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Vieme si vybrať mobilný telefón, vyberáme si televízny program, môžeme 
si vybrať priateľov na sociálnych sieťach a mali by sme si vyberať aj tých, 
čo budú najlepšie spravovať naše mesto či obec. Komunálne voľby sú  
o výbere spomedzi kandidátov, avšak netreba zabúdať na to, že po voľbách 
svoje rozhodnutie nemôžme reklamovať. Máme však veľký priestor na 
spoluprácu s tými, ktorí sa voľbami stali naši volení predstavitelia. 

Táto brožúra je venovaná nielen každému, kto má právo voliť, ale aj 
tým, ktorí vedia, že po voľbách existujú ďalšie možnosti, ako sa aktívne 
zapájať do správy miestnych záležitostí. Miestna územná samospráva 
nie je výlučne o práve voliť, ale o príležitostiach spolurozhodovať. Sú na 
dosah, stačí ich využiť. 

Pre každého z nás je mesto alebo obec miestom, v ktorom žijeme. Preto 
aj po novembrových komunálnych voľbách platí: Tvoje miesto – tvoja 
voľba. Len si vybrať zodpovednosť a angažovanosť, teda dve podmienky 
na spoločný úspech. Preto by sme nemali zabúdať na to, že sme na ťahu. 

TVOJE MIESTO – TVOJA VOLBA
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Právo  

podieľať sa
  

na samospráve 

obce

Obec ako základná 
jednotka,  
alebo na jednotku?

Mestá a obce sú z hľadiska svoj-
ho postavenia a pôsobenia a tiež  
s prihliadnutím na svoju kompe-
tenčnú výbavu a participačnú le-
gislatívu miništátmi, ktoré spravujú 
svoje územia. Dokonca ich môže-
me vnímať ako politické, občianske, 
ekonomické a hospodárske jednot-
ky. A je už iba na volených predsta-
viteľoch a obyvateľoch, či to budú 
základné územnosprávne jednotky 
spravované na jednotku. 

Obec ako politická jednotka je 
vyjadrením územného priestoru, 
respektíve lokálneho politického 
trhu, na ktorom sa realizujú voľby  
a ostatné činnosti vlastné politic-
kým aktérom, opierajúce sa o prin-
cípy politického marketingu, ako aj 
spôsoby, nástroje a procesy prijí-
mania rozhodnutí, ktoré sú základ-
nými parametrami demokratickej 
formy vlády.

Obce ako občianska jednota zahŕ-
ňa komunity pôsobiace na území 
samosprávy, ktoré tvoria obyva-
telia, ich formálne či neformálne 
zoskupenia, prípadne organizácie 

záujmovej samosprávy. Súčasne je 
platformou na občiansku partici-
páciu a využívanie širokých parti-
cipačných mechanizmov, ktoré pa-
tria obyvateľom. 

Obec ako ekonomická a hospo-
dárska jednotka vyjadruje bázu, 
na ktorej samospráva prijíma roz-
hodnutia s dopadmi na lokálny 
ekonomický trh, zabezpečovanie 
verejnoprospešných činností, zri-
aďovateľské funkcie, nastavovanie 
daňovej politiky a rozhodovanie  
v oblasti regulácie podnikateľského 
prostredia. 

Miestnu územnú samosprávu mož-
no označiť za občiansky priestor, 
kde informácie zohrávajú kľúčo-
vé úlohy. Slúžia na spoluúčasť 
pri rozhodovaní, pomáhajú ve-
rejnej kontrole, dotvárajú politic-
ký priestor a ovplyvňujú dianie  
na politickom (volebnom) trhu. 
Svojimi priamymi väzbami a inter-
akciami vstupujú nielen do politic-
kých aspektov správy územia, ale 
môžu byť užitočné aj pri upevňovaní 
politickej kultúry, lokálpatriotizmu, 
spoločenskej zodpovednosti, čím 
nadobúdajú významné postavenie 
v rámci úloh, ktorých nositeľom  
je verejná politika. 

Toto právo je v prvom rade príle-
žitosťou, lebo nikomu nemožno 
nanútiť, aby bol aktívny. Avšak 
vlastnou angažovanosťou, pro-
stredníctvom občianskej partici-
pácie nenechávame osud za spo-
ločné potreby na niekoho iného. 

