto problémov),
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•  www.europapreobcanov.sk (Program podporuje celý rad aktivít 
na báze aktívneho európskeho občianstva a tým zabezpečuje 
zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie),

•  www.iom.sk (Aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a sexuálnemu zneužívaniu detí),

•  www.nadaciapontis.sk (Je jednou z najväčších grantových 
a operačných nadácií, ktorá pomáha neziskovým organizáciám 
pri ich dlhodobej finančnej udržateľnosti a organizačnom 
rozvoji),

•  www.ncrp.sk (Vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých, 
ktorí to potrebujú. Pomoc pri zvládaní výchovy detí bez druhého 
rodiča, zlepšenie komunikácie a vzťahov s deťmi, zvládanie 
komunikácie s partnerom po rozvode),

•  www.obcanademokracia.sk (Cieľom je propagovať základné 
ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú 
slobodu a česť),

•  www.osf.sk (Poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej 
spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti k väčšej otvorenosti, 
transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí),

•  www.pomocdetom.sk (Individuálna pomoc chorým, týraným, 
zanedbávaným, zneužívaným, postihnutým deťom alebo deťom, 
ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života),

•  www.shr.sk (Slovenská humanitná rada poskytuje pomoc na 
činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít 
a podujatí. Združuje humanitné a charitatívne organizácie, 
občianske združenia a nadácie pôsobiace v sociálnej oblasti 
ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť 
v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí),

•  www.socionet.sk (Internetový informačný portál sociálnych 
služieb obsahovo a informačne zameraný na sociálnu sféru),

•  www.szzp.sk (Poskytovanie bezplatného poradenstva všetkým 
zdravotne postihnutým ľuďom, pomoc občanom so zdravotným 
postihnutím),



Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách

103

•  www.tretisektor.gov.sk (Príprava a spolupráca na príprave 
zákonov súvisiacich so spoluprácou štátu a občianskeho sektora, 
a rozvoja občianskej spoločnosti),

•  www.upsvar.sk (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny),
•  www.zakonypreludi.sk (Právne predpisy Zbierky zákonov 

v aktuálnom úplnom znení),
•  www.pomocobeti.sk (Pomoc a psychologické, právne a sociálne 

poradenstvo obetiam trestných činov, násilia, dopravných 
nehôd, katastrof),

•  www.branadozivota.sk (Krízové pobytové centrum pre týrané, 
zneužívané a zanedbávané deti. Centrum pre obete násilia; 
sociálne, právne a psychologické poradenstvo),

•  www.centrumnadej.sk (Pomoc týraným, zneužívaným 
a zanedbávaným deťom. Sprostredkovanie krízového 
ubytovania, terapie, krízovej intervencie, psychologického, 
sociálneho a právneho poradenstva),

•  www.naruc.sk (Detské krízové pobytové centrum pre týrané, 
zneužívané a zanedbávané deti)

•  a ďalšie.

Public relations na internete samozrejme sa neobmedzuje len na pre-
vádzkovanie a pravidelné aktualizovanie webovej stránky. Veľmi význam-
nú úlohu zohráva spolupráca s inými portálmi (viac v kapitole Kontakty 
s médiami) a publikáciu rôznorodých materiálov, a taktiež vlastné elek-
tronické prostriedky komunikácie. Obrovské možnosti tu predstavujú so-
ciálne siete a filmové kanály.
Dobrým nástrojom informovania a podpory propagácie aktivít inštitú-
cií je Facebook. Táto sociálna sieť slúži nie len na udržiavanie kontaktov 
a známostí, je to médium na výmenu noviniek, informácií o udalostiach, 
iniciatívach, programoch podporuje spoločné aktivity, umožňuje rýchle 
spojenie a vysoká miera interaktivity často slúži na diskusie, vyjadrovanie 
názorov, výmenu informácií, materiálov, linkov alebo zaujímavostí. Pro-
fil inštitúcií umožňuje zverejnenie opisov, komentárov, fotografií a ma-
teriálov video, je tu možné často aktualizovať hodnotenie, komentovať, 
rozširovať aktivity rôznymi smermi. Veľa inštitúcií sociálnej pomoci má 
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profil, čiže „fan page” v na tejto sociálnej sieti a udržiava vysokú aktivi-
tu. Slabšou stránku tohto typu komunikácie je, že publikované materiály 
a komentáre sa dostavajú iba k úzkej skupine prijímateľov: profil „páči 
sa”, čiže pozoruje obvykle malá skupina. Je veľmi pravdepodobné, že sa 
v plnej možnej miere nedohliadlo na vhodnú propagáciu facebookových 
profilov v rámci samotnej siete, ako aj mimo túto sieť. Komplexne, okrem 
aktivity na sociálnej sieti, je nutné využívať aj podporné a sprievodné 
činnosti: niekedy stačí rozoslať pozvánky, poster „LAJKNI / ZDIEĽAJ NA 
FACEBOOKU” na tabuli, alebo na chodbe inštitúcie, mikroletáky využíva-
né k vyzvaniu k označeniu stránky „páči sa mi”, niekedy je potrebná vyjsť 
„ďalej” mimo múry inštitúcie a aktívne pôsobiť napr. v neďalekej škole. 
Samozrejme Facebook nevyčerpáva všetky možnosti, existujú aj iné sie-
te, ktoré sú populárne a je možné ich využiť o. i. Goldenline, SnapChat, 
MySpace, alebo Google+.
Sila kampaní public relations sa zakladá nie len na veľkoleposti, ale 
taktiež na originalite, multimediálnosti, prítomnosti v čo najväčšom 
spektre médií a nositeľov informácií. Veľa výhod prináša inštitúcii zria-
denie svojho profilu v značne populárnom portáli YouTube. Vytvorenie 
vlastného kanálu je opodstatnené, ak stredisko disponuje dostatočným 
množstvom video materiálov, obvykle stačí okolo 8-15 filmov, krátkych či 
niekoľkosekundových filmov alebo reportáží.

ŠTVRTÝ KROK: VNÚTORNÉ PUBLIC RELATIONS 
CIELE VNÚTONÉHO PR

Nie je možné úspešne viesť aktivity v prospech reputácie výlučne „na-
vonok” obchádzajúc „jadro” inštitúcie, ktorým je vždy tím. Každý člen 
organizácie ju reprezentuje v spoločnosti a aby túto úlohu mohol dobre 
vykonávať, musí byť spokojný so svojim miestom práce a zároveň byť dob-
re informovaný o činnosti inštitúcie.
Aktivity týkajúce sa obrazu organizácie nasmerované na personál by mali 
byť sústredené na spoločné „dobro” alebo tiež „prekliatie” – ako sa nie-
kedy hovorí o spoločnej ceste na jednej lodi – je dôležité si uvedomiť, 
že na tomto mieste trávime jednu tretinu dňa. Kladný postoj personálu 
k inštitúcii, motivovanie a mobilizovanie, pozitívne myslenie, boj so 
skepticizmom a negatívnym postojom (najmä k zmenám a modernizácii) 
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– takto v skratke môžeme zhrnúť najdôležitejšie úlohy a ciele vnútorného 
PR. Efekty, ktoré je možné získať sú akceptácia, podpora, angažovanie, 
pripravenosť tímu k novým výzvam. 
Jedným z najväčších nepriateľov pomáhajúcich inštitúcií (atmosféry a or-
ganizácie práce, jej efektivity, motivácie a spokojnosti pracovníkov) je zlá 
komunikácia medzi zamestnancami (oddeleniami, organizačnými jednot-
kami) a zároveň medzi pracovníkmi a vedením. Zavedenie vnútorného PR 
by teda malo iniciovať boj proti neinformovanosti, ktorej hlavným sprie-
vodným elementom bude komunikácia, keďže „podstatou public relations 
je riadenie komunikovania vo vnútri inštitúcie a v jej okolí” (Krzyszkowski, 
2010: s. 122). Pred začatím týchto činností je dobré – pre rozpoznanie 
slabých stránok – vykonať komunikačný audit: napr. anonymovu anketu, 
cyklom rozhovorov, podporené pozorovaním.
Vnútorné public relations zahrňuje počet konkrétnych nástrojov podpory 
dobrej komunikácie vo vnútri organizácie. Nižšie uvedená zostava prezen-
tuje skratkovitým a syntetizujúcim spôsobom najužitočnejšie a k charak-
teru podporných inštitúcií adekvátne metódy aktivít.
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VN
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RN

É 
M

ÉD
IÁ

interné publikačné produkcie: bulletiny, noviny
tabule/informačné vitríny 
tlačené materiály: brožúry, letáky, ako aj katalógy, sprostredkované 
pracovníkom
mailing pre pracovníkov sprevádzajúci dôležitejšie udalosti inštitú-
cie: pozvánky, inaugurácie projektov, linky na publikované tlačové 
informácie a pod., zasielanie informácií pracovníkom o aktuálnych 
aktivitách, ako aj správ, výkazov a iných dôležitých údajov
filmový kanál na portáli YouTube, oficiálny profil v populárnych 
sociálnych sieťach

O
BO

JS
M

ER
N

Á 
KO

M
U

N
IK

ÁC
IA

starostlivosť o správnu komunikáciu v inštitúcii: tok informácií, stály 
kontakt s manažmentom, partnerské vzťahy, informovanie pra-
covníkov o aktuálnych činnostiach: výzvach, úlohách, problémoch 
a pod.
pravidelné stretnutia s vedúcimi pracovníkmi napr. pondelkové 
alebo/a piatkové operatívne stretnutia a porady
stály kontakt manažmentu s pracovníkmi: návštevy na miestach 
práce, stretnutia, rozhovory, dialógy
interné ankety (diagnóza prípadných ohrození alebo problémov), 
schránky s nápadmi

O
RG

AN
IZ

ÁC
IA

 U
DA

LO
ST

Í organizácia zamestnaneckých osláv a osláv v rámci odboru (napr. 
Medzinárodný deň sociálnej práce, Medzinárodný deň žien, svia-
točné stretnutia, výročia a dôležité jubileá)
interné prezentácie jednotlivých úspechov/záujmov, galérie foto-
grafií z projektov, fotografií pracovníkov
prístup ku školeniam a možnostiam rozširovania kvalifikácie
organizácia integračných výletov
organizácia vzdelávacích zájazdov (stáže, študijné pobyty a pod.)
súťaže pre pracovníkov a ich rodiny

Tabuľka 4. Metódy a techniky vnútorného PR
Zdroje: spracované na základe Cenker, 2002, s. 28

INTERNÉ PUBLIKÁCIE

Pravidelné bulletiny si môžu dovoliť len niektoré inštitúcie disponujúce 
adekvátnym personálnym zázemím. Napriek tomu firemné publikácie 
(periodiká) sú výbornou formou udržiavania kontaktov a posilňovania 
vzťahov s pracovníkmi a blízkym okolím.
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V súčasnosti najpopulárnejšou formou sú 2-6 stránkové bulletiny vo for-
máte PDF, rozosielané elektronickou poštou všetkým zamestnancom. 
Publikácia v takomto formáte je jednoduchá na prípravu a náklady sa ob-
medzujú na čas potrebný na jej spracovanie. Kľúčovou otázkou je obsah 
bulletinu, ktorý má byť určite atraktívny, zaujímavý a dôveryhodný pre 
čitateľov. Firemný bulletin zakladajúci sa na opakovanej rutine, či „slovnej 
vate” vyvolá opačnú reakciu aká bola plánovaná, posilní odpor zamest-
nancov. Stojí za to plánujúc vydávanie periodika, byť otvorený spoluprá-
ci a aktivizovať ju. Využitie Pracovníci, stážisti a taktiež dobrovoľníci sú 
tým najvýraznejším potenciálom, ktorý je vhodné začleniť do tohto typu 
iniciatívy.

TABULE ALEBO INFORMAČNE VITRÍNY 

V mnohých inštitúciách sú populárnym kanálom výmeny informácií in-
formačné tabule alebo vitríny. Sú situované na miestach, ktoré sú všet-
kým pracovníkom prístupné, pravidelne aktualizované a zároveň estetic-
ké, môžu zohrávať dôležitú úlohu, reprezentujúc integrálnu časť systému 
vnútornej komunikácie. Základným cieľom vitríny je informovanie, nie 
len o aktuálnych problémoch, ako sú kurzy, školenia, nariadenia riadite-
ľa alebo iné aktuality, ale taktiež týkajúce sa aktuálnych otázok a činnos-
tí. Vitrína je miestom umiestňovania kopí tlačových správ, fotoreportáží 
z terénu, všetky tieto materiály môžu pozitívne ovplyvniť jednotu ducha 
– esprit de corps zamestnancov. Upresňujúc, nejde tu o agitáciu, ale pocit 
zmysluplnosti vykonávanej práce a dobrú komunikáciu v skupine.

PIATY KROK: POKROČILÉ AKTIVITY 
ORGANIZÁCIA EVENTOV

Organizácia rôznorodých udalostí: začínajúc stretnutiami a končiac výsta-
vami, trhmi, festivalmi, súťažami, prehliadkami masových akcií, zohráva 
veľmi dôležitú úlohu pri budovaní obrazu a vzťahov s okolím. Odborný 
názov týchto aktivít je eventy (pojem prevzatý z anglického jazyka).
Podľa názoru mnohých pracovníkov inštitúcie podpory nedisponujú fi-
nančnými prostriedkami na „extravaganciu”, okrem toho ich organizo-
vanie sa nenachádza v sfére úloh sociálnych služieb, cez svoj zážitkový 
aspekt a etický rozmer prezentovanej problematiky „zinscenovaním 
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zážitkov formou dramaturgicky a umelecky kombinovaných akcií. Cieľom 
zážitkového marketingu je niečím prekvapiť, dosiahnuť lepšie vnímanie 
a zapamätanie si firmy a jej produktov a vyvolať hlbšie pozitívne citové 
väzby“ (Jakubíková, 2008, str. 259). Tvrdenie, že výlučne veľké masové 
podujatia, sú reálne prednosťou komerčných firiem a samospráv je podľa 
nášho názoru nesprávny a archaický. Rôznorodé eventy pre a v prospech 
spoločnosti nie len, že nezaťažujú výrazne rozpočty inštitúcií32, ale môžu 
im priniesť veľa výhod, tak špeciálnych – týkajúcich sa image, ako aj šir-
ších – týkajúcich sa prostredia: eventy sú totiž výbornou expanziou aktivít 
v prospech sociálnej integrácie.
V minulosti bol event chápaný ako masová, verejná, často s voľným 
vstupom a voľným využívaním atrakcií – zábava, dnes sa jeho chápanie 
ako aj možnosti aktivít, ktoré poskytuje výrazne líši. Priamy preklad slova 
event – udalosť – môže nás nasmerovať na jeho nesprávnu interpretáciu, 
mohlo by evokovať element náhody či osudu, čo nie je tak úplne závislé 
na iniciátorovi. Event je pojmom chápaným výrazne technicky: udalosť 
naplánovaná a organizovaná pre konkrétny cieľ. Cieľ vždy determinuje 
druh aktivít, projektuje skupiny účastníkov, miesto, čas ako aj nevyhnutné 
prostriedky. Eventy sa delia podľa rôznych kategórií. Ako príklad uvádza-
me typológiu eventov rozšírenú v Spojených štátoch amerických, ktorá „...
rozlišuje šesť kategórií event marketingových aktivít, firemné, občianske, 
sociálne, zábavné, neziskové eventy a kongresy a výstavy a v európskom 
prostredí eventy zasadzuje do prostredia kultúry, športu, ekonomiky, spo-
ločnosti/politiky alebo prírody“ (Štrbová, 2012, s. 49-50). Eventy môžeme 
členiť vzhľadom na skupiny recipientov – napr. pre deti a mládež, rodiny, 
masové eventy alebo dedikované úzkym hobby skupinám; alebo tiež pod-
ľa kritéria cieľov aktivity – na jednej stráne propagačné eventy: realizo-
vané v prospech inštitúcie, osoby, samosprávy alebo reklamy produktu 
či tiež – na stráne druhej ideové napr. charitatívne aktivity (Flis, 2007, s. 
111). Z hľadiska dosiahnutia cieľov môžeme pripojiť ešte jedno kategori-
zovanie, či delenie eventov na: aktivity úspešne a neúspešne realizované.

32 Je možné napríklad využiť techniky a princípy guerilla marketingu (bižšie pozri 
Ł. Wojciechowski: Guerillla marketing, 2016).
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- CHARITATÍVNE TRHY

Aké konkrétne druhy aktivít sú adekvátne k profilu a možnostiam pomá-
hajúcich inštitúcií? Súbor možností nie je obmedzený, veľa aktivít je mož-
né realizovať pri nízkych nákladoch s podporou iných osôb, skupín, spo-
lupracovníkov a inštitúcií. Najtypickejšími aktivitami sú charitatívne trhy: 
napr. prác žiakov alebo účastníkov arteterapie, remeselníckych výrobkov, 
ručných prác a pod. Na takýto „predaj” sa hlavne špecializujú dielne pra-
covnej terapie a domovy sociálnych služieb. Uvedené považujeme za 
vhodnú tendenciu, ale je potrebné zvážiť i jedno zo základných pravidiel 
sociálnej ekonómie, aby neboli kreované a propagované veci, ktoré sú 
neužitočné či nepraktické (vrátane ručných prác, ozdôb, zariadení a pod.). 
Pred sviatkami väčšina z nás nakupuje pohľadnice a drobné darčeky, taká-
to možnosť nakúpiť ich za komerčnú cenu, ale s dobrým a vítaným záme-
rom, s prísľubom „pôsobenia pre ušľachtilé ciele” je pre ľudí veľmi atrak-
tívna. Podobne je to so sladkosťami, regionálnymi výrobkami, ozdobami, 
remeselníckymi výrobkami, pričom podmienkou je konkurencieschopná 
kvalita ako aj cena: predaj na veľtrhu je viazanou transakciou a nie ak-
tom almužny. Pri tejto príležitosti je vhodné postarať sa aj o propagáciu 
(pozvánky v lokálnych médiách, na plagátoch a „z kazateľní”), rovnako aj 
o dobrú náladu v čase stretnutia.

- VEREJNÉ ZBIERKY

Do kategórie charitatívnych eventov započítavame tiež zbierky: potravín, 
sladkostí, zariadení, v prospech rôznych osôb, inštitúcií, skupín či komunít. 
Zaistenie mediálnej informovanosti (lokálne média a média konkrét-
nych prostredí, fary, školy, Facebook, dobrovoľníci) obvykle nepredsta-
vuje problém a premieta sa do efektívnosti akcie a počtu účastníkov. 
Najčastejšie stačí niekoľko dodatočných aktivít sprevádzajúcich zbierku: 
napr. prezentácia série fotografií, „záživné sprostredkovanie”, spoluú-
časť, krátky dokument o prípade, maketa rekonštruovanej miestnosti 
alebo fascinujúca inštalácia – aby beneficienti boli prezentovaní ako oso-
by blízke a konkrétne. S takým ľudsky orientovaným a partcicpatívnou 
dimenziou aktivít sa spája sa o. i. veľký úspech programu Szlachetna pacz-
ka (Šlachetný balíček v Poľsku), Úsmev ako dar (na Slovensku) alebo napr. 
dobrovoľníctvo dospelých.
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- INÉ PRÍKLADY EVENTOV

Samozrejme charitatívne aktivity sú len jednou z viacerých možností. 
Máme veľmi veľa dobrých praktických príkladov, ambiciózne a inovačné 
aktivity, realizované prostredníctvom podporných inštitúcií tak na zápa-
de ako aj v stredoeurópskom kontexte, na Slovensku či Poľsku. Príkladmi 
takých aktivít môžu byť: integrujúce futbalové zápasy a športové podu-
jatia, prehliadky lokálnych rockových kapiel (block party/street party) 
zastrešené sociálnymi heslami a pri spoluúčasti sociálnych animátorov, 
mestom organizované súťažné hry, dielne graffiti realizované na fasádach 
denného stacionáru stredísk práce s prostredím inštitúcií pracujúcich 
s problematickou mládežou, výtvarné súťaže pre deti, rodiny a seniorov, 
fotografické výstavy venované sociálnej integrácii, predstavenia a happe-
ningy pripravené v spolupráci s chovancami pestúnsko-výchovných zaria-
dení, integračné gospely, pracovné dielne alebo dielne umeleckej tvorby. 
Všetky spomenuté aktivity boli (a sú) implementované prostredníctvom 
podporných jednotiek, pričom vždy spájajú spoločensky závažný odkaz 
s rozvíjaním verejných vzťahov.
Event nemusí byť organizovaný na území inštitúcií. Práve pre takéto 
aktivity a propagovanie spoločensky dôležitých obsahov je stále 
populárnejšia a zároveň charakteristická silnými edukačnými prednostami 
a vlastnosťami, tendencia využívania verejného priestoru. Pri týchto akti-
vitách ako aj „propagácii” sa využívajú verejné priestory (mestské parky, 
námestia, mestské galérie, bannery na plotoch a fasádach, informačné 
tabule), ako aj komerčný priestor: obchodné centrá a galérie, ktoré veľmi 
často riadiac sa pravidlami spoločensky zodpovedného podnikania (ang. 
CSR – Corporate Social Responsibility) sprístupňujú bezplatne priestory 
svojich objektov pre výstavy, inštalácie či prehliadky a iné exhibície. Dnes 
už nie je pre nikoho prekvapivá otvorená mestská galéria či spoločensky 
dôležitú tematiku pertraktujúce graffiti a nástenné maľby (ang. mural)33, 

33 Príkladom je aktivita „Darujem ti tulipán”, ktorá je na Slovensku celoročným pro-
jektom pre nevidiace a slabozraké deti, ktorý už mnoho rokov (od roku 2006) 
zastrešuje Asociácia Divadelná Nitra. Deti celoročne navštevujú Klub „Darujem 
ti tulipán” a pravidelné integračné podujatia, kde sa stretávajú so svojimi vidiaci-
mi rovesníkmi a spoločne tvoria veľko-rozmerné diela. V roku 2010 svojimi spo-
ločnými maľbami dekorovali na Svätoplukovom námestí v Nitre historický auto-
bus, minulý rok sa uskutočnil výtvarný happening, kedy maľbami ozdobili stromy 
okolo festivalového námestia a v júni toho roka sa slabozraké deti zúčastnili aj na 
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ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou napr. nejakej budovy. Animačné aktivity 
tohto typu vždy vyvolávajú veľký záujem médií a zároveň súhlasné prijatie 
verejnej mienky.

Príklad 12: Akcia Spoločne maľujeme most deti z viacerých organizácií 
poskytujúcich sociálne služby maľovali veľkorozmernú maľbu 

na cyklistickej trase mosta Lafranconi v Bratislave34. 

tvorivej akcii „Spoločne maľujeme most”, kedy s deťmi z ďalších organizácií po-
skytujúcich sociálne služby maľovali veľkorozmernú maľbu na cyklistickej trase 
mosta Lafranconi v Bratislave.

34 Akcia Spoločne maľujeme most deti [online]. [2018-02-08]. Dostupné na  <http://
www.nitrafest.sk/images/uploads/TIMKOVE%20LODE%20(Kop%C3%ADrovat)
(1).JPG>.
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Príklad 13: Graffity – spoločná práca vidiacich a nevidiacich detí 
a dospelých z Nitry a Bratislavy v rámci aktivity „Darujem Ti tulipán“, 

sprievodnej akcie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra35.

Výnimočnou formou aktivity povzbudzujúcou, mobilizujúcou okolie 
a veľmi obľúbenou sú súťaže a plebiscity. Dobre pripravené sa stretá-
vajú s veľkým záujmom a aktívnym zapojením najmä u deti a mládeže. 
Pri ich organizácii sa zapájajú prostredie (učitelia, opatrovatelia, rodičia), 
a samosprávne miestne orgány a lokálne média obvykle poskytujú pod-
poru a patronát nad akciou. Organizácia súťaží (umeleckých, literárnych, 
novinárskych, fotografických a filmových) na sociálne témy (ale nie len 
tie) nesie so sebou veľa možností. Školská mládež je zvyčajne citlivá na 
spoločenskú problematiku (tolerancia, zdravotné postihnutie, pomoc 
iným, život seniorov, spoločenská integrácia a pod.), charakterizuje ju 
vysoká miera citlivosti ako aj kreativity. Je dobré tento potenciál využiť 

35 Darujem Ti tulipán. [2018-02-08]. Dostupné na  <http://www.nitrafest.sk/do-
mov/novinky/detail/nevidiaci-s-vidiacimi-dospeli-s-detmi-tulipanovy-den-de-
ti-bol-zazitkom-roka/>.
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v prospech budovania sociálneho povedomia a zodpovednosti, a zároveň 
propagácie inštitúcií. Adresátmi súťaží nemusí byť len mládež, ale je mož-
né ich organizovať aj pre iné vekové kohorty, napríklad seniorov. Vďačné 
na spoluprácu sú tiež predškolské zariadenia: pre výtvarne súťaže určené 
pre stredný a straší predškolský vek sa zapájajú celé rodiny, čo posilňuje 
silu ich spoločenského odkazu. Fond možností je tu neobmedzený. Najdô-
ležitejšie je, aby sa návrhy aktivít zakladali na inšpiratívnom a chytľavom 
nápade, ktorý bude schopný vyvolať (na strane tvorcov a účastníkov/prí-
jemcov) obojstranné angažovanie.

ŠTUDIJNÉ POBYTY, DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Pobyty, niekedy neodborne označované ako „návštevy” alebo v poslednej 
dobe prezentácie dobrej praxe, predstavujú efektívny a málokedy pod-
pornými inštitúciami využívaný nástroj budovania vzťahov a spoločenskej 
dôvery. Táto forma je veľmi oslovujúca, vplyvná, ilustratívna, a tiež ak-
tivizujúca, prelamujúca dištanc. Umožňuje prenos mnohých informácií: 
prezentovanie sa, pochválenie sa úspechmi, či poukázanie na konkrétne 
problémy. Návštevy v inštitúciách je možné organizovať tak pre konkrétne 
vybrané užšie skupiny prijímateľov, ako sú žiaci okolitých škôl, študenti, 
aktivisti mimovládnych organizácií, zamestnanci spolupracujúcich inštitú-
cií, ako aj širšie, pre lokálne komunity a novinárov. 
Zároveň tak študijný pobyt, ako aj dni otvorených dverí vyžadujú prípra-
vu zaujímavého programu: vytvorenia „narrácie”: poradia prezentácií, 
stretnutí, rozhovorov. Program musí obsahovať pútavý element: prísľub 
atraktivity, mal by mať tiež edukačné charakteristiky. Program musí byť 
kompaktný, sústredený okolo jednej problematiky, vyčerpávajúci, ale ne-
predimenzovaný (pre viac informácií pozri podkapitolu Brief, čiže plán ak-
tivít). Doplnením udalostí musí tiež byť príprava a sprístupnenie dodatoč-
ných materiálov: letákov, katalógov, foldrov, brožúr a pod. Najtypickejšie 
sú návštevy organizované pre žiakov pri spolupráci so strednými školami, 
napr. na tému: kto je sociálny pracovník? alebo sociálne problémy môjho 
okolia.
Študijné pobyty sú pripravované pre konkrétne skupiny. Také aktivity ako 
deň otvorených dverí vyžadujú zdvojenú informačnú a propagačnú ná-
mahu, obvykle sprevádzajú tiež inú, dôležitú príležitosť, ktorá bude pútať 
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pozornosť (a prítomnosť) spoločnosti (koncert, prehliadka, slávnosti/
piknik, ohnisko, veľtrhy). Aktivity v prospech propagácie udalosti môžu 
byť veľmi klasické: oznam na internetovej stránke, v lokálnych médiách, 
vrátanie elektronických a tiež internetových fórach, oznam prostredníc-
tvom miestnych fár, ako aj netypické: zverejnenie oznamu na fasádach 
či plotoch budov, alebo distribúcia vlastnými prostriedkami vyrobených 
posterov (klientmi rozmnožených na xerox malých vizitkových pozvánok). 
Práve týmto spôsobom charitatívne združenie vedúce útulok (príklad 
z Čiech) zreklamovalo piknik spojený s ohniskom a rockovým koncertom 
pripraveným klientmi; záujem o akciu prekvapil aj samotných organizáto-
rov a účasť bola presahujúca očakávania.
Uvedené príklady nevyčerpávajú všetky možnosti. Ku klasickým aktivitám 
v prospech rozvoja vzťahov je možné v tejto oblasti spomenúť aj infor-
mačné stretnutia, prezentácie, organizácie seminárov, konferencií, pra-
covných stretnutí a tematických panelov (discussion panels) pre rôzne 
skupiny príjemcov, zasadnutia, školenia a tiež diskusné skupiny.

PARTNERSTVO A SILA SPOLUPRÁCE

Najhladnejšou vlastnosťou spolupráce je možnosť prerozdelenia všet-
kých úloh, materiálnych a nemateriálnych nákladov na polovicu. Pričom 
úspech, napriek šetreniu, bude počítaný dvoj násobne, keďže – z perspek-
tívy pozorovateľov – podarilo sa otvoriť a zaprezentovať zaujímavú a uži-
točnú problematiku a realizovať to spôsobom, ktorý zušľachťuje.
Spoločné aktivity dodajú vyššiu mieru vierohodnosti inštitúcii v médiách 
a sústreďujú ich pozornosť. Kooperácia umožňuje tiež realizáciu zložitej-
ších aktivít, niekedy až veľkolepých. Ako príklad možno uviesť výstavu zo-
brazujúcu prácu, úspechy a problémy, organizovanú v inštitúcii sociálnej 
pomoci. Výstava získa širší ohlas a vyšší rozmer spoločenského pôsobenia, 
ak bude propagovaná na hlavnej chodbe mestského úradu, alebo hale 
veľkej kancelárskej budovy – centra biznisu, než od ruchu mesta vzdiale-
nom sídle inštitúcie. Celá rada súčasne realizovaných projektov a akcií vo 
svojej podstate zakladá svoju úspešnosť na otvorenej spolupráci a dob-
rovoľníckom zapájaní sa osôb, skupín a inštitúcií. Najlepším príkladom je 
sociálna kampaň Celé Slovensko číta deťom alebo Hodina deťom.
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Ak je niečo, čo pritiahne lokálne komunity k organizovaným aktivitám, 
tak je to práve otvorenosť, originálne nápady, angažovanosť mladých ľudí 
(dobrovoľníci, stážisti, animátori) a zároveň možnosť participácie: aktívna 
a tvorivá účasť. Sloboda, dobrá zábava, práca v skupine vždy priťahuje 
a sila kreativity nepozná hranice.

BRIEF, PLÁN AKTIVÍT

Pripravujúc aktivity je vhodné využiť šablónu briefu, čo je hárok určený 
na plánovanie, ktorý slúži pre opis a zároveň prezentáciu hlavných téz, 
v súlade s metodikou prípravy kampaní a projektov. Tento dokument, vý-
razne zovšeobecňujúc, obsahuje usporiadaný zoznam najdôležitejších in-
formácií: o inštitúcii ako o iniciátoroch a organizátoroch aktivity, o cieľoch 
projektu, o cieľových skupinách, ako aj o jej základných efektoch. Dôležitú 
súčasť briefu tvorí opis podniknutých krokov a rozvrhnutie aktivít v čase 
a priestore.
Neexistuje jeden univerzálny vzor, ako by mal byť tento dokument 
štruktúrovaný, vždy je to podmienené charakterom eventu a tiež cieľom, 
či brief je pripravený pre potreby plánovania (samostatne alebo v spo-
lupráci s partnermi), získavanie spoluorganizátorov, získanie sponzorov 
alebo mediálnych či čestných patronátov.
Dôkladne pripravený dokument bude nástrojom plánovania aktivít, ako 
aj spolupráce ako sú: rozdeľovanie úloh, určovanie požiadaviek, či spoloč-
ných cieľov. Uľahčí rozhodnutie prípadným sponzorom, patrónom a novi-
nárom a spresní požiadavky, očakávania a predpokladané výsledky. Forma 
prípravy briefu by mala spĺňať vysoké estetické kritériá, doplnenie nie-
koľkými vhodnými ilustráciami by malo byť samozrejmosťou (fotografie, 
grafika, vizualizácie). To, akým spôsobom bol brief pripravený a prezento-
vaný je istým spôsobom vizitka organizácie a v určitom zmysle projektuje 
u recipienta víziu jej aktivít.
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názov pripravovanej aktivity (eventu, akcie, programu, projektu), 
poprípade jeho slogan
čas a miesto plánovanej udalosti
inštitúcia organizujúca aktivity – pripadne stručná charakteristika 
poukazujúca na jej organizačné kompetencie a skúsenosti
navrhovaní a plánovaní partneri (napr. spoluorganizátori) aktivít
ciele aké si stanovíme
opis cieľových skupín(y): pre koho je aktivita pripravovaná, ako je 
možné charakterizovať beneficientov; je dôležité, aby tieto skupiny 
neboli priveľmi široké
plán: aké hlavné a sprievodné činnosti budú realizované
rozpočet – je potrebné obsiahnuť konkrétne informácie, aké 
náklady sú spojené s plánovanými aktivitami, ako budú rozdelené, 
pripadne akú časť prostriedkov bude potrebné získať
zoznam plánovaných čestných, meritórnych patronátov
zoznam mediálnych patronátov
pripadne prílohy: fotografie miesta aktivít, grafické plány, fotogra-
fie a informácie z predchádzajúcich realizácii

Tabuľka 15: Príprava briefu
Zdroj: vlastné spracovanie

MEDIA SETTING

Dôležitým elementom realizovaných iniciatív je nastavenie médií, tejto 
stránke projektu je vždy potrebné venovať náležitú pozornosť (podkapi-
tola Média relations).
V situácii, kedy vynakladáme organizačné úsilie a rozhodujeme sa o prí-
prave udalosti s využitím vlastných zdrojov, je vhodné opierať sa už 
o vykonané kroky v tomto smere a spraviť aj ďalší krok, a nie len získať 
vhodných partnerov a rozoslať pozvánky. Organizácia aktivity, eventu in-
štitúciou sociálnej pomoci, najmä eventu nešablónovitého, založeného 
na originálnom nápade, na ktorom sa podieľajú rôzne subjekty, prirodze-
ným spôsobom vyvoláva záujem a pozornosť médií. Príkladom takýchto 
akcií sú rôzne formy guerilla marketingu (viac napr. Levinson, 2010). Je 
to dobrá príležitosť, pre naviazanie lepších kontaktov s novinármi. Pre 
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propagáciu činnosti a vytváranie dobrých vzťahov je najlepší osobný 
kontakt: dohovor s novinárom, návšteva redakcie, odovzdanie pozvánky 
spolu s briefom a paketom informačných materiálov, rozhovor, spresne-
nie/ špecifikovanie očakávania: prosba o návštevu, krátky, niekoľkosekun-
dový filmový materiál alebo i reportáž. Organizácia podujatí je dokonalou 
príležitosťou k prehĺbeniu kontaktov a neformálnych vzťahov.
Pri plánovaní činnosti a tvorení zoznamu pozvaných osôb, by sme nemali 
zabúdať na významné osobnosti formujúce verejnú mienku, zaisteniu si 
ich oficiálnej alebo i neoficiálnej podpory. Kto sú názoroví lídri: podľa pri-
jatého úzu sú to „dôležité osoby”, miestne „celebrity” – v praxi ide o oso-
by, ktoré majú vplyv na informácie, postoje, verejnú mienku. Názorovým 
vodcom môže byť lokálny policajt, farár, tajomník obce, hudobník alebo 
DJ, miestny animátor kultúry, charizmatický riaditeľ školy alebo uznáva-
ný pedagóg, čiže všetci tí, ktorí majú kontakt s ľuďmi, ktorí vedia alebo 
„sú tam, kde treba” a disponujú informáciami z prvej ruky. Lídrami sú 
prevažné osoby komunikatívnejšie, otvorené, tým viac sa treba o nich 
uchádzať, pozývať a dbať o vzťahy. Podľa aktuálnych výskumov v sloven-
skom prostredí (Fichnová, Wojciechowski, Mikuláš, 2018) sa predstavi-
telia generácie X a generácie Y líšia v tom, komu dôverujú. Predstavitelia 
generácie X dôverovali politikom a významným osobnostiam kultúrneho 
života a zástupcom cirkvi, zatiaľ čo mladšia generácia dôveruje najviac 
vzorom známym z televízie (napr. moderátorom) a čiastočne i politikom. 
Z týchto zistení je možné vychádzať aj pri rozhodovaní, koho osloviť so 
žiadosťou o patronát nad pripravovanou akciou.