Preto je dôležité vedieť, že podieľať 
sa na samospráve obce má každý, 
kto: má na území obce nehnuteľný 
majetok alebo v obci platí miestnu 
daň alebo miestny poplatok, je v 
obci prihlásený na prechodný po-
byt, má čestné občianstvo. 

Právo spolurozhodovať, kontrolovať 
rozhodnutia volených orgánov, de-
finovať a obhajovať verejné záujmy 
teda neprislúcha iba obyvateľom  
s trvalým pobytom, ktorí sú základ-
nou podmienkou na prerozdeľova-
nie výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb. Práva participovať na miest-
nom živote patria omnoho širšej 
skupine, ktorá si však musí uvedo-
movať aj svoje povinnosti vyplývaj-
úce z každého rozhodnutia.
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Obec
Samosprávu obce vykonávajú oby-
vatelia obce: orgánmi obce, hlasova-
ním obyvateľov obce (miestne refe-
rendum), zhromaždením obyvateľov 
obce. Ide o priestor na legislatívne, 
morálne aj participačné prvky, v ktorom 
pôsobia písané aj nepísané pravi-
dlá, právne normy rôznej sily, ale aj 
vzťah občanov k prírode, kultúre, tra-
díciám. Vzťah občanov k spoločnosti  
je určitou formou interakcie medzi jednot-
livcom a prírodou. Formovanie názorov  
a postojov, prejavovanie individuali-
ty, pôsobenie v istej skupine a vzťahy  
s inými sociálnymi skupinami ovplyvňu-
je veľké množstvo faktorov.

Samosprávy na Slovensku postupne 
nadobudli nový rozmer. Priestor na 
ich sebarealizáciu vyplýva z prizna-
ného princípu subsidiarity a je priamo  
prepojený s rozšírením kompetencií 
samospráv. Nejde však len o „zoznam“ 
povinností, ale aj množstvo príležitos-
tí. Komunálni politici v praxi tvoria na-
jdôležitejšie dokumenty a deformujú 
podobu konkrétnych, prierezových ve-
rejných politík. Veľa rozhodovacích prá-
vomocí nie sú povinní vykonávať. 

Samosprávy okrem prenesených kom-
petencií disponujú aj originálnymi.

Samosprávy realizujú dva druhy kom-
petencií, ktoré znásobujú ich samotný  
význam a prehlbujú poslanie samospráv-
nosti a subsidiarity. V prípade samo-
správ je potrebné rozlišovať medzi kom-
petenciami originálnymi, ktorých výkon  
je viazaný ústavou a zákonmi. Ich reali-
zácia podlieha rozhodovacej právomoci  
a je regulovaná všeobecne záväznými 
nariadeniami, ktoré prijme konkrétna 

Základná úroveň 
samosprávy je 
reprezentovaná 
obcami a mestami. 
Aktuálny počet obcí  
je 2 751, pričom  
140 z nich má štatút 
mesta. Hlavné mesto 
Slovenskej republiky 
Bratislavu tvorí  
17 mestských častí  
a Košice 22  
mestských častí

samospráva. Ďalším druhom kompe-
tencií, ktorými disponujú obce, mestá  
a samosprávne kraje, sú prenesené.  
Prenesený výkon kompetencií vy-
chádza z tých služieb, ktoré orgán  
samosprávy vykonáva mechanicky. To 
znamená, že naďalej ostávajú v kompe-
tencii štátneho orgánu. Ten ich preniesol  
na samosprávu preto, aby sa daná 
služba realizovala efektívnejšie  
na základe dostupnosti. V tomto prí-
pade je samospráva viazaná nielen 
ústavou a zákonmi, ale napríklad  
aj smernicami či nariadeniami. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení sú volenými orgánmi obce obecné zastupi-
teľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslan-
cov, ktorí boli obyvateľmi obce zvolení v komunálnych voľbách. Počet poslancov je 
odstupňovaný od počtu obyvateľov obce. Je to kolektívny orgán, ktorý disponuje 
jasnými právomocami. 

Starosta, priamo volený obyvateľmi obce, je najvyšší výkonný orgán. Tak ako po-
slanci, je volený na volebné obdobie štyroch rokov. Funkcia starostu je funkciou 
verejnou, no nie je zamestnancom obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majet-
kovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.  
V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta môže pozastaviť vý-
kon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo 
je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v stanovenej lehote. Ak bol vý-
kon uznesenia pozastavený, zastupiteľstvo ho môže potvrdiť trojpätinovou väčšinou 
hlasov všetkých poslancov. Obecné/mestské zastupiteľstvo je povinné sa schádzať  
minimálne raz za tri mesiace. 

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, 
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických 
osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený za-
mestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom 
poverení.

Financovanie obcí sa realizuje predovšetkým z vlastných príjmov obce, zo štát-
nych dotácií a ďalších zdrojov. Vlastné príjmy obce predstavujú príjmy z ma-
jetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania. Ďalej sú to výnosy  
z miestnych daní a z miestnych poplatkov. Podiely na daniach v správe štá-
tu predstavujú ďalší zdroj príjmov. Obce môžu získavať financie aj z pokút  
uložených za priestupky a iných príjmov. Samospráva schvaľuje na obdobie jed-
ného kalendárneho roka rozpočet obce. Rovnako ako v prípade samosprávnych  
krajov aj v prostredí obcí kontrolnú činnosť vykonáva hlavný kontrolór. Ten 
je volený na šesť- ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór môže vykonávať 
túto funkciu pre viaceré obce. Takýto kontrolór je zaujímavý hlavne pre menšie  
obce s malým rozpočtom. 

Štát presúva na obec niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie takým-
to presunom racionálnejšie a efektívnejšie. Samosprávy získali napríklad základ-
né školy a ich zariadenia, nemocnice, regionálny rozvoj, niektoré sociálne služby  
a časť dopravy v podobe ciest. V prípade obcí sú existenčne dôležité tieto  
zákony: zákon o obecnom zriadení, zákon č o majetku obcí, ale aj zákon o voľ-
bách do orgánov samospráv či zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Cha-
rakter a filozofia týchto zákonov je identická s tou, akú majú zákony, ktoré sa  
venujú daným problematikám na úrovni vyšších územných celkov. Hlavný rozdiel je  
v ich pôsobnosti. Tá sa v tomto prípade týka výlučne samosprávy obce. Obce môžu 
podľa potreby zriaďovať združenia obcí, či kooperovať na báze medziobecnej  
spolupráce s inými smaosprávami.



POROVNÁVAME 
TELEFÓNY,
SKÚSME AJ 

SAMOSPRÁVY
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 Občianska participácia

  Spolupodieľaniu sa na verejnej po-
litike pripisujeme široký spoločen-
ský aj politický rozmer. Tento pojem 
predovšetkým označuje podieľanie 
sa ľudí na určitých aktivitách. Ústa-
va Slovenskej republiky pojednáva aj  
o práve občanov podieľať sa na sprá-
ve vecí verejných, priamo alebo slo-
bodnou voľbou svojich zástupcov. 
Základný zákon štátu zároveň prizná-
va občianske a politické práva, ktoré 
umožňujú petičné, zhromažďovacie  
a združovacie právo. Zaručuje všet-
kým právo na informácie a napokon  
v zmysle základného zákona štátna 
moc pochádza od občanov, ktorí ju 
vykonávajú prostredníctvom svojich 
volených zástupcov alebo priamo. 
Participačné mechanizmy prisudzujú 
občanom aktívne členstvo v spoloč-
nosti a občiansku sebarealizáciu. 

  Legislatíva pojednávajúca o občian-
skej participácii garantuje možnosti, 
vytvára šance a ponúka príležitosti, 
ktoré sú predmetom tzv. nepolitickej 
politiky. Teda angažovanosti obyva-
teľov na správe miestnych záležitostí. 
Participačná legislatíva tvorí občian-
sky rozmer verejnej politiky. 

  Občiansku participáciu musíme vní-
mať ako príležitosť na aktívne spo-
lupodieľanie sa ľudí na správe vecí 
verejných. Nie je povinnosťou, ale prí-
ležitosťou. Nedá sa aplikovať len do 
podoby pripomienkovania všeobec-
ne záväzných nariadení a územného 
plánu. Verejnosti dáva právo vyjadriť 
sa napríklad k rozširovaniu priemy-
selných zón na nové územia, garan-
tuje účasť na verejnom prerokovaní 
stavebných aktivít, umožňuje verejnú 
kontrolu prijatých rozhodnutí. Le-
gislatíva podporujúca občiansku par-
ticipáciu má v podstate formu kon-
štruktívneho verejného nátlaku, ktorý 
eliminuje presadzovanie súkromných 
záujmov. 
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VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré pritom  
nesmú odporovať Ústave Slovenskej republiky, ústavným zákonom, ostatným  
zákonom a tiež platným medzinárodným zmluvám. „Vo veciach, v ktorých obec plní  
úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia 
zákonom a v jeho medziach. (“1) Všeobecne záväzné nariadenie je v podstate 
lokálny zákon, ktorým samospráva na svojom území reguluje príslušnú oblasť.