MONITORING MÉDIÍ A HODNOTENIE ÚČINNOSTI PR

Najjednoduchším spôsobom analýzy účinnosti činností bude „počítanie 
mediálnych výsledkov” t. j. počtu správ, zmienok, informácií, výpovedí 
a iných materiálov, ktoré sa objavili v lokálnych médiách: televízii, roz-
hlase, lokálnej tlači, a tiež internetových portáloch a informačných servi-
soch. Táto metóda vyžaduje dôslednosť a pravidelnosť, je tiež nevyhnut-
ným prvkom public relations, dokonca aj v jeho v základnej a redukovanej 
podobe. Monitorovanie musí sprevádzať archivácia: kopírovanie, zbie-
ranie publikovaných správ (výstrižkov z novín), výtlačky z internetových 
stránok, video záznamy relácií a reportáží a audio záznamy rozhlasových 
materiálov. Zatiaľ čo v prípade tlače a elektronických portálov je takáto 
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archivácia veľmi jednoduchá: stačí tlačiareň, xerox a zložka, určité ťažkosti 
môžu byť spojené s dokumentovaním rozhlasových a televíznych správ. 
Treba sa ešte počas vyhotovovania záznamu spýtať, kedy bude relácia vy-
sielaná a postarať sa o jej nahrávku. Neodporúča sa zneužívať trpezlivosť 
novinára a žiadať o hotový materiál v podobe súboru MP3 alebo AVI (aj 
s ohľadom na fakt, že nejde o vlastníctvo reportéra).
Monitoring médií je na jednej strane dôležitá činnosť v oblasti diagnos-
tiky imidžu a prezentácie inštitúcie, na druhej strane je to jedna z naj-
jednoduchších metód dokumentovania realizovaných media relations. 
Pomocou monitoringu jednoduchým spôsobom oceníme do akej širokej 
skupiny odberateľov sa dostávajú informácie o činnostiach a nakoľko 
významné média publikujú materiály o inštitúcii. Podobne je možné 
sledovať iné ukazovatele: počet otvorení interventovej stránky, záložky 
alebo substránky, galérie, počet zaslaných mailov či informácií umieste-
ných v informačných servisoch. Dôsledné zbieranie takýchto informácií 
ako priebežne, tak aj súbežne s realizáciou špeciálnych udalostí, umožňu-
jú získavanie konkrétnej informácie o mediálnej prezentácii akcie. 
Monitorujúc činnosti PR je treba mať na pamäti nahromadenie iných 
efektov práce. Okrem mediálnych materiálov to bude tiež napr. počet 
telefonických alebo mailových otázok, žiadostí o propagačné alebo infor-
mačné materiály, názory, výpovede, blahoželania, uzatvorené dohody, 
zmluvy o spolupráci, prijaté patronáty etc.
Dôležitú rolu pri evaluácii, ale tiež v pripravovaní niektorých činností zo-
hráva metóda výpovede o skúsenostiach známa ako hĺbkový skupinový 
rozhovor (focus group). Jej podstatou je utvorenie reprezentatívnej skupi-
ny z niekoľkých alebo viac ako 10 členov, a následne vykonanie v jej rámci 
prezentácie vzorky plánovaných činností, pripravovaných materiálov, tex-
tov, hesiel, plánov, letákov etc. Po prezentácii nasleduje realizácia rozho-
voru skupiny na stanovený okruh problematiky, ktorá je vedená skúseným 
moderátorom a zaznamenávaná na médium. Nasleduje analýza reakcií 
fókusovej skupiny: či bola pozitívna, adekvátna vo vzťahu k očakávanej, 
v akej miere sa reprezentanti zaujímali o tému, čo zapamätali po prezen-
tácii, akú sú ich dojmy etc. Tento druh pilotážného skúmania sa používa 
pred zahájením širších informačných, spoločenských, reklamných i pro-
pagačných činností, môže napomôcť zvoliť vhodný a teda aj účinný štýl 
komunikácie, a tiež môže uchrániť pred porážkami, nevhodnými sloganmi 
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a kreáciami. V praxi si použitie takejto metódy vyžaduje miestnosť pre 
prezentáciu, záznamové médium (videorekordér, alebo diktafón), vhod-
né zloženie skupiny – reprezentatívnej pre širšiu skupinu potenciálnych 
príjemcov činností (verejnosti) a prípravy vhodných otázok a vykonanie 
moderovaného rozhovoru.
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ŠTVRTÁ KAPITOLA:  
KONTAKTY S MÉDIAMI

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MÉDIÁCH

V prvých kapitolách sme prezentovali ako komplexne a funkčne je spoje-
ná inštitúcia podpory s okolím, v ktorom pôsobí: sociálnym, politickým, 
kultúrnym. Podobné je to s médiami – napriek tomu, že patria k úplne 
inej kategórii, ich pôsobenie je predovšetkým založené na „živote” pro-
stredia – spojenia s ním, pozorovanie, informovanie o jeho problémoch, 
kreovanie názoru.
Takáto paradigma vyžaduje, aby sme sa kontaktovali s médiami a pova-
žovali ich za spojenca, nie nepriateľa. Kto má informácie, ten má moc – 
z takejto tézy vychádzal otec public relations Yve Lee, tvorca informačnej 
kancelárie. Učebnicovým príkladom sa stala situácia, kedy Lee pozval 
novinárov na miesto nehody – železničnej katastrofy, ktorá sa udiala 
klientovi jeho agentúry – železničnej spoločnosti Pensylvania Railroad. 
Dovtedy sa každý snažil spraviť všetko pre to, aby sa v takýchto prípadoch 
(krízových situáciách) vyhol mediálnemu šíreniu informácií. Lee spravil zo 
spoľahlivého a čestného informovania prednosť svojho klienta, a kontak-
ty s médiami – jednou zo základných foriem public relations. Je to dnes 
používaná a overená prax, že čestné a pravidelné informovanie, otvore-
nosť a rozvíjanie dobrých kontaktov s okolím je najlacnejšou a najefektív-
nejšou formou budovania obrazu a zároveň záchranou pre tie inštitúcie, 
ktoré sa netešia dobrej reputácii (Hope, 2004: s. 18-22). 
Čo konkrétne môžu médiá poskytnúť zariadeniam sociálnej pomoci? 
Predovšetkým pomáhajú propagovať záväzne vážne témy a problémy 
a sociálne otázky. Ukázať alebo opísať realizované aktivity napravujúce 
aktivity, úspechy inštitúcie, sociálnu prácu a jej metódy, prácu (tak indi-
viduálnu ako aj tímovú) v prostredí. Prácu pre konkrétnych ľudí a v pro-
spech riešenia konkrétnych problémov. Médiá umožňujú nie len infor-
movanie, môžu podporovať inštitúcie pri získavaní podpory od miestnych 
komunít pre aktivity a zároveň nové iniciatívy. Sprístupňujú informačné 
kanály, umožňujú dostať sa k širokej skupine prijímateľov. Umožňuje to 
propagáciu riešení, nárast aktivity a angažovanosti miestnej komunity pre 
využitie ponuky organizácie.
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MÉDIA A ICH VYMEDZENIE

Pojem média je veľmi široký a často pertraktované. Podľa najjednoduch-
šej definície tento pojem označuje tlač, internet, rozhlas a tiež televíziu 
– „inštitúcie produkujúce informačné a zábavné komunikáty masovo ší-
rené a zároveň prijímané veľkými divergentnými skupinami recipientov” 
(Chudziński, 2007: s. 9). Médiá sa dnes stavajú najdôležitejšou arénou 
výmeny informácií, verejným formám spoločenských, politických, eko-
nomických a zároveň kultúrnych otázok, rovnako často exponovanom 
ako v globálnom, tak aj medzinárodnom meradle, ako aj v podhodnote-
nom lokálnom meradle: komunitách, mestách, štvrtiach, sídliskách. Pra-
vé masmédia dokážu poskytovať informácie, umožňujú výmenu názorov, 
sprístupňujú vedenie dialógu, rýchle spojenie a integráciu. Médiá sa na-
stálo udomácnili vo verejnom priestore, a nie len to – stali sa spoluhos-
tiľelmi. Prostriedky masovej komunikácie sú zároveň priestorom kreova-
nia, „kľúčom k sláve a popularite”. V dnešnej dobe má pristúp k médiám 
každý z nás a to ako prijímateľ, tak i tvorca: média stále vo zväčšujúcom 
sa rozsahu umožňujú interakciu (e-mail, telefón, diskusie, názory). V toto 
konkrétnom prípade dôležitejšia je možnosť nadviazania kontaktu vyplý-
vajúceho z profesionálnej roviny, možnosť pozvať novinára, odoslanie mu 
pozvánky, opublikovanie komentárov a pod. Môže rôznorodým spôso-
bom ovplyvniť vnímanie a prijímanie sociálnych pracovníkov a aktivít 
inštitúcie v spoločnosti.
Prostriedky masovej komunikácie sa v súčasnosti stali jedným z najdô-
ležitejších nástrojov podporujúcich občiansku spoločnosť: ako jeden zo 
štyroch nástrojov moci v spoločnosti (spolu s vládnou, zákonodarnou 
a súdnou)36 plnia kontrolnú funkciu voči vláde, samospráve, inštitúciám, 
efektívnosti, a zabezpečujú účinnosť a transparentnosť svojich aktivít 

36 Médiá sa niekedy označujú aj ako siedma veľmoc. Ide o metaforické 
pomenovanie periodickej tlače, ktoré vyzdvihuje (a podľa niektorých teoretikov 
aj preceňuje) jej možnosti spoluvytvárať verejnú mienku a spoločenské vedo-
mie. Jeho pôvodcom je údajne Napoleon. Na začiatku 19. storočia existovalo 
päť veľmocí: Francúzsko, Anglicko, Rakúsko, Prusko a Rusko, z ktorých štyri 
bojovali proti Napoleonovi. Za piatu, ktorá proti nemu povstala, považoval 
vraj nemecké noviny Rheinische Merkur. Keď sa označenie „veľmoc“ dosta-
lo na konci 19. storočia aj Taliansku, tlač sa stala siedmou veľmocou (podľa: 
IMEC. Siedma veľmoc. 2010. 2017 IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti 
IIII Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave).
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(por. schému nižšie). Na druhej strane vláde a taktiež verejným inštitúci-
ám práve médiá poskytujú informácie (údaje, názory, hodnotenia), často 
mobilizujú k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu.
Nezávisle na funkcii, type a charaktere, prostriedky masovej komunikácie 
spája jedna spoločná vlastnosť – sprostredkovanie komunikácie. Médiá 
vždy plnia úlohu sprostredkovateľa medzi odosielateľom (redakcia, novi-
nár, bloger, tvorca, producent) a prijímateľom (čitateľ, televízny divák, ad-
resát, konzument, predplatiteľ využívajúci kanál RSS alebo newslettery). 
Charakter a štýl komunikátu (napr. pertraktovaná tematika, emocionálny 
výraz, optika, prijímané hodnoty či tzv. uhol pohľadu) by mal byť prispô-
sobený potrebám, očakávaniam a zároveň možnostiam prijímateľov:
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Je potrebné mať na pamäti, že nie len médiá majú vplyv na realitu. 
Prítomnosť, ľudia, trendy kreujú zároveň média a štýl ich fungovania: 
menia sa veľmi rýchlo – prispôsobujú sa potrebám spoločnosti, móde 
a iným vplyvom na premeny. Roger Fidler (1997) označil tuto revolúciu 
termínom mediamorfóza. Je to proces, na ktorom sa podieľa neustála 
vzájomná adaptácia a transformácia médií, predovšetkým vyplývajúca 
z potreby pretrvať: držať krok s meniacimi sa potrebami a požiadavkami 
prijímateľov.

MEDIATIZÁCIA A GLOBÁLNA DEDINA

Súčasné spoločnosti, tak z globálneho ako aj lokálneho hľadiska, sú pre-
sýtené pôsobením médií, ale do určitej miery sme zároveň závislí od ich 
pôsobenia. Médiá majú výrazný vplyv na názory, nálady, emócie a štruk-
túru spoločností, že hovoríme o vzniku ich novej formy – mediatizovanej 
spoločnosti (tal. mediatizzato – objavujúci sa v médiách) až do takej mie-
ry, že „prejavom absolútnej mediatizácie súčasného verejného života je aj 
prispôsobovanie spôsobu formulácie myšlienok médiám: osobám, ktoré 
sú oslovené redaktormi televízneho spravodajstva, sa odporúča maximál-
na stručnosť vo vyjadrovaní (sformulovať niekoľko jednoduchých, obsa-
hovo zhustených viet) – inak sa môže stať, že sa v spravodajstve napokon 
neobjavia vôbec“ (Bočák, 2010, s. 58). Masová komunikácia vstupuje do 
takmer každej oblasti spoločenského života, tesne vyplňuje sféry verejné-
ho priestoru, bez nadsázky možno konštatovať, že je všadeprítomná a vše 
zahŕňajúca. Hovoríme nie len o mediálnych spoločnostiach, ale zároveň 
o mediatizácii politiky, volebných kampaniach, spoločenského, športo-
vého, kultúrneho života a zároveň – vo veľkej miere –inštitucionálneho 
života. S procesom mediatizácie sa spájajú zmeny správania jednotlivcov 
a skupín: sociálne, vrátane noriem, vzorcov, štandardov, determinova-
ných pôsobením médií, všade prítomnosťou kamery a zároveň silou vply-
vu novinárskej relácie. Súčasná spoločnosť, tak široko vystavovaná týmto 
vplyvom, najmä multimediálnym komunikátom (spájajúcim obraz, zvuk 
a zároveň vytvárajúcim interakciu s inými užívateľmi) sa označuje ako 
informačná alebo sieťová spoločnosť. Známy bádateľ médií a ich vplyvu 
na spoločnosť Marshall McLuhan, prezentoval myšlienku o informačnom 
„zmenšovaní” sa sveta, ktorý o. i. vďaka masovým médiám a otvore-
ným informačným kanálom sa stáva globálnou dedinou (global village). 
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Presnejšie ale až internet od konca deväťdesiatych rokov umožnil v plnom 
rozsahu naplniť ideu McLuhana, odstrániac väčšinu doterajších bariér 
v komunikácii. To malo priamy vplyv na tok informácií a verejný prístup 
k nim, a to ako v globálnom, tak i lokálnom meradle. 

„Masová komunikácia sama o sebe nie je dobrá, alebo zlá. Je jedno-
ducho silná a ako každá sila môže byť použitá pre dobré ale i zlé ciele.” 
Aldous Huxley

Môžeme nesúhlasiť s faktom, že časť médií – najmä tých, ktoré vyhľadá-
vajú senzácie – vytvárajú a propagujú nie celkom pravdivý obraz reality, 
ale skôr senzáciechtivý, skratkovitý, výrazne exponujúci to, čo je negatív-
ne. Je potrebné mať na pamäti, že redakcie zamestnávajúce novinárov 
pôsobia predovšetkým „v prospech” a „z vrecka” svojich klientov – z toho 
dôvodu musia poskytovať taký materiál, na aký v kruhoch prijímateľov 
existuje dopyt, pričom senzácie a škandály vždy upútavali pozornosť más.

NAJDÔLEŽITEJŠIE DRUHY MÉDIÍ

Stupeň záujmu novinárov o konkrétne témy vo veľkej miere závisí od typu 
redakcie: či reprezentuje lokálne média, regionálne alebo celoštátne a zá-
roveň od jej charakteru: tematickej profilácie a skupiny prijímateľov. O iné 
obsahy budú prejavovať záujem médiá tlačené, médiá auditívne (roz-
hlas), či médiá audiovizuálne (televízia), a iné médiá elektronické. Každé 
z nich má svoje špecifické potreby a podmienky s ktorými, pripravujúc sa 
na spoluprácu, je potrebné sa oboznámiť.
Najzákladnejšia klasifikácia delí média na celoštátne, regionálne, lokál-
ne a komunitné. Tri posledné skupiny, pôsobiace v širšom alebo bližšom 
„susedstve” budú pre pomáhajúce inštitúcie prirodzeným partnerom, 
s nimi je najjednoduchšie nadviazať kontakty a udržiavať vzťahy. Miest-
ne spoločnosti sú pre ne spoločným, prirodzeným priestorom fungova-
nia. Lokálne média fungujú v tkanive ich problémov, úspechov, udalostí 
a názorov, posilňujú identifikáciu s mestom, štvrťou, sídliskom či dokonca 
bytovou komunitou, ako teritoriálne najbližšie so sociálnym prostredím. 
Lokálne média spôsobujú, že na tento priestor môžeme mať reálny vplyv, 
a prinášajúc informácie o miestnom živote formujú postoje a zároveň jej 
identitu.
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TELEVÍZIA

Televízia, vzhľadom na spôsob prenosu, spájanie obrazu a zvuku je ozna-
čovaná ako médium najsilnejšie pôsobiace na prijímateľa, najpresvedči-
vejšie – a vzhľadom na masový charakter (prítomné podľa IP Network 
takmer v každej domácnosti, uvádzaná penetrácia je 97.9% (Poláš, 2013)) 
– najmienkotvornejšie. V praxi propagovania aktivít inštitúcií sa zdá ako 
médium najviac žiadané, prestížne, pričom výnimočne náročné: aby sme 
priviedli televízny štáb do organizácie, musíme ponúknuť silné argumenty 
a musíme „mať čo ukázať”. Na každú návštevu novinára s kamerou je po-
trebné byť špeciálne pripravený.
Odporúča sa zaujímať o spoluprácu lokálnymi oddeleniami verejnopráv-
nej televízie a novinármi zaoberajúcimi sa sociálnymi otázkami; samo-
zrejme netreba opomínať súkromné televízie: vrátane malých miestnych 
vysielateľov, káblových aj internetových televízií, ktoré sú podporované 
niekoľkými – niekoľko desiatimi redakčnými tímami, s ktorými bude jed-
noznačne ľahšie naviazať kontakt.

ROZHLAS

Nie je možné podceňovať veľkú úlohu rozhlasu, ktorý ako médium v sú-
časnosti sprevádza najmä každodenné aktivity ako zvuková kulisa (tzv. 
„prísluchové médium“). Podľa McLuhana toto médium je označované 
ako „horúce”, silne pôsobiace na predstavivosť poslucháčov. V praxi po-
máhajúcich inštitúcií je potrebné veľký dôraz klásť na regionálne rádiá, 
logicky nastavené na dôležité otázky spoločenských vzťahov, správy, šoty 
a správy z „lokálneho prostredia”. Rádio umožňuje odovzdať oveľa dlhší 
komunikát ako televízia, a rozhlasoví novinári najčastejšie nie sú tak často 
rozchytávaní a zaneprázdnení ako novinári z televízie. O výraznom dosa-
hu svedčí aj miera rozšírenia tohto média, podľa z prieskumu spoločnosti 
MEDIAN SK „RÁDIÁ – navýšenie rozhlasovej časti mediálneho projektu“ 
z roku 2013 celková počúvanosť rádií predstavuje až 91,4% populácie.

DENNÍKY A PERIODIKÁ

Základnou a najdôležitejšou úlohou dennej tlače je prísun aktuálnych 
a verifikovaných informácií. Denníky sa sústredia na aktuálne, každodenné 
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vzťahy, súvislosti a udalosti a zároveň obsahy dôležité pre lokálne spoloč-
nosti. Okrem denníkov, k tlači vydávanej v určenom pravidelnom vydava-
teľskom cykle započítavame aj týždenníky, mesačníky, štvrťročníky a pod.
Odborníci na média už dlhšiu dobu pozorujú pokles predaja a čítania tla-
čenej podoby periodík (podľa údajov z Audit Bureau of Circulation Slovak 
Republic), pričom popularita regionálnych aj lokálnych denníkov, týžden-
níkov a mesačníkov nemusí tak dramaticky klesať, keďže ich prepojenie 
s miestnym priestorom je ich najväčšou prednosťou. Ľudia najvýraznejšie 
preferujú tie tituly, ktoré píšu o ich problémoch a najbližšom okolí. Pre 
pomáhajúce organizácie táto skupina médií môže byť jedným z najlepších 
spôsobov ako sa priblížiť lokálnemu prostrediu. Pre novinárov miestnej 
tlače je potrebné pripraviť pravidelne pozvánky, tlačové správy, newslet-
tery a názorné propagačné materiály.

ELEKTRONICKÉ MÉDIA

Dnešné spoločnosti majú k dispozícii oveľa rýchlejšie a dokonalejšie 
nástroje získavania a výmeny informácií. V tejto oblasti významnú úlo-
hu postupne preberá internet, a konkrétne tematické servisy, blogy, in-
ternetové fóra, diskusné skupiny, sociálne siete, ktoré umožňujú deliť sa 
o informácie, fotografie, opisy či multimédiá vo veľmi krátkom čase (Fa-
cebook, Twitter, Google+). V tejto rovine je evidentný jav konvergencie, 
čiže spodobovanie sa médií – rádio, televízia, tlač smerujú k veľmi podob-
ným vzorcom, zakladajúcim sa predovšetkým na obraze. Najcharakteris-
tickejším vzorcom je na tomto mieste internet, ktorý spája v sebe všetky 
doteraz známe médiá: tlač (textový komunikát), televíziu (audio-video 
materiál) a zároveň rozhlas (o. i. podcasty) a integruje ich v koherent-
ných formách, v rôznorodých interaktívnych formách. Zároveň je internet 
v mobilnej forme prístupný takmer z akéhokoľvek miesta: v každom mo-
mente môžeme získať prístup k informáciám, správam, názorom, novin-
kám či konkrétnym informačným zdrojom. 
Elektronické média sú niekedy označované ako „nové médiá”, zahrňujú 
veľmi široké spektrum typov a druhov (tradičné delenie je v tomto prípa-
de nesplniteľné a internetové druhy sa rýchlo menia a podliehajú evolú-
cii), výrazne diferencujúce sa vzhľadom na skupinu odberateľov. Do tej-
to kategórie zapájame tak internetové noviny, rádio alebo televíziu, ako 
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aj informačné, mestské, odvetvia a tematické informačné portály (o. i. 
www.eeango.sk, www.dobrovolnictvo.sk,), sociálne siete umožňujú spo-
jenie v sieti a „horúcu” výmenu informácií a v neposlednej rade fóra a dis-
kusné skupiny. Je potrebné zároveň brať na zreteľ, že veľká časť tlačových 
či televíznych redakcií, sledujúc trendy doby a očakávania prijímateľov 
súčasne publikuje materiál v prostredí internetu.
Na rozdiel od tradičných, elektronické média nenarážajú na typické ob-
medzenia (týkajúce sa miesta, času a nákladov), vďaka čomu sa otvárajú 
možnosti pre nové formy žurnalistiky. Multimediálny komunikát je otvo-
rený a takmer neobmedzený, umožňuje publikovať výrazne obsažnej-
šie informácie, oživené a doplnené fotografiami, filmami, svedectvami, 
kombinované s inými informáciami či materiálmi. Je možné získať bez-
prostredné hodnotenie zo strany užívateľov, čo je umožňuje tieto úda-
je priebežne využívať na modifikáciu a vylepšovanie komunikácie a to 
v akejkoľvek chvíli, takmer na akomkoľvek mieste. Elektronické média sú 
zatiaľ inštitúciami podceňované, a to i v čase keď ich neustále narastajúca 
popularita zaručuje dostať sa k skupine vybraných recipientov.
V dôsledku verejnej dostupnosti siete, dnes takmer každý môže byť no-
vinárom. I väčšina v súčasnosti vyrábaných mobilných telefónov spája 
v sebe všetky tradičné nástroje žurnalistov: kameru, fotoaparát, dikta-
fón, poznámkový blok. Nie je preto prekvapujúce, že to práve internet 
prispieva rozvoju nových foriem neprofesionálnej, ale veľmi aktívnej 
žurnalistiky, označovanej ako spoločenskej alebo občianskej. Tejto forme 
aktivity, často vyplývajúcej z najlepších intencií, potrieb aktivity a partici-
pácie, vysokej miery občianskeho vedomia patrí mimoriadna pozornosť, 
občiansky novinári veľmi často získavajú status názorových vodcov, vďaka 
čomu nimi sprostredkované informácie sú prijímané s dôverou a je im 
pripisovaná vysoká dôveryhodnosť.

SAMOSPRÁVNE MÉDIÁ

Oddelenia vo veci propagácie a informácie miestnych samospráv plnia 
veľmi dôležitú funkciu vo verejnom priestore, k hlavným cieľom ich fun-
govania sa započítava organizácia konferencií, zasadnutí, vedenie infor-
mačných servisov, vydávanie verejných informačných biltenov, inak po-
vedané tvorenie a vedenie efektívnych systémov komunikácie orgánov 
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miestnej samosprávy s obyvateľstvom. Tieto oddelenia sú prirodzeným 
partnerom pomáhajúcich inštitúcií pri informačných aktivitách.
Veľmi dôležitú pozíciu v mediálnom systéme reprezentuje samosprávna 
tlač: obvykle ju vydávajú mestské alebo okresné oddelenia, ktoré majú 
v agende propagáciu a informovanie, ako nekomerčnú činnosť dotovanú 
z peniazi daňovníkov. Táto tlač, ako aj iné samosprávne média (napr. in-
ternetové stránky), by mali plniť významnú úlohu v období prosperujúcej 
občianskej spoločnosti, lokálpatriotizmu a regionálnych väzieb (pozri tiež 
napr. Beňuch, Kusá, 2012).
Je na škodu veci, že informačné aktivity samosprávnych jednotiek, inter-
netové stránky a tlač často pripomínajú skôr propagovanie miestnych 
úradov a nimi realizované aktivity a nie prezentáciu spoľahlivých infor-
mácií, dialóg a spojenie s obyvateľmi. V praxi sú veľmi často tie isté fakty, 
problémy či udalosti prezentované komerčnými médiami iným spôsobom 
a úplne iný obraz nadobúdajú v „oficiálnych” reláciách, publikáciách sa-
mosprávy, alebo z úst tlačových hovorcov. Verejné inštitúcie majú právo 
byť prítomné v priestore samosprávnych médií, je nutná snaha o spo-
luprácu, pritom treba zároveň mať na pamäti, že informácie podávané 
o inštitúciách médiami by mali byť spoľahlivé, keďže tvorenie pozitívneho 
imidžu „cez skratku” nemá veľa spoločného s public relations, a v širšej 
a dlhšej perspektíve aj zlyháva.

VEREJNÉ MÉDIA A BULVÁRNE MEDIÁ

Výnimočnú úlohu pri informovaní, kreovaní názoru a tiež formovaní soci-
álneho života plnia verejné médiá, podľa predpokladu zákonodarcu ako 
politicky, ideovo, ako aj finančne (o. i. pomocou koncesionárskych po-
platkov) nezávislé. Takto projektovaný status verejných publikujúcich má 
konštituovať ich suverenitu v prospech riadenia sa nie potrebami zisku 
či pretrvania, ale verejným poslaním. Verejné média vo svojej podstate 
majú za úlohu nie len informovať, poskytovať zábavu alebo informovať 
o udalostiach, ale zároveň spoľahlivo prezentovať názory expertov, zvyšo-
vať úroveň diskurzu, edukovať, presadzovať občianske ideály, upriamovať 
pozornosť na spoločensky a politicky dôležité problémy, provokovať reci-
pientov k samostatnému vyvodzovaniu záverov a k hodnoteniu. Je prav-
dou, že otázky týkajúce sa faktickej nezávislosti verejnoprávnych médií, 
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ich ústavnej nestrannosti, často otvárajú nové diskusie a emócie, neustá-
le sa spomína kríza dôvery vo verejnoprávne média a nízka vymáhateľ-
nosť koncesionárskych poplatkov, pričom zásluhy týchto komunikačných 
prostriedkov a prínosy vyplývajúce z ich pôsobenia sú nepopierateľné 
a nemali by sa podceňovať. Verejnoprávne média, najmä lokálne stanice, 
vo svojej podstate sú otvorené sociálnym otázkam a otázkam lokálnych 
spoločenstiev, tiež sú veľkými spojencami pomáhajúcich inštitúcií a nimi 
realizovaných aktivít, preto dbalosť o partnerstvo a spoluprácu patrí k dô-
ležitým povinnostiam tlačových hovorcov a každého oddelenia, ktorého 
agendou je komunikácia pomáhajúcej inštitúcie.
Odlišnými pravidlami ako sú klasické pravidlá klasickej žurnalistiky, sa 
riadia média bulvárne, často nazývané tabloidnými37. Tieto média sú 
nastavené predovšetkým pre široké masy, málo náročného prijímateľa, 
preto tiež obsah ako aj charakter informácií osciluje okolo populizmu 
a senzačnosti: škandálov, problémov, nedbanlivosti. V prípade sociálnej 
pomoci bude to zlyhanie inštitúcií, hrubá nedbalosť, diskreditácia jej za-
mestnancov, alebo účasť na bohatých recepciách. Senzácia a škandál sú 
nie len úspešným magnetom priťahujúcim pozornosť bulváru, ale taktiež 
podliehanie znižujúcemu sa vkusu potrieb dnešného recipienta, vyhľa-
dávajúceho silné zážitky. Vo väčšine najčítanejšie sú témy negatívne, 
prezentované jednoduchým jazykom, priamym spôsobom, pod „krikľavý-
mi“ vizuálne aj významovo výraznými titulkami a spolu so škandalizujúci-
mi fotografiami. Média z tohto typu nie sú považované za mienkotvorné 
aj keď je možné polemizovať o rozsahu ich dopadu na mienku verejnos-
ti s ohľadom na údaje predajnosti, ktorý je napr. na Slovensku viac než 
trojnásobný (Nový Čas. Január 2018. predaj predstavoval 78 015)38 oproti 

37 Tabloid (angl. yellow press; nem. Boulevardpresse) bol výtraz pre tlačené no-
viny v kompaktnom, menšom formáte. V anglicky hovoriacich krajinách sa stal 
synonimom pre bulvárne médiá (obsahujú množstvo fotografií, karikatúry, kre-
siby, krátke články, málo seriózne, často založené na neoverených informáciách, 
s cieľom prezentovať rôzne senzácie, ktoré sú prezentované vo výrazných ti-
tulkoch obsahujúcich expresívne výrazy). Ide o typ média, kde nadraďujú ko-
merčné aspekty vydávania nad službu verejnosti a cieľavedome sa zameriavajú 
na najširšie publikum, uprednostňujú zábavu pred informáciami a analýzami 
(Vojtek, 2006). Pojem „bulvárna tlač” pochádza z Paríža, kde sa už v polovici 19. 
storočia predávala na bulvároch (široké ulice) prostredníctvom kolportáže.

38 Zdroj štatistických údajov: Medialne.trend.sk, Predajnosť. [2018-25-03]. Dostup-
né na  <https://medialne.etrend.sk/tlac-grafy-a-tabulky.html>.
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najčítanejšiemu mienkotvornému denníku (SME, v tom istom období pre-
daj dosiahol 22 823)39,40: v niektorých prípadoch často kopírujú, posilňujú 
názory a stanoviská väčšiny svojich recipientov, tzv. targetu. Jeho zástupy 
tvoria predovšetkým osoby s nižším vzdelaním, s nízkym materiálnym 
statusom, vrátane klientov inštitúcií sociálnej pomoci. Uhol pohľadu tých-
to skupín bude v tom prípade zdôraznený. Pričom ako ukazujú niektoré 
výskumy (Fichnová, Satková, 2010; Fichnová, Šramová, 2012) aj denníky 
považované a rovnako sa prezentujúce ako mienkotvorné, často operujú 
stereotypmi, ako aj ďalšími prvkami typickými skôr pre bulvár. Zároveň 
v bulvárnych médiách sa uplatňuje technika „personalizácie”: komuni-
kát je sugestívnejší, aby sa prijímateľ mohol stotožňovať s jeho hrdinom. 
Preto je prezentovaný materiál ukázaný z perspektívy typického čitateľa 
a doplnený o tzv. skutočné ľudské príbehy.
Na druhej strane, práve média označované ako „z dolnej poličky”, sa môžu 
stať spojencom pre aktivity v prospech sociálnych otázok. Témy „ľudské”: 
nezvyčajné, vzrušujúce a blízke recipientovi, sa stále nachádzajú v bulvári 
a v prípade napr. ženskej tlače predstavujú povinný repertoár takmer kaž-
dého vydania. Pričom, aby bolo možné dosiahnuť ciele komunikácie, je 
potrebné vytvoriť vhodné podmienky spolupráce, vrátane dobrých vzťa-
hov s konkrétnymi novinármi, a ďalej pravidelné dodávanie im vierohod-
ných a atraktívnych podkladov na spracovanie a zverejnenie.

FUNKCIE MÉDIÍ A ŽURNALISTIKY

„Nie všetko čo vidíme a počujeme v médiách, je žurnalistikou, pričom 
novinári profesionáli, ktorí správne vykonávajú svoju profesiu prispieva-
jú komerčnému úspechu médií a naplňovaniu spoločenských úloh, ktoré 
pred nimi stoja” (Chyliński, 2008: s. 18). Nižšie prezentujeme najdôleži-
tejšie funkcie tejto profesie podľa klasickej učebnice žurnalistiky, zároveň 
zdôrazňujúc spolu s autorom, že tento model je bližšie verejnoprávnym 
vysielateľom a občianskym novinárom, ako komerčným médiám: veľká 

39 ibidem
40 Uvedené údaje sa týkajú predajnosti tlačenej formy denníkov, pričom ich elek-

tronická verzia na webe z pohľadu návštevnosti prezentruje iné údaje: návštev-
nosť „Sme.sk” je v uvedenom období výrazne vyššia ako návštevnosť „Cas.sk”, či 
„Pluska.sk” (Sme = 2 332 425, Čas = 1 569 753, Pluska = 1 593 198) (ibidem).
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časť redakcií miesto spoločensky dôležitých funkcií sa riadi predovšetkým 
rebríčkami čítanosti, pozerateľnosti a ukazovateľmi predaja.