1 ) Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 6, ods. 2. 

Zhromaždenie 

obyvateľov  

obce

V rámci legislatívneho rámca ukotveného v zákone o obecnom 
zriadení sa obecná správa uskutočňuje zhromaždením obyvateľov 
obce, miestnym referendom alebo orgánmi obce. Zákon o obecnom 
zriadení definuje inštitút verejného zhromaždenia. „Na prerokovanie 
obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromažde-
nie obyvateľov obce alebo jej časti,“ uvádza § 11 zákona o obecnom zria-
dení. Táto šanca na aktívne ovplyvňovanie správy vecí verejných je na prvý 
pohľad veľmi atraktívnou. Filozofia sa v tomto prípade vylučuje s praktickou 
stránkou uplatňovania tohto paragrafu. Príslušný zákon nepojednáva o tom, kto, 
ako a kedy môže zvolať verejné zhromaždenie. Tiež nie je jasné, akú podobu musí 
mať rozhodnutie obyvateľov obce a ako je ich názor záväzný pre orgány obce.  
V poradí ďalším spôsobom je miestne referendum

Obecné referendum
Týka sa najdôležitejších otázok rozvoja obce. V zmysle § 11 zákona o obecnom 
zriadení „obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne refe-
rendum), ak ide o: 
 a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, 
 b) odvolanie starostu, 
 c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 
 d) zmenu označenia obce, alebo 
 e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

Reálnym problémom referenda je však jeho právoplatnosť, keďže jej podmienkou 
je účasť nadpolovičnej väčšiny voličov. Dôležité je preto nadchnúť a mobilizovať 
voličov k tomuto nástroju priamej demokracie.



1312

 Voľby a abecedná demokracia

  Dobré meno kandidáta je prvým z predpokladov úspechu vo voľbách, lebo sa 
zakladá na dôveryhodnosti, serióznosti a ďalších pozitívnych prvkoch, ktoré s ním 
spájame. Keďže kandidáti sú na volebných hárkoch zoradený podľa abecedného 
poradia, dôležité je aj „správne“ meno kandidáta, lebo takto máme na očiach 
prvých z volebného hárku. 

  Doterajšie výsledky komunálnych volieb a výberu poslancov ukazujú, že poväčši-
ne hlasujeme mechanicky. V tomto prípade nie je ani tak dôležitá volebná účasť, 
ani veľkosť volebného obvodu či počet kandidátov. Najväčšie šance na zvolenie 
majú kandidáti z prvej polovice abecedy. 

  Dokonca v minulosti mohol mať volebný hárok dve strany, avšak sťažnos-
ti niektorých kandidátov na diskrimináciu, že voliči si jednoducho neotočili  
lístok na druhú stranu, boli postačujúce na to, aby sme za volebnou plentou volili 
z hárku, kde sú na jednej strane zoradení všetci kandidáti. Zvýhodňovanie kan-
didátov so „správnym“ menom však pokračuje. Stačí si pozrieť terajšiu zostavu 
mestských poslancov. 

  Evidentne aj meno kandidáta, hlavne keď sa začína na písmená A – K, ovplyvňuje 
rozhodovanie pri krúžkovaní na hlasovacom lístku. Tak ako sme sa naučili vybe-
rať tovar v regáloch, kde sme si už zvykli nepozerať len na ponuku, ktorú máme  
vo výške očí, bude fajn, keď začneme voliť kandidátov podľa ďalších kritérií. 

Infozákon  
krok k informáciám

Prístup k informáciám je v demokracii jedným z predpokladov dobrej správy.  
Informácie môžeme získavať z viacerých zdrojov. Možno ich potrebujeme kvôli osob-
ným potrebám, prípadne kvôli podnikateľským interesom. Alebo len tak – zo zve-
davosti. Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.  
(tzv. infozákona) predstavuje pre zvedavcov, občianskych aktivistov aj podnikania 
chtivých rovnaký informačný zdroj. 

Povinné osoby musia v zmysle infozákona sprístupňovať informácie. Táto povin-
nosť sa týka štátnych orgánov, samospráv, ako aj právnických a fyzických osôb, 
ktoré disponujú právomocou rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických  
a právnických osôb. Mnohé informácie sa nedozvieme z novín, rozhlasu, internetu 
či sledovaním televízneho spravodajstva. Niekedy potrebujeme čosi viac. Preto mô-
žeme jasne a presne sformulovať žiadosť a v pozícii žiadateľov ju adresovať povin-
nej osobe. V takomto prípade už nie sme len pasívni príjemcovia informácií, ale ich 
aktívni vyhľadávači. Každá informácia, ktorá nie je tajná, je verejná, a preto musí byť 
sprístupnená. V tomto duchu bol zákon prijímaný a je uplatňovaný. Jeho poslaním 
je zvyšovať mieru vonkajšej kontroly politikov a úradov a podporovať spoluúčasť na 
správe vecí verejných. Rovnako na štátnej úrovni i v samosprávach. 

Reprezentanti verejnej správy musia poskytnúť každú informáciu, ktorá nie je taj-
ná. Získanie informácie, ktoré sa opiera o infozákon, si vyžaduje viac úsilia, ako je 
sledovanie správ v médiách. Všade tam, v masovokomunikačných prostriedkoch, 
kde sú medializované informácie. V takomto prípade sme ich pasívnymi príjemca-
mi. Vďaka čítaniu, počúvaniu a sledovaniu sme informačne bohatší, zásluhou čoho 
poznáme nové skutočnosti, hlbšie súvislosti, relevantnejšie informácie. V pozícii ži-
adateľov sa obraciame na povinné osoby a presne formulujeme svoju požiadavku 
na sprístupnenie informácií. Tie nám okrem iného môžu pomôcť pri formulovaní 
vlastných názorov a postojov. 
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Imidž je súhrn predstáv, ktoré formujú 
náš vzťah. Bez ohľadu na to, či je po-
zitívny alebo negatívny, ľahko sa môže 
zmeniť. Aj preto je permanentná komu-
nikácia dôležitá. A to buď na vytvore-
nie, alebo udržanie pozitívneho imidžu. 
Súvisí aj s identitou, ktorú v samospráve 
reprezentuje lokálpatriotizmus i spolo-
čenská zodpovednosť. 

Veľmi podobné je to aj so značkou.  
S atribútmi, ktoré subjektu, organizácii, 
starostovi či primátorovi dávajú kon-
krétne identifikačné znaky. V podstate 
už na prvý pohľad dokážeme niekoho 
„zaradiť“ podľa správania, obliekania, 
vystupovania. Veľmi podobné je to aj so 
samosprávou. Čisté chodníky, upravené 
okolie a budovy si zrejme všimneme 
ako prvé pri návšteve mesta alebo obce. 
Opäť v prvom rade posudzujeme vizu-
álnu stránku a až následne – cez vlastné 
alebo sprostredkované skúsenosti - vi-
eme posúdiť kvalitu služieb, útulnosť 
prostredia. To znamená, že aj jedno-
duchá navigačná mapa môže umocniť 
naše prvé pocity, ktoré nás sprevádzajú 
návštevou a spoznávaním doposiaľ ne-
známeho prostredia. Inými slovami, ná-

vštevník, ktorý síce v našej samospráve 
nevolí, mal by mať pre nás tiež hodnotu. 
Minimálne preto, lebo jeho referencie 
môžu ovplyvniť návštevnosť iných ľudí, 
alebo preto, aby dokázal porovnať služ-
by, prípadne štýl života s tým, čo pozná, 
s tým, čomu je vystavený vo svojom do-
mácom prostredí. Imidž aj značka môžu 
byť na prvý pohľad pocitovou kategó-
riou, no každý kontakt s nimi človeka 
utvrdzuje a presviedča. 

Verejná mienka je vyjadrením názorov na niečo. Na problém, na riešenie. Na čokoľ-
vek, na čo človek, a teda verejnosť dokáže vyjadriť svoj názor. 

Výskumy verejnej mienky sú zamerané na meranie postojov verejnosti k témam, 
ktoré rezonujú v spoločnosti, v mestách a obciach k problémom a riešeniam,  
k postojom, ktoré v demokracii musia aktéri verejnej politiky vnímať veľmi citlivo  
a s pokorou. 