114 
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Uvedené sa spája s nutnosťou predkladať pravdivé argumenty, analýzy, 
štatistiky, byť v kontakte s odborníkmi, pričom je dôležité aj tlmočenie 
a vysvetlenie javov, procesov, vedenie sociálneho dialógu a verejnej de-
baty. Súčasná prax ukazuje, že aktuálne mnohé médiá majú tendenciu 
k väčšej skratkovitosti a redukcie ako k prehlbovaniu diskurzu, ako aj 
k ponúkaniu sugestívneho a emocionálneho komunikátu miesto spoľahli-
vých úplných informácií a dištancujúceho sa objektívneho názoru. Viacerí 
autori a výskumy ukazujú (Sherrow 1996, Mazzoleni, Stewart, Horsfield 
2003, McCombs 2004), že vo verejnej reflexii mienkotvorná funkcia sa 
týka sa nie len médií „s ambíciami”, ktoré vykazujú zmysel pre poslanie 
a prejavujú starostlivosť o intelektuálnu úroveň; prijímatelia ako „mien-
kotvorné” vnímajú zároveň aj médiá, ktoré svojim charakterom spadajú 
pod kategóriu bulvárne a populistické, nastavené na škandály a senzácie.
Kritika a kontrola – novinári majú právo pozorne sledovať aktivity úradov 
a inštitúcii, a zároveň osôb, ktoré plnia zodpovedné verejné funkcie. Takto 
chápaná kontrola má predovšetkým pôsobiť prevenčne pred podvodmi, 
alebo tiež viesť k usvedčeniu páchateľov keďže „strach pred tlačou zmaril 
viac trestnú činnosť, korupciu a nemorálnosť, než zákon” (Joseph Pulitzer, 
In Rowe, 2005: s. 14), a „slová sú najobávanejšou zbraňou akou ľudstvo 
používa” (Rudyard Kipling, 1907).
Artikulačná a intervenčná funkcia. Média artikulujú problémy tým, že ich 
zverejňujú, pritom vytvárajú istý druh „systému včasného varovania”. In-
tervenčnú funkciu umožňuje investigatívna41 žurnalistika, novinári, ktorí 
ju realizujú opisujú a vysvetľujú problémy, ktoré v konečnom dôsledku 
by mali alebo sa stávajú predmetom vyšetrovania a aktivít príslušných 
orgánov: polície, prokurátora, špeciálnych služieb či sudov. Intervenčná 
funkcia žurnalistiky najčastejšie vynucuje rozhodnú reakciu príslušných 
služieb alebo inštitúcií. 
Zábava – táto funkcia je všeobecne spájaná s komerčnými médiami, ktoré 
ju realizujú vo veľmi širokom rozsahu, pričom zábavná funkcia zasahuje 
všetky druhy médií, zároveň aj verejnoprávne, vrátane elitných (pojem 
zábavy môže byť chápaný veľmi široko).
Integrácia – v perspektíve pôsobenia pomáhajúcich organizácií je to 
jedna z najdôležitejších úloh médií a žurnalistiky, ktoré by mali pôsobiť 

41 investigatívny = odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci (slovník.sk) 
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v prospech propagovania otvorenosti postojov, tolerancie a zároveň in-
tegrácie obyvateľov, lokálnych spoločenstiev, národnostných, etnických, 
náboženských menšín, hendikepovaných osôb, marginalizovanych a de-
favorizovaných prostredí. Úlohou médií je vzájomná podpora poznania 
a aktivita v prospech spoločenskej inklúzie a vzájomnej pomoci. 
Integračná funkcia je často zostavovaná s postulátom tvorenia sociálnych 
väzieb pomocou podpory etických postojov a správaní. Ako poslanie 
verejnoprávnych médií je tradične vpísaná propagácia vysokých etických 
a morálnych štandardov, postojov akceptovaných väčšinou tzv. zdravej 
spoločnosti (obraz rodiny ako základu spoločnosti, otvorenosť a toleran-
cia, étos práce, étos pomoci slabším, alebo osudom znevýhodneným, mo-
del pracovnej kariéry a pod.).
Sociálna komunikácia – média vo svojej podstate uľahčujú sociálnu ko-
munikáciu – stávajú sa kanálom v procese prenosu informácií, vedomos-
tí, názorov medzi jednotlivcami, skupinami či organizáciami, okrem toho 
pôsobiac na recipientov môžu významne ovplyvniť alebo modifikovať ich 
postoje a správanie.
Súhrnom najdôležitejších funkcií médií nie je možné obísť ich edukačný 
aspekt (popularizácia vedy pre široké publikum prijímateľov prostredníc-
tvom atraktívnej formy jej prezentácie) a tiež ekonomický: média sú jed-
nou z najefektívnejších foriem šírenia informácií o trhu, tovaroch a služ-
bách pri možnosti sprístupňovania priestoru / času zadávateľom reklamy.
Súhrnne možno povedať, že média nie len sprístupňujú informácie a for-
mujú názory, ale vychovávajú a socializujú, majú výrazný vplyv na naše 
postoje, sudy správanie, a tieto javy podliehajú neustálemu posilňovaniu.

SILA MEDIÁLNEHO KOMUNIKÁTU

Vo svete presýtenom informáciami a deficitom pozornosti, média nie len 
informujú, ale bojujú o záujem, sústreďujú pozornosť na samých seba pri-
ťahujúc pozornosť silnými pocitmi: o. i. formou titulkov v novinách, mo-
tívmi internetových stránok, rozhlasovými a televíznymi upútavkami. Mé-
dia si privlastnili veľkú časť nie len verejného, ale aj súkromného priestoru 
človeka. Ako konzumenti informácií, ktorí chcú získať ďalšie vedomosti, 
vytvoriť si názor alebo zaujať stanovisko, najmä v otázkach, ktoré sa dejú 
„vysoko” alebo „ďaleko”, sme na média odkázaní, keďže veľkú časť otázok 
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a udalostí vnímame a rozoznávame predovšetkým alebo výlučné pro-
stredníctvom prostriedkov masovej komunikácie.
Každý mediálny komunikát má dve vrstvy: informácie (prezentované fak-
ty) a zároveň názory – vnútorne obsiahnuté v komunikáte (napr. formou 
spôsobu prezentovania reality) alebo vyjadrené priamo (napr. povedané). 
Mediálne posolstvo je vo veľkej miere odzrkadlením našej reality: nie len 
opisovaných faktov, ale taktiež sociálneho vnímania, najtypickejšie názory 
a stereotypy. Charakter komunikátov spojených so sociálnou tematikou 
je veľmi často zrkadlom samotnej spoločnosti a našich vlastných názorov. 
Mediálne obrazy inštitúcii sociálnej pomoci, jej problémov či aktivít vo 
veľkej miere sú zopakovaním stereotypných predstavení o ich pôsobení, 
odrazom imidžu a populárnych presvedčení.

INŠTITÚCIA AKO CIEĽ ZÁUJMU NOVINÁROV

V období informačnej spoločnosti narastá povedomie o právach, potre-
bách a sile lokálnych spoločností. Spoločnosti tak prestávajú stačiť do-
terajšie štandardy služieb, vyžaduje ich neustále zvyšovanie. Na jednej 
strane „zvyšovanie úrovne služieb” vyžadujú klienti sociálnej pomoci, čo 
nás môže oprávňovať označiť uvedený jav ako „nárokovanie si”. Na druhej 
strane odolávanie nárokujúcim si postojom, najmä v rovine mediálnej 
je aktivitou vyžadujúcou dobré PR, umocnenou povesťou a autoritou 
inštitúcie.
Sociálna pomoc, ako aj väčšina verejných a verejnosti prospešných inšti-
túcií vždy budú v cieli záujmu, v zvýšenej pozornosti. Novinári túto úlohu 
prijímajú prirodzene, v súlade s profesionálnou povinnosťou. Média, 
zastupujúc prostredie čitateľov, sú prirodzene predurčené na kontrolu 
a dohľad nad otázkami spojenými s etikou úradov, účinnosťou aktivít, kva-
litou služieb a tiež monitorovanie kancelárskych absurdít, úradného zlého 
hospodárenia verejným majetkom alebo jeho zneužitia, pričom sa stáva, 
že emócie alebo senzáciechtivosť prevážia nad objektívnou informáciou. 
Úlohu „kontrolórov” prijímajú nie len profesionálni novinári, ale taktiež 
občiansky novinári, blogeri, názoroví vodcovia, samotný obyvatelia a po-
zorovatelia. Keďže problematika administratívnych postupov, nekompe-
tentných úradníkov či tiež disponovanie verejnými peniazmi v neveľmi 
bohatom štáte – zákonite prebúdza emócie – motívy a relácie na témy 
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venované inštitúciám a úradom, vyplňujú a budú vyplňovať internetové 
fóra, sociálne siete, rôzne virtuálne a reálne platformy výmeny informá-
cií. V dobe Twittera a telefónov s prístupom k aplikácii Facebook, chyb-
ný krok organizácie môže byť značne rýchlo reflektovaný na sociálnych 
sieťach a lokálnych informačných servisoch a veľmi rýchlo sa môže stať 
mediálnym faktom v širokom kontexte.
Virtuálne možnosti, poskytujúce domnienku anonymity výrazne pomá-
hajú ostrej kritike, emocionálnym výpovediam a komentárom, pokiaľ ale 
autor alebo autori nezasahujú do osobnostných práv, takéto situácie je 
potrebné prijať ako úplne normálne: kancelárske absurdity boli vždy veľ-
mi vďačnou a populárnou témou.

NIE LEN ŽURNALISTIKA

Informácie a materiály sa dostávajú do redakcií médií rôznymi kanálmi: 
doručujú ich samotní novinári, reportéri, zamestnanci médií, bádatelia 
realizujúci svoje úlohy, informačné agentúry, a tiež tlačoví hovorcovia, ako 
aj oddelenia pre PR. Veľakrát pozorujeme, že záznamy v rôznych médi-
ách, ako aj horúce správy v prvom pláne, ako aj v „pozadí” tzv. druhoradé 
informácie, sa týkajú rovnakých otázok a správ. Redakcie, a to i tie s od-
lišnými názormi, publikujú zhodné informácie, vyjadrenia, nahrávky a fo-
tografie. Publikácia takýchto materiálov je výsledkom práce informačných 
servisov a agentúr, ako aj PR agentúr, ktoré dodávajú novinárom a me-
diálnym inštitúciám rôznorodé materiály a „návnady“: poznámky, témy, 
správy, ako aj nahrávky, výpovede, veľmi často vo verzii pripravenej na 
publikovanie alebo vysielanie. Do médií sa dostáva nadbytok materiálov, 
preto výnimočne dôležitú úlohu v každej redakcii zohrávajú filtre rôzne-
ho druhu a brány (gatekeeping42), kedy sa rozhoduje, či sa daná udalosť, 
správa dostane prostredníctvom média k publiku alebo nie. Informácie 
publikované v prostriedkoch masovej komunikácie sú dodávané v rámci 

42 Pojem prvý krát ako gate areas (vchodové oblasti) sa objavil vo výskume Kur-
ta Lewina v roku 1943. Lewin sa v ňom venoval rozhodovacím procesom pri 
nákupoch potravín. Neskôr David Manning White na základe činnosti redakcie 
definoval tieto faktory v kontexte skúmaného regionálneho denníka ako 1. sub-
jektívne, 2. organizačné a 3. ideologické. Podľa Whitea sa do médií najjednodu-
chšie dostávajú ľudské príbehy a politické správy, ktoré neobsahujú dáta či fakty 
a majú naračnú formu.
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aktivít public relations z rôznych inštitúcií. Je potrebné zdôrazniť, že novi-
nári sa veľmi neradi priznávajú k publikovaniu dodaných hotových mate-
riálov, čiže externých materiálov, keďže tieto informácie môžu byť prijaté 
ako naštrbujúce novinársku svedomitosť a autonómiu.
Redakcie okrem selekcie, spracovania a publikovania materiálov dáva-
jú im štatút dôležitosti, čoho výsledkom je isté svojské nastavenie tém/
agendy pre verejné otázky (tento jav sa nazýva agenda setting). Týmto 
je pozornosť recipientov sústreďovaná – vďaka rôznym médiám – práve 
na konkrétne problémy, prezentované v poradí: od správy, čiže informá-
cie uznanej redaktormi ako hlavnej, cez správy označené ako dôležité, po 
menej dôležité až k otázkam druhoplánovým a len vyplňujúcim mediálny 
priestor.

MIESTO SOCIÁLNYCH TÉM

Sociálne témy veľmi zriedka zaujímajú vysokú pozíciu v nastolenej agende 
– pokiaľ nie sú poburujúce, alebo šokujúce. Vzniká tak otázka či sociálna 
pomoc je „mediálna”? Či vôbec „normalita” čiže rutinné, ale efektívne 
fungovanie inštitúcií udeľujúcich pomoc, podporené drobnými, každo-
dennými úspechmi, ale aj s občasnými sklamaniami môže byť postaču-
júco zaujímavá pre novinárov? Odpoveď je diskutabilná. Na jednej stra-
ne sa určite sa nedá vybudovať mediálny kapitál na rutinnej (hoci veľmi 
potrebnej) aktivite typu poradenstvo a zabezpečenie dávok. Potenciál 
a sila sa nachádza v sociálnej práci, širšie a obrazne chápaná ako tvorivá 
a kreatívna práca s osobou, práca so skupinou a tiež práca v lokálnom 
prostredí. Záujem médií, závisí zároveň od situácií, chvíle, ako aj spôsobu 
podania a prípravy správy.

SPÔSOB UVEDENIA – PERSPEKTÍVA DÔLEŽITÝCH PROBLÉMOV 
A ĽUDSKÝCH PRÍBEHOV

Ani rutinná, každodenná práca, ani dodatočné projekty, vychádzajúce 
mimo typické povinnosti nebudú „len tak jednoducho” povšimnuté novi-
nármi, ak tomu adekvátne nenapomôžeme.
Existujú ale dve základné výhody tém z oblasti sociálnej pomoci: prvým je 
spoločenský význam realizovaných aktivít, ich dôležitosť a výrazný vplyv 
na fungovanie lokálnych spoločností, druhým je ľudský rozmer sociálnej 
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práce. Sociálna práca je vo svojej podstate prácou s ľuďmi a v prostredí, 
nie za kancelárskym stolom, a táto perspektíva je preferovaná médiami 
a ich recipientmi. „Ľudský príbeh” to nie je len optika bulváru a tlače ur-
čenej prednostne pre ženy, prítomná je v reportáži, spotoch, záznamoch 
a správach vo všetkých druhoch médií, a výnimočným spojencom sú tu 
regionálne, lokálne a redakcie z prostredia. V mnohých REPORTÁŽACH 
a materiáloch nájdeme príbeh nezamestnaného, ktorý po dlhých stras-
tiach i o. i. vďaka podpore programu aktivizácie konečne našiel prácu, 
našiel vieru vo vlastné sily a obnovil vzťahy s rodinou, či príbeh skupiny 
nezamestnaných, ktorí v rámci centra miestnej aktivity realizujú pracovnú 
prax, ktorá môže celkom zmeniť ich životnú situáciu. Podobne dobrým 
materiálom na reportáž je príbeh seniorov, ktorí sa vracajú k spoločenské-
mu životu a realizujú dobrovoľníctvo v hospici. Vyššie uvedené príklady 
(ako aj veľa podobných) nie sú natoľko mediálne príťažlivé, aby získali po-
zíciu „jednotiek”, ale určite pútajú pozornosť médií so širokým spektrom 
recipientov. 
„Medialnosť” sa stala univerzálnou kategóriou – kľúčom (hovoríme o me-
diálnych osobách, správaniach, aktivitách). Čo sa konkrétne skrýva pod 
týmto termínom sa pokúsime uviesť v nasledujúcich riadkoch. Slovom 
„mediálny” označujeme taký materiál, podnet, či udalosť, ktorá výrazne 
priťahuje pozornosť a sústreďuje percepciu recipienta, ako aj neangažo-
vaného pozorovateľa. Mediálny je vyvolávajúci – z rôznych dôvodov a rôz-
nymi spôsobmi – záujem, ktorý spôsobuje, že chceme vedieť viac a záro-
veň sa chceme mentálne sa zapojiť do danej problematiky, k aktivite, či 
udalosti.
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NEMEDIÁLNE MEDIÁLNE

každodenná práca strediska so-
ciálnej pomoci, služby, realizácia 
typických činností

realizácia projektu, aktivít alebo akcie. 
práca „v teréne” s ľuďmi, viditeľne 
prispievajúca spoločenským zmenám 

stretnutie rodinných skupín, pre-
zentované ako typická udalosť 

stretnutie rodinných skupín ako efekt 
spolupráce rôznych inštitúcií a snahy 
konkrétnych osôb podieľajúcich sa na 
spoločensky dôležitom cieli

otvorenie centra voľného času otvorenie centra voľného času 
spojené s umeleckým vystúpením 
frekventantov

deň otvorených dverí dielne 
ergoterapie

deň otvorených dverí dielne ergote-
rapie spojený s charitatívnou účasťou 
v meste známeho športovca 

cyklus školení pre nezamestnané 
osoby

cyklus školení a pracovnej praxe pre 
nezamestnaných ako element miest-
nej aktivity alebo/a inaugurácia pôso-
benia sociálnej komunity

Tabuľka 12. Prehľad atribútov mediálnosti
Zdroj: vlastné spracovanie

ČAS A MIESTO

Média opisujú a sprostredkujú nie len najdôležitejšie a najaktuálnejšie 
problémy a udalosti, ale zároveň tie, ktoré majú závažný význam pre 
miestnu spoločnosť. V každom časopise ako aj vydaní správ, po hlavnej 
téme (materiály na prvej stránke), máme celý zástup viac či menej expo-
novaných udalostí a problémov v druhom aj treťom pláne. Jednotky aj 
hlavné správy vyplňujú cca. 10-15 percent tlače alebo vydania. Celý zvy-
šok ostáva na využitie. Materiály publikované na ďalších stranách novín 
alebo medzi správami oscilujú medzi zaujímavosťami, správami s kultú-
ry, ekonómie, vedy ako aj spoločenskými otázkami. Otvorenie inštitúcie, 
jej výročie, rekonštrukcia dielní, oblátka na Štedrý deň pre nezamest-
naných či pre bezdomovcov, alebo sviatok sociálneho pracovníka sú tak 
isto dobré témy ako zvyčajne organizovaná premiéra filmu, knihy, nové 
objavy amerických vedcov, či tiež medailón v susedstve bývajúceho zbe-
rateľa špecifických artefaktov. Témy, ktoré tvoria pozadie prezentované 
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v druhom rade, alebo ako témy na vyváženie hlavnej správy získava-
jú úplne iný rozmer v takzvanej „uhorkovej sezóne” (z nem. sauregur-
kenzeit), kedy sa nič dôležité nedeje. Je to obdobie, kedy je viacej času 
a možností pre prezentáciu pôsobenia inštitúcie, alebo realizovaného 
programu.

NÁSTROJE MÉDIA RELATIONS

Pre inštitúciu sú benefity vyplývajúce z publikovania (alebo vysielania) 
dobrého rozhovoru, zaujímavej reportáže, alebo iného záznamu nedoce-
niteľné. Media relations, ktoré chápeme ako súbor nástrojov a techník, 
má nepochybne značný význam, najmä pre inštitúcie sociálnej pomoci; 
keďže profesionálny tlačový servis očakávajú tak novinári, ako aj nimi za-
stupovaná verejná mienka.

Profesionálny servis je v najlepšom záujme inštitúcie.  
Vďaka prítomnosti v médiách:

•	naše aktivity sa stávajú dôveryhodné voči miestnym úradom a iným 
inštitúciám,

•	ukazujeme organizačný potenciál inštitúcie, jej zdrojov: pracovníkov, 
infraštruktúry a finančných prostriedkov,

•	dostávame sa k väčšiemu počtu zaujímajúci sa o problematiku osôb,
•	zvyšujeme a stimulujeme záujem o naše aktivity,
•	získavame prestíž a uznanie v miestnom prostredí.

Ako sme spomínali, veľká časť informácií a publikovaných komentárov 
v médiách pochádza práve z materiálov dodaných cez oddelenia PR 
a tlačové oddelenia, preto neexistujú prekážky, ktoré by zabránili, aby aj 
sociálne témy, stále prítomné v lokálnych médiách, sa častejšie sa týkali 
pôsobenia našej inštitúcie. S kontaktmi s médiami (novinármi) sa spája-
jú aj ďalšie benefity. Fungovanie médií v informačnom, problémovom či 
mienkotvornom aspekte vyžaduje dialógy, názory a zároveň odbornú in-
formáciu a výpovede expertov. V takýchto prípadoch sú novinári ochotní 
sa kontaktovať (pozývať, žiadať o rozhovory) s overenými osobami, ktoré 
poznajú, miesto zdĺhavo vyhľadávať autority, najmä v situáciách ak je ma-
teriál potrebný okamžite. Tlačový hovorca inštitúcie sociálnej pomoci je 
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vhodnou osobou, ktorá sa k téme vyjadruje, prezentuje informácie alebo 
bude kontaktovať kompetentnú osobu: riaditeľa, manažéra či konzultanta.

KONTAKTY S NOVINÁRMI

Vieme, že k novinárom je potrebné pristupovať s láskavosťou a sympa-
tiou. Keď sa objaví v inštitúcii, je potrebné mu venovať pozornosť a čas. 
Často v každodennej práci, vo výpovediach, názoroch a aktivitách, roz-
hodujú nie len meritórne argumenty, ale aj emócie a názory, či dokonca 
nadobudnuté stereotypy. Takýto istý mechanizmus sa týka novinárov. Aký 
je postoj žurnalistu – nášho partnera rozhovoru či hosťa voči sociálnym 
pracovníkom, ako boli uskutočňované kontakty v minulosti, koľko krát sa 
novinár stretol s nepoctivosťou alebo pochybeniami? Na tieto veci ne-
máme vplyv, avšak je potrebné dbať na poctivosť a zároveň sa sústrediť 
na komunikačný kontext stretnutia (viac Jacobson (1960), Lasswell (1948) 
a ďalší): autoprezentáciu miesta, inštitúcie, atmosféru rozhovoru. Ide 
o súbor verbálnych a neverbálnych faktorov, ktoré vo veľkej miere rozho-
dujú o vzťahu a postoji novinára. Keďže sa často stáva, že práve od emócií 
a postoja sa bude odvíjať charakter spolupráce, uchopenie témy (por.: 
„iba 8 stáží, alebo až 8 stáží”) a zároveň pripravenosť na ďalšie stretnu-
tia alebo interview. V snahe o komunikáciu s médiami je nutné využívať 
širší rozsah nástrojov PR (vrátane dizajn manuálu, brožúr, informačných 
letákov, biletenov: vnútorných a vonkajších, výročných správ, vizitiek, 
propagačné pohľadnice k rôznym príležitostiam).
Nie je tajomstvom, že veľa inštitúcií má problémy v kontaktoch s novinár-
mi, často prevládajú negatívne emócie. Je na zváženie, či miesto opovrho-
vania médiami a ich zaznávania, nie je vhodnejšie pozrieť sa na problém 
z druhej – novinárskej – strany: zamestnanci inštitúcie nerozumejú špeci-
fikám a tempu práce novinárov, ako aj potrebám médií. Nižšie uvádzame 
najtypickejšie dôvody, prečo sa novinári vyhýbajú sociálnym pracovníkom 
a naopak, prečo sociálni pracovníci nekomunikujú s novinármi:

•  Podcenenie: prevláda presvedčenie, že stačí čo najlepšie vyko-
návať svoju prácu a inštitúcia získa zaslúžené uznanie a úctu. Nie je 
potreba, čas ani prostriedky na aktivity ako propagácia, kontakty 
s novinármi alebo zasielanie tlačových materiálov. Prevláda 
presvedčenie, že novinári nie sú spojencami, uprednostňujú 
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vyhľadávanie senzácií a problémov, a je potrebné sa pred nimi 
brániť.

•  Nedostupnosť: v inštitúcii chýba zodpovedná osoba pre kontak-
ty s médiami. A aj v prípade, že sa novinár obráti na inštitúciu 
s prosbou o vyjadrenie, komentár alebo interview dostane 
informáciu, že riaditeľ je momentálne na stretnutí a manažér 
je aktuálne v teréne. Sekretariát žiada novinára, aby opäť 
kontaktoval o dva dni, po určitom dátume alebo sľubuje zavolať 
hneď ako to bude možné, ale nevykoná to.

•  Pomalé tempo fungovania: mailové alebo telefonické otázky 
novinára sa dostanú ku kompetentnej osobe až s oneskorením 
niekoľkých hodín alebo aj dní. Keď už adresát na koniec odpovie, 
redaktor realizuje materiál už na úplne inú tému. Novinárovi, 
pýtajúcemu sa napr. na konferenciu rodinných skupín je 
odpo ručené kontaktovať sa „budúci týždeň”, a materiály pre 
newsletter sú zasielané po ukončení aktivít.

•  Urážanie sa: po tom, čo novinár položí niekoľko ťažších otázok 
predmetných novín alebo publikuje kritický text, k celej redakcii 
sa pristupuje ako k nepriateľovi a začína sa stav podobný 
studenej vojne, ktorú sprevádza informačné embargo pre uve-
de né médium. 

•  Nepripravenosť na mediálne vystúpenia: riaditeľ požiadaný 
o krátke vyjadrenie charakteristické stopercentnou synchroni-
záciou obrazu a zvuku zaregistrovanú na tom istom mieste 
bez komentára novinára číta z papiera, a kancelária oslovená 
s požiadavkou o zverejnenie tlačovej správy z realizovaného 
sociálneho projektu zasiela miesto krátkej a vecnej informácie 
5 strán meritórnej správy. V dôsledku nepripravenosti na 
vystúpenia pred mikrofónom a kamerou, zamestnanci nevedia 
ako sa správať, ktorým smerom sa pozerať, používajú dlhé vety 
a nezrozumiteľnú slovnú zásobu; novinár miesto pestrej narácie 
dostáva hlásenie alebo monológ. Čím musí vykonať trojitú prácu, 
aby pripravil primeraný materiál na publikovanie/vysielanie 
(vybrať a zostrihať jadro výpovede).

•  Neprítomnosť na internete a v elektronických médiách. 
Internetové stránky sú často nečitateľné, vizuálne archaické. Nie 
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je možné na nich nájsť najdôležitejšie informácie a kontaktné 
údaje, či aktuálne materiály pre novinárov. V jednej záložke je 
možné nájsť päť druhov fontov a tri verzie loga. Chýba jednota 
farebnosti (ako to vyžaduje teória korporátnej identity), prehľadné 
rozmiestnenie, jednotná šablóna. V záložke „multimédiá” je 
možné nájsť viac ako 40 fotografií pre každú správu. Články sa 
prezentujú ako zhluky textu. Absentuje spojenie a komunikácia 
s miestnymi a informačnými servismi v odvetví.

ČO POTREBUJÚ NOVINÁRI?

Ako sme spomínali, o dôveru zástupcov médií je potrebné sa snažiť pri 
každej príležitosti a možnosti. Dobrá atmosféra priamych kontaktov je vý-
chodiskovou podmienkou, dobré vzťahy s médiami okrem toho vyžadujú 
regulárne doručovania profesionálne pripravených informácií (atraktív-
nych, naplňujúcich štandardy dobrého komunikátu), neustálej priprave-
nosti k pomoci, dodávanie informácií, t.j. dispozičnosti a pripravenosti 
(pre tieto účely o. i. disponujeme portfólio) a zároveň rovnováhy pri kon-
taktoch, keďže príliš časté zahlcovanie novinára informáciami sa rovnako 
neodporúča. Najzákladnejšie pravidlo hovorí o tom, aby novinárom bolo 
dodávané presne to, čo potrebujú, vo funkcionálnej (pohodlnej) forme 
a adekvátnom čase.
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Schéma 13. Atribúty informácie očakávané novinárom 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Novinári očakávajú od inštitúcií, informátorov, informačných agentúr 
a zároveň oddelení public relations predovšetkým „mediálne” materiály. 
V súlade s týmto pravidlom je pre novinára veľmi často zlá správa dobrou 
správou – keďže púta pozornosť. Komunikačná kríza, nedbanlivosť alebo 
škandalózne správanie sa úradníka verejnej inštitúcie sa prirodzenie stá-
va cennou správou, keďže „nič tak neoživuje správy ako čerstvá mŕtvola” 
(Flis, 2007: s. 69). Dobré správy sú samozrejme potrebné, povzbudivé, 
a dokonca budujúce, ale na prvé strany sa dostávajú predovšetkým trapa-
sy, nehody a aféry – negatívne informácie vždy prebúdzajú väčší záujem 
ako pozitívne. Táto pravidelnosť je silne psychologicky a behaviorálne de-
terminovaná, preto nie je možné sa za to urážať na médiá, ktoré ponúkajú 
čitateľom to, čo viac či menej sami s vedomím hľadajú. Iná vec, (na ktorú 
tiež nemáme vplyv) je spôsob „uvedenia” informácie, ktorý často prekra-
čuje hranice dobrého vkusu a dobrých zvykov.
Ak chceme, aby miestna spoločnosť bola informovaná o realizovaných 
aktivitách (konferencii, programe, kampani, podporných skupinách), 
nie je vhodné čakať na iniciatívu novinára. Takáto iniciatíva sa stáva 
zriedkavo, a zvyčajne sa týka veľkolepých a významných udalostí. V prípa-
de projektovania iných aktivít iniciatíva nadviazania kontaktu s lokálnymi 
médiami sa vždy nachádza na našej strane a najpopulárnejším spôsobom 
je rozoslanie tlačovej správy a pozvánok (v rôznych formách) do redakcií 
a konkrétnym novinárom. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že podľa 
skúseností približne len tri percentá odoslaných pozvánok a materiálov 
sa stretáva s pozitívnou odpoveďou, t.j. publikáciou, umiestnením infor-
mácie alebo účastníctvom na konferencii. Samozrejme stretnutia s tzv. 
veľkými médiami (celoštátnymi vysielateľmi) predstavujú v sociálnej po-
moci výnimočné situácie, najtypickejším a prirodzeným partnerom pre 
inštitúciu je regionálna a lokálna tlač a zároveň regionálne vysielanie te-
levízie a rozhlasu, ako aj internetové servisy v regióne a v danej odbornej 
oblasti.
Nižšie uvádzame typické situácie, v ktorých sa novinári kontaktujú 
s inštitúciou.

•  Novinár potrebuje informácie na danú tému, vyjadrenie 
alebo komentár experta. Niekedy ide o komentár na vzniknutú 
situáciu, niekedy sa má výpoveď týkať problému alebo javu 
spracovaného novinárom, spojeného so zvereným materiálom. 
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Veľmi často novinár potrebuje odborné informácie, alebo presné 
údaje napr. o poskytovaných formách pomoci, sociálnej práci, 
štatistických údajoch. Vždy pred stretnutím alebo rozhovorom je 
potrebné sa dozvedieť, aký je jeho cieľ, či ide o komentár, alebo 
informácie a v akom rozsahu.

•  Novinár „sa chytil na návnadu”, čiže dozvedel sa z do redakcie 
zaslanej pozvánky alebo/a tlačovej noticky o inštitúciou 
realizovaných aktivitách a potrebuje podrobné informácie, 
s cieľom pripraviť a publikovať materiál (správa, spot, noticka, 
článok). Toto je najkomfortnejšia situácia, je potrebné preukázať 
všetku možnú pomoc, vrátane doplnení, fotografií, vyjadrení 
a pod. Často bude potrebná dostupnosť v prospech ďalšej 
spolupráce.

•  Novinár sa dozvedel o realizovaných aktivitách (akciách) z iného 
zdroja. Na uvedené situácie je potrebné byť pripravený a využiť 
to ako vhodnú príležitosť: poskytnúť novinárovi adekvátne 
informácie, pripraviť a dodať tlačové materiály, určiť kontaktnú 
osobu, ako aj vymeniť vizitky a zapísať kontakt v databáze médií, 
s informáciou, že novinár sa zaujíma o danú problematiku.

•  Krízová situácia – osudová udalosť, nehoda, konflikt, problém 
alebo senzácia. Pri takýchto okolnostiach novinári obvykle 
prichádzajú s konkrétnou tézou, konkrétnou domnienkou, 
sú to najťažšie situácie vyžadujúce výnimočné aktivity (viac 
podkapitola „Kontakty s médiami v krízových situáciách”).

SILA VZŤAHU S NOVINÁRMI

Môžu „dobré vzťahy” s novinárom, napr. znamenať priateľstvo v dô-
sledku, ktorého redaktor bude dbať o to, aby informácie o inštitúcii boli 
pravidelne v novinách a bola prezentovaná v dobrom svetle? V ďalšej 
perspektíve, za pomoci „dobrej spolupráce” je možné si získať sympatiu 
celej redakcie, a pri tzv. kontaktoch a efektívnom PR, láskavosť celého 
prostredia lokálnych médií. Bola by to pritom komfortná situácia, ale len 
relatívne. V podstate novinári, redakcie, miestne média zastupujú len svo-
jich prijímateľov: obyvateľov sídliska, štvrte, obce. Prirodzenou a jedinou 
obvykle aprobovanou konzekvenciou dobrých vzťahov je fakt, že novinári 
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musia vyjadriť hlas svojich čitateľov, vyjadrovať a reprezentovať záujmy 
miestnych spoločností.
Otázka „priateľstva” s novinármi je pritom zložitá: dbanie o dobré a do-
konca srdečné kontakty je samozrejme vítané, každopádne vzťahy by sa 
mali predovšetkým zakladať na profesionálnych štandardoch. Novinári 
predovšetkým musia mať istotu a vedieť, že v kontaktoch s oddelením 
inštitúcie sa môžu spoľahnúť, že dodávané materiály budú spoľahlivé, 
overené, aktuálne, pripravené po odbornej stránke a zároveň doručené 
včas. Ak už získame dôveru, je oveľa jednoduchšie požiadať novinára 
o publikáciu správy, noticky či reportáže. V rámci vybudovanej dôvery, 
na dobrej skúsenosti kooperácie novinári rôznych médií si sami pýtajú 
materiály, a to ako „písané” (nie len informácie a poznámky) tak aj roz-
hovory, názory, vyjadrenia. Za takýchto okolností novinár osobne vysvetlí, 
čo konkrétne očakáva. Je pritom potrebné mať na pamäti, že v prípade 
krízových situácií sa nedá (zdôvodňujúc tradíciou dobrej spolupráce alebo 
mimopracovnými vzťahmi) odvrátiť pozornosť novinára od problémov či 
nedbalosti.

ZOZNAM KONTAKTOV SPOLUPRACUJÚCICH MÉDIÍ

Zoznam spolupracujúcich médií umožňuje „presné zamierenie”, a síce 
zaslanie materiálov tým novinárom (a do takých redakcií), ktoré sa zao-
berajú danou problematikou. Vytvorenie takejto základne, t.j. zoznamu 
kontaktov na konkrétnych novinárov a novinárok, o ktorých vieme, že so-
ciálna tematika a aktivity inštitúcie ich môžu zaujať alebo inšpirovať, by 
mala byť jedným z prvých úloh media relations. Základňa musí obsahovať 
osobné kontakty: e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a zároveň 
redakčné údaje: číslo telefónu, pracovný čas, prípadne ďalšie informácie. 
Samozrejme, takýto archív je potrebné pri každej príležitosti rozvíjať a ak-
tualizovať: sledovať kto, o čom píše, zbierať adresy a kontakty, pozorovať, 
aké oddelenia a rubriky fungujú v médiách. Vždy je tiež možné vykonať 
sériu telefonátov do redakcie s otázkou, ktorý z novinárov je zodpovedný 
za sociálnu tematiku, aj keď také aktivity sú často časovo náročné, vyža-
dujú si argumentáciu a silu presvedčovania.
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Existujú dva modely spolupráce s médiami: v prípade prvého sa inštitúcia 
kontaktuje s redakciami (využívajúc adresy tematických oddelení, prípad-
ne všeobecné), počítajúc so záujmom a doručením materiálov noviná-
rom, potenciálne zaujímajúcich sa o túto tematiku. V druhom – pravom – 
modeli sú materiály doručované tak oficiálnymi kanálmi do redakcie, ako 
aj prostredníctvom pracovníka inštitúcie, ktorý kontaktuje (nesprostred-
kovane) konkrétneho novinára, ktorý sa v minulosti zaoberal podobnou 
tematikou. Takáto metóda kontaktu je najlepším spôsobom, ako dosiah-
nuť dobré výsledky, tomu slúži neustála aktualizácia bázy médií.

126 

 

 
Schéma 14. Modely zasielania tlačových informácií 

Zdroj: vlastné spracovanie 

PRÍPRAVA MATERIÁLU PRE MÉDIÁ. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ  

V odbornej terminológii sa príprava a dodanie materiálov pre médiá sa označuje pojmami 
prevzatými z anglického jazyka ako news release, press release či media release. Pre podstatu 
veci je významný preklad termínu „release” – ktorý naznačuje, že v jazyku PR ide nie len o 
„predloženie záznamu”, „prinesenie správy”, ale taktiež uvoľnenie, vypustenie alebo 
vystrelenie. V tomto zmysle, by mala byť spáva konštruovaná tak, aby po jej zverejnení sa 
sama rozširovala, unášaná silou vlastnej atraktivity (por. Black, 2003: s. 68). 