Nastoľovanie agendy priamo súvisí s verejnou mienkou. Teda postojmi obyvateľov, 
ktoré sú najčastejšie reprezentované prieskumami alebo inou formou vyjadrenia 
postojov, návrhov, prípadne požiadaviek. 

Kým pojem mienka vyjadruje názor či postoj, prvá časť tohto slovného spojenia,  
a teda verejnosť, má omnoho širší terminologický záber. Treba ho pochopiť a vní-
mať, nakoľko síce stále vyjadruje skupinu ľudí, no jej správanie je odlišné od situácií, 
ktorým je vystavená. 

Vzťahy s verejnosťou – otvorená spolupráca Verejná mienka

Vzťahy s verejnosťou môžu byť na prvý pohľad vnímané ako spôsob budovania imi-
džu politickej reprezentácie miest a obcí. Majú však omnoho silnejší význam a to za 
predpokladu, že súvisia s celkovým imidžom samosprávy, s budovaním jej značky 
a vzťahov s ďalšími aktérmi. Kapitola sa venuje oblastiam ako imidž, značka, ale 
aj povesť, dôvera, identita a verejná mienka. Bez týchto parametrov nie je možné 
správne pochopiť a efektívne viesť proaktívnu komunikáciu. 

Pojem „verejná mienka“ sa spája s vyjadrením názoru verejnosti. V demokracii je 
nesmierne dôležité poznať postoje obyvateľov, na ktoré treba prihliadať pri roz-
hodnutiach. Pravdou ale je, že stále viac sa verejná mienka interpretuje ako názor 
väčšiny a neraz vznikajú situácie, keď je verejná mienka v skutočnosti vyjadrením 
postoja skupiny obyvateľov sledujúcich skupinový, prípadne individuálny interes,  
a nie záujem väčšiny. 
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Public 

relations

Public relations (PR) vo všeobec-
nosti označuje vzťahy s verejnos-
ťou. Nakoľko tieto vzťahy s verej-
nosťou majú zmysel vtedy, ak sú 
vopred premyslené postupy komu-
nikácie, môžeme PR považovať za 
intelektuálny proces, premyslený 
postup, prostredníctvom ktorého 
sa zabezpečuje komunikácia me-
dzi subjektom a cieľovou skupinou. 

Ak si tento názov rozmeníme na 
drobné, obe jeho písmená v skratke 
„PR“ môžu označovať fakt, že: 
„každý chce byť Pekný a robí to  
s Rozumom“.

Premyslene komunikuje, a tak vy-
siela zrozumiteľné signály. Nakoľko 
prijímateľmi týchto signálov je ve-
rejnosť, ľudia, spoločenské skupiny, 
prípadne potenciálni zákazníci či 
voliči, vo všeobecnosti sú to signá-
ly zo strany organizácií alebo iných 
aktérov, ktoré sú vysielané k spoloč-
nosti. 

Niet pochýb o tom, že žijeme  
v postmodernej spoločnosti, pre 
ktorú je vlastný konzum. Každá eta-
pa transformácie spoločnosti, počn-
úc tradičnou, pokračujúc modernou 

a napokon dnes postmodernou je 
výsledkom neustálej transformácie, 
zmien, inovácií, ale aj jednoduchých 
ľudských očakávaní, ktoré sa menia 
pod tlakom nášho dynamického 
života a okolností. Konzumnú spo-
ločnosť by sme nemuseli obsahovo 
vymedziť parametrami, ako aktívne 
trávenie voľného času, ktoré sa stá-
va súčasťou každodenného života. 
Určite ďalšou črtou konzumnej spo-
ločnosti je aj narastajúci trend zá-
ujmu ľudí o stretávanie a diskusie 
o nákupoch, produktoch, cenách 
či komerčných akciách. Konzumná 
spoločnosť je o každom z nás, kto 
konzumuje aj informácie, hoci treba 
priznať, že s rastúcim trendom tzv. 
priemyslu nenávisti a nekvalitné-
ho bulváru nie každý dokáže ľahko 
skonzumovať informačné penzum, 
ktoré nás obklopuje najmä v súvis-
losti s neustálym rozvojom infor-
mačno-komunikačných technológií 
ako reprezentanta moderných elek-
tronických médií a sociálnych sietí. 