Formy materiálov pripravených oddeleniami PR a tlačových hovorcov pre médiá 

 tlačová noticka (materiál pre tlač: odovzdávaný do rúk, alebo odosielaný), tlačové komunikáty  
 pozvánka pre médiá (na udalosť, aktivity, konferenciu) spolu s pripojenou tlačovou notickou 

alebo jej skrátenou verziou 
 širšie tematické spracovanie doručované novinárom, špecifická informácia, článok 
 tlačové prehlásenie, informačný komunikát 
 fotografický servis spolu s opisom 
 interview (tlačové, rozhlasové, televízne)  
 tlačové konferencie 
 iné spracovanie, hlavne na objednávku médií/novinárov 

REALIZÁCIA PRÍPRAVY  MATERIÁLOV NA PUBLIKOVANIE  – AKTIVITA INŠTITÚCIE  

Keďže je také ťažké si získať pozornosť médií, ktorú priťahujú predovšetkým škandály, 
problémy či poburujúce témy, možno prišiel čas prevziať iniciatívu a zmenu stratégie. Ak 
chcete úspešne upútať pozornosť novinára pre pozitívne správy, ktoré sú zdanlivo málo 
mediálne príťažlivé, aby spolupráca priniesla výsledky v podobe publikovania je možné 
pripraviť materiál v plnej verzii pripravenej na publikovanie. Veľmi často práve takto funguje 
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Schéma 14. Modely zasielania tlačových informácií
Zdroj: vlastné spracovanie

PRÍPRAVA MATERIÁLU PRE MÉDIÁ. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

V odbornej terminológii sa príprava a dodanie materiálov pre médiá sa 
označuje pojmami prevzatými z anglického jazyka ako news release, press 
release či media release. Pre podstatu veci je významný preklad termí-
nu „release” – ktorý naznačuje, že v jazyku PR ide nie len o „predloženie 
záznamu”, „prinesenie správy”, ale taktiež uvoľnenie, vypustenie alebo 
vystrelenie. V tomto zmysle, by mala byť spáva konštruovaná tak, aby po 
jej zverejnení sa sama rozširovala, unášaná silou vlastnej atraktivity (por. 
Black, 2003: s. 68).
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Formy materiálov pripravených oddeleniami PR  
a tlačových hovorcov pre médiá

•	 tlačová noticka (materiál pre tlač: odovzdávaný do rúk, alebo odosiela-
ný), tlačové komunikáty 

•	 pozvánka pre médiá (na udalosť, aktivity, konferenciu) spolu s pripoje-
nou tlačovou notickou alebo jej skrátenou verziou

•	 širšie tematické spracovanie doručované novinárom, špecifická 
informácia, článok

•	 tlačové prehlásenie, informačný komunikát
•	 fotografický servis spolu s opisom
•	 interview (tlačové, rozhlasové, televízne) 
•	 tlačové konferencie
•	 iné spracovanie, hlavne na objednávku médií/novinárov

REALIZÁCIA PRÍPRAVY MATERIÁLOV NA PUBLIKOVANIE  
– AKTIVITA INŠTITÚCIE

Keďže je také ťažké si získať pozornosť médií, ktorú priťahujú predovšet-
kým škandály, problémy či poburujúce témy, možno prišiel čas prevziať 
iniciatívu a zmenu stratégie. Ak chcete úspešne upútať pozornosť novi-
nára pre pozitívne správy, ktoré sú zdanlivo málo mediálne príťažlivé, aby 
spolupráca priniesla výsledky v podobe publikovania je možné pripraviť 
materiál v plnej verzii pripravenej na publikovanie. Veľmi často práve 
takto funguje PR v samosprávnych úsekoch, a v publikácii pre túto oblasť 
je uvedené, že „transakcia, pri ktorej my píšeme text a novinár ho doplňu-
je titulom a podpisom, dostávajúc príslušnú sumu, je obojstranne výhod-
ná. (…) Treba len mať na pamäti, že náklonnosť využívať hotové materiály 
je priam nepriamo úmerná k atraktivite témy” (Flis, 2007: s. 69).
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VÝBER TÉMY A SPÔSOB PREZENTÁCIE

Istému sultánovi sa snívalo, že stratil všetky zuby. Po tom ako sa zobudil 
privolal k sebe mudrca, aby mohol prečítať význam snu. „Aká strašná 
správa, môj pane! Každý zub znamená stratu jedného z blízkych Vášho 
veličenstva”, povedal mudrc. „Čo je to za drzosť! Ako sa opovažuješ mi 
hovoriť takúto správu? Von! Dajte mu 100 rán bičom!”, skríkol rozčúlený 
sultán. Potom si privolal iného mudrca, ktorému sa tiež zveril so svojím 
snom. Tento mudrc po pozornom vypočutí príbehu povedal: „Najvyšší 
pane! Stretlo ťa veľké šťastie! Sen znamená, že budeš žiť dlhšie ako tvoji 
blízki”. Sultán sa usmial a poručil dať mu 100 zlatých mincí. Keď druhý 
mudrc odchádzal z paláca, jeden s dvoranov s údivom povedal: „To nie 
je možné! Predsa ste prečítali ten istý sen tak isto ako váš predchodca. 
Nerozumiem tej náhlej pozitívnej zmene nálady sultána”. Mudrc odpo-
vedal: „Všetko závisí na forme, toho čo hovoríš”. Jedným z najväčších 
výziev ľudstva je umenie komunikácie.

Anonymný autor
Podobenstvo o sultánovi poukazuje na jedno so základných pravidiel 
úspešnej komunikácie: forma výpovede, vyjadrenia – spôsob podania 
správy je rovnako dôležitý a niekedy dôležitejší ako jej obsah. To, čo pre sa 
nás môže javiť ako obrovský úspech a téma, ktorá má byť zverejnená, pre 
príslovečného Nováka môže byť otázkou nepodstatnou na povšimnutie.
Je teda otázne, či z pohľadu čitateľa/diváka bude zaujímavé začatie pro-
jektu v prospech nezamestnaných osôb, otvorenie zariadenia chráneného 
bývania, alebo inaugurácia pôsobenia klubu sociálnej integrácie? Odpo-
veď je áno, ak bude dodržaná podmienka atraktívnej formy prezentácie 
informácie a jej „zabalenia”. Tá istá správa sa oveľa výraznejšie lepšie pre-
zentuje ilustrovaná zaujímavými fotografiami, a ten istý príbeh rozprávaný 
rutinne riaditeľom projektu môže mať iný rozmer z úst priameho účast-
níka diania, ktorý krátko, stručne, ale úprimne a emocionálne rozpráva 
ako veľa sa zmenilo v jeho živote od momentu účastníctva v podporných 
skupinách, kontaktom s psychológom, či po prijatí pracovnej stáže.
Najdôležitejšie charakteristiky dobrého tlačového materiálu je možné 
uviesť v nižšie uvedených bodoch:
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•  Platnosť a význam. Novinári obvykle očakávajú aktuálne 
podnety. Iba informácie dôležité pre čitateľa či lokálnu 
spoločnosť a nové udalosti sú predpokladom publikovania. 
Frekventovanou chybou je posielanie alebo publikovanie na 
internetových stránkach informácií, ktoré sú dôležité len pre 
samotnú inštitúciu alebo úzky okruh jej zamestnancov (napr. 
návšteva sociálnych pracovníkov v ZOO).

•  Neutralita. Tlačová informácia sa nemôže stať skrytou reklamou 
ani autokreáciou. Tlačový materiál by mal propagovať inštitúciu, 
predstavujúc fakty a informácie dôveryhodným spôsobom, 
nenásilne. Častou chybou sú „pohľadnice”, t.j. zasielané 
informácie opisujúce v prehnaných superlatívoch pôsobenie 
strediska. Takéto materiály sú novinármi filtrované.

•  Obrazovosť. Tlačový materiál by mal byť napísaný „živým”, 
farbistým jazykom, s prevahou činného rodu. Musí byť zameraný 
na fakty a ich opis (naráciu) – formou používania príkladov, 
podrobností, drobných anekdot, prirovnaní. Správa musí 
obsahovať konkrétnosti a čísla. Zároveň je odporúčané citovanie 
vyjadrení účastníkov aktivity, či beneficientov. Zaujímavé 
vyjadrenia a výpovede, či pravdivé príklady sú najlepším 
spôsobom ako upútať pozornosť. 

•  Stručnosť. Tlačové materiály nemôžu byť rozvláčne. Často, ak 
sme emocionálne prepojení s témou, sa nám zdajú dôležité aj 
najmenšie podrobnosti, čísla, ukazovatele a pod. Umením je 
uchopiť „príbeh” syntetickým spôsobom, vybrať najdôležitejšie 
prvky a na ich základe vytvoriť konzistentnú, atraktívnu 
a obrazovú naráciu. Vyžaduje sa obsiahnutie kľúčových informácií 
v niekoľkých vetách, jednoduchým jazykom, nekomplikovaným, 
bez hermetického špecializovaného žargónového jazyka odboru.

•  Element blízkosti. Informácia by sa mala týkať tém, ktoré sú 
blízke recipientovi a zároveň dôležité z pozície fungovania 
spoločnosti. Vždy sa radi dozvedáme o udalostiach z nášho 
regiónu, o dôležitých problémoch, ktoré sa týkajú nás a majú 
priamy vplyv na život v našom okolí.
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Z OBYČAJNEJ SPRÁVY – HLAVNÁ SPRÁVA 

Tlačový materiál, ktorý pripravujeme pre novinárov (tlačová správa, notic-
ka, tematické spracovanie) alebo priamo pre publikáciu (správy, článok na 
internetovú stránku alebo pre spriatelené média), by mal byť konštruova-
ný a pripravený tak, aby mohol pútať pozornosť, aby bol uznaný ako pod-
statný, z objektívnych dôvodov hodnotný na publikovanie a prečítanie.
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Schéma 15. Štruktúra tlačových materiálov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prvý krok k úspechu je dobrý titul. Nadpis by mal výrazne upútať pozornosť a vyvolať záujem. 
Mal by byť krátky, opisný a zároveň bez tzv. klišé. Po titule umiestňujeme druhý kľúčový 
element, ktorým je podtitulok (uvedenie t.j. lead – iným písmom napísaný prvý odsek prvého 
stĺpca; alebo perex – časť správy, heslovitý obsah článku, ktorá je písaná po šírke a tučnejším 
písmom než zvyšný text). Ten odsek mal by stručne obsiahnuť najdôležitejšie informácie, v 
krátkosti odpovedať na päť otázok, ktoré sú zahrnuté v tabuľke nižšie. 
 

ČO? fakt, udalosť, podujatie, projekt, aktivita 

KDE? adresa udalosti, aktivity, štvrť, prostredie a pod. 

KEDY? dátum, obdobie: od kedy do kedy 

KTO? organizátor: pracovník, inštitúcie, prípadne: s kým, s akými partnermi, pod koho záštitou 

PREČO? najdôležitejšie príčiny a ciel (ciele) realizovaných aktivít 
Tabuľka 5. Základné prvky leadu (prvého odseku prvého stĺpca). 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalšou častou je rozšírenie správy, čiže pravý obsah, stĺpce obsahujúce samotný text správy, 
často doplnený fotografiami a citátmi. Príbeh (narácia), aby bol atraktívny, by mal byť 
obohatený zaujímavým (nedlhým) citátom alebo vyjadrením, odvolaním sa na objektívne 
údaje (štatistiky, reporty), spomienkou alebo anekdotou. Sú vyžadované obrazové a 
obrazotvorné informácie, ktoré sú výrazovo markantné. Vďaka takýmto prvkom sú 

nosný, atraktívny titul 

LEAD čiže uvedenie informácií: kto, čo, kde, kedy, prečo, prípadne s kým?  
najdôležitejšie informácie 

Rozšírenie a pokračovanie témy, t.j. konkrétny obsah tlačovej správy. 
Pozadie informácií – dodatočné údaje, informácie, názory, citácie, kontext. 

Informácia o odosielateľovi: v prípade tlačovej noticky dátum a kontaktné údaje. 

Schéma 15. Štruktúra tlačových materiálov
Zdroj: vlastné spracovanie

Prvý krok k úspechu je dobrý titul. Nadpis by mal výrazne upútať pozor-
nosť a vyvolať záujem. Mal by byť krátky, opisný a zároveň bez tzv. klišé. 
Po titule umiestňujeme druhý kľúčový element, ktorým je podtitulok 
(uvedenie t.j. lead – iným písmom napísaný prvý odsek prvého stĺpca; 
alebo perex – časť správy, heslovitý obsah článku, ktorá je písaná po šírke 
a tučnejším písmom než zvyšný text). Ten odsek mal by stručne obsiahnuť 
najdôležitejšie informácie, v krátkosti odpovedať na päť otázok, ktoré sú 
zahrnuté v tabuľke nižšie.

ČO? fakt, udalosť, podujatie, projekt, aktivita

KDE? adresa udalosti, aktivity, štvrť, prostredie a pod.

KEDY? dátum, obdobie: od kedy do kedy
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KTO? organizátor: pracovník, inštitúcie, prípadne: s kým, s akými 
partnermi, pod koho záštitou

PREČO? najdôležitejšie príčiny a ciel (ciele) realizovaných aktivít

Tabuľka 5. Základné prvky leadu (prvého odseku prvého stĺpca).
Zdroj: vlastné spracovanie

Ďalšou častou je rozšírenie správy, čiže pravý obsah, stĺpce obsahujúce 
samotný text správy, často doplnený fotografiami a citátmi. Príbeh (na-
rácia), aby bol atraktívny, by mal byť obohatený zaujímavým (nedlhým) 
citátom alebo vyjadrením, odvolaním sa na objektívne údaje (štatistiky, 
reporty), spomienkou alebo anekdotou. Sú vyžadované obrazové a obra-
zotvorné informácie, ktoré sú výrazovo markantné. Vďaka takýmto prv-
kom sú prezentované informácie dobre a ľahko prijímané čitateľmi. Text 
musí byť písaný krátkymi vetami, najlepšie plasticky, obrazotvorne, neri-
goróznym jazykom. Nie sú však prípustné veľké zovšeobecnenia, floskuly, 
poučovanie, hodnotenie, telegrafický štýl, persuázia či sugescia, ale záro-
veň aj preexponovanie textu emóciami.

TLAČOVÁ NOTICKA

Tlačová noticka je novinárskou formou, ktorá je postavená na struč-
nosti a prehľadnosti – krátka, aktuálna informácia odoslaná inštitúciou 
a adaptovaná na potreby charakteru médií, je najpopulárnejšie a najširšie 
uplatňovaným nástrojom media relations (vzťahov s médiami). Noticka je 
informáciou pre médiá (tlač, televíziu, rozhlas), ktorej cieľom je vyvolanie 
záujmu a upútanie pozornosti novinárov a zároveň publikovania (po jej 
neveľkom „spracovaní” a doplnení). Novinár sa po prijatí noticky môže 
priamo skontaktovať s odosielateľom: pricestovať, získať dodatočný ma-
teriál, skonfrontovať získané informácie s inými, využiť kontakty na infor-
mátorov alebo len zavolať, vypýtať si ďalšie informácie, požiadať o detaily, 
alebo uskutočniť rozhovor. Štruktúra noticky sa veľmi výrazne neodlišuje 
od iných tlačových materiálov, schéma ako ju pripraviť je umiestnená 
v predchádzajúcej podkapitole. Noticku doplňujú užitočné informácie: 
dátum zverejnenia, kontaktné údaje delegovanej osoby: číslo telefónu 
(nutne mobilného) zároveň adresu e-mail. Noticku by mala sprevádzať 
príloha – jedna alebo dve fotografie dobrej kvality.
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Priamy vplyv na publikovanie dodaného materiálu majú vplyv tri faktory:
•  Novinár uznáva odosielateľa (autora noticky a ním zastupovanú 

inštitúciu) ako dôveryhodnú a overenú, medzi redakciou 
a inštitúciou existujú už dobré vzťahy;

•  Noticka (materiál) je profesionálne pripravený: obsahuje 
vyčerpávajúce informácie ako aj dodatočné informácie akými 
sú fotografie a citácie (fragment dôležitý pre zdôraznenie, 
podčiarknutie vyjadrenia);

•  Materiály sa týkajú udalostí (aktivít), ktoré sú dôležité (podstatné) 
pre lokálne spoločnosti (prijímateľov daného média), publikácia 
sa prejavuje ako cielená a opodstatnená z uhla pohľadu redakcie 
novín/rozhlasu/televízie.

Noticka by mala zaberať nie viac ako jednu (maximálne dve) normostrany, 
povinne by mala byť výrazne delená na samostatné časti (odseky) jedno-
duché na editovanie a skracovanie – predovšetkým je dôležitá možnosť 
ich „odstrihávania” alebo „vystihovania” bez poškodenia zrozumiteľnos-
ti celého textu, keďže nikdy nie je isté koľko miesta bude vyčlenených 
v novinách našej informácii. Text by mal byť formátovaný nasledovne: 
adekvátne široké okraje, dvojité riadkovanie a tiež medzery medzi titulom 
a jednotlivými odsekmi. „Roztiahnutý” text nebude mrhaním priestoru 
samostatných častí (odsekov), ale miestom pre prípadne poznámky alebo 
korektúry redaktora.
Je potrebné zobrať na zreteľ, že tlačové noticky a správy by nemali byť 
pre všetky médiá rovnaké. Najlepšie je pripraviť niekoľko verzií (dve až 
štyri) z pohľadu objemnosti textu, výberu jazyka, tematických akcentov, 
počtu dodaných sprevádzajúcich fotografií a pod. V prípade dobrej spo-
lupráce a spriatelených médií je dobré okrem prípravy odlišnej verzie 
noticky kontaktovať žurnalistov aj osobne, napr. telefonicky. Ak môžeme 
ponúknuť zaujímavú a dôležitú tému, novinár rád príde s cieľom pripraviť 
obsiahlejší materiál.
Novinári sú obvykle veľmi zaneprázdnení, a zároveň dostávajú nepreber-
né množstvo tlačových materiálov. Pri komunikácii s nimi je preto dôležité 
dodržať procedúry, ktoré sa môžu javiť ako banálne a rutinné – adekvátne 
pomenovanie správy, jej odoslanie z firemnej adresy inštitúcie, príslušná 
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tiráž e-mailu so všetkými kontaktnými údajmi a najmä uvedenia čísla mo-
bilného telefónu.

SPRÁVA ALEBO ČLÁNOK

Dôležitú úlohu zohrávajú materiály priamo pripravené na publikáciu. Vy-
užijeme ich vo vlastných a spriatelených médiách: na internetovej stránke 
inštitúcie, v biltene alebo newsletteri, v periodiku samosprávy, ako aj inter-
netových stránkach partnerov a patrónov aktivít, stránkach spriatelených 
inštitúcií alebo iných informačných servisoch. Formálne požiadavky na za-
sielané materiály notičok boli už opísané vyššie, pričom nemali by byť také 
isté alebo tie isté, ktoré už boli odoslané novinárom skôr.
Pri publikácii, správy alebo článku vytvorenom v rámci vlastných kapacít 
nie sme limitovaní počtom znakov, pričom pamätajme, že nič tak neod-
strašuje čitatelia ako „bloky” monolitného textu. Čítanie „elaborátov” sa 
najčastejšie končí na prvom, alebo druhom odseku. Správu by sme mohli 
definovať ako krátku a obraznú naráciu, dobre štruktúrovanú informáciu, 
ktorá by sa mala zmestiť na „jednej obrazovke” alebo v jednom okne. 
Správa by mala byť predovšetkým atraktívna, napísaná zrozumiteľným, 
prístupným jazykom (dokonca niekedy hovorovým), obrazne, stručne, 
jasne, neutrálne. Nejde tu o samotnú správu z aktivity alebo udalosti, 
ale o konkrétny príbeh, zdokumentovanú rôznymi spôsobmi, zaujímavou 
alebo dôležitou tézou – myšlienkou, postrehom, hlavným odkazom, ale 
podľa Tiny Rosenbergovej najmä ponúknuť pohľad pre tzv. žurnalistiku 
riešení (solutions journalism), žurnalistika, ktorá informuje o tom, ako 
ľudia riešia konkrétne problémy (Štrba, 2018). Pripravujúc správu je dô-
ležité okrem samej informácie obsiahnuť v nej elementy odvolávajúce sa 
na predstavivosť čitateľa: uviesť štatistiky, presné údaje alebo výsledky 
výskumu verejnej mienky, uviesť príbeh konkrétnej osoby, prediskutovať 
alebo rozšíriť istý výnimočný uhol pohľadu alebo názoru, pridať pointu 
alebo elegantný komentár. Takéto postupy umožňujú sa odvolať na emó-
cie recipienta a uľahčujú zapamätanie si informácie. Píšuc správu je po-
trebné sa vyhnúť duplicitám, zloženým súvetiam, kvetnatým a rozsiahlym 
vyjadreniam, či vyhláseniam. Väčšie časti textu by mali byť vhodne zo-
skupené (v odsekoch) a zároveň rozdeľované nadpismi (medzititulkami). 
Veľmi dôležitú úlohu zohráva grafika a ilustrácia. Okrem fotografií sa od-
porúča pridať stĺpcové (bar graph) alebo koláčové (pie chart) grafy, takáto 
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ikonografia vždy upútava pozornosť a zároveň posilňuje dôveryhodnosť 
(samozrejme by mala byť využívaná so zmyslom pre mieru a materiály by 
mali byť zrozumiteľné).

LONGFORM TEXT – VEĽKOPLOŠNÝ TEXT – TÉMA ČÍSLA

Dôležitú úlohu pri propagovaní imidžu pomáhajúcich inštitúcií môžu zohrať 
tzv. Long form text, materiály obsahovo širšie, výraznejšie rozpracujúce 
tému ako noticka, obsahujú nie len jednu, ale viac strán narácie. Termín 
hard longform text43 pracovne zavádza T. Rončáková (2016), zvyčajne v re-
dakčnom žargóne názov hlavnej témy čísla, či publicistiky. Býva často (ale 
nie nevyhnutne) ťažiskovým materiálom čísla, ktorý na veľkolepej ploche 
spracúva zásadnú spoločensko-politickú tému. Podľa uvedenej autorky 
zatiaľ nie je zjednotený slovenský ekvivalent, ale je možné ho prekladať 
ako: téma (čísla), veľkoformátový materiál, zásadný materiál a podobne. 
Podrobnejšiu charakteristiku podľa T. Rončákovej (2016) uvádzame v na-
sledovnej tabuľke:

Funkcia informovať, analyzovať, hodnotiť, strážiť demokraciu
Téma aktuálna, podstatná pre život spoločnosti, 

spoločensko-politická
Forma popredné miesto v časopise, bohatá priestorová aj obrazo-

vá dotácia
Kompozícia makro: informácia, výklad, opis, rozprávanie(s dôrazom na 

prvé dva postupy)
obsahuje prvky reportáže, rozhovoru, komentára, analýzy, 
príbehu
mikro: rozsiahly text sprehľadňovaný titulkami, s pomer-
ne komplikovanou štruktúrou; často doplnkové rámčeky 
(komentáre, rozhovory, fakty v bodoch)

43 Autorka T. Rončáková (2016: s. 237) odlišuje ešte aj tzv. soft longform text, ktorý 
sa vyskytuje v rubrikách „Zaujalo nás”, „Všimli sme si” a je: ”...kompozične viac 
využíva rozprávanie a opis na úkor výkladu a informácie; väčšmi stavia na príbe-
hu, rozhovore a reportáži než na analýze a komentári a jeho jazyk je emotívnejší, 
hovorovejší, jednoduchší a hravejší.” 
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Jazyk živý, expresívny, subjektívny, až ostrý, ale zároveň nie 
nadmieru beletrizovaný, v medziach seriózneho textu 
s prvkami analýzy

Tabuľka 18: Charakteristika žánru hard longform text 
Zdroj: spracované podľa Rončákovej (2016)

Takéto spracovanie umožňuje širšie oboznámenie sa s problematikou, 
dodávajúc komplexnejšiu informáciu pre sformovanie si názoru, či zau-
jatie istého stanoviska. V takejto forme text zaberá od dvoch do štyroch 
strán (samozrejme pri zachovaní nadpisov, kohéznosti a adekvátneho po-
radia odsekov – podkapitol, širokých okrajov a odstupov medzi riadkami 
2.0). Zvyšok sú názorovými materiálmi, čiže vhodne zvolené vyjadrenia, 
komentáre, citáty, údaje, napr. z obce, štatistického úradu, úradu prá-
ce, fragmenty záverečných správ, plánov či stratégií. Veľmi dôležité pre 
atraktivitu formy a pôsobivé vykreslenie príbehu sú ilustračné materiály: 
fotografie, infografiky, schémy. Tematické spracovania (tému čísla) pripra-
vujeme z vlastnej iniciatívy, alebo po konzultácii s novinárom, po spoloč-
nej dohode týkajúcej sa cieľov a formy publikácie. 
Materiál môže mať formu usporiadaného fascikla, systematizovaného 
v koherentnej štruktúre, chronologicky podľa hierarchie dôležitosti, prob-
lematiky: s vyčlenenými sekciami, delením na odseky a pod. Tematické 
spracovanie rozpráva o inštitúcii, realizovaných aktivitách, štvrti, sociál-
nej skupine, ale so zachovaním profesionálneho odstupu, z objektívneho 
uhla pohľadu, bez reklamy. Spracovanie v ďalších etapách predstavuje zá-
klad novinárskej publikácie (v praxi najčastejšie ako zdrojový text).

FOTOGRAFIE

Konštantným elementom správy, tlačovej noticky, ale zároveň aj iných 
materiálov pre médiá sú fotografie, adekvátne dokumentujúce opiso-
vané udalosti. Žijeme v časoch obrazu, ktorý nás obklopuje – percepcia 
recipientov, a obzvlášť mladšej generácie si zvykla na ikony a vizuálne 
prezentovanie informácií. Obrazy v médiách už nemajú vlastnosti „prí-
davku”, sú tak isto dôležité ako textová časť materiálu, nevyhnutným roz-
vinutím a doplnením narácie. Dokonca môžu ovplyvňovať vnímanie textu. 
Výskum autorov D. Zillmanna a jeho kolegov (1999) ukázal, že vnímanie 
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témy v printovom médiu bolo významne ovplyvnené fotografiami, ktoré 
ilustrovali text. Podľa toho akým spôsobom bol problém prezentovaný na 
fotografii, aj keď v texte bol vykreslený z oboch strán, téma bola čitateľmi 
vnímaná v smere nastolenom zverejnenou fotografiou, teda jednostran-
ne. Podobné výsledky prezentujú v slovenských podmienkach K. Fichnová 
a B. Šramová (2012).
Veľká časť pripravených materiálov bude publikovaná na internete, 
a v tom prípade úloha obrazu je o to viac významná. Fotografie nemôžu 
byť náhodné. Keď sa na mieste udalosti objaví reportér zvyčajne vo vlast-
nej réžii zabezpečí fotografickú dokumentáciu. Ak nám záleží na atrak-
tivite noticiek, správ a „návnad”, je ale potrebné k týmto fotografiám 
ponúknuť novinárovi aj vlastné, vhodne pripravené fotografie (jednu 
alebo dve) dobrej kvality (napr. zobrazujúce predchádzajúce aktivity, či 
účastníkov aktivít) a zároveň informovať, že v prípade záujmu máme k dis-
pozícii väčší výber aj v plnom rozlíšení.
Ako by mala vyzerať dobrá fotografia? Najklasickejším a veľakrát už 
uvádzaným negatívnym príkladom je prezentácia pracovníkov (zamest-
nanca, osoby) statickým spôsobom, napr. sediaceho za kancelárskym 
stolom, alebo skupinu beneficientov „postavenú” v pozore na spoločnej 
fotografii. Statické obrazy nevzbudzujú dôveru, sú nudné alebo evokujú 
stav nečinnosti, apatie, či stagnácie. Fotografia je na jednej strane formou 
narácie, a preto by mala vhodne ilustrovať tému, prepájať elementy prí-
behu, ukazovať časť akcie alebo aktivity. Na druhej strane, témou takmer 
každej fotografie (v sociálnej oblasti) je človek. Preto dobrá fotografia 
spája v sebe obidve predstavené vlastnosti: môže predstavovať osoby 
v priebehu práce, rozhovoru, aktivít, vykonávania činností, učenia sa, 
otvárania a pod., a zároveň zobrazenia aktérov sú vhodnejšie v ich dobrej 
nálade či s úsmevom. Odporúča sa, aby na fotografii boli osoby prezen-
tované vizuálne príťažlivo: je lepšie spraviť niekoľko fotografií a vybrať tú 
najlepšiu, na ktorej postavy nie sú otočené tvarou od objektívu, majú za-
vreté oči a neprezentujú uzatvorené postoje (napr. skrížené ruky či nohy).
Spoľahlivo pozitívne pôsobia usmiate osoby, práve tieto tváre sú najlep-
šou vizitkou ilustrovaných aktivít. Toto pravidlo sa týka rovnako aj pre-
zentácie pracovníkov inštitúcie v grafických materiáloch. Samozrejme 
dôležité a často opomenuté je aj pozadie fotografie: najlepším priesto-
rom je krajinka, alebo priame miesto aktivity, dobrým pozadím nebude 
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jednoliata žltá stena (ploché pozadie), staromódny kancelársky nábytok, 
ani prázdna, deprimujúco pôsobiaca chodba.
Odborníci na komunikáciu veľmi často zdôrazňujú, že nie je vhodné pub-
likovať fotografie sociálnych pracovníkov, manažérov, riaditeľov inštitúcií, 
ale ani iných členov tímu „spoza kancelárskeho stola”. Žiaľ stereotypné, 
statické obrazy pracovníkov organizácie, za vysokou kopou dokumentov 
(„papierov”), so zástupom pečiatok a kancelárskych potrieb a vedľa te-
lefónu na pevnú linku, bez úsmevu, s kamennou tvárou, posilňujú v mé-
diách nie najlepší obraz inštitúcií sociálnej pomoci.

 
Príklad 14: Na internete nájdené fotografie ako negatívny príklad 
sociálnych pracovníkov a zástupcov inštitúcií sociálnej pomoci44

44 Hospodarské Noviny. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://hnonline.
sk/sites/default/files/thumbnails/article/201401/uctovnictvo_zena_manazer-
ka_papiere_spisy_bordel_neporiadok_telefon_dreamstime_4508437.jpg
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Príklad 15: Fotografie sociálnych pracovníkov, reprezentantov 
pomáhajúcich inštitúcií nájdené na webe45

Ako vidno na vyššie prezentovaných fotografiách typický záber predsta-
vuje zamestnanca (ženu)46 ako úradníka sediaceho v tesnej a úzkej miest-
nosti, ktorá má vlastnosti kancelárie, osoba je naklonená nad stolom, 
pred obrazovkou počítača, alebo nad štósmi dokumentov. V pozadí je vid-
no typickú kancelársku výbavu: aktovky, veľké množstvo šanónov.
Správna fotografia by mala zobrazovať sociálneho pracovníka v teréne: 
na pozadí štvrte, sídliska, budov; pracovník by mal byť zobrazený v sto-
jacej a neverbálne otvorenej pozícii, s úsmevom na tvári (samozrejme 
ak to umožňuje téma). Ruky a dlane nemôžu tvoriť bariéru (nemôžu 
byť preložené cez seba, skrížené, stisnuté či napäté), je vhodné ak zo-
brazovaný pracovník na niečo ukazuje, ilustruje alebo vykonáva nejaké 
priateľské gesto, napr. otvorená dlaň. Za účelom vytvorenia fotografie je 

45 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.. Żywiec. [online]. [2014-02-03]. Dostupné 
na  <http://www.mops-zywiec.pl>.

 Urząd Gminy Przywidz. [online]. [2014-02-03]. Dostupné na  <http://www.pr-
zywidz.pl>.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgorzelec. [online]. [2014-02-03]. Dostupné 
na  <http://www.mops.zgorzelec.eu>.

 Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. [online]. [2014-02-03]. Dostupné 
na  <http://www.dpsplock.pl>.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działdowo. [online]. [2014-02-03]. Dostup-
né na  <http://www.dzialdowo-mops.bip.net.pl>.

 SOC Magazine. [online]. [2014-02-03]. Dostupné na  <http://www.socmag.net>.
46 Podľa autoriek K. Fichnovej a B. Šramovej (2012) médiá stereotypne prezentujú 

v pomáhajúcich profesiách len ženy, pričom mužov v médiách v pozícii opatro-
vateľa, sociálneho pracovníka, zdravotného personálu starajúceho sa o pacienta 
nájdeme len sporadicky (ak vôbec), hoci v realite aj v týchto profesicáh muži 
pôsobia a to čoraz častejšie.
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jednoznačne potrebné vyjsť mimo tesné priestory kancelárie, najlepšie 
mimo stredisko, najvhodnejším pozadím pre fotografiu sociálneho pra-
covníka je „terén”: priestor mesta, sídlisko, štvrť, budova, miesto vykoná-
vania práce. Správne fotografie sa nachádzajú nižšie.

Príklad 16: Vhodné fotografie hovorcu centra sociálnej pomoci  
a zároveň príklady pracovníkov sociálnej pomoci  
v západoeurópskych internetových servisoch47

Ďalším príkladom, je fotografia prezentujúca isté udalosti. Ako príklad 
„klišéovité” fotografie otvorenia komunitného centra prezentujú usmie-
vajúceho sa riaditeľa, ktorý spoločne s riaditeľom centra, starostom a ta-
jomníkom obce prestrihávajú stuhu. Inauguráciu sprevádzajú prítomní 
zamestnanci. Hlavným akcentom je prestrihnutie stuhy, a pozornosť púta 
vedúci káder. V ďalekom pozadí stojí tím: káder dennej miestnosti ledva 
vidno, len pozorný pozorovateľ si všimne v treťom pláne skupinku účast-
níkov. Profesionálna fotografia by sa mala predovšetkým sústrediť na 
klientov inštitúcie a fakt jej otvorenia: napr. na prvom pláne jedno z detí 
so vzrušením a zaangažovanosťou prestriháva stuhu, asistuje mu riaditeľ, 

47 Siemianowice Śląskie, Nasze miasto. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  
<http://www.siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl>. (foto. L. Neonow). 

 Anwsers. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://www.answers.com>.
 Social Worker Salary.  [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  < https://socialwor-

kersalaryinfo.wordpress.com/ >.
 The Guardian. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://www.guardian.

co.uk/society/joepublic; http://www.clickstart.org.uk>.



160

Szyszka  •  Wojciechowski

ktorý nakláňajúc sa nad ním pomáha mu pridržiavajúc stuhu. Druhý plán 
by mal vyplňovať usmiaty tím vychovávateľov spolu s ďalšími účastníkmi: 
deťmi a mládežou. Na nižšie prezentovaných príkladoch pozornosť pútajú 
usmievajúce sa, alebo plne sústredené tváre detí – vďaka nim fotografie 
pôsobia prirodzene, úprimne a pozitívne. 

Príklad 17: Nesprávne fotografie ilustrujúce inauguráciu  
a aktivity komunitných centier48

Príklad 18: Správne fotografie ilustrujúce centrá49

48 Portal sołectwa Słowik. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://www.slo-
wik.poczesna.pl/images/swiet2.jpg>.

 Teraz Media a.s. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://www3.teraz.sk/
usercontent/photos/a/8/f/3-a8fe8d4bd4943ecfea4ed96dc1fc2b01f5b8d5fb.
jpg>.