V budovaní a udržiavaní vzťahov  
s verejnosťou netreba hľadať niečo 
negatívne, na základe čoho by bolo 
namieste PR odsúdiť alebo ignoro-
vať. Práve naopak. Nanajvýš dôle-
žité je vnímať, pochopiť a doceniť 
jeho pozitívne rozmery. 
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Kampaň má podobu premyslených postupov, ktorých ambíciou je upútať pozorno-
sť, zaujať, presvedčiť alebo utvrdiť. V samospráve sme každé štyri roky svedkami 
volebných kampaní, niekedy sa obsahovo meniacimi na agresívne a nevyberané 
útoky, za ktorými na konci môže zostať nízky záujem obyvateľov o voľby a ná-
stup obdobia, v ktorom sa rozhádaní susedia budú v priebehu volebného obdobia 
obchádzať. Kampane, ak majú mať skutočný zmysel, musia disponovať skutočnou 
kvalitatívnou výbavou. 

 Štýl vedenia kampaní sa líši v závislosti od viacerých faktorov. Je determinovaný 
rôznymi vstupmi, ktoré odrážajú okolnosti, štartovaciu pozíciu kandidáta, lokálnu 
politickú klímu, ale aj načasovanie a špecifiká politického trhu. Kampane však ne-
musíme vnímať len vo vzťahu k voľbám, ale ku každej významnej aktivite, ktorá má 
svoje miesto na konkrétnom území. 

 Kampane ako riadené procesy komunikácie môžeme označovať za spôsob pre-
zentácie posolstiev, riešení a ponuky, s ktorou k nám prichádza druhá strana. Takáto 
komunikácia, ktorej zadávateľom je politik, kandidát alebo samospráva, zahŕňa tri 
typy vymedzeného politického teritória: médiá, politické inštitúcie a občanov.

Problémom pri vedení kampaní môže byť to, že svojím štýlom sa môžu zmeniť 
na antikampaň, prípadne môže byť predmetom negativisticky ladenej kampa-
ne ako opozitného riešenia. Negatívne kampane sú bežnou súčasťou komuni-
kácie. Majú však jasný rámec, v ktorom nemá mať miesto urážanie ani dehone-
stácia protichodných názorov či ponúkaných riešení. Aj ich cieľom by mala byť  
motivácia verejnosti k rozhodnutiu. Nie však k rezignácii. Čo je pomerne  
veľký rozdiel napríklad v tom, že urážlivá predvolebná kampaň automatic-
ky neznamená, že si voliči vyberú iného kandidáta, ale môže spôsobiť to,  
že napokon vôbec nepôjdu voliť. 

KAMPAN – PROSTRIEDOK 
ALEBO CIEL?

Antikampaň alebo negatívna reklama môže so sebou priniesť také účinky, ktoré  
v konečnom dôsledku zapríčinia nedosiahnutie prvotných zámerov. Napríklad 
môže spôsobiť nezáujem voličov o voľby, zníženie dôvery voči samotnému systé-
mu, alebo sa jej samotné zadanie môže obrátiť voči samotnému autorovi antikam-
pane. Napriek tomu, keď je jej cieľom premyslená komunikácia podporujúca kritické 
myslenie, dokáže mobilizovať obyvateľov k záujmu a spolurozhodovaniu. 

Tento štýl platenej reklamy sa tiež postupne presúva z printov a letákov do vir-
tuálneho prostredia. Nové, dá sa povedať netradičné metódy, majú za cieľ upútať 
pozornosť, šokovať, alebo zaujať, a to svojským spracovaním témy. 

V kampaniach sa tak udomácňuje virálny marketing, ktorý pôsobí vo virtuálnom 
prostredí, kde pomocou internetu posúvame svojmu okoliu myšlienky, s ktorými sa 
stotožňujeme. Nosičom pôvodnej myšlienky je tak každý, kto ju šíri ďalej. 

Ďalším spôsobom netradičného upútania pozornosti je guerilla marketing. S pred-
chádzajúcou formou má veľa spoločného, nakoľko jeho šíreniu napomáha virtuálne 
prostredie. Aj v tomto prípade ide o využívanie klasických informačných kanálov, 
avšak netypickým spôsobom, ktorého cieľom je šokovať a pôsobiť výlučne na emó-
cie. 

Uvedené marketingové spôsoby sú postavené na originalite za čo najnižšie náklady. 
Zrejme preto získavajú obľubu v kampaniach, hoci aj v ich prípade platí, že negatív-
na kampaň sa môže nakoniec obrátiť proti svojim zadávateľom.
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