49 Fundacja Arka. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://www.fundacja-ar-
ka.org.pl/swietlica>

 Inforožňava  – internetové noviny. [online]. [2016-05-23]. Dostupné na  <http://
www.inforoznava.sk/wp-content/uploads/2014/12/DSCF1261.jpg>
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PRÍLEŽITOSTI A VÝBER MIESTA NA PUBLIKOVANIE

Okrem vlastnej internetovej stránky strediska, partnerov a priateľov, ofi-
ciálnych mestských servisov a útvarov teritoriálnej samosprávy, rozsah 
možností publikovania je značný. Najznámejším a populárnym v odvetví 
je bezpochyby portál mimovládnych organizácií www.ngonorway.org. Po-
mocou newslettera sú informácie pravidelne doručované tisícom užívate-
ľov. Podobná úloha sa predpokladá pri portáli www.socionet.sk, tesnejšie 
spojeného so sociálnou pomocou a plánovaného ako významné médium 
pre výmenu informácií: novinky, materiály, kontakty v široko chápanom 
odvetví sociálnej pomoci. Dobré je upozorniť aj na iné portály, o. i. www.
socia.sk, www.nspace.sk, či www.ekopolis.sk. Informácie je tiež možné 
publikovať na lokálnych portáloch, ako aj na stránkach nadácií, združení 
ale i fary. Samozrejme k dispozícii máme aj sociálne siete.
Umiestňovanie informácií o realizovaných aktivitách v uvedených médi-
ách je relatívne jednoduché: najviac úsilia si vyžaduje kompletizácia, alebo 
aktualizácia zoznamu portálov: informačných, z branže, sociálnych, lokál-
nych ale tiež spriatelených stránok inštitúcií: adresy portálov, kontaktné 
formuláre a redakčné maily predstavujú veľmi dôležitú súčasť tvorenej 
a neustále aktualizovanej databázy médií. Samotné umiestnenie správy 
alebo oznamu je realizované buď cez špeciálny kontaktný formulár, alebo 
si vyžaduje zaslanie materiálu na adresu redakcie, či jeho administráto-
ra. V ďalšom kroku (obvykle po verifikácii informácií a jej odosielateľa) je 
informácia publikovaná vo forme správy, informácie, záznamu, alebo je 
odosielaná predplatiteľom ako časť newslettera. 

SILA OBRAZU A ZVUKU

Verejné vystúpenia a najmä tie pred kamerou sú vždy nemalou výzvou 
a výraznou dávkou stresu. Napriek tomu, keď chceme úspešne budovať 
imidž, musíme sa oboznámiť s takýmito situáciami. Vysielanie v televí-
zii formou reportáží, spotov má značný dopad a vplyv (pozri napr. Jirák, 
Köpplová, 2009). Veľakrát sami objednávame filmy, propagačné materiály 
alebo záznamy, v takýchto prípadoch je vhodné siahnuť po odbornej rade 
kameramana alebo filmára, pričom takto máme zároveň časový priestor 
na adekvátnu prípravu nášho vystúpenia. Zároveň je potrebné byť pri-
pravený aj na príležitosti, ktoré sú neočakávané, ale prirodzené, keď sme 
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účastníkmi v prezentovaných udalostiach, kde je potrebné poskytnúť vy-
jadrenie novinárovi.

PROPAGAČNÉ FILMY, ZÁZNAMY, SPOTY, REPORTÁŽE

Vyššie uvedené druhy majú napriek rozdielom viacero spoločných vlast-
ností: sú často využívanou, pre recipientov atraktívnou a zároveň efek-
tívnou formou informovania a propagácie rôznorodých aktivít, projek-
tov a programov. Veľa príkladov môžeme nájsť na videách v sociálnych 
sieťach, napr. portál You Tube či Vimeo. Propagačný film alebo záznam 
z aktivít, je najčastejšie krátka – 3 až 10 minútová forma videa – konzis-
tentne v konvenciách filmu, komponované okolo konkrétnej témy: pro-
jektu, problému, osoby alebo skupiny. Tieto formy sa opierajú o krátky 
scenár, pripravený podľa vlastných možností, jednoduchú vo výraze kon-
zistentnú naráciu – prezentácia aktivít alebo snažení, uskutočňovaných 
zmien: situácie sociálnych skupín, rodiny, osoby, štvrte, a pod. Veľmi dô-
ležitú úlohu v nej bude zohrávať „ľudský element”: príbeh, rozprávanie, 
vzťahy.
Pripravujúc takýto materiál je dôležité sa sústrediť práve na scenár, jeho 
osou by mal byť zaznamenávaný príbeh: aktivity, ktoré chceme prezento-
vať, ľudia o ktorých chceme rozprávať. Zvyšok musí ustrážiť kameraman. 
Obvykle príprava 5-6 minútového filmu si vyžaduje viac ako hodinu, ale-
bo dve „surového” – nahraného video materiálu, a následne veľa hodín 
práce strávených pri post-produkcii a strihu. Pre prípravu propagačného 
filmu, spotov alebo záznamu je najlepšie najať vhodnú agentúru (overenú 
z pohľadu kvality realizácie), alebo kameramana disponujúceho adekvát-
nou výbavou (dôležitá je nie len kamera, ale o. i. profesionálne osvetlene 
a softvér na spracovanie materiálu).
V úplne odlišných okolnostiach vznikajú reportáže. Reportáž je novinár-
skou správou z reálnych udalostí, rozšírená o opis prostredia, charakteris-
tiku protagonistov, často s mnohými emóciami a dojmami. Podľa L. Labíka 
(cca 2000) je pri príprave potrebné sa sústrediť na nasledujúce prvky:

1. osobné podanie informácie,
2. pochopenie spoločenského alebo interpretovaného javu,
3. priblíženie informácie.
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Prípravou reportáže sa od začiatku zaoberajú novinári, či redaktori. Úlo-
hou inštitúcie je umožnenie a sprístupnenie zaujímavých materiálov, rea-
lizácie nahrávania, zbierania vyjadrení, realizácie rozhovorov a pod. Často 
aj sa stáva, že reportáže vznikajú z iniciatívy inštitúcie; ak sa máme čím 
pochváliť a adekvátnym spôsobom sme sa postarali o dobré vzťahy s no-
vinármi (rozhlasovej či televíznej redakcie) je dobré zvážiť pozvanie novi-
nárov na prípravu reportáže na „dodanú” tému.
Najpôsobivejšie sú televízne reportáže (neštylizovaná a štylizovaná re-
portáž), ale tento žáner, najmä o sociálnej tematike, sa vie dobre uplatniť 
aj v rozhlase, tlači a na internete (napr. fotoreportáže). Sociálna reportáž 
rozpráva o závažných problémoch, zmenách, procesoch, vždy z ľudskej 
perspektívy, ktorej v štruktúre všeobecného reportážneho typu „dominu-
je logický popis udalostí, ale sprostredkovane prostredníctvom redaktora, 
ktorý usmerňuje divákovu pozornosť, pričom využíva možnosť vysvetľo-
vať súvislosti udalostí“ (Labík, cca. 2000, s. 20). Pripravovaná je najmä 
novinármi v úzkej spolupráci s miestnym animátorom, sociálnym pracov-
níkom, alebo zamestnancom inštitúcie v snahe prezentovať predkame-
rovú realitu. „Reportážna forma vychádza pri svojej konštrukcii z prin-
cípu hľadania a objasňovania faktov človekom – redaktorom. Tomuto 
psychologickému hľadaniu je podriadená aj forma“ (Labík, cca. 2000, s. 
22). Neexistujú jednotné, ale ani univerzálne schémy ako má byť sociálna 
reportáž konštruovaná. Často (aj keď to nie je pravidlom) – sa reportáž 
opiera o nasledujúce elementy: opis súčasnej situácie (napr. aktuálnych 
problémov), opis realizovaných aktivít (napr. v rámci sociálneho projektu, 
programu miestnej aktivity, či inštitúcie sociálnej integrácie), rozhovory 
s účastníkmi, vyjadrenia sociálnych pracovníkov, riaditeľa inštitúcie, ne-
stranných pozorovateľov. Narácia sa môže týkať realizovaných zmien, tak 
v sfére osobnej (napr. príbeh osoby s hendikepom, ktorá nastupuje do 
prvého zamestnania), ako a aj sociálnej (napr. pôsobenie centra sociálnej 
pomoci či sociálne správajúcej sa firmy, dojmy nezávislých pozorovateľov, 
ilustrácie prebiehajúcich zmien). Reportáž neobsahuje chválospevy, pri-
čom môže upútať záujem recipientov dôležitými a cielenými aktivitami.
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PRED MIKROFÓNOM A KAMEROU – VYJADRENIA PRE ROZHLAS 
A TELEVÍZIU

Kedy vystupujeme pred mikrofónom a kamerou? Predovšetkým, keď sme 
dohodnutí s novinárom na rozhovor, vyjadrenie, nahrávku spojenú s prob-
lematikou pripravenou novinárom pre daný materiál. V takejto situácii 
máme čas, aby sme vhodným spôsobom pripravili vyjadrenie: záchytné 
body, najdôležitejšie tézy a pričom si vystúpenie môžeme aj vopred pre-
cvičiť. Oveľa zložitejšie a ťažšie sú situácie, keď k nám novinár prichádza 
bez avizovania, alebo potrebuje materiál čo najskôr, pričom aj na takúto 
eventualitu musíme byť operatívne pripravení.
Stará múdrosť hovorí, že hovoriť je striebrom ale mlčať zlatom. Pozorujúc 
dnešné médiá môžeme mať dojem, že pravdou je opak… v globálnej dedi-
ne zlatom nie je tak mlčanie, ale schopnosť hovorenia, najmä krátko, hut-
ne a k téme, hovorenia takým spôsobom, aby komunikát bol vierohod-
ný, pestrý, zapamätateľný a presvedčivý. Monotónny spôsob, dlhé vety 
a nezrozumiteľný jazyk sú pre televízne vysielanie nevhodné a spôsobujú 
v konečnom dôsledku nezrozumiteľne.
Ťažko si predstaviť nemediálnejší komunikát ako stereotypný, rozvláčny 
štýl pracovných porád, stretnutí či konferencií. Pripravujúc vyjadrenia pre 
médiá je nutné sa dôsledne oprostiť od všetkých ošúchaných hesiel a slo-
ganov a každodenne využívaných myšlienkových skratiek (ktoré sú pocho-
piteľné v danom prostredí), ako aj celej nomenklatúry odboru: sociálnej 
práce, sociálnych projektov či nejakej formy raportov a výročných správ.
Pri príprave vystúpenia pre médiá je potrebné mať na pamäti pravidlá 
Josepha Pulitzera50. Slávny novinár a vydavateľ s New Yorku značne 

50 Joseph Pulitzer (10.4.1847 – 29.10.1911) bol novinár maďarského pôvodu, po 
jednom z rodičov mal i slovenské korene. Je podľa neho pomenované prestížne 
americké žurnalistické a umelecké ocenenie, vo svojej záveti odkázal peniaze na 
založenie Kolumbijskej školy žurnalitiky, táto od roku 1917 každoročne udeľu-
je túto prestížnu cenu. V súčastnosti obsahuje 21 kategórií. Behom svojeho ži-
vota Joseph Pulitzer patril k najmocnejším žurnalistom v USA. Jeho predkovia 
žili v ghete v Polici na Morave (od tiaľ jeho nemecké priezvisko). Považuje sa 
za zakladateľa modernej žurnalistiky, bol vydavateľom mierne bulvárnych novín 
a nemilosrdným bojovníkom proti korupcii (Zdroj: Josheph Pulitzer. American 
Newspaper Publisher, In: Encyklopedia Britanica. dostupné on-line na: <https://
www.britannica.com/biography/Joseph-Pulitzer> [citované 1.4.2018] a Joseph 
Pulitzer – geniální novinář. In: Slovensko-český klub. Články. Osobnosti. Refex. 
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ilustračne sprehľadnil pravidlá efektívnej komunikácie v médiách. Táto 
jeho schéma prezentuje aké vlastnosti by mala informácia mať, aby sa 
plynulo dostala do obehu.
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Schéma 15. Vlastnosti dobre pripravenej informácie podľa Josepha Pulitzera 

Zdroj: S. Black, 2005, s. 45 
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Najtypickejšou formou vyjadrovania v súčasných médiách je už spomína-
né krátke vyjadrenie so synchronizáciou obrazu a zvuku, t.j. voľná, krát-
ka, stručná a zároveň obsažná výpoveď do kamery alebo mikrofónu na 
„zadanú” tému alebo rozhovor s vedľa stojacim novinárom. V praxi je to 
odpoveď na jednu, dve, maximálne tri otázky. Najzákladnejšie pravidlo 
hovorí: „vyjadri sa krátko a jednoducho” (Black, 2003: s. 84), ide o použi-
tie krátkych, zrozumiteľných viet, formulovanie logických a jednoduchých 
tvrdení a zároveň zrieknutie sa na pochopenie zložitých a náročných 

[online]. [2018-04-01]. Dostupné na  <http://www.czsk.net/svet/clanky/osob-
nosti/pulitzer.html>.). Cenu (v roku 1953) získal napr. E. Hemingway za jeho die-
lo Starec a more. V oblasti žurnalitiky v ostatnom roku (2017) bola Pulitzerova 
cena udelená za odhalenie tzv. panamských dokumentov (Panama Papers) (na 
ktorom pracovalo viac ako 400 novinárov celého sveta) a spravodajstvo via-
cerých amerických médií o prezidentskej kampani Donalda Trumpa. Cenu za 
fotografiu v histórii udeľovania cien získali napr. Eddie Adams (1968): Poprava, 
Nick Ut (1973): Napalmom popálené dievča, r. 1994 Kevin Carter: Sudánsky hla-
domor (fotografia dievčaťa, ktoré sa vyhladnuté plazí do centra po jedlo a po-
maly sa za ňou blíži sup, autor si vyslúžil za fotografiu aj tvrdú kritiku, po ktorej 
spáchal samovraždu), Oded Bality (2007): Žena, ktorá sa postavila armáde, Da-
niel Berehulak (2007): Dokumentácia násilia na Filipínach spôsobeného vládnym 
útokom na drogovo závislých, ktorá zobrazuje pocity 10 ročného chlapca a jeho 
matky. Viac pozri tu: The Pulitzer Prizes. Honoring Excellence in Journalism and 
the Arts. [online]. [2018-04-01]. Dostupné na  <http://www.pulitzer.org/ >.
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myšlienkových pochodov, a najmä profesijného terminologického žar-
gónu. Príprava materiálu na publikovanie (napr. rozhovoru) trvá obvykle 
niekoľko minút, čo je vhodné brať do úvahy už v priebehu prípravy sa na 
stretnutie – vo vysielaní pravdepodobne nebude využitých viac ako 30 
sekúnd. Práve v tomto aspekte sa skrýva umenie výpovede, ktorá vzniká 
v priebehu rozhovoru s novinárom by mala byť „mediálna” (čo v praxi 
znamená niekoľko hutných, ale krátkych viet), adekvátne k vyššie pouká-
zaným bodom.
Podľa okolností (podľa: typu správy, vzťahov s novinárom, reputácie inšti-
túcie, a spoločenských očakávaní) môže novinár počas rozhovoru „pomá-
hať” napr. navádzajúcimi otázkami, doplňujúc, upresňujúc a pritakávať, 
alebo naopak „prekážať” v snahe priviesť respondenta na slepú cestičku 
a vyprovokovať ho k príliš ďaleko zachádzajúcej otvorenosti alebo k pred-
pokladaným tézam vytvoreným ešte pred rozhovorom v štýle: „teda to 
znamená, že zamestnanec centra sociálnej pomoci bol nedbanlivý, čo 
viedlo k vzniknutej situácii”… V takejto situácii je potrebné sa brániť a pre-
dovšetkým je potrebné sa správať racionálne: parafrázovať, potvrdzovať 
vlastné tézy a argumenty (napr. tie isté v rôznych variantoch), klarifikovať, 
v žiadnom prípade sa nedať uniesť emóciami. Keďže nahrávanie vyjadre-
ní trvá oveľa dlhšie ako vysielanie jej zostrihaných fragmentov, novinár 
vlastní materiál „do zálohy”, na ďalšie etapy práce, čím bude mať materiál 
na výber pre ďalšie zostrihy. Redaktor môže pre vysielanie vybrať najlep-
šie vety, ktoré vystihujú presnú pointu či vecný argument, alebo naopak 
môže zvoliť nevhodné fragmenty, zajakávania či podráždenie, ktoré nás 
a inštitúciu predstavia v nevhodnom svetle.
Dlhšie vyjadrenie alebo interview. Interview je prestížnejšia a význam-
nejšia forma vyjadrenia. Zároveň jeho téma, ako aj forma, čas a miesto 
musia byť dohodnuté v adekvátnom predstihu. Tematika interview je 
najčastejšie venovaná aktuálnym záležitostiam inštitúcie: jej úspechom 
alebo problémom, uskutočňovaným akciám, iniciatívam a podobne. Re-
portéri zvyčajne potrebujú krátke nahrávky, čo v praxi znamená cca. od 
30 sekúnd až po niekoľko minút hotového materiálu. Pre interview je 
častejšie ako tlačový hovorca oslovená osoba, ktorá inštitúciu riadi, ma-
nažér, alebo streetworker, charizmatický animátor, alebo iniciátor imple-
mentovaných aktivít. 
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Na rozhovor je vhodné sa pripraviť vopred. V tabuľke nižšie sa nachádza 
niekoľko pomocných nápovedí, tykajúcich sa zároveň tak interview posky-
tovaných pre rozhlas ako aj pre televíziu a tlač.

Postup pri príprave na poskytnutie rozhovoru
•	 Je potrebné sa pripraviť na vyjadrenie: zozbierať informácie na danú 

tému, je vhodné sa zamyslieť aj nad tým, aké otázky môže položiť novinár, 
akého typu informácie bude chcieť získať a aké je stanovisko inštitúcie.

•	 Je potrebné sa postarať o príklady, fakty, čísla, ktoré pridajú vyjadreniam 
na dôveryhodnosti. Je potrebné pripraviť aj pomocné materiály: letáky, 
správy, ktorými si môžeme pomôcť pri rozhovore. 

•	Treba sa vyhýbať branžovej terminológii. Rozprávajúc sa s novinárom je 
potrebné používať jednoduchý jazyk, niekedy aj hovorový, hovoriť jasne, 
stručne, v obrazoch. Tézy a vety by mali byť krátke. 

•	 Je potrebné zabezpečiť dôveryhodnosť, neskrývať informácie, a v prípa-
de ak nepoznáme odpoveď na otázku je najlepšie vyjadriť to priamo, 
vyhradzujúc, že táto informácia bude doplnená (čo je samozrejme po-
trebné dodržať).

•	Vyjadrenia je možné si vyhradiť, alebo požiadať o autorizáciu (viac v šies-
tej kapitole), ale pre dobro spolupráce je lepšie z toho nároku rezignovať.

Tabuľka 19: Súhrn krokov pri príprave na poskytnutie rozhovoru 
Zdroj: vlastné spracovanie

Špecifický druh trémy prichádza v prípadne nutnosti predstúpiť pred ka-
meru, či rozhlasový mikrofón. Existuje ale niekoľko činností, ktoré ju pred 
vystúpením pomáhajú ovládnuť a minimalizovať:

•  Dobrá pripravenosť na vystúpenie: je ťažké vykonávať opravy 
v nahrávke, z toho dôvodu treba dbať na dôkladnú znalosť 
problematiky a istotu vyhlásení.

•  Nacvičenie vystúpenia, najmä schopnosti súvislého hovorenia, 
v obrazoch a krátkymi vetami. Môžete sa pokúsiť si spraviť 
vlastnú cvičnú nahrávku, začiatky nebudú jednoduché, ale 
efektivita takýchto cvičení je veľmi prínosná a významná.
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•  Je vhodné sa obliecť tak, aby oblečenie nepriťahovalo pozornosť 
divákov: nevhodné sú výrazné žiarivé farby, kontrasty, károvaný 
či pásikavý vzor. Pre inšpiráciu je dobré pozrieť si vzory medzi 
moderátormi v televízii.

•  Netreba sa obávať prerušovania počas vášho prejavu, ak to nie 
je rozhovor vysielaný v priamom prenose, pretože novinár môže 
využiť strih pri montáži počas post produkcie.

Diskusia, debata, rozhovor v štúdiu. Účastníctvo v toho type mediálnej 
komunikácie sa pravdupovediac vyskytuje viac sporadicky, pričom o čo 
viac budeme pripravení na vystúpenia (ako aj všeobecne na kontakty 
s novinármi), o to častejšie sa príležitosti budú objavovať. Pri rozhovore 
v štúdiu býva zvykom, že okrem tlačových hovorcov je účastné aj vedenie 
inštitúcie, najčastejšie riaditeľ. Účasť na takomto vysielaní je dokonalou 
príležitosťou na propagovanie, prezentovanie najdôležitejších úspechov 
a aktivít, žiaľ – v praxi – je to tiež (pre časť osôb vo vedení) výnimočná 
príležitosť uvoľniť svoj potenciál dlhého rozprávania, ktoré moderátorovi 
sťažuje redaktorské úlohy, a divákovi radosť trávenia voľného času 
s obľúbeným médiom. 
Štýl účasti je vždy potrebné prispôsobiť k charakteru vysielania/progra-
mu, najčastejšie je výrazne oficiálny. Účasť na diskusii si vyžaduje veľmi 
dobrú prípravu, čiže dohodnutie stratégie: hlavné argumenty, tézy vystú-
penia, rozoznanie postojov ďalších účastných osôb v programe, prípadne 
ich názorov a argumentov. Pričom základným pravidlom bude obmedzo-
vanie dĺžky vystúpení v prospech jej kvality; očakávane sú vlastnosti ako 
vecnosť, syntéza, využívanie vizuálnych pomôcok a uvádzanie príkladov, 
trefných argumentácií, pointy; šikovná, ale zdvorilá retorzia. Monológy, 
moralizovanie, prerušovanie, hádky či dokonca niekedy drzé slovné pre-
strelky, ktoré sú nám dobre známe z televíznych a rozhlasových progra-
mov taktiež môžu pôsobiť v náš prospech v čase emocionálne vypätej 
diskusie, za podmienky, že budú uplatnené na strane partnera rozhovoru. 
Okrem pozitívnej sily prezentácie môže tu ešte zapôsobiť aj tzv. pravidlo 
kontrastu.
Komentár. Stáva sa, že novinár sa obracia na inštitúciu s prosbou o vysvet-
lenie alebo zdôvodnenie, pre ktoré bolo vydané určité rozhodnutie, prija-
tých opatrenie a realizácia či pozastavenie aktivít (resp. nezrealizovanie), 
alebo okomentovanie iných, viac či menej objektívne determinovaných 
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okolností. Takýto komentár, ktorý sa často uvádza po zverejnení v médiách 
ako prehlásenie, alebo stanovisko inštitúcie, si vyžaduje nie len jazykovú 
erudíciu a výraznú diplomaciu, ale zároveň meritórnu prípravu: podrobné 
poznanie problematiky, stanoviska novinára (redakcie), poprípade iných 
„aktérov záležitosti” s cieľom prezentovania adekvátnej argumentácie.

Sumár možných vlastností vhodného vyjadrenia pre médiá:

•	dobrý a nápaditý začiatok (efekt príchodu, dobrý dojem),
•	 konečná a stručná forma komunikátu: vyjadrenie by malo obsahovať ma-

ximálne dva hlavné motívy, celá komunikácia sa musí sústrediť okolo „za-
danej” témy (napr. podľa 2-3 bodov),

•	atraktívna forma podania: hovorene so záujmom, vášňou pre tému, 
v obra zoch, s adekvátnou, ale neprehnanou gestikuláciou,

•	používanie krátkych viet, konzistentných myšlienkových motívov,
•	 sloboda vo vyjadrovaní, zrozumiteľný jazyk,
•	prvky oživujúce vyjadrenie: číselné údaje, citáty, odvolávanie sa na 

autoritu,
•	pridaný vtip alebo humorné označenie,
•	 zaujímavá a výrazná pointa

Tabuľka 20. Prehľad typov vhodných pre vyjadrenia v médiách
Zdroj: vlastné spracovanie

MIESTO REALIZÁCIE – SCÉNOGRAFIA VYJADRENIA

V prípade vystúpení pre médiá je veľmi dôležitá autoprezentácia: nie len 
osoby, ktorá poskytuje vyjadrenie, ale aj miesta, prostredia v ktorom sa 
vystúpenie realizuje. Nezávisle na forme výpovede, či to bude interview, 
komentár alebo najpopulárnejšie krátke vyjadrenie so synchronizáciou 
obrazu a zvuku, je nutné brať do úvahy aj „scenériu”, t.j. miesto, na kto-
rom je materiál nahrávaný. Na výraze (konečnom vyznení komunikátu) sa 
podieľa všetko, čo recipient uvidí, alebo bude počuť aj v pozadí, v druhom 
či tretom pláne. Zdanlivo je to len vyplnenie často prehliadnuté (osoba-
mi, ktoré poskytujú vyjadrenie). V praxi (v čom sa psychológovia a odbor-
níci na komunikáciu zhodujú a aj vzhľadom na sugestívny vplyv obrazu) 
je to problematika rovnako závažná ako autoprezentácia hovoriaceho 
a meritórny obsah jeho vyjadrenia. Treba tiež brať do úvahy, že „scenéria” 
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sa netýka len vystúpení pred kamerou (televízia, elektronické médiá), 
„pozadie” je podobne výrazne vnímané aj materiáloch rozhlasu, pričom 
v prípade tlače to bude ilustrácia: fotografia poskytujúceho vyjadrenie.
Najčastejším (a z pohľadu špecifík sociálnej pomoci nepochopiteľnou chy-
bou), je obraz sociálneho pracovníka, alebo riaditeľa inštitúcie v úradnej 
alebo kancelárskej situácii, napr. v kancelárii, pred statickým pozadím ste-
ny šanónov alebo vitríny. Takáto scenéria nie je adekvátna k charakteru 
profesii, poslania a cieľov inštitúcie, ale ani očakávaním recipientov, preto 
je potrebné sa jej vyhýbať. V mediálnom priestore najviac požadovaným 
pozadím je naturálne prostredie, priestor realizácie aktivít; takto sa pre-
zentujú sa lesníci, policajti, požiarnici, ako aj právnici, lekári či ekonómo-
via. Scenéria sa týka nie len pozadia, ale aj oblečenia charakteristického 
pre profesiu, a v prípade uniformovaných zložiek i pokrývky hlavy. V prí-
pade sociálnej práce a sociálnej pomoci, s cieľom podporiť správny obraz, 
by pozadím mala byť oblasť prosociálnych aktivít, čiže „terén”: štvrť, síd-
lisko, ulica, fasáda – budova inštitúcie alebo každé iné miesto práce, ale 
nie kancelárskej, úradníckej ale školiacej, poradenskej, aktívnej, napr. sála 
stretnutia podporných skupín, informačný bod alebo priestor rozhovorov. 
Každý možný priestor na zachytenie, a dokonca lavička pred inštitúciou 
alebo v blízkom parku bude lepším pozadím mediálnej výpovede než naj-
lepšie vybavené kancelárske priestory. Pričom zároveň aj novinár bude 
uprednostňovať rozhovor „v teréne”.
Ďalšie dôležité pravidlo ukazuje, že spôsob rozhovoru a prezentovania 
informácií vo veľkej miere ovplyvňuje jej recepciu. Inak povedané entu-
ziazmus a otvorenosť „infikuje” – ukazuje fakty v pozitívnom svetle, nabí-
ja naráciu pozitívnou energiou. Oproti tomu – apatia: rutina, uzatvorený 
postoj či maniera hlásenia je schopná odradiť každého novinára od inšti-
túcie a jej aktivít.

INÉ FORMY KONTAKTOV S MÉDIAMI 
ZÍSKANIE MEDIÁLNYCH A ČESTNÝCH PATRONÁTOV 

Získanie patronátov pre uskutočňované aktivity výrazne ovplyvní ich pre-
stíž a prijatie na verejnosti – patronáty dávajú eventom vážnosť, autoritu, 
dôležitosť, samozrejme umožňujú tiež medializáciu, širší záujem o reali-
zované projekty. K najpopulárnejším formám patria:
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•  mediálny patronát: novín, miestneho týždenníka, rozhlasu, tele-
vízie, internetového portálu,

•  čestný patronát: zástupcu vlády, prezidenta, predsedu parla-
mentu, ministra, riaditeľa dôležitej inštitúcie, územnej samo-
správy: primátora, predsedu samosprávneho kraja, člena výboru 
mestskej časti, predstaviteľa polície, požiarnikov a pod.,

•  meritórny patronát: univerzity, vyššej školy, vedecko-výskumnej 
inštitúcie

Získavanie patronátov je činnosťou relatívne jednoduchou, vyžaduje ale 
uvážlivosť, adekvátny výber na základe dôležitosti a relevancie patrónov 
k významnosti udalosti, ako aj diplomacie a zdvorilosti. V praxi sa to naj-
častejšie prejavuje prípravou vhodného listu (prosby o patronát) alebo 
ponuky záštity, v ktorej budú obsiahnuté najdôležitejšie informácie o rea-
lizovaných aktivitách, ich rozsahu, význame, organizátorových projektoch 
a benefitoch pre patróna (čo konkrétne získa, podporujúc udalosť, aký 
bude dosah publicity akcie) a zároveň očakávania (čo a kedy očakávame, 
čo ponúkame na odplatu). Niekedy sú v takom liste obsiahnuté len naj-
dôležitejšie informácie, a podrobnosti realizovaných plánov a ponuky na 
patronát sa nachádzajú v prílohe (popísali sme ich v časti o briefe). Taký 
list vždy signuje riaditeľ, alebo vedúci inštitúcie.
V prípade uplatňovania prosby o čestný patronát, významnú úlohu zís-
kavajú otázky zdvorilosti a estetiky korešpondencie: adekvátna kvalita 
hlavičkového alebo ozdobného papiera, uplatňovanie elegantných zdvo-
rilostných formulácií a zároveň (vec na prvý pohľad nepodstatná, ale veľ-
mi závažná) signovanie hlavičky, zároveň ukončenie listu („s úctou” alebo 
„s prejavom úcty ”) písané rukou. Prosbu o čestný patronát sa spravidla 
zasiela alebo doručuje minimálne s 2-týžnovým predstihom. Vo väčšine 
inštitúcií platia prísne pravidlá procedúry verifikácie inštitúcií podávajú-
cich takéto žiadosti, ktoré majú byť pod záštitou. 
V prípade žiadosti o mediálne patronáty, najbežnejšou praxou je odosla-
nie oskenovaného listu – prosby o patronát na adresu redakcie, pričom 
jednoduchšie je osobne sa kontaktovať s redakciou a dozvedieť sa o de-
tailoch. Veľa inštitúcií (tiež médií) umiestňujú na svojich internetových 
stránkach podrobné inštrukcie týkajúce sa procedúry získavania patroná-
tov, a taktiež ich formálne požiadavky. Pred písaním listu je preto potreb-
né si uvedené skutočností zistiť.
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Dôležitou etapou po získaní patronátu je jeho konkrétna realizácia a prí-
prava. Niekedy sa podpisujú príslušné dohody, v ktorých sa určujú vzá-
jomné záväzky. Spolupráca je najčastejšie realizovaná prostredníctvom 
kontaktu s delegovanou osobou a dôkladnom naplnení obsahu, na kto-
rom sa strany zhodnú. V prípade mediálnych patronátov o. i, to bude do-
danie tlačových materiálov v termíne a včas, umožnenie uskutočnenia 
rozhovoru, vytlačenie loga na informačné materiály, umiestnenie infor-
mácií na internetovej stránke a pod. V prípade čestnej záštity je zvykom 
verejne sa poďakovať za patronát, umožniť príhovoru v čase inaugurácie 
projektu, vzájomná publikácia informácie v propagačných materiáloch 
a na internetových stranách (pozri tiež: Ďurková, 2013). Poslednou 
etapou je sumarizácia spolupráce a odoslanie vhodného, zdvorilostného 
poďakovania za podporu. V takom liste je možné obsiahnuť konkrétne 
informácie o tom, za čo vďačíme patrónovi a aké spoločné benefity sú 
výsledkom tejto kooperácie. Milé ukončenie sa môže zúročiť dobrou spo-
luprácou v budúcnosti.

TLAČOVÁ KONFERENCIA, INFORMAČNÁ KONFERENCIA

Tlačová konferencia je jednou z najviac spektakulárnych a zrelých foriem 
kontaktov s médiami. Pod pojmom konferencie sa môžu skrývať rôzne 
typy aktivít: klasická tlačová konferencia, menšie tlačové stretnutie (tzv. 
pracovné raňajky, diskusia za účasti niekoľkých novinárov), reportérska 
konferencia (stretnutie organizované v teréne, pre reportérov), briefing 
– „informačné zarámovanie” pre novinárov, v krátkosti prezentovanie ak-
tuálnych informácií o inštitúcii a jej aktivitách, či tlačová recepcia, čiže 
občerstvenie organizované s cieľom udržiavania dobrých kontaktov so 
svetom médií, obvykle sprevádza konkrétnu udalosť napr. inaugurácia ak-
tivít alebo položenie základného kameňa.
Nezávisle na vybranej forme, konferencia má vždy ten istý cieľ: svedo-
mité a komplexné informovanie, oznámenie informácií, ktoré sú z viace-
rých dôvodov zaujímavé pre novinárov alebo pre prípadné rozptýlenie 
pochybností. Je to dokonalá forma kontaktu v prípade realizácie aktivít, 
ktoré sú oveľa viac spektakulárne, vyžadujúce vizualizáciu, konzultáciu, 
rokovanie, alebo kedy vznikajú udalosti výnimočne závažné, dôležité pre 
okolie, vrátane krízových situácií: katastrofa, povodeň, požiar. Inak pove-
dané, ak sa deje niečo, čo sa stretáva s veľkým záujmom médií a verejnej 
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mienky a zároveň môže generovať množstvo otázok, alebo pochybností, 
je potrebné premyslieť si možnosť organizácie stretnutia pre novinárov. 
Tlačová konferencia má hneď niekoľko predností: umožňuje vytvorenie 
publicity aktivitám, získanie mediálneho a spoločenského súhlasu, a záro-
veň poskytnutie vysvetlení, či uvoľnenie napätia.

PRÍPRAVA EFEKTÍVNEJ TLAČOVEJ KONFERENCIE

Organizácia konferencie je vážnou výzvou, vyžaduje značné spoločné úsi-
lie, a mobilizovanie sa. Predovšetkým je potrebné si jasne stanoviť cieľ 
konferencie, t.j. treba si vedieť zodpovedať na otázku: čo nás viedlo k jej 
zvolaniu? Ak to nie je krízová situácia, máme nasledujúce možnosti: a) 
uvedenie informácií o aktivitách (táto forma sa javí ako najmenej atrak-
tívna), b) spojenie konferencie s inauguráciou udalosti, v takejto situácii 
v podstate môžeme rátať s väčším záujmom, c) konferencia organizova-
ná po udalosti, sumarizuje jeho priebeh a zároveň dosiahnuté efekty. 
V procese vypracovávania cieľov je potrebné ich stanovovať tak, aby bolo 
možné dosiahnuté výsledky objektívne zhodnotiť a aby efekty boli mera-
teľné. Nezávisle na operačných cieľoch a type konferencie, bude to nie 
len informovanie, zaujatie novinárov aktivitami a pod., ale predovšetkým 
publikácie. Počet materiálov a mediálnych informácií o konferencii je naj-
viditeľnejším a objektívnym ukazovateľom jej úspechu alebo zlyhania. 
V ďalšom kroku je potrebné prispôsobiť termín a miesto konania tlačovej 
konferencie, samozrejme berúc do úvahy preferencie novinárov: obvykle 
je to hodina 11-11.30, miesto spojené s udalosťou, ale ľahko prístup-
né. Najistejší a univerzálny je začiatok týždňa. Vyberajúc sálu je vhodné, 
aby nebola príliš veľká, čím sa vyhneme nedobrému dojmu prázdneho 
priestoru, ktorý môže negatívne ovplyvniť vnímanie významnosti infor-
mácie, ktorú chceme oznámiť. Dôležité sú zároveň banery, postery, logo, 
ako aj ďalšie iné vizuálne elementy zdôrazňujúce identitu inštitúcie.
Pozvánky na tlačovú konferenciu sa obvykle zasielajú s týždenným 
predstihom, v súlade s vopred pripraveným zoznamom účastníkov. Zo-
znam by mal byť rozsiahly a mal by obsiahnuť všetky lokálne médiá, 
tie, ktoré majú potenciálny záujem o udalosť. Okrem rozhlasu, televízie 
a tlače je dobré zabezpečiť prítomnosť lokálnych internetových portálov, 
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participatívnych žurnalistov51, či študentských žurnalistických združení, 
škôl disponujúcich vlastným vydavateľstvom. V pozvánke okrem informá-
cií ktoré uvádzajú „váhu” témy a problematiky, je nutné uviesť kontaktnú 
osobu poverenú organizátorom a tiež praktické návody – napr. ako nájsť 
miesto ak prístup nie je presne označený a pod.
Najúspešnejšie je adresovanie pozvánok pre konkrétnych novinárov, aj 
keď v praxi sa častejšie realizuje zasielanie na adresu redakcie. Napriek 
tomu, že sú to dve odlišné metódy pozývania, odporúčame ich používať 
súbežne. U konkrétnych novinárov, oslovujeme hlavne tých, ktorým mô-
žeme nazvať „spriatelení” a na ktorých nám najviac záleží. Novinári len 
zriedkavo potvrdzujú prítomnosť, preto sa odporúča 1-2 dni pred konfe-
renciou realizovať telefonáty s pripomenutím a overením, či zástupcovia 
danej redakcie sa objavia na stretnutí. Podobne ako v prípade iných ma-
teriálov pre média je veľmi dôležité adekvátne nazvanie nášho projektu: 
konštrukcia titulu, pozvanie ako i výstižný slogan.
Samotná konferencia by nemala trvať dlhšie ako 1,5 hodiny: čas pre no-
vinárov je výnimočne cenný, ako aj deficitnou komoditou. Pred vchodom 
by sa mal nachádzať recepčný stolík so zoznamom mien hostí a novinárov. 
Konferencia je okrem toho veľmi dobrou príležitosťou doplniť a aktualizo-
vať databázu kontaktných údajov. 
Najtypickejšia schéma tlačovej konferencie zahŕňa nasledujúce elementy:
1.  Privítanie vedúcou osobnosťou (krátko, zdvorilo, pozitívne ladené; oso-

ba, ktorá vedie privítanie v ďalšej fáze bude moderovať tlačovú konfe-
renciu, vo finále uskutoční sumarizáciu a uzavrie stretnutie).

2.  Stručný úvod, prednáša väčšinou najvyššie postavený/á: riaditeľ/
ka, manažér/ka inštitúcie, súčasťou je i prezentácia osôb, ktoré budú 
poskytovať informácie. Nemôžeme si dovoliť zdĺhavé úvody, ani – tak 
časté pri rôznorodých okolnostiach, aj – prebytok zdvorilosti. Novinári 
sú alergickí na autoreklamu, ako aj celkovo na prehnané superlatívy, 
radšej sami vyvodzujú závery a nechcú byť ovplyvňovaní. Pričom veľmi 
žiaduce sú chytľavé, elegantné pointy, úspešne využiteľné v novinár-
skom materiáli.

51 „Autonómna a participatívna žurnalistika sú formátmi, ktoré v poslednej dobe 
nadobúdajú na význame aj na území Slovenska...“ ako píše M. Szarka (2016, s. 
400 a 401), pričom pokračuje jej definovaním: „[charakterizuje ju] zvýšená účasť 
publika na tvorbe žurnalistiky“
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3.  Zásadná informácia: vystúpenia (hovorené, nečítané referáty) exper-
tov/organizátorov/animátorov, alebo iných kompetentných osôb z po-
ručenia organizátora aktivít: prezentácie nepresahujúce 5-7 minút. 
V meritórnych otázkach by sa mali vyjadrovať odborníci, alebo osoby 
priamo angažované pri aktivitách, je potrebné hovoriť so zanietením 
a jasným, stručným, obsažným spôsobom. Novinári očakávajú kon-
krétne informácie, nie abstraktné prednesy, je dôležité, aby možnosť 
vyjadrenia sa – pre spestrenie a prehľadnosť komunikácie – malo mož-
nosť niekoľko osôb. Celá táto časť by nemala trvať dlhšie ako 30 minút, 
pravidlom je, že záznamy z tak obšírneho (je to toľko času, koľko trvajú 
televízne správy, televízny program sumarizujúci udalosti z priebehu 
celého dňa) materiálu nebudú presahovať 2-3 minúty materiálu publi-
kovaného v jednotlivých médiách. Hovorené vystúpenia by mali spre-
vádzať grafiky, tabule, grafy, štatistiky, fotografie a pod. Je dobré vyu-
žívať prerušovania v podobe multimédií, slejdov alebo veľmi krátkych 
video filmov. Príkladom z praxe môže byť multimediálna prezentácia 
interaktívnej mapy sociálnych problémov, makety (modelu) rozostava-
ného strediska alebo kreácie inaugurovanej sociálnej kampane. Po vy-
jadreniach expertov je zvykom, že slovo by sa malo vrátiť k hostiteľovi.

4.  Otázky a odpovede. Je to jedna z najdôležitejších častí, všetky otázky by 
mali byť zodpovedané, pre organizátora nemôžu existovať „nepodstat-
né” otázky, málo zaujímavé alebo neseriózne52. Je ťažké si predstaviť 
úspešnú konferenciu, v ktorej by všetci novinári boli by „za” a súhlasili 
by so všetkým. Ak sa nevyskytujú obtiažne otázky, zo zvedavosti, jed-
noducho to znamená, že téma nikoho neoslovila, nezaujala. Pričom na 
problematické otázky je potrebné sa adekvátne pripraviť, predovšet-
kým predvídajúc najtypickejšie, vyplývajúce z možných pochybností, 
alebo jednoducho slabších stránok realizovaných aktivít. 

5.  Zhrnutie, na ktoré pozostáva z niekoľkých viet – obzvlášť žiadúca je 
elegantná a chytľavá pointa a tiež ukončenie konferencie osobou, ktorá 
viedla stretnutie.

52 Jedinými výnimkami môžu byť otázky prekračujúce hranice slušnosti a prijatých 
pravidiel dobrého správania, v takých, na šťastie veľmi sporadických prípadoch 
je dôležité, aby zachovať „chladnu hlavu”, nedať sa vyprovokovať ani znížiť úro-
veň diskurzu.
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6.  Rozdanie tlačových balíkov (Press kit/Press pack) – Ako súbor infor-
mačných materiálov pre novinárov, mali by to byť informačné a obra-
zové, nielen kopírujúce, to čo bolo povedané počas konferencie, ale 
rozšírenie informácií a ilustrovanie hlavných téz. Samotný text (pripra-
vený podľa pravidiel tlačovej noticky) by nemal presahovať 3-4 strany, 
dôležitejšie budú dodatočné materiály: porovnania, štatistiky, správy, 
fotografie a pod. (mali by byť v rozumnom množstve). K balíku je mož-
né pridať aj iné propagačné materiály: katalógy, brožúrky, prípadne 
drobné reklamné predmety, samozrejme prepojené s témou. Tieto 
materiály je možné odovzdať už pred konferenciou, alebo na jej konci, 
pri odchode novinárov.

7.  Skromné občerstvenie. Káva, čaj, nápoje a studený bufet (lunch) konzu-
movaný v stoji, to nie je len doplnok, ale obvykle veľmi dôležitá, menej 
oficiálna časť konferencie. Je to miesto stretnutí, kuloárnych rozhovo-
rov, výmen vizitiek, často aj sprostredkovania dodatočných informácií. 
Počas takého stretnutia (samozrejme za podmienky, že je dobre pripra-
vené a zanecháva naozaj dobrý dojem) sa nadväzujú menej formálne, 
naozaj potrebné vzťahy s novinármi. 

Logo, baner

Organizátori a experti

Novinári Novinári
Rozhlas a Televízia

Technická pomoc Vchod, servis Recepcia

Príklad 19: Vzorová organizácia priestoru počas tlačovej konferencie
Zdroj: vlastné spracovanie
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Po tlačovej konferencii je potrebné odoslať tým novinárom (redakciám), 
ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť, tlačové (informačné), prípadne aj 
propagačné materiály. Nasledujúcim krokom bude vyššie opísaný monito-
ring médií z pohľadu na konferencii prezentovanej témy či problematiky.

KONTAKTY S MÉDIAMI V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Stáva sa, že o nutnosti používať PR sa vedenie (manažment) inštitúcie 
presvedčí až po vzniknutých problémoch, v čase keď nevýrazný alebo 
poškodený imidž je nutné zachraňovať. V takom prípade hovoríme o krí-
zovom public relations, jeho odborníci sú potrební najmä vo výnimočných 
situáciách, alebo keď prípad z rôznych dôvodov vymkol spod kontroly. 
Každá neočakávaná nepriaznivá udalosť so širšou rezonanciou v prostredí 
sa môže stať dôvodom na krízu, vo väčšine takýchto prípadov môžeme 
dedukovať, aké druhy prevencie mohli tejto situácii predísť. V skutoč-
nosti však zostávajú len nápravné opatrenia, ktorých hlavnou úlohou je 
udržiavať plynulý a spoľahlivý prenos informácií, vďaka čomu, je možné 
odolávať kríze, zabránenie jej eskalácii, negatívnym emóciám alebo aspoň 
čiastočné obmedzenie šírenia nepravdivého alebo pre inštitúciu nepriaz-
nivého vývoja udalostí.
Tymon Smektała (2005) rozdelil krízové situácie na predvídateľné, kedy 
vzhľadom na špecifiku situácie alebo štatistické údaje môžeme predvídať 
charakter udalosti, ale nie čas a miesto; a tie nepredvídateľné, vznikajúce 
napriek štatistickej predpovedi a očakávaniam. Žiaľ vzhľadom na špecific-
ký charakter sociálnej pomoci, inštitúcie sú vystavené krízovým situáci-
ám, keďže pôsobia v oblasti výnimočného rizika. Najčastejšie príčiny kríz, 
je možné uviesť pod spoločnými kategóriami, akými sú:

•  ľudský faktor (napr. neetické správanie), zamestnanecké 
problémy (napr. nízka morálka či neplnenie povinností, taktiež 
vyplývajúce z napr. preťaženia povinnosťami),

•  politicko-legislatívne faktory (časté zmeny v predpisoch, zni-
žo vanie dotácií, krátenie rozpočtu, neracionálne rozsahy 
kompetentnosti), 

•  osudné udalosti ako aj príčiny spojené s pohromami: katastrofy, 
vis major, ekonomické príčiny, 
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•  príčiny vyplývajúce zo špecifík odvetvia (citlivé a ťažiskové 
mediálne problémy a sociálne otázky),

•  obvinenia a klebety – manipulovanie informáciami, naštrbovanie 
dobrého mena, kreovanie afér a škandálov, nepriaznivé 
komentáre v médiách, či poškodenie imidžu (Smektała, 2005; 
Flis, 2007). 

•  iné faktory, ako neznalosť špecifík sociálnej pomoci novinármi, 
postoj klientov uplatňujúcich si nárok a zároveň neprítomnosť 
propagácie a pravidelných aktivít prezentujúcich pozitívny obraz. 

Krízová situácia v inštitúcii nikdy nevzniká v dôsledku jednej osamote-
nej príčiny. Najčastejšie sa stretávame s reťazovou reakciou: jedna kríza 
vyvoláva ďalšiu, jeden omyl spôsobuje, že prichádzajú na povrch ďalšie. 
Závažnejším problémom, ako samotná kríza môže byť reakcia inštitúcií. 
Nevhodná, panická alebo chaotická – krízu posilní; nezručné vedenie 
kontaktov s médiami, absencia reakcií alebo vyhýbanie sa odpovediam sa 
môžu stať tzv. „vodou na mlyn”. 

STRATÉGIE SPRÁVANIA SA INŠTITÚCIE V KRÍZOVEJ SITUÁCII

Pre pomáhajúce inštitúcie sa zdá úplne prirodzená nutnosť prípravy 
prevenčného programu, čiže balíka scenárov aktivít a komunikácie, 
adekvátnych pre pravdepodobné krízové situácie. Predbiehajúc udalosti 
by sme mali zrealizovať analýzu ohrození:

•  zanalyzovať všetky potenciálne krízové situácie, 
•  menovať osoby zodpovedné za komunikáciu, 
•  pripraviť argumenty a nástroje,
•  pripraviť a opísať krízové procedúry a zároveň pravidlá 

komunikácie. 
Okrem krokov, ktoré by mali byť prijaté v krízovej situácii, existujú odpo-
rúčania týkajúce sa celkovej koncepcie správania sa predstaviteľov inštitú-
cií vo vzťahu k okoliu. Podľa Tymona Smektału (2005) v prípade vnútornej 
krízy organizácie vytvárajú rôzne (i menej optimálne) stratégie postupov, 
ktoré prezentujeme nižšie v prehľadnej tabuľke. 
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ÚTOK AKO 
OBRANA

neústupčivé držanie sa vlastného stanoviska a pokus 
presmerovať emócie útokmi;
označované tiež ako stratégia odporu voči požiadav-
kám a obvineniam

IGNOROVANIE 
SPRÁVY

opak útoku ako obrana; sa zakladá na neprijatí témy 
vedúcim personálom ani tlačovým hovorcom inštitú-
cie, ako neutrálny, nepodstatný a taký, ktorému ne-
treba venovať diskusiu alebo úvahy

PREMLČANIE

dočasné zvládnutie ťažkostí cez konzekventné ml-
čanie, zrušenie informačných služieb, vychádzajúc 
z predpokladu, že nerozširovanie problému a nepo-
skytovanie komentára stíši záujem o tému

INFORMAČNÝ 
ŠUM

sa zakladá na záplave médií a verejnej mienky počet-
nými faktami, informáciami, údajmi, nie nevyhnutne 
hodnotnými;
táto stratégia sa zakladá na predpoklade, že pri pretla-
ku informácií sa celý prípad vytratí.

NÁHRADNÝ 
PRÍPAD53 

sa zakladá na presmerovaní verejnej pozornosti na inú 
správu zdanlivo alebo skutočne dôležitejšiu (niekedy 
aj pri tej príležitosti vyvolanú)

SPOLUPRÁCA 
S MÉDIAMI 

A VEREJNOU 
MIENKOU

spoľahlivá komunikácia, prijatie okamžitých efektív-
nych opravných aktivít s cieľom čo najrýchlejšieho 
prekonania krízy

PRIZNANIE SA 
K VINE

splnenie požiadaviek nátlakových skupín, kajanie sa 
s cieľom neeskalovania konfliktu (najmä s úradmi) 
a budovania lepších kontaktov v budúcnosti, po kríze

Tabuľka 16. Nekonštruktívne a konštruktívne stratégie postupu počas 
krízovej situácie 

Zdroj: spracované na základe: Smektała, 2005

Základným pravidlom každej krízovej situácie je efektívna komunikácia: 
informovanie, rýchla reakcia, zverejnenie prehlásenia, dostupnosť pre 
médiá. Neposkytovanie informácií alebo zatajovanie sa vedenia inštitú-
cie je najčastejšie vnímané a v mediálnych správach prezentované ako 

53 Pripodobňovaný k technike „vrtieť psom” (ang. wag the dog)
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vedomé skrývanie informácií. Zverejnenie nahrávky v duchu „riaditeľ nie 
je prítomný a nenechal správu, kedy sa vráti”, „riaditeľ je na veľmi dôle-
žitom stretnutí, nemôže s vami teraz hovoriť” alebo: „neposkytujeme in-
formácie na túto tému” je mediálne veľmi výrazné a vytvára mimoriadne 
nepríjemnú atmosféru okolo inštitúcie a pre ďalší vývoj prípadu. 
Otvorenie komunikačných kanálov navonok je základom pyramídy krízo-
vého riadenia vzťahov s médiami (media relations), pričom samo o sebe 
nezaručuje úspech.

153 

 

 
Schéma 16. Obrátená pyramída (inverted pyramid) krízového media relations 

Zdroj: spracované na základe: Tomandl, 2012 

 

Podobne dôležitá je komunikácia vo vnútri inštitúcie a predovšetkým čo najrýchlejšie prijatie 
konštruktívnych krokov. V každej krízovej situácii je nevyhnutná okamžitá organizácia 
stretnutia najdôležitejších osôb, ako aj hlavných aktérov. Oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie 
je preskúmať príčiny problému vo vlastnej skupine, medzi sebou, ako zisťovať informácie o 
prípade z mediálnych správ a interpretácií. Takéto stretnutia, niekedy nazývané operatívne, 
umožňujú vyhodnotenie situácie, zjednotenie stanovísk a tiež prijatie stratégií, štýlu 
komunikácie a zároveň plánu ďalších aktivít. 

Jerzy Krzyszkowski (2010) v učebnici riadenia uvádza nasledovné postupné kroky a fázy 
komunikácie v krízových situáciách. 

 

Najdôležitejšie informácie - odpovede získané na základe 
otázok: Kdo? Čo? Kedy? Kde? Prečo? Ako?  

Rozširujúce informácie, vyjadrenia aktérov  

Súvislosti a kontext 

Ostatné 

Dôležitosť inform
ácií 

Schéma 16. Obrátená pyramída (inverted pyramid)  
krízového media relations

Zdroj: spracované na základe: Tomandl, 2012

Podobne dôležitá je komunikácia vo vnútri inštitúcie a predovšetkým čo 
najrýchlejšie prijatie konštruktívnych krokov. V každej krízovej situácii je 
nevyhnutná okamžitá organizácia stretnutia najdôležitejších osôb, ako aj 
hlavných aktérov. Oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie je preskúmať príči-
ny problému vo vlastnej skupine, medzi sebou, ako zisťovať informácie 
o prípade z mediálnych správ a interpretácií. Takéto stretnutia, niekedy 
nazývané operatívne, umožňujú vyhodnotenie situácie, zjednotenie sta-
novísk a tiež prijatie stratégií, štýlu komunikácie a zároveň plánu ďalších 
aktivít.
Jerzy Krzyszkowski (2010) v učebnici riadenia uvádza nasledovné postup-
né kroky a fázy komunikácie v krízových situáciách.
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Schéma 17. Postup v krízovej situácii 

Zdroj: spracované na základe: Krzyszkowski, 2010, s. 156-7 

LAICKÁ  PERCEPCIA ÚLOHY SOCIÁLNEHO  PRACOVNÍKA  

Médiami veľmi často kladená otázka v krízových situáciách, ako aj v súvislosti s lokálnymi 
sociálnymi problémami, katastrofami, či ľudskými tragédiami je „A kde bol pracovník 
sociálnej pomoci?“. Čítajúc príspevky a vyjadrenia na internetových fórach, ako aj počúvajúc 
menej skúsených novinárov je niekedy ťažké sa zbaviť sa dojmu, že podľa populárnej mienky 
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a povinnosti sociálnych pracovníkov. 
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Schéma 17. Postup v krízovej situácii
Zdroj: spracované na základe: Krzyszkowski, 2010, s. 156-7

LAICKÁ PERCEPCIA ÚLOHY SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

Médiami veľmi často kladená otázka v krízových situáciách, ako aj v sú-
vislosti s lokálnymi sociálnymi problémami, katastrofami, či ľudskými 
tragédiami je „A kde bol pracovník sociálnej pomoci?“. Čítajúc príspevky 
a vyjadrenia na internetových fórach, ako aj počúvajúc menej skúsených 
novinárov je niekedy ťažké sa zbaviť sa dojmu, že podľa populárnej mien-
ky zabránenie takmer všetkým problémom a sociálnym tragédiám je v zá-
kladnej kompetencii a povinnosti sociálnych pracovníkov.
V takých prípadoch – neopodstatnených útokov a nedôvodných hypotéz, 
miesto vysvetľovania a obhajovania sa (čo obvykle u recipientov aktivuje 
veľmi jednoduchú myšlienkovú schému – „keďže sa vyviňujú iste budú 
mať niečo na svedomí“) mali by sme jasne, výrazne a jednoznačne pre-
ukazovať ako fungujú procedúry a aká je úloha sociálnych pracovníkov 
a pomáhajúcich inštitúcií, ich kompetencie, možnosti a rozsah činností.
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INFORMÁCIE V ČASE KRÍZY A ICH ZVEREJŇOVANIE

Novinár má vždy právo vykonávať svoju profesiu (filmovať, fotografovať, 
klásť otázky) v každej verejnej situácii, nepotrebuje na to povolenie, vrá-
tane povolenia na filmovanie54,55,56,57. Novinár sa často stretáva s otázkou 
typu: „Kto Vás sem vpustil?“, či reakciou „Bez komentára“. Tieto často 
používané výroky označujú staré a neefektívne metódy „vyhýbania sa” 
pozornosti médií a verejnej mienky, ktoré môžu byť verejnosťou inter-
pretované ako problematické. Takýto zdanlivý „únik” nielen, že vyvoláva 
nevôľu a odmietanie tohto typu reakcie, ale vo svojej podstate viac púta 
pozornosť, jednoznačne ukazujúc, že inštitúcia má čo skrývať pred verej-
nosťou. Tento mechanizmus reflektovania sa spúšťa vo verejnej mienke, 
nezávisle na tom, či poskytnutie informácií odmieta súkromná korporá-
cia, nadácia, či verejnoprávna inštitúcia. Najzákladnejšie pravidlo hovorí, 
že nezávisle na situácii sa nesmie odmietnuť komentár, informácia ale-
bo vysvetlenie bez uvedenia dôležitých, presvedčivých a vyšším záujmom 
(napr. v záujme problému, služobným tajomstvom, v záujme vedeného 

54 Podľa § 12 Občianskeho Zákonníka z 26. februára 1964, Účastníci občianskopráv-
nych vzťahov, Ochrana osobnosti: 

 (1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvuko-
vé záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú 
vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

 (2) Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej 
povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové zázna-
my na úradné účely na základe zákona.

 (3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez 
privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na 
vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravo-
dajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami 
fyzickej osoby.

55 Etický kódex novinára Slovenského syndikátu novinárov (aktualizovaný 26. ja-
nuára 2011), kapitola V. a bod 3. uvádza: „Na verejných vystúpeniach a zhro-
maždeniach je novinár oprávnený robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj 
obrazové záznamy bez výslovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak nedochádza 
k porušeniu autorských práv alebo práv súvisiacich. Novinár môže rovnako 
postupovať aj pri vyhotovovaní záznamov a zbieraní informácií na verejných 
priestranstvách.“

56 Pozri aj Zákon č. 18/2018 Z.Z. „Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov”.

57 Rovnako pozri zároveň Zákon č. 185/2015 Z.z. „Autorský zákon”, pričom je po-
trebné brať do úvahy aj všetky ostatané súvisace práva.
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vyšetrovania) opodstatnených dôvodov. V každom prípade (dokonca aj 
v prípade krízy vzniknutej v dôsledku evidentnej viny sociálneho pracovní-
ka) je jednoznačne lepšie a istejšie poskytnúť parciálne informácie a ohra-
diť sa postupujúcim objasňujúcim vyšetrovaním (prípad je skúmaný, rie-
šia sa všetky s tým súvisiace okolnosti, ktorých cieľom je vyšší záujem 
a „nepripustenie výskytu podobných situácii v budúcnosti”), ako používať 
logistické unikanie či dokonca priame odmietnutie predložiť vysvetlenia. 
Nezávisle na dôvodoch a charaktere krízy najdôležitejšia téza, ktorá by sa 
mala dostať k médiám, musí znieť: nemáme nič čo by sme mohli skrývať 
(Flis, 2007, s. 160). Nejde tu o opakovanie tejto vety v akejkoľvek for-
me, ale predloženie takých argumentov a zároveň predstavenie ich takým 
spôsobom, aby tak novinári ako aj odborníci nemali žiadne pochybnosti 
o pravdivosti vyjadreného tvrdenia. V prípade absencie overenej infor-
mácie je zároveň aj priznanie sa k uvedenému, nie prejavom nedostatku 
kompetencie, ale naopak seriózneho prístupu k prípadu a zodpovednosti 
za vyjadrenia, v tomto prípade by sme mali ale aj spresniť okolnosti a ter-
mín jej poskytnutia.

OSOBA A ČAS PODÁVANIA STANOVÍSK PRE MÉDIÁ 
A VEREJNOSŤ

Jedným z najdôležitejších pravidiel dôveryhodnosti inštitúcie v krízo-
vých situáciách je rýchlosť reakcií a postavenie osoby prichádzajúcej 
s odpoveďou k novinárovi (novinárom). Kríza sa riadi vlastnými, značne 
tvrdými pravidlami, a prax dokazuje, že otáľanie s reakciou, odpoveďou 
alebo vysvetleniami len zhoršuje celú situáciu: obvinení bude viac, naras-
tajú emócie, získavať budú dôveryhodnosť konšpiračné teórie či najab-
surdnejšie domnienky, viac osôb sa zapojí do intervencie. Mlčanie býva 
využívané protivníkmi, pričom títo zároveň zamedzujú príležitosti na vy-
jadrenia. Dôležité je nie len to ako rýchlo zareagujeme a aká bude dispo-
zičnosť osoby kontaktujúcej sa s médiami, ale aj postavenie tejto osoby. 
V závažných krízových situáciách (ako napr. povodeň, živelná pohroma, 
či zverejnenie vážnych nedbanlivostí), delegovanie informovania alebo 
odrážanie obvinení na tlačového hovorcu, či iného zamestnanca, bude 
interpretované ako „zametanie pod koberec”, alebo vyhýbanie sa kontak-
tu, posilnené pravdepodobne strachom či pocitmi viny. Vo vážnych situá-
ciách by sa v prvom rade mal vyjadriť riaditeľ alebo člen užšieho vedenia 
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inštitúcie. Poskytuje „kľúčové informácie” vyplývajúce z prijatej komu-
nikačnej stratégie: bude to komunikát, z ktorého prijímatelia získajú in-
formáciu o stanovisku: či nastala nedbanlivosť a vinníci budú potrestaní, 
aby sa problémy neopakovali v budúcnosti, či tiež môžeme hovoriť o tom, 
že nedošlo k insinuácii a inštitúcia svoje úlohy realizovala v plnej miere 
a správne. Až po tom, v ďalšom poradí – v priebehu prípadu – sa môžu 
vyjadrovať osoby z nižším postavením v inštitúcii.

VYHLÁSENIE PRE MEDIÁ

V krízových situáciách vyjadrenia pre média získavajú iný, významný roz-
mer, keďže prijímajú vlastnosti vyhlásenia a práve také oveľa častejšie 
budú podliehať citovaniu a interpretácii ako iné, bude s nimi vedená po-
lemika. Vyhlásenie by sa malo zakladať výlučne na overených informáci-
ách. Malo by byť prezentované jasným a prehľadným spôsobom, tak aby 
nevyvolávalo špekulácie, rovnako by tiež nemalo preexponovať, či nao-
pak bagatelizovať situáciu. Precíznosť zdieľaných informácií je v takýchto 
prípadoch jednou z kľúčových požiadaviek. Predkladanie nepresných ale-
bo omylom chybných údajov (čísla, priezviská, vzťahy) novinárom, môže 
spôsobiť ich prezentovanie v éteri, početné citovania a ich multiplikáciu 
v rôznorodých médiách. Prax už ukazuje akú vysokú cenu môžu mať ná-
sledky uvedeného a aké je potom ťažké a zložité je riešenie takto sprob-
lematizovaných situácií.

KRÍZY A KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SOCIÁLNEJ POMOCI

Táto už spomínaná zásada by mala nabádať k ovládnutiu niekoľkých ko-
munikačných stratégií. To, že na príčiny krízovej situácie nemáme vplyv, 
v prípade ak je táto výsledkom vis major (prírodné katastrofy, požiare, 
povodne) alebo iných nezávislých faktorov (nešťastnej legislatívy, kompli-
kovaných procedúr, medzier v systéme, nedostatku komunikácie medzi 
inštitúciami) nezabráni obvineniam, rôznym podozreniam, či pátravým 
otázkam. V takej situácii je vhodné pripraviť stratégiu vyjadrení a činností, 
z ktorých by vyplýval konkrétny a sociálne zrozumiteľný odkaz: „postupy 
boli dodržané, všetko sme spravili preto, aby k problematickej situácii 
nedošlo”.
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Veľmi zriedka máme v krízovej situácii možnosť od samotného začiatku 
plne vysvetliť problematiku, alebo úspešne odraziť útoky obviňovania. 
V tom čase by mala z komunikátov vyplynúť téza, ktorá hovorí, že: Prijali 
sme viacero krokov, aby sme situáciu presne vysvetlili. Je to pre nás veľ-
mi závažná záležitosť a určite ju nebudeme zľahčovať. Fakty poukazu-
jú na… Takéto nasmerovanie vyjadrenia, samozrejme podopreté radom 
dôveryhodných informácií, dokazuje transparentnosť a v nejakej miere 
presúva pozornosť, pričom popiera podozrenie, že sa pokúšame „zamiesť 
problém pod koberec”.
Ak naozaj v rámci pôsobnosti inštitúcie nastali prehliadnutia a vina sa evi-
dentne nachádza na strane pracovníkov, oveľa prínosnejšie je priznať sa, 
alebo ukázať vinníkov a zároveň avizovať podrobne kontrolno-napravné 
činnosti ako neustále opakovať tézy, ktoré v ďalšej perspektíve aj tak budú 
spochybnené, čo sa samozrejme negatívne odrazí aj na reputácii inštitú-
cie. Priznať sa konštruktívnym spôsobom a s „tvárou” znamená preukáza-
nie, najlepšie konkrétnymi príkladmi, že ide o ojedinelý incident, pričom 
tento stojí voči viacerým rokom systematickej a úspešnej, hoci nie vždy 
médiami a spoločnosťou zaregistrovanej, práci. Inak povedané, takáto 
situácia inštitúcie, ako aj v systéme sociálnej pomoci, nie je pravidlom. 
Je vhodné ovládať metódy presmerovania emócií a otázok: odvrátenie 
pozornosti na tieto témy, ako početné aktivity a úspechy v podobných prí-
padoch, vykazovania nadštandardných pôsobností pracovníkov: ich reál-
ny vklad, obetovanie sa, či zdôrazňovanie zložitosti problému. Špecifikom 
oblasti sociálnej pomoci je, že jeho pozitívne efekty sú verejnosťou zvy-
čajne prehliadané, pričom prípadne nedbalosti a nedostatky sú ihneď vý-
razné a pútajú pozornosť.
Veľmi dôležitým pravidlom krízového riadenia je rýchle a okamžité an-
gažovanie sa, prioritné riešenie problému a prijatie efektívnych opatrení 
tak, aby vinníci boli príkladne potrestaní a poškodení sa dočkali adekvát-
nej kompenzácie. Takéto usmernenie komunikácie poukáže na dynami-
ku inštitúcie a schopnosti prijímania odvážnych rozhodnutí, čo obvykle 
je veľmi dobre reflektované v spoločnosti a pozitívne buduje primeranú 
autoritu.
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI

Príklad nezvládnutej komunikácie
Resocializačné stredisko pre dospelých a mladistvých Čistý deň n.o., 
Galanta (Slovenská republika)
Poslankyňa opozície v roku 2016 zverejnila na svojom blogu informáciu, že 
v resocializačnom centre „Čistý deň” bolo terapeutom sexuálne zneužívané 
maloleté (14 ročné) dievča. Priamo do zariadenia išiel po zverejnení prí-
padu aj tím vyšetrovateľov, tí zistili, že v budove nik nie je. Ústredie práce 
verziu o zneužívaní spochybnilo. Hovorkyňa v tejto veci uviedla: „Nebu-
dem poskytovať ďalšie informácie k tomuto prípadu. Polícia postupovala 
zákonným postupom.”58 Podľa blogu uvedené dievča nebolo jediné, kto-
ré bolo zneužívané. Aj v tomto prípade polícia dostala trestné oznámenie 
(pred vyše rokom), ale keďže ku skutku došlo mimo zariadenia, postúpili ho 
inému okresnému riaditeľstvu – ktorému, polícia neprezradila. Či sa tento 
prípad tom čase prešetroval, nevedela hovorkyňa trnavskej polície povedať 
a šéf komory sociálnych pracovníkov, ktorý v zariadení robil kontrolu, sám 
uvádza „nedokázal som správne vyhodnotiť informácie“59. Ústredie práce 
sa vo svojom stanovisku vyjadrilo, že ide o zavádzanie. Prípad postupoval 
tak, že ako poškodení tak i novinárka, ktorá o ňom písala boli atakovaní vý-
hražnými esemskami z ukrajinského čísla. Vedenie zariadenia sa vyhrážalo 
aj redaktorke televízie Markíza. Varovali ju, že ju „ako novinárku zničia.“ 
Obvinili ju z toho, že poškodených podplatila a naviedla na výpovede60. Ria-
diteľ aj zamestnanci miesto riešenia situácie odišli aj s deťmi na dovolen-
ku. Vychovávateľ sa vyhováral, že nevedel o reálnom veku dievčat. Reakciu 
Ústredie práce a rodiny odkladalo, chcelo sa vyjadriť až po víkende. Minis-
terstvo však konanie na odobratie akreditácie ani nezačalo, a pritom bolo 
potvrdené, že k trestnému činu došlo.  

58 FOLENTOVÁ, V., ONUFEROVÁ, M.: Maloleté dievča údajne zneužívali v resociali-
začnom zariadení, polícia to šla preveriť na miesto.  [online]. [2016-09-10]. Do-
stupné na  <https://dennikn.sk/555814/malolete-dievca-mali-zneuzivat-v-reso-
cializacnom-zariadeni-ustredie-prace-to-spochybnuje/?ref=list>.

59 GEHREROVÁ, R.: Bol som naivný, tvrdí odchádzajúci šéf komory sociálnych pra-
covníkov, ktorý kontroloval Čistý deň.   [online]. [2017-09-17]. Dostupné na  <htt-
ps://dennikn.sk/881993/bol-som-naivny-tvrdi-odchadzajuci-sef-komory-social-
nych-pracovnikov-ktory-kontroloval-cisty-den/?ref=list>.

60 Markíza. Videoarchív.  [online]. [2017-09-17]. Dostupné na  <http://videoarchiv.
markiza.sk/embed/51396? >.
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Ak sa riaditeľ resocializačného centra nakoniec pre médiá vyjadril, bol 
usvedčený z klamstva61. Neskôr zvolal tlačovú besedu, ktorú ale rýchlo 
ukončil a neodpovedal na otázky novinárov62, pričom odmietol predstaviť 
dve ženy a muža, ktorí s ním počas tejto tlačovky sedeli za stolom. Je rok 
2018 kauza stále nie je doriešená, hoci v tomto centre už žiadne deti nepo-
bývajú, proces odoberania akreditácie sa ešte stále neskončil a štát naďalej 
posiela ich prevádzkovateľom peniaze63. Vyššie uvedený postup ukazuje 
nezvládnutie krízovej komunikácie vo všetkých jej aspektoch aj s tým, že 
opoziční poslanci dvakrát neúspešne odvolávali z funkcie ministra práce 
Jána Richtera64.

Príklad zvládnutej komunikácie
Okresné centrum pomoci rodine v Tarnowských Horách (Poľsko) 
V jednej z náhradných rodín v Tarnowskych Horách sa stala tragédia: šesť-
ročné dvojičky boli svedkami vraždy, ktorú spáchala náhradná matka na 
druhovi. Pozornosť médií sa sústredila hlavne na pôsobenie Okresného 
centra pomoci rodine (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR), pod 
ktorého kuratelu rodina spadala. Celá kauza vzbudila výrazný mediálny zá-
ujem, boli publikované obviňujúce a jednostranné články v bulvárnej tlači, 
ktoré o. i. zdôrazňovali alkoholizmus náhradnej matky, pričom novinári ne-
kontaktovali sociálnych pracovníkov.

61 DUGOVIČ, M.: Opozícia chce pre prípad zneužitých dievčat predvolať ministrov, 
orgánom vyčíta nečinnosť. [online]. [2016-09-11]. Dostupné na  <https://den-
nikn.sk/556351/opozicia-chce-pre-pripad-zneuzitych-dievcat-predvolat-minis-
trov-organom-vycita-necinnost/?ref=list>.

62 FOLENTOVÁ, V.: Šéf Čistého dňa zvolal tlačovku, rýchlo ju ukončil a neodpovedal 
na otázky. [online]. [2016-09-13]. Dostupné na  <https://dennikn.sk/559409/
sef-cisteho-dna-zvolal-tlacovku-rychlo-ju-vsak-ukoncil-a-neodpovedal-na-otaz-
ky/?ref=list>.

63 HOLINOVÁ, N.: Čistý deň – stále nie je koniec. [online]. [2018-05-30]. Dostupné 
na  <https://dennikn.sk/1136989/cisty-den-stale-nie-je-koniec/?ref=list>.

64 LEŠKO, M.: Čistý deň: učebnicový príklad, aký patologický sa stal verejný život. 
[online]. [2018-02-05]. Dostupné na  <https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-
2018/cislo-5/cisty-den-rok-a-pol-po.html>.
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Keď v priestoroch Okresného centra pomoci rodine sa objavil štáb repor-
térov relácie „Uwaga! TVN” (Pozor! TVN)65,66, sociálny pracovník bol kom-
petentne pripravený na stretnutie: pripravil dokumentáciu, korešponden-
ciu, zabezpečil xerokópie príslušných listov, z ktorých bolo zrejmé, že súd 
pri rozhodnutí zveriť dievčatká do opatery príbuznej rodiny sa neobrátil 
na PCPR s požiadavkou o posudok, bol to efekt rutinnej kvalifikácie – prax 
umiestňovania detí v náhodných, ale príbuzných rodinách. 
Vďaka predchádzajúcemu systematickému sledovaniu prípadu sociálny 
pracovník mohol kompetentne a presvedčivo vysvetliť komplikovanosť 
situácie, zároveň zdokladoval prípad konkrétnou dokumentáciou: ako ná-
hradná matka pristupovala k svojej úlohe, že napriek alkoholizmu sa stara-
la o dievčatká. Potvrdzovali to uskutočnené a dôkladne zdokumentované 
rozhovory s okresnou políciou, susedmi, rozhovory v škole, návštevy v byte 
(vrátane neohlásených). Nič nenaznačovalo tragédiu, ktorá mala nastať. 
Sociálny pracovník sa postaral nie len o meritórnu prípravu k prípadu, 
ale i o vlastnú autoprezentáciu a miesta kde pracuje. Novinári si mohli pre-
zrieť priestory strediska, bola im vysvetlená špecifickosť práce jednotlivých 
oddelení, a predovšetkým boli prijatí v moderne zariadených priestoroch 
sály určenej na školenia s početným množstvom posterov a informačných 
materiálov. Centrálne miesto sály bolo venované vizualizácii autorského 
Systému podpory dieťaťa a rodiny, realizovaného strediskom, čo okamžite 
upútalo pozornosť novinárov. Následne publikované správy nemali nič spo-
ločné s dovtedy dominujúcim odsudzujúcim tónom, sociálny pracovník ako 
aj pôsobenie a aktivity PCRP boli prezentované vo veľmi pozitívnom svetle.

65 TVN Uwaga. [online]. [2016-09-10]. Dostupné na  <https://uwaga.tvn.pl/repor-
taze,2671,n/morderstwo-w-rodzinie-zastepczej,133352.htm>.l

66 TVN je najväčšia súkromná celoštátna televízia.
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PIATA KAPITOLA:  
PRÁVO NA SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE  
A JEHO EXEKVOVANIE

PRÁVO NA INFORMÁCIU A TLAČOVÝ ZÁKON

Právo na informáciu – je jedným s najdôležitejších privilégií konštituujú-
cich pôsobenie právneho štátu, a v ňom verejných inštitúcií a adminis-
tratívy. Otvorenosť a poskytovanie informácií tlači o činnosti nie je len 
komunikačným štandardom, ale požiadavkou predkladanou inštitúciám 
cestou práva, ak sa na informáciu nevzťahuje služobné tajomstvo alebo 
nezasahuje do práva na súkromie. Prístup k verejnej informácii zaručuje 
Tretí oddiel Ústavy Slovenskej republiky v druhej hlave s názvom Politic-
ké práva v čl. 26 sa uvádza nasledovné: „(1) Sloboda prejavu a právo na 
informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slo-
vom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne 
vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hra-
nice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podni-
kanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu” 
(Ústava Slovenskej republiky). Čo je jednou z najzákladnejších pravidiel 
demokratického štátu. Sloboda tlače zaisťuje realizáciu ústavných práv 
slobody vyjadrovania názorov, získavania a šírenia informácií, a tiež trans-
parentnosti verejného života.
Právo novinárov na zbieranie a publikovanie informácií reguluje Tlačový 
zákon, viackrát novelizovaný, ktorý dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť 
ako Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zmenou Zákona č. 221/2011 
Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2011. Nový tlačový zákon 
zrušil a nahradil predchádzajúcu právnu úpravu platnú od roku 1966 
a síce Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných 
informačných prostriedkoch, toto právo reguluje taktiež Zákon o slobode 
informácií z platnosťou od 13.7.2000 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(uverejnené v Zbierke zákonov č. 92/2000 strana 2790) aj Zákon o správ-
nom konaní (71/1967 Zb. – Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 
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(v znení č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 
204/2011 Z. z.) Platnosťou 13. 7. 1967 s účinnosťou od 1. 7. 2011), ktorý 
upravuje konanie v oblasti verejnej správy, správnych orgánov rozhodujú-
cich o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzic-
kých a právnických osôb, ale aj Rezolúcia 1003 (1993) Rady Európy o žur-
nalistike, ktorá zdôrazňuje, že novinárska profesia obsahuje tak práva ako 
aj a povinnosti, a zároveň slobodu a zodpovednosť. V svetle uvedeného 
platného práva novinársku prax, normy médií a ich pracovníkov formu-
jú dva základné systémy: etický a právny, ktoré navzájom sa prekrývajú 
a dopĺňajú.
Vymedzenie profesie novinára nájdeme v práci Drasticha, podľa ktorej 
novinárom je osoba, ktorá „cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, triedi, re-
diguje, pripravuje alebo tvorí výpovede či celky výpovedí na uverejnenie 
v masovokomunikačnom prostriedku, prípadne riadi niektoré alebo všetky 
činnosti, pričom táto činnosť je trvalým zdrojom obživy“ (Drastich, 1980, 
s. 7). A autor Michael Kunczik charakterizuje nasledovne „činnosť osôb, 
ktoré majú ako svoje hlavné zamestnanie zhromažďovanie, overovanie, 
výber, spracovanie a šírenie správ, komentárov a zábavných obsahov ma-
sovými médiami. Žurnalisti... pracujú ako stáli zamestnanci, alebo externí 
spolupracovníci pre tlač, rozhlas, televíziu, agentúry a tlačové služby, ale aj 
v tlačových oddeleniach firiem, spolkov a organizácií“ (Kunczik, 1995, s. 
63-64). Ďalej môžeme uviesť širšiu definíciu, ktorú ponúka McNair, ktorý 
označuje novinára ako „profesionálneho komunikátora, ktorého práca je 
štruktúrovaná a utváraná širokou paletou postupov, konvencií a etických 
noriem, obmedzení a hranicami daných skutočnosťou, že žurnalistika je 
zložitý výrobný proces vyžadujúci premyslenú organizáciu“ (McNair, 2004, 
s. 64). Na druhej strane Jirák prezentuje viac špecifický prístup k profesii 
novinára, keď hovorí, že je to „jedinec, ktorý je vybavený profesionálnymi 
schopnosťami k tomu, aby dokázal z neustáleho toku informácií vyberať 
správy; rozoznať čo je dôležité a čo nie; dôležité správy dať do kontextu, 
z ktorého je možné usúdiť, aký ma informácia dosah a aké má dôsledky na 
život jednotlivca v spoločnosti; vyložiť informáciu a jej kontext jasne, zre-
teľne a pochopiteľne; a je schopný odolávať vonkajším tlakom“ (Burton; 
Jirák, 2008, s. 331). Môžeme preto zhrnúť, že novinár z pohľadu definícii 
si musí uvedomovať svoje úlohy v etických a právnych kontextoch. Novi-
nár je osobou zaoberajúcou sa redigovaním, tvorením alebo prípravou 
žurnalistických materiálov, ostávajúc najčastejšie v pracovnom vzťahu 
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s redakciou. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, kto-
rú zverejní, je povinný publikovať pravdivé a starostlivo zozbierané názory 
pripravené v textovej i obrazovej podobe. Novinár je podľa kódexu novi-
nára zaviazaný k overovaniu faktov a informácií, ale zároveň k rešpektova-
niu práva na ochranu osobností pôsobiacich pozícii informátorov. 
V tom kontexte, zákonom garantovaná zásada slobody slova neochraňu-
je všetko, čo v tlači (médiách) je publikované, sloboda slova neznamená 
beztrestnosť novinárov a médií, pričom zákon je tak konštruovaný, že do-
máhanie sa týchto práv je obvykle veľmi komplikované, a často dotknu-
tým obetiam nepravdy ostáva komplikované a dlhodobé dožadovanie sa 
svojich práv v orgánoch vyššej inštancie, čiže na súde.

POSTUP V PRÍPADE NOVINÁRSKEJ NEPOCTIVOSTI

V žurnalistickej praxi a zákone existujú dve základne roviny; fakty a názo-
ry. Novinár má povinnosť písať pravdu, čiže ním uvádzané fakty musia byť 
overené a zdokladované. Pričom hodnotenie, stanoviská a komentáre sú 
prípadmi slobody, výlučne determinované novinárskou invenciou. Jedi-
ná podmienka sa týka sa prezentovania názoru: novinár nemôže sugero-
vať, že jeho vlastné hodnotenia, domnienky alebo stanoviská sú faktami. 
Fakty a hodnotenia (názory, sugescie, domnienky) by mali byť vyjadrené 
tak aby boli odlíšiteľné od správ, napríklad uvedením príslušného označe-
nia typu publikovaného útvaru v záhlaví (napr. „komentáre“). 
V prípade novinárskej nepoctivosti alebo nečestnosti, neplnení povinnos-
tí alebo nedostatku dobrej vôle, a situácii, že uvedenie vedie k poškode-
niu inštitúcie alebo osoby sociálneho pracovníka, Tlačový zákon SR (§ 7, 
8 a 9 zákona č. 167/2008 Z. z.) udáva tri základné možnosti. Ak v dôsled-
ku publikovania nepravdy, alebo akéhokoľvek iného falšovania reálneho 
obrazu prípadu inštitúcia, alebo jej zamestnanci utrpia materiálnu alebo 
nemateriálnu škodu (napr. článok insinuuje neplnenie si povinností, čo 
v skutočnosti nezodpovedá pravde) je možné sa dožadovať:

•  publikovania pripravenej opravy,
•  publikovania pripravenej odpovede,
•  publikovania pripraveného dodatočného oznámenia. 

V situácii keď sú porušené práva na ochranu osobnosti v dôsledku 
publikovania nepravdy, je okrem toho možné dožadovať sa verejného 
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ospravedlnenia súdnou cestou. Súdnou cestou je možná aj adekvátna 
kompenzácia vzniknutých škôd, ako aj zaplatenie určenej sumy na chari-
tatívne účely, treba ale pamätať, že súdne procesy týkajúce sa poškodenia 
dobrého mena trvajú v priemere 2-3 roky (Chyliński, 2008). 

OPRAVA A ODPOVEĎ

Otázky opravy a odpovedi reguluje § 7 a 8 Tlačového zákona č. 167/2008 
Z. z. (Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov), rovnako dotknuté osoby prezentovaných 
informácií podľa Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii kon-
krétne § 21, majú právo na opravu: „Vysielateľ je povinný odvysielať opra-
vu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy“.
Ak v tlači, rozhlase alebo televízii je zverejnený materiál nepriaznivý, 
a uvedené informácie sú nepravdivé alebo tiež prezentované fakty vzbu-
dzujú veľké pochybnosti (sú skreslené, alebo podané selektívnym spôso-
bom) máme právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového 
tvrdenia a problém je relatívne jednoduchý, mali by sme pripraviť vhodnú 
opravu. Pričom ak je nepravdivá novinárska publikácia (alebo jej frag-
menty) a poškodzuje dobré meno osoby a ohrozuje ochranu osobnosti 
(Občiansky zákonník, odst. § 11 až 16) uplatňuje sa odpoveď. 
Oprava podľa obsahu zákona je publikovane vyjadrenie (popretie, vysvet-
lenie a pod.), vzťahujúce sa na novinárom prezentované fakty a obsahu-
júce korigovanie správy, ktorá bola prezentovaná verejne, a ktorú subjekt 
ktorej sa týkal uznal ako nepresnú, alebo nepravdivú. V praxi je to doplne-
nie materiálu novinára, objasnenie a prezentovanie vlastného stanoviska 
v prípade, jeho obsah by mal sa obmedziť na vysvetlenie faktov a uve-
denie konkrétnych údajov. Zároveň vydavateľ periodickej tlače a tlačová 
agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.
Zvyčajne vedúci redaktori opravy a odpovede publikujú veľmi neochotne, 
aby sme sa vyhli problémom, je nutné splniť všetky v zákone uvedené 
požiadavky (§ 7 ods. 3 v prípade opravy, § 8 ods. 4 v prípade odpovede a § 
9 ods. 3, ak sa to týka dodatočného oznámenia podľa tlačového zákona). 
Aby dementovanie bolo publikované, musí reagovať konkrétne a vecne 
na v materiáli obsiahnuté informácie (fakty, nie názory), obsahovať ich ko-
rektúru alebo doplnenie (často odmietnutie publikovania opravy vyplýva 
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z ich voľného vzťahu k faktom zverejneného novinárskeho materiálu). 
Preto ako opisuje dôvodová správa k bodu 8. Tlačového zákona: „žiadosť 
o uverejnenie odpovede musí okrem iných zákonom predpísaných náleži-
tostí obsahovať popis skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové 
tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom sa dotýka 
cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu alebo dobrej 
povesti právnickej osoby“. Dementovanie nemôže spochybňovať fakty 
potvrdené právnym judikátom, obsahovať materiály podliehajúce trest-
ným postihom alebo ohrozujúce poškodenie dobrého mena tretích osôb, 
a jeho forma a obsah musí byť v súlade s zásadami občianskeho spoluna-
žívania. Oprava musí byť podaná do 30 dní odo dňa vydania periodic-
kej tlače, alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje 
nepravdivé skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká (§ 7 ods. 2). 
Úzusom je, že text opravy nemal by byť dlhší ako dvojnásobok fragmentu 
novinárskeho materiálu, a redaktor nemal by sa dožadovať aby bol kratší 
ako polovica normostrany, ibaže sami budeme s tým súhlasiť. Nota bene 
okrem nedodržania formálnych náležitosti (§ 7 ods. 3) príčinou nezverej-
nenia plného textu opravy je prehnaný obsah a niektoré žiadosti tvoria 
niekoľko strán textu aj keď zákon v podstate to umožňuje Vydavateľ peri-
odickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť tak, ako bola 
navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom o uverejnenie opravy, v rovna-
kej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom 
mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové 
tvrdenie a s označením „oprava”. K uverejnenej oprave nemožno uverejniť 
žiadny ďalší súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom 
mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.
Šéfredaktor, ktorému sú zakaždým adresovane opravy, ma povinnosť 
publikovania opravy (alebo odpovede) bezodplatne v priebehu 8 dní odo 
dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom vydaní 
periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie 
opravy. V správnom v súlade s požiadavkami texte opravy šéfredaktor – 
bez súhlasu podávajúceho žiadosť o opravu – nemôže vykonávať žiadne 
skracovanie ani zmeny, ktoré by oslabili alebo zdeformovali intencie 
autora, len tak, ako bola navrhnuté alebo dohodnuté so žiadateľom. 
Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej 
tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej 
tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje 
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skutkové tvrdenie, inak právo na odpoveď zaniká. Žiadosť o uverejnenie 
odpovede musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. 
Oprava mala by byť publikovaná alebo signalizovaná v tom istom 
oddelení, ekvivalentným fontom, pod viditeľným nadpisom „oprava“ 
alebo odvysielane v podobnom čase a v analogickom programe (rádio, 
televízia, elektronické médiá). Text opravy nemôže byť priamo komen-
tovaný v tom istom čísle alebo vysielaní, komentár (polemika, vysvetle-
nie), pričom môže byť avizovaný. Podobne ako v súvislosti s opravou keď 
„k uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahu-
júci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače 
alebo agentúrneho spravodajstva. Iný prípad je s odpoveďou, redaktor 
má právo odpovedať a prezentovať svoje stanovisko (§ 8 ods. 6)“.
Veľký počet inštitúciami odoslaných opráv sa stretáva s odmietnutím na 
publikovanie. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povin-
ní uverejniť opravu, ak žiadosť o uverejnenie opravy nemá zákonom sta-
novené náležitosti. Prípadne ak sa môže dokázať pravdivosť skutkového 
tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada, ak oprava smeruje proti skutkovému 
tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho 
súhlasu žiadateľa o uverejnenie opravy. Vydavateľ môže pred tým ako mu 
bola doručená žiadosť, uverejniť text opravy z vlastnej iniciatívy. Veľmi 
častou chybou je neprispôsobenie sa autorov v zákone určeným limitov 
obsahu (ako aj špecifikum tlače): opravy nadobúdajú formu 3-5 stranných 
elaborátov alebo polemík a v takejto forme sú publikované na interne-
tových stránkach inštitúcii. Druhým dôvodom uvádzaným redaktormi 
je neadekvátnosť vo vzťahu k obsahom umiestnenom v obsahu 
novinárskeho materiálu a nesplnene podmienky vecného odvolávania sa 
na fakty a obsahy nachádzajúce sa v novinárskom materiáli.
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Odosielateľ, meno priezvisko, adresa. 
 

Vážený(a) Pán/Pani 

  Šéfredaktor(ka)

  „Mestské noviny ”

  Adresa redakcie 

miesto, dátum

Vec: Žiadosť’ o odvysielanie opravy

Vážený (á) pán(i) šéfredaktor(ka), 

v súvislosti so zverejnením článku Škandalózne správanie sa sociálneho 
pracovníka“ signovaného iniciálkami I.V. na stránkach denníka „Mestské 
noviny ” zo dňa 06. októbra 2012, ako aj článku „Ďalšie pokračovanie 
škandálu“ signovaného iniciálkami I.V. dňa 08. októbra 2012, 

na základe § 7 Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúr-
nom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 
221/2011 Z. z.) žiadam o publikovanie v denníku „Mestské noviny”, 
ako aj v elektronickom vydaní www. mestskenoviny.mesto.news, niž-
šie uvedeného textu opravy vašou redakciou prezentovaných neprav-
divých správ.

„text opravy“ 

S pozdravom

podpis odosielateľa

Príklad 20: Vzor listu pre redakciu vo veci  
publikovania opravy alebo odpovede 

Zdroj: vlastné spracovanie
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                             REKTOR 
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA 
                             V NITRE 
          prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

Nitra 1. júla 2011 
Evid. číslo: UKF-2011-13/l089-22:191006 
Televízia JOJ P.O. Box 33 
830 07 Bratislava 

Vec: Žiadosť’ o odvysielanie opravy 
Dňa 28. júna 2011 o 17. OO hod. odvysielala Televízia JOJ v rámci relácie 

Prvé noviny príspevok redaktorky Klaudie Guzovej „o podvodoch” na 
prijímacích pohovoroch na Pedagogickej fakulte v Nitre. Informácie, ktoré 
v reportáži odzneli zo strany moderátora Prvých novín, redaktorky Klaudie 
Guzovej, ako aj člena prijímacej komisie sa týkajú dobrej povesti Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, nakoľko Pedagogická fakulta je organizačnou 
súčasťou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre považuje tento príspevok za pravdu 
skresľujúci údaj o právnickej osobe v zmysle § 21 ods. 1 Zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a žiada uverejniť 
opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia tejto žiadosti v rovnakej relácii 
a rovnakom vysielacom čase v nasledovnom znení:

Dňa 28. júna 2011 o 17.00 hod. odvysielala Televízia JOJ v rámci relácie 
Prvé noviny príspevok redaktorky Klaudie Guzovej „o podvodoch“ na 
prijímacích pohovoroch na Pedagogickej fakulte v Nitre. Odvysielaný 
príspevok ako celok spochybňuje proces prijímacieho konania na štúdium 
študijných programov Pedagogickej fakulty, keďže bližšie neurčuje, o aké 
prijímacie konanie išlo, skresľuje skutočnosť a vyvoláva dojem, že univerzita 
porušuje zákon pri prijímacom konaní, ba jej zamestnanci sa dopúšťajú 
konania, ktoré je alebo môže byť kvalifikované ako podvod, čo univerzita 
považuje za také tvrdenie, ktoré si zo strany vysielateľa vyžaduje opravu. 

Nie je pravda, že pri prijímacích pohovoroch uskutočnených 2. júla 2010 na 
štúdium doktorandského študijného programu 1.1.10 Odborová didaktika – 
Didaktika anglického jazyka a literatúry v externej forme išlo o podvod, ako 
tvrdila redaktorka vo svojej reportáži. Nie je pravda, že Pedagogická fakulta 
v Nitre pri uvedenom prijímacom konaní porušovala zákon.
Za uvedenie nepravdivých a skresľujúcich údajov v reportáži sa Pedagogickej 
fakulte v Nitre ospravedlňujeme.
Skutkový stav je nasledovný:
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Neúspešný uchádzač o prijatie na doktorandský študijný program 1.1.10 
Odborová didaktika – Didaktika anglického jazyka a literatúry v externej 
forme si podal prihlášku na štúdium na Pedagogickú fakultu Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré malo začať v akademickom roku 
2010/2011 (vystupoval v reportáži). Prijímacie pohovory sa uskutočnili 2. 
júla 2010. Že išlo o prijímacie pohovory pre akademický rok, ktorý uplynie 
31. augusta 2011, je zrejmé len z letmých záberov kamery na zápisnicu, 
ktoré bežný divák nemusí postrehnúť.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre nemá žiadne dôkazy, (a napriek 
ústnej výzve dekanky Pedagogickej fakulty a právničky univerzity zo dňa 
8. júna 2011, jej ich nepredložil ani neúspešný uchádzač) o tom, že by sa 
prijímacie konanie na doktorandský študijný program 1.1.10 Odborová 
didaktika – Didaktika anglického jazyka a literatúry pre akademický rok 
2010/2011 uskutočnilo v rozpore s právnymi predpismi, ba podľa vyjadrení 
z reportáže hraničí s trestnou činnosťou. Z prijímacích pohovorov existuje 
len jedna zápisnica, ktorej dva rovnopisy sú od konania prijímacích 
pohovorov uložené na referáte pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 
Pedagogickej fakulty. Žiadny člen komisie nedostal rovnopis zápisnice ani jej 
kópiu, pretože to neustanovujú Zásady organizácie doktorandského štúdia 
na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Neúspešný 
uchádzač o prijatie na štúdium vyššie uvedeného doktorandského študijného 
programu po doručení rozhodnutia dekanky Pedagogickej fakulty využil 
svoje zákonné právo a podal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekanky 
o neprijatí na štúdium, ktoré rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
preskúmal v zmysle § 58 ods. 8 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako 
bezdôvodné zamietol.
Neúspešný uchádzač sa dvakrát sťažoval na postup Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a vývoja Slovenskej republiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
opätovne preskúmala postup pri prijímacích pohovoroch a v liste rektora 
číslo UKP-2010-17/1602-34:191015 zo dňa 6. októbra 2010 a následne 
listom číslo UKP- 2010-17/2170-41:191015 zo dňa 24. novembra 2010 
zaslala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 
jeho vyžiadanie stanovisko k neprijatiu v relácii vystupujúceho neúspešného 
uchádzača o štúdium na študijný program 1.1.10 Odborová didaktika – 
Didaktika anglického jazyka a literatúry tretieho stupňa v externej forme.
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Stanovisko člena prijímacej komisie – zamestnanca Katedry lingvodidaktiky 
a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty, ktorý v reportáži vystupoval, 
univerzita spochybňuje a považuje ho za účelové. Ak osoba, ktorá 
vystupovala v reportáži, mala alebo má dôkazy, že pri prijímacom konaní 
boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy 
univerzity, bolo jej povinnosťou bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 
svojho priameho nadriadeného, dekanku fakulty alebo univerzitu ako 
zamestnávateľa, čo však neurobila. Podpis tejto osoby je na zápisnici z 2. 
júla 2010, na základe ktorej dekanka Pedagogickej fakulty UKP v Nitre 
rozhodovala o prijatí na štúdium.
V prípade, že TV JOJ nebude akceptovať právo Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre na opravu ako jej vyplýva zo zákona, budeme o postoji Televízie 
JOJ informovať Radu pre vysielanie a retransmisiu a žiadať zabezpečenie ná-
pravy aj súdnou cestou.
S pozdravom

prof. PhDr. Eva Szóradová, CSc., dekanka PF UKP v Nitre
Vybavuje: JUDr. Katarína Burdová
Telefón: +421 376408076
Fax: +421 376408020 
E-mail: kburdova@ukf.sk

Príklad 21: Reálne využitý list zaslaný do redakcie vo veci publikovania 
opravy alebo odpovede67

V súlade s požiadavkami profesionality, pripravujúc opravu alebo odpo-
veď je nutné sa sústrediť na konkrétne fakty, bez emócií, kritiky, diskusie, 
provokácie, ako aj argumenty ad personam. Oprava by mala byť slušným 
vysvetlením, v súlade s pravidlom: krátko, stručne a k téme. Nie je po-
trebné útočiť na novinára, či vytýkať mu nekompetentnosť; odklonenie 
sa mimo úzku oblasti opravy, ako aj snaha o hodnotenie úrovne redakcie 
sa bezpochyby môže v neďalekej perspektíve obrátiť proti nám, aspoň tak 
to ukazuje doterajšia prax (Flis, 2007, s. 77-78). V médiách sú to práve 
novinári na svojej pôde, majú prístup k oveľa širšiemu spektru nástrojov 
a prostriedkov pôsobenia. Napriek tomu, že oprava nemôže byť priamo 
komentovanie, v praxi má novinár posledné slovo.

67 Univerzita Konštantína Filozofa. [online]. [2011-06-01]. Dostupné na  <https://
www.ukf.sk/dokumenty/oznamy/docs/ziadost_o_odvysielanie_opravy.pdf
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DILEMA DEMENTOVANIA

Príklad68:

Odvolávajúc sa na článok 31 Zákona zo dňa 26. januára 1984 r. Tlačový 
zákon [Prawo prasowe], prosím o zverejnenie dementi, ktoré sa týka 
textu autorky pani Anny Górskiej s názvom „Mamy idú do školy”, ktorý 
bol publikovaný v novinách Gazeta Krakowska dňa 13. februára 2009:

V rozhovore s novinárkou Gazety Krakowskej na tému týkajúcu sa soci-
álnych projektov tvorených a realizovaných s úmyslom podpory rodín, 
ktoré potrebujú našu pomoc som nepoužila slová „vedieme za ruku ne-
veľmi rozhľadené mamičky ”. 

Formulácia, ktorú použila novinárka uráža osoby, ktoré využívajú po-
moc Strediska sociálnej pomoci v Krakove. Pani Anna Górska by si mala 
byť tiež vedomá toho, že prezentovanie matiek ktoré sa snažia zlepšiť 
svoju rodinnú situáciu, takýmto spôsobom, im nie len krivdí, ale v zlom 
svetle ukazuje osobu, ktorej boli vložené do úst slová, ktoré ona nikdy 
nevyslovila.

„Dementovanie je liekom, ale nie na každú chorobu” (Flis, 2007, s. 81). 
Vyššie uvedený príklad ukazuje ako správne a konkrétne je možné sa 
brániť pred nesprávnym citovaním, oprava adekvátne bráni účastníčku 
projektu pred nepriaznivou mienkou. Na druhej strane, napriek tomu, že 
oprava v tomto prípade bola nutná, publikácia opätovne otvára nepríjem-
ný príbeh, zároveň upozorňuje a láka osoby, ktoré nečítali pôvodný text 
a napriek intenciám silnejšie spája autora s epitetom „neveľmi rozhľade-
né mamičky”.
Vytýkanie nekompetentnosti zvyčajne nie je vítané a obvykle ani väčšina 
ľudí chce mať ostatné slovo v diskusii. Obdobná situácia je aj v prípade 
opráv. Veľmi často je oprava reflektovaná ako priama kritika autora/novi-
nára a dokonca „napáda” novinársku slobodu slova. Stáva sa, že jej pub-
likovanie sprevádza „tlačová avantúra” – v súlade so zákonom, v nasle-
dujúcom čísle sa objavuje článok, ktorý zosmiešňuje alebo spochybňuje 
dôveryhodnosť autora opravy, alebo tiež článok posilňujúci vyjadrenia 

68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kraków. [online]. [2011-06-01]. Dostupné 
na  <http://www.mops.krakow.pl>.



200

Szyszka  •  Wojciechowski

prvého publikovania, napr. karikatúry. S tak chápanou novinárskou záker-
nosťou je veľmi ťažké vyhrať. Redaktor novín je hostiteľom, my – istým 
votrelcom na cudzom území. 
Diskurzivita i neefektívnosť opravy je otváraná čoraz častejšie a podľa 
Chylińského (2008) môžeme zhrnúť fakty „za a proti” v nasledujúco:

ZA: PROTI:
nutné z vecných dôvodov, aby sme 
nepripustili chybné a neodvolateľné 
tvrdenia

ďalšie poznámky a redakčné 
komentáre môžu oslabiť 
dôveryhodnosť opravy

definitívny krok pri vyjadreniach, 
ktoré závažne škodia osobným 
a spoločenským záujmom

sťažuje spoluprácu s médiami, nega-
tívne ovplyvňuje vzťahy s médiami, 
niekedy ide proti myšlienkam PR

ponaučenie pred opätovným uvede-
ním nepravdy

aktualizuje falošné informácie, 
„prihrieva tému”
opravy sú „kamuflované” redakcia-
mi a nečitateľné pre recipienta

Tabuľka 17. Argumenty „za“ a „proti“ oprave v médiách 
Spracované na základe: Chyliński, 2008, s. 307

ALTERNATÍVY VOČI OPRAVE

Oveľa viac diskutabilné a problematické bolo by dementovanie v článku 
prezentovaných vyjadrení mediálneho názoru, je to vec takmer nereali-
zovateľná. Je ale možné používať iné formy reagovania na novinárske ne-
presnosti, ktoré sú aj z pohľadu budovania vzťahov lepšie a efektívnejšie.
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ALTERNATÍVY PRE OPRAVY
•	priamy kontakt s redakciou, osobný rozhovor s novinárom
•	 list redakcii spájajúci v zdvorilej forme elementy informácie a opravy 
•	polemika
•	 vysvetlenie
•	doručenie kompletnej tlačovej informácie do redakcie
•	prezentovanie vlastného stanoviska (napr. vysvetlenia) redakcii a zároveň 

na internetovej stránke inštitúcie 
•	umiestnenie materiálu, ktorý prezentuje pravdivý obraz situácie v inom 

spriatelenom médiu
•	umiestnenie vysvetlenia, alebo materiálu prezentujúceho pravdivý obraz 

situácie na vlastnej internetovej stránke

Tabuľka 23.  Príklady alternatív miesto opráv 
Zdroj: vlastné spracovanie

Dobré pravidlo poukazuje, že pre úspešnosť takýchto krokov, je pred 
prípravou a odoslaním opravy potrebné zvážiť priamy kontakt: či už te-
lefonický, alebo osobným stretnutím a vecným rozhovorom o možnosti 
vysvetlenia faktov. Prax ukazuje, že ak argumenty „poškodenej strany” 
v skutočnosti hovoria v jej prospech: a novinár opomenul fakty, pristú-
pil k problematike selektívne, bagatelizoval procedúry alebo informáto-
ri sklamali, redakcia rada iniciatívne pristúpi, aby sa dostala z takéhoto 
mŕtveho bodu. V tejto situácii môže publikovať vlastné doplnenie, vysvet-
lenie alebo opravu. Novinár uprednostňuje, aby okolnosti publikácie ako 
aj atmosféra vychádzali od neho a z externej iniciatívy opravy. Rozhovor, 
kontakt, vysvetlenie a ďalšia starostlivosť o nastolenie porozumenia sa 
môže dvojnásobne zúročiť: ad hoc vysvetlením a vierohodnejším demen-
tovaním, keďže vyplýva z iniciatívy redakcie, a v dlhodobejšej perspektíve 
– vedie k lepšej spolupráci a prípadným konzultáciám pred publikovaním 
správ o aktivitách inštitúcie.

POLEMIKA A PRÁVO NA ODPOVEĎ

Inou, menej agresívnou metódou obránenia si vlastných práv sú vopred 
pripravené odpovede, na otázky a či argumenty pre polemiku s noviná-
rom spracované v takej podobe, aby sa dali hneď publikovať (tzv. polemi-
ka alebo tiež odpoveď). Nezávisle na takýchto situáciách, odpoveď je tiež 
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právom vyplývajúcim z Tlačového zákona 167/2008 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov, podľa § 8 ods. 1. s titulom „Právo na odpoveď“ sa uvádza: 
„Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdi-
vé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka 
cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej 
povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, 
má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej 
tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uve-
rejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu 
právo na opravu” a podľa odseku 3 toho istého paragrafu je potrebné 
okrem iného splniť aj nasledovné podmienky: „Žiadosť o uverejnenie 
odpovede sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej 
agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače, alebo zverejnenia 
agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje skutkové tvrdenie podľa od-
seku 1, inak právo na odpoveď zaniká“. 
Ak chceme považovať polemiku ako zbraň v boji o reputáciu  a dobré 
meno, je potrebné zobrať do úvahy, že ako  v  prípade opravy bojujeme 
na cudzom území (pričom redakcia sa musí riadiť už vyššie spomínaným 
paragrafom  8 odseku 1 Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači) a zá-
roveň cudzou zbraňou (novinár je takmer vždy lepšie zorientovaný a zruč-
ný v postupoch polemiky). Polemika si vyžaduje diplomaciu, zdvorilosť 
a vhodný, t.j. informačný tón. Tento postup je možné aplikovať, ale bez 
útokov, provokácií, zlých úmyslov a snáh dokázať nekompetentnosť, pri-
čom je potrebné upriamiť pozornosť na fakty. Je potrebné si uvedomiť, 
že každá neuvážená reakcia na kritiku posilňuje podozrivosť a zvedavosť. 
Neprimerané reakcie na nepriaznivé, alebo meritórne sporné materiály, 
rovnako ako neposkytovanie informácií predstavujú jeden z najhorších 
ako aj najčastejších chýb, ktoré robia inštitúcie sociálnej pomoci s mé-
diami. Nesprávne napísaná polemika, vysvetlenie a odpoveď potom do-
datočne pripomenie, že sme boli kritizovaní. Optimálnou bude vyvážená 
reakcia a zváženie situácie vopred, najmä či je jednoznačne nevyhnutné 
a potrebné reagovať na obsah publikovaného materiálu. Niekedy je lepšie 
zdržať sa reakcie (prečkať) a v budúcnosti zaistiť pozitívne informácie, pri-
praviac vhodný materiál a zabezpečiť dobré vzťahy s novinármi, pozvať, 
ukázať, porozprávať sa a pod.
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VYHRADENIE ANONYMITY A AUTORIZÁCIA

Je potrebné mať na zreteli, že zakaždým, keď súhlasíme s interview, ale-
bo iným vyjadrením súhlasíme s publikovaním toho materiálu. Z dôleži-
tých osobných, spoločenských, alebo profesionálnych dôvodov je možné 
v čase poskytovania informácií novinárovi požadovať anonymitu: vyjad-
renie môže byť vtedy publikované (uvedené, odcitované, parafrázované), 
ale bez uvedenia mena a priezviska jej autora, v materiáli sa objaví vy-
svetľujúca poznámka, že je to vyjadrenie osoby z príslušného prostredia 
(odvetvia sociálnej pomoci, pracovníka sociálnej pomoci), žiadajúcej za-
chovanie anonymity.
Pri kontakte s novinárom je zároveň možné si vyhradiť, aby niektoré vy-
jadrenia alebo jeho fragmenty vôbec neboli publikované. Novinár za ta-
kýchto okolností nemôže v žiadnom prípade využiť vyhradené slová a to 
v akejkoľvek podobe. Môže využiť jedine poskytnuté informácie, na ktoré 
sme vyjadrili súhlas a to v súlade s pravidlami odbornosti, spoľahlivosti 
a novinárskej etiky, pričom podmienkou využitia informácií bude ich po-
tvrdenie z iných zdrojov.
Iným, hoci kontroverzným, niekedy považovaným za archaický, 
a predovšetkým popierajúci súčasná prax fungovania redakcií mnohých 
médií, privilégiom je autorizácia. Autorizácia (v súlade s poľským tlačo-
vým zákonom je privilégium respondenta poskytujúceho rozhovor alebo 
vyjadrenie), zakladá sa na možnosti nahliadnutia a korekcie poslednej ver-
zie vystúpenia (interview, poskytnutej informácie, citovanej vety a pod.). 
Autorizácia je tiež chápaná ako metóda dosiahnutia konsenzu týkajúceho 
sa definitívnej verzie materiálu pred jeho opublikovaním. V slovenskom 
tlačovom zákone sa nenachádza, ale táto problematika je súčasťou Etic-
kého kódexu69 Slovenského syndikátu novinárov. 
Poskytujúc novinárovi rozhovor (alebo akékoľvek iné vyjadrenia), máme 
právo vyhradiť si nazretie, prípadne korektúru jeho definitívnej verzie. 
Podmienkou je, aby výpoveď nebola už skôr publikovaná. Praktické vy-
užitie možnosti autorizovať sa niekedy stretáva aj s polemickým prístu-
pom, keď „právo na autorizáciu (možnosť úpravy vlastných odpovedí 

69 Etický kódex novinára, bod V. odst. 7: „ ... Ak respondent požaduje autorizáciu, 
novinár je povinný ho informovať, že v rámci nej je možné len spresnenie pria-
mych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí alebo vyčiarknutie od-
povedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.”
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v rozhovore s novinárom s odstupom času) je kontroverzný postup v žur-
nalistike. Na jednej strane umožňuje spresniť myšlienky a dodatočne pre-
veriť, či doplniť ponúkané argumenty, na druhej strane uberá rozhovoru 
autenticitu a dáva šancu predstaviť sa spovedanému v lepšom svetle, 
v akom sa javil „naživo”. V horšom a vôbec nie výnimočnom prípade od-
mietnuť publikáciu celého rozhovoru“ (Sudor, 2007, on-line). Autorizácia 
je výsadou osoby, s ktorou je vedený rozhovor, nie novinára: nie je jeho 
povinnosťou ponúknuť autorizáciu. V prípade ak si vyhradíme právo na 
autorizáciu, novinár by nám mal prezentovať text po zredigovaní, na ak-
ceptáciu (autorizáciu) alebo korektúru. Prípadné korektúry sa môžu tý-
kať výhradne obsahu vyjadrenia, nie formálneho rozloženia: postupnosť, 
uplatnene skratky a pod.
V praxi je autorizácia privilégiom, ktoré je nie len archaické a často 
podliehajúce kritike, ale predovšetkým málo užitočné, keďže posilňuje 
vzájomnú nedôveru a sťažuje tak kontakty s novinami. Je potrebné poznať 
naše práva, ale ich implementovanie je absolútne poslednou možnosťou, 
keď už zlyhali všetky možnosti dosiahnutia spolupráce a porozumenia.

ETICKÝ ROZMER PUBLIC RELATIONS A ŽURNALISTIKY  
AKO UKAZOVATEĽ PROFESIONALIZMU

Motto:
„Neverím na nestrannú žurnalistiku, neverím na formálny objektivizmus. 
Novinár nemôže byť nezaujatým svedkom, mal by mať schopnosť, ktorá 
sa v psychológii volá empatiou ” 

Ryszard Kapuściński

Vysoké etické štandardy sú nevyhnutné, a to obzvlášť pri podávaní svedec-
tva a opisovaní tak dôležitých a citlivých tém, ktoré sa dotýkajú sociálnych 
problémov a otázok. Za opisovanými otázkami, akými sú chudoba, sociál-
ne vylúčenie, marginalizácia, enklávy chudoby či stigmatizácia sa skrývajú 
veľmi konkrétne ľudské problémy a tragédie. Podľa skúseností v danom 
odbore je možné priznať, že najslabším elementom dodržiavania etických 
princípov v médiách sú ľudia, ktorí média tvoria. Pričom novinárska etika, 
napriek tomu, že nie je priamou súčasťou štátnej legislatívy je jedným 
s najdôležitejších ukazovateľov profesionality toho povolania, a etické 
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kódexy, napriek tomu, že fungujú v rôznych prostrediach a sú prijímané 
rôznymi skupinami inštitúcií, určujú spoločne a verejne uznané požiadav-
ky. Na Slovensku sú etické štandardy tejto profesie obsiahnuté v rôznych 
a spolu s Tlačovým zákonom sa doplňujúcich dokumentoch interných do-
hôd a združení, a vlastné pravidlá prijímajú aj niektoré redakcie (iné má 
napr. bulvár ak vôbec môžeme hovoriť o zásadných pravidlách, tento druh 
žurnalistiky má ale samozrejme svoje interné kódexy). K najdôležitejším 
dokumentom patrí Etický kódex novinárov Slovenského syndikátu noviná-
rov (uvádzame na konci tejto publikácie), pričom na prácu žurnalistov sa 
vzťahujú aj ďalšie zákony pojednávajúce o médiách či regulujúce občian-
ske spolunažívanie.

PR
AV

DA

• Svedomitosť a vynaloženie všetkého úsilia na objektívny opis 
reality, overenie názorov a verifikácia faktov. 

• Presné sprostredkovanie informácií založené sa na faktoch.

O
BJ

EK
TI

VI
ZM

U
S • Žurnalista sa riadi univerzálnym princípom objektivity, vo svo-

jej práci nezastupuje úzke záujmové skupiny, ale zachováva 
nestrannosť a neutralitu. Snaží sa prezentovať rôzne uhly po-
hľadu a zároveň sa dištancuje od subjektívnych presvedčení 
a názorov. 

• Novinár selektuje prezentované fakty od názorov.

Ú
CT

A 
A 

 
TO

LE
RA

N
CI

A

• Novinár rešpektuje právo každého jednotlivca na dôstojnosť, 
ochranu jeho práv a osobnostných práv, ako aj zachováva 
jeho právo na súkromie a povesť tretích osôb. Štandardy tole-
rancie odmietajú stereotypy a spoločenské predsudky, „tried-
ne”, národnostné či náboženské.

SL
O

BO
DA

 A
 

 Z
O

DP
O

VE
DN

O
SŤ

• Novinár v súlade so slobodou prejavu, prijíma plnú zodpoved-
nosť za vlastné vyjadrenia, t. j. za obsah a formu komunikátu. 
Týmto doplňuje uvedené v etickom kódexe a ustanovené prá-
vo povinnosti spoľahlivosti, a nezneužívanie dôvery, ochrany 
informátorov, osobnostných práv a dobrého mena, a zároveň 
dodržiavanie profesijného tajomstva.

Tabuľka 18. Štandardy novinárskej etiky 
Zdroj: spracované na základe: Chyliński, 2008, s. 329-330  

a doplnené o slovenské reálie
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Podobne i aktivity public relations sú regulované nie len zákonom, ale 
i vnútornými pravidlami inštitúcie. Každého pracovníka oddelenia z ob-
lasti informácií, či sociálnej komunikácie, ako aj tlačového hovorcu za-
väzujú prísne a veľmi konkrétne usmernenia. Je potrebné zdôrazniť, že 
už samotná podstata public relations prízvukuje spoľahlivosť, pravdivé 
informovanie, úplnú transparentnosť ako aj partnerské zaobchádzanie 
a ako so skupinami tak i jednotlivcami. Preto je možné zovšeobecniť, že 
etika sa stáva nie len rozmerom zrelosti aktivít tvorby imidžu, ale zároveň 
dôležitou podmienkou ich efektivity. Efektívny PR sa vyhýba – ako sme už 
niekoľko krát v tejto publikácii poukázali – propagande, sociotechnikám, 
manipulovaniu informácií, či ich zatajovaniu. Aktivity „skratkou ” alebo 
tzv. negatívny PR (Negative Public Relations/Dark Public Relations) sú 
deformovaním profesionálne formovaných vzťahov s okolím. Negatívny 
PR je forma vzťahu s verejnosťou, ktorá je upriamená na dezinformáciu 
okolia, zavadzanie a tiež nečestné prezentovanie faktov. Je to zároveň sú-
bor neetických aktivít, ktoré ničia hodnoty, aké so sebou nesie profesi-
onálne realizovaná komunikácia. K negatívnemu PR o. i. patrí: tvorenie 
a následne prostredníctvom médií poskytovanie informácií kompromitu-
júcich konkurenciu, vykonštruovanie faktov, klebiet či v neposlednej rade 
očierňovanie (Ansolabehere a kol., 1994). Skôr či neskôr tieto skutočnosti 
vyjdú na povrch a zvyčajne sa obrátia proti svojim iniciátorom. Neetické 
metódy, ktoré by eventuálne „prešli” firme alebo korporácii (ktorá teore-
ticky kedykoľvek môže zmeniť názov či stiahnuť sa výrazne do úzadia), vo 
verejnej inštitúcii, trvale osadenej v administratívnom systéme sa takýto 
postup neuplatňuje.
Neexistuje jednotný legislatívne odsúhlasený dokument, ktorý by jasne 
určoval, čo je povolené, a čo nie, kde je hranica etického správania. Do 
určitej miery to vyplýva z podstaty komunikačných aktivít, ktoré nemajú 
radi obmedzenia, každú chvíľu absorbujú neustále nové metódy a tech-
niky. Kompasom by ako obvykle v takýchto prípadoch mal byť „zdravý 
úsudok” a zároveň také dezideratum (požiadavky) ako sú pravdovravnosť, 
čestnosť, empatia, zodpovednosť, a predovšetkým úcta voči iným ľuďom.
Otázky etiky pôsobenia, podobne ako v prípade žurnalistiky, sú regulo-
vané vnútorne, združeniami predstaviteľov odvetvia. Asociácia PR sa ako 
odborné združenie riadi v zásade dvomi základnými dokumentmi, ktoré 
si asociácia sama schválila – sú to stanovy a eticky kódex. Samozrejme, 
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jednotliví jej členovia – PR agentúry – sa podľa okolností riadia aj všeobec-
ne uznávanými dokumentmi a pravidlami, platnými v komunikačnom od-
bore- napríklad etickým kódexom Rady pre reklamu, etickými kódexmi 
médií či združení novinárov a vydavateľov (Združenie vydavateľov period-
ickej tlače, Slovenský syndikát novinárov) a pod. Na slovenskej pôde (Aso-
ciáciou Public Relations Slovenskej Republiky) sa prijal ako všeobecne 
uznaný dokument regulujúci v profesionálnom rozmere etické štandardy 
vedenia aktivít public relations Eticky kódex. Ďalšími dokumentmi, ktoré 
v zahraničí sú a môžu byť inšpirujúce pre Slovensko sú Kódexy Chartered 
Institute of Public Relations (CIPR) a Public Relations Society of America 
(PRSA). Tieto dokumenty ako uvádza K. Giedrojć (2004) zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri formovaní praktických činností, obsahujúc početné sféry pred-
stavujú súbor noriem, ktoré sú absolútnym základom pre všetkých pra-
covníkov a zástupcov tohto odboru.
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Vzájomné vzťahy s verejnosťou sú (alebo by mali byť) jednou z kľúčových 
oblastí každej inštitúcie, o to viac inštitúcií sociálnej pomoci. Často podob-
né zariadenia nemajú samostatné dodelenie pre PR komunikáciu, alebo 
dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, pritom sociálna dôvera v uvedené 
inštitúcie je kľúčová a je ju možné budovať aj prostredníctvom profesio-
nálnych nástrojov PR. 
Táto publikácia môže byť chápaná ako vodítko pre pracovníkov v odbo-
re sociálnej práce, odborníkov a pracovníkov inštitúcií sociálnej pomoci 
a integrácie a mimovládnych organizácií, ale aj kompendium pre vedcov.
Prvým krokom (ako bolo uvedené v úvodnej časti publikácie) je diagnos-
tika aktuálneho image inštitúcie a otázky komunikácie s okolím a verejná 
mienka. Pričom argumenty zavedenia pozitívneho PR sme uviedli v pre-
hľadnej tabuľke.
V ďalšej kapitole sme sa hlbšie venovali problematike public realtions: 
úlohe informovania, vierohodnosti informácií, pochopenia, reputácii, 
spolupráce, harmónie, a úlohe imidžu a identity. Zdôraznili sme potrebu 
propagácie aktivít inštitúcie sociálnej pomoci a cyklickosť aktivít. Praktické 
účely zahŕňa časť venovaná návrhom organizácie oddelenia realizujúceho 
úlohy public realtions. Úloha tlačového hovorcu a jeho podstata práce 
sú podrobne rozobraté v texte, pričom z našich skúseností sa potvrdzu-
je, že dôležité sú aj osobnostné charakteristiky ako sú: komunikatívnosť, 
nápaditosť, temperament, nekonfliktnosť, podnikavosť a odvaha. Nevy-
hnutné je aby dodržiaval etické princípy, ovládal danú tému, ku ktorej sa 
vyjadruje, a v obsahu prejavov bol presný. Samozrejmosťou by malo byť 
kultivované správanie a vystupovanie, zachovávanie etikety a protokolu, 
pričom udržuje tón prejavu bez urážlivej, či ponižujúcej intonácie. Od ho-
vorcu sa očakáva aj príjemný vzhľad, výborná znalosť slovenského jazyka 
a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.
V ďalšej časti sme sa podrobne a rozsiahlo venovali vymedzeniu konkrét-
nych činností oddelenia realizujúceho úlohy public relations v inštitúcii 
sociálnej pomoci.
Tretia časť bola venovaná pravidlám efektívnej komunikácie s okolím, 
jej požiadavkám a efektívnej príprave ako aj jednotlivým krokom tohto 
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procesu, pričom uvádzame aj konkrétne príklady realizácie z našich skú-
seností a praxe až do takých detailov ako je napr. usporiadanie kancelárie 
sociálneho pracovníka, ktoré uľahčuje komunikáciu s klientom sociálnej 
pomoci. Kapitola obsahuje aj viaceré praktické pomôcky pre optimálne 
nastavenie a aplikáciu nástrojov PR (napr. kontrolný zoznam plánovania 
krokov budovania identity inštitúcie, príklady komunikačných prostried-
kov a mnohé iné).
Dôležitej téme kontaktov s médiami (od tých klasických až po internet) 
sme sa venovali v štvrtej kapitole, kde zároveň ponúkame okrem prehľa-
du základných východísk mediálnej komunikácie aj praktické odporúčania 
pre oddelenie PR inštitúcie sociálnej pomoci – a to s návrhmi, čo je vhod-
né prezentovať v médiách a čo je pre médiá irelevantné. Kontakty s no-
vinármi tvoria dôležitú a nedeliteľnú súčasť budovania image inštitúcie. 
Z uvedeného dôvodu sme uvideli aj konkrétne vlastnosti, ktoré má infor-
mácia podávaná novinárom spĺňať, aby komunikácia splnila svoj účel. Po-
stup prípravy materiálu pre médiá je rovnako zahrnutý v príslušnej časti 
textu.
Ani inštitúciám sociálnej pomoci sa nevyhýbajú rôzne krízové situácie. 
V publikácii sme uviedli príčiny krízy, ale aj postupy a stratégie zvládnu-
tia problémov cestou krízového public relations. Uvedené ilustrujeme na 
prípadových štúdiách.
Posledná kapitola bola venovaná právnym a etickým otázkam komuniká-
cie v médiách. Ponúka popis postupu (ako aj vzory písomností) v prípade 
novinárskej nepoctivosti, ako sú právo na opravu, odpoveď, dementova-
nie a jeho alternatív. 



210

PRÍLOHY

ETICKÝ KÓDEX ASOCIÁCIE PUBLIC RELATIONS SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Pracovníci v oblasti public relations, vedomí úlohy vysokej úrovne etiky pri 
vykonávaní tejto profesie dobrovoľne prijímajú tento kódex a deklarujú, 
že vo svojej práci sa budú riadiť jeho ustanoveniami s cieľom kreovania čo 
najlepšej reputácie profesie public relations. Tón kódexu nie je prikazova-
cí, skôr apeluje na jeho dodržiavanie. K službám, ktoré sú integrálnou sú-
časťou public realtions a ktorými sa subjekt preukazuje sú nasledovne70:
1. zabezpečovanie vzťahov s médiami;
2.  organizovanie tlačových konferencií, brífingov a exkluzívnych 

rozhovorov;
3. príprava aktérov tlačových konferencií a brífingov;
4. vydávanie tlačových správ;
5.  v rámci strategického plánovania navrhovať, realizovať a vyhodnocovať 

public relations stratégiu a jednotlivé nástroje;
6. interná komunikácia (Internal Communication);
7. pôsobenie prostredníctvom tretích osôb (Third Party Endorsement);
8. riešenie problematických otázok (Issues Management);
9. sponzorovanie (Sponzoring);
10. lobing a manažment verejných záležitostí (Lobbying and Public Affairs);
11. riedenie vzťahov s investorom (Investor Relations);
12. riadenie vzťahov s menšinám (Minority Relations);
13. riadenie vzťahov s miestnymi komunitami (Community Relations);
14. riadenie vzťahov s odvetvovými partnermi (Industry Relations);
15. riadenie vzťahov s vládnymi inštitúciami (Government Relations);
16.  vytváranie a udržovanie dobrej povesti a mena (Goodwill 

Management);

70 Etický kódex APR SR. [online]. [2018-09-20]. Dostupné na <http://www.aprsr.eu/
sk/o_asociacii/>
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17. Zabezpečovanie vzťahov so zamestnancami (Employee Relations). 

ETICKÝ KÓDEX APR SR

V dokumentoch a stanovách uverejnených na internetovej stránke Aso-
ciácie Public Relations Slovenskej Republiky sa uvádza, že prijatý Etický 
kódex uplatňovaný na Slovensku je totožný s aktuálnym a platným kó-
dexom v rámci ICCO (International Communications Consultancy Orga-
nisation), ktorý získal názov Štokholmský ICCO kódex a ktorý bol prijatý 
na konferencii ICCO SUMMIT 2003 v októbri. Štokholmský kódex vyme-
nil doterajšiu rímsku chartu prijatú v roku 1986 ako kódex pre profesij-
né subjekty pôsobiace v oblasti Public Relations. Nutnosť zmeny bola 
vyvolaná faktom, že už v dostatočnej miere plne nereflektovala potreby 
meniaceho sa prostredia Public Relations komunikácie. Public Relations 
agentúry a Public Relations konzultanti pôsobiaci v sfére Public Relations, 
sa podľa nového kódexu zaväzujú dodržiavať jednotlivé body kódexu, pri 
súčasnom dodržiavaní všetkých etických a profesijných štandardov. Zain-
teresované subjekty sú zaviazané pri všetkej zodpovednosti voči svojim 
klientom, spolupracovníkom, ponúkať objektívne a profesionálne pora-
denstvo a služby, zároveň musí byť zaistená pravdivosť a dôvernosť infor-
mácií voči široko definovanej spoločnosti.

ŠTOKHOLMSKÝ ICCO KÓDEX

PR agentúry sú špecializované spoločnosti, ktoré pre svojich klientov 
navrhujú, vytvárajú a realizujú PR kampane, ktoré pomáhajú klientom 
ovplyvňovať názory, postoje a správanie cieľových skupín. Vykonávajú to 
s plnou zodpovednosťou voči svojim klientom, spolupracovníkom, tak aj 
zastupovanej profesii a celej spoločnosti v ktorej pôsobia. Štokholmský 
kódex obsahuje nasledujúce tézy (ktoré uvádzame v doslovnom znení)71:

•	 Poradenstvo a reprezentovanie záujmov

PR agentúra poskytuje služby ako nezávislý poradca a nesmie konať v kon-
flikte záujmov. Klientovi poskytuje objektívnu radu, ako stanoviť a realizo-
vať optimálnu komunikačnú stratégiu a správanie sa v spoločnosti.

71 Štokholmský ICCO kódex. [online]. [2018-09-20]. Dostupné na < http://asocia-
ciapr.sk/sk/icco_kodex/>
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•	 Spoločnosť

Sloboda slova, sloboda médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie 
pre vykonávanie PR profesie. PR agentúry pracujú v rámci tejto otvorenej 
spoločnosti, rešpektujú jej pravidlá pri všetkých činnostiach, aj pri práci 
pre klientov.

•	 Dôvernosť informácií

Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou. 
Informácie, ktoré agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, ne-
smú preniknúť k tretej strane bez súhlasu klienta.

•	 Integrita informácií

PR agentúry nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny ako vo veci faktic-
kých informácií, tak ani vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť 
maximum pre správnosť a presnosť informácie, s ktorou pracujú.

•	 Dodržanie prísľubov

PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele a očakávania 
– čo má byť výsledkom ich práce. Mali by definovať presné ciele komuni-
kačných aktivít a pracovať na ich naplnení. PR agentúry sa nesmú zaviazať 
k takým garanciám, ktoré by mohli narušiť integritu a etickosť ich samot-
ných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú.

•	 Konflikt záujmov

PR agentúry môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. 
Pri prijímaní novej zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta 
na rozhodnutie v rámci zmluvy resp. dohody medzi klientom a agentúrou.

•	 Rozhodnutie o prijatí zákazky

PR agentúra môže prijať alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho 
rozhodnutia manažmentu alebo firemnej politiky.

•	 Riadenie a štandardy prace

PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť etickými zásada-
mi a štandardami riadenia (best business practices).
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ETICKÝ KÓDEX NOVINÁROV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU 
NOVINÁROV

Slovenský syndikát novinárov postuloval nasledovné povinnosti a práva 
novinárov:

–  úlohou novinára je zdelovať spoľahlivé a nestanné informácie 
a rôznorodé názory, a zároveň vytvorenie možnosti podieľať sa 
na verejnej debate,

– slobodu slova a vyjadrenia musí sprevádzať zodpovednosť za 
publikácie v tlači, rozhlase, televízii alebo internete,

–  dobro čitateľov, poslucháčov a divákov a zároveň verejné 
dobro by mali mať prednosť pred záujmami autora, redaktora, 
vydavateľa alebo vysielateľa.

Slovenský syndikát novinárov schválil 5. novembra 2010 nový Etický kó-
dex, ktorý nahradil predchádzajúcu verziu z roku 1990 (Schválená Sne-
mom Slovenského syndikátu novinárov), ktorá vychádzala z článkov 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv a z textov Medzinárodného paktu 
o občianskych právach. 
Na tomto mieste uvádzame jeho plné znenie72:

Preambula
Slovenský syndikát novinárov vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etické-
ho kódexu z roku 1990, rešpektujúc zmeny v domácom aj zahraničnom 
mediálnom prostredí, nadväzujúc na etické kódexy svetové, európske, 
aj domáce, vnímajúc ohrozenie mravných štandardov novinárskej tvor-
by, rešpektujúc význam Etického kódexu pre novinársku prácu aj slovenské 
mediálne prostredie, prijíma tieto záväzné etické štandardy. 

I. Zámer
1. Zámerom Etického kódexu je:
a)  stanoviť záväzné pravidlá správania pre členov Slovenského syndikátu 

novinárov (ďalej len „SSN“) a iných profesijných organizácií, vydavateľ-
stiev, vysielateľov, tlačových agentúr, poskytovateľov informačnej služ-
by, internetových portálov, redakcií, či jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú 
k nemu pristúpiť,

72 Etický kódex novinára [online]. [2018-09-20]. Dostupné na <http://www.ssn.sk/
eticky-kodex-novinara/>
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b)  slúžiť ako návod pre ostatných profesionálnych aj ama térs-
kych redaktorov, komentátorov, editorov, kameramanov, fotografov, 
grafikov, blogerov, či iných autorov, ktorí sa podieľajú na vytváraní 
mediálnych obsahov v televízii, rozhlase, tlači, alebo na internete,

c) informovať verejnosť o zásadách novinárskej práce.
2.  Organizácie a redakcie, ktoré k Etickému kódexu pristúpia, môžu prijať, 

alebo si ponechať v platnosti vlastné etické kódexy.

II. Základné hodnoty
1.  Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, 

spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto 
hodnôt v spoločnosti.

2.  Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, 
sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, 
zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. Novinár a verejnosť
1.  Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. 

Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávis-
lých zdrojov.

2.  Novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tie-
to informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne 
známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade 
použitia utajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použiť 
v súlade s ustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov, 
ktoré sú uvedené nižšie.

3.  Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.
4.  Za pravdivosť a správnosť textových, zvukových, zvukovoobrazových 

a obrazových agentúrnych informácií zodpovedajú agentúry a noviná-
ri nemajú povinnosť ich overovať. V prípade pochybnosti o správnos-
ti údajov z agentúrneho servisu je novinár povinný informáciu overiť 
u ďalšieho nezávislého zdroja.

5.  Novinár nikdy nemanipuluje s textovými, obrazovými, zvukovoobra-
zovými či zvukovými záznamami ani fotografiami. Prípustné sú len tie 
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technické úpravy, ktorých cieľom je zlepšiť ich kvalitu, či zrozumiteľ-
nosť. Koláže, montáže, rekonštrukcie či ilustračné záznamy musia byť 
jasne označené.

6.  Titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajúce, ani nepravdi-
vé. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy 
propagujú.

7.  Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodaj-
stva a faktov. Ani v komentári novinár neuvádza názory, ktoré protirečia 
faktom.

8.  Inzercia a platené oznamy musia byť jasne označené. Novinár ne-
smie svojím menom podpísať alebo pod svojím menom zverejniť plate-
nú inzerciu alebo oznam, ktoré by mohli vyvolávať dojem, že ide o ne-
závislé autorské dielo novinára.

9.  Novinár nesmie vydávať svoje staršie dielo za nové.
10.  Novinár pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou neprijíma dary 

alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a objekti-
vitu, alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie jeho práce. 
Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné 
predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách a iných poduja-
tiach určených verejnosti a zástupcom médií.

11.  Ak náklady na cestu novinára, iné výhody alebo ich časť hradil nie-
kto iný než novinár alebo jeho redakcia, primeranou formou na to 
upozorní čitateľa, poslucháča, alebo diváka. Prijať tieto výhody môže 
novinár iba v tom prípade, že by inak nemal možnosť informovať o vý-
znamnej udalosti.

12.  Novinár má právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záuj-
mov, najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny, blízkych, 
obchodných alebo podnikateľských záujmov, informuje o tom redak-
ciu. Ak redakcia rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má novinár na 
úlohe ďalej pracovať, primeranou formou o tom informuje verejnosť.

13.  Ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o ak-
tivitách svojho majiteľa, primeranou formou o tom informuje verej-
nosť. Novinár nesmie využiť vo svoj prospech informácie, ktoré získal 
pri výkone práce, pokiaľ neboli zverejnené.
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14.  Novinár nevyužíva výsady vyplývajúce z jeho povolania pre svoj sú-
kromný prospech, nepreukazuje sa novinárskym preukazom alebo 
uvedením príslušnosti k médiu v situáciách, ktoré nesúvisia s pria-
mym výkonom jeho povolania.

15.  Novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť moh-
la viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo 
objektivitu.

16.  Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť 
všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z do-
tknutých strán alebo redakcie.

IV. Novinár a objekt jeho záujmu
1.  Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutoč-

nosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života 
dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si 
vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť 
a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje 
protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.

2.  Novinár rešpektuje prezumpciu neviny. Celé mená ľudí podozrivých 
z trestnej činnosti zverejňuje len v prípade, že zverejnenie ich mena 
predstavuje dôležitý verejný záujem.

3.  Novinár nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, 
svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, soci-
álnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí 
k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte da-
ného príspevku relevantná.

V. Novinár a zdroj informácií
1.  Novinár získava textové, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové zázna-

my a podklady pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár 
a neskrýva svoje celé meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu. Na 
nahrávanie telefonického rozhovoru vopred upozorní.

2.  Novinár dodržiava prísľuby ochrany dôverného zdroja, kým ho tejto po-
vinnosti nezbaví informátor.
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3.  Na verejných vystúpeniach a zhromaždeniach je novinár oprávnený 
robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj obrazové záznamy bez vý-
slovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak nedochádza k porušeniu au-
torských práv alebo práv súvisiacich. Novinár môže rovnako postupo-
vať aj pri vyhotovovaní záznamov a zbieraní informácií na verejných 
priestranstvách.

4.  Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k oso-
bám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedo-
mujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej život-
nej situácii, najmä k obetiam či svedkom zločinov a tragédií.

5.  Maloletých a deti využíva ako zdroj informácie len vo výnimočných prí-
padoch a s osobitným ohľadom.

6.  Novinár má povinnosť chrániť súkromie a záujmy osôb uvedených 
v predchádzajúcom odseku a nezneužívať ich dôveru. Túto povinnosť 
môže porušiť iba v prípade, že sa nedá inak naplniť dôležitý verejný 
záujem.

7.  Novinár nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, ne-
zverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s týmto kó-
dexom zo strany respondenta, ktorý predtým so zverejnením súhlasil. 
V odôvodnených prípadoch môže ešte pred začiatkom rozhovoru ak-
ceptovať dohodu o jeho následnej autorizácii. Ak respondent požaduje 
autorizáciu, novinár je povinný ho informovať, že v rámci nej je mož-
né len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu 
odpovedí alebo vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore 
odzneli.

8.  Autorizácia záznamu či textu sa obmedzí výlučne na vyjadrenia, ktoré 
poskytol samotný respondent. Novinár nepristúpi na dohodu, ktorá by 
respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kon-
texte celého programu alebo článku.

9.  Za okolnosti, ktoré sú uvedené nižšie, môže novinár vo svojej práci po-
užiť aj mimoriadne prostriedky. Nimi sa rozumejú:

a)  použitie utajených spôsobov zhromažďovania informácií, vrátane skry-
tej kamery či mikrofónu,

b)  použitie utajených a dôverných zdrojov,
c) zverejnenie neoverených informácií,
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d)  zverejnenie informácií zo súkromia osôb, ktoré nie sú verejne činné 
a ich súkromie je inak chránené.

10.  Mimoriadne prostriedky novinárskej práce je možné použiť iba v prí-
pade, že ich použitie smeruje k naplneniu dôležitého verejného záuj-
mu a že tento záujem nebolo možné uskutočniť iným spôsobom.

11.  Využitie mimoriadnych prostriedkov novinárskej práce musí byť schvá-
lené na najvyššej úrovni redakčného riadenia.

12.  Pod dôležitým verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý pri-
náša významný prospech všetkým alebo mnohým občanom.

Dôležitým verejným záujmom je najmä:
a) zabránenie zneužívaniu verejnej moci,
b) riadne fungovanie politického systému a spoločenských inštitúcií,
c) ochrana života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov,
d) ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt.
13.  Použitie mimoriadnych prostriedkov musí byť pri zverejnení textu ale-

bo odvysielaní programu, pri ktorých príprave bolo použité, vysvetle-
né čitateľom, poslucháčom a divákom.

 
VI. Novinár a redakcia

1.  Novinár v riadiacej pozícii aktívne podporuje dodržiavanie tohto 
kódexu.

2.  Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách chránia slobodu prejavu no-
vinára a v prípade potreby mu v rámci svojich možností zabezpeču-
jú primeranú právnu ochranu.

3.  Novinára nemožno nútiť k takej činnosti a k podieľaniu sa na tvor-
be takých stanovísk, ktoré by zásadne odporovali jeho svedomiu; pre 
uplatnenie tohto práva nesmie byť novinárovi spôsobená ujma na 
iných právach.

4.  Príspevok určený na uverejnenie, ktorého obsah bol redakčne upra-
vený tak, že sa zmenil jeho pôvodný zmysel, možno uverejniť len so 
súhlasom autora.

5.  Takýto súhlas sa vyžaduje aj vtedy, ak sa príspevok má uverejniť pod 
značkou, pseudonymom alebo anonymne. Autorom je v tomto prípade 
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aj osoba, s ktorou robí novinár rozhovor, pokiaľ sú jej odpovede uvede-
né ako priama reč.

6.  Novinár je povinný poskytnúť súčinnosť v súdnych sporoch a správnych 
konaniach vedených proti jeho kolegom, zamestnávateľom či redak-
ciám, ak takéto konania súvisia s jeho prácou.

7.  Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách rešpektujú názorovú rôzno-
rodosť a rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národ-
nosť, etnický pôvod, sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, vierovy-
znanie, politickú, spoločenskú a kultúrnu príslušnosť novinárov.

VII. Novinár a kolegovia
1.  Novinár nesmie vydávať cudzí text, fotografiu či iné dielo alebo 

záznam za vlastné.
2.  Ak chce novinár uverejniť rovnaký alebo podobný príspevok vo viace-

rých médiách, musí na to médiá upozorniť.
3.  Novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protipráv-

ne konanie svojich kolegov.

VIII. Cenzúra
1.  Cenzúrou sa rozumie obmedzenie, potlačenie, alebo nezverejnenie in-

formácie, obrazu, či záznamu, ak k nemu došlo z politických, obchod-
ných či osobných dôvodov.

2.  Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce 
a zakazuje sa.

3.  Vedenie každej redakcie má právo rozhodovať o témach, ktorým 
sa členovia a prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob 
ich spracovania a rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie 
ani editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových 
a obrazových diel sa nepovažuje za cenzúru.

4.  Redigovaním sa rozumie úprava textu, zvukového, zvukovo-obrazové-
ho alebo obrazového záznamu z hľadiska významovej štruktúry, dra-
maturgickej výstavby, vecnej a faktickej presnosti, gramatickej správ-
nosti a zrozumiteľnosti.



220

Szyszka  •  Wojciechowski

5.  Editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spraco-
vania informácií určených pre vydanie alebo vysielanie, rozhodova-
nie o ich uverejnení alebo zaradení do vysielania, dĺžke, žánri, pora-
dí, v akom sú uverejnené alebo odvysielané a kontexte, v ktorom sú 
zverejnené.

IX. Pristúpenie ku kódexu
1.  K tomuto Etickému kódexu môže pristúpiť akákoľvek profesij-

ná organizácia, vydavateľstvo, vysielateľ, tlačová agentúra, poskytova-
teľ informačnej služby, internetový portál, redakcia či jednotlivec, ak 
zašle SSN oznam o svojom pristúpení. Rovnakým spôsobom môže 
svoje pristúpenie zrušiť.

2.  Zoznam organizácií a osôb, ktoré k Etickému kódexu pristúpili, zverej-
ňuje SSN na svojej webovej stránke, kde je zverejnené aj aktuálne znenie 
Etického kódexu.

X. Prechodné a záverečné ustanovenia
1.  Tento Etický kódex schválil 9. snem SSN 5. novembra 2010 a účinnosť 

nadobúda 1. januára 2011.
2.  Tento Etický kódex nahrádza Etický kódex Slovenského syndikátu novi-

nárov z 19. 10. 1990.
3.  Tento etický kódex bol schválený pod názvom Etický kódex SSN dňa 26. 

januára 2011 po tom, čo sa k nemu pripojili ďalšie novinárske a profe-
sijné organizácie i redakcie, schválilo Predstavenstvo zmenu jeho názvu 
na Etický kódex novinára.
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