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ABSTRACT: 
When not considering the campaign of Barack Obama, the best example of using social media in parliamentary 
election campaign was the campaign presented by the SaS (Freedom and Solidarity) political party. It has signifi -
cantly accelerated the setting of social media as tools of the political marketing in the environment of the Slovak 
political scene. Since the parliamentary elections in June 2010 a sharp increase of the politicians´ interests in 
social media, especially in Facebook and YouTube, can be seen. This study explores the potential of social media 
and identifi es key factors of a successful communication. The core of the study is a detailed analysis of the activi-
ties of candidates for mayors in municipal elections in 2010. It points out that the main problems of using social 
media are the ignorance of the social media specifi cs and application of traditional practices and attitudes that do 
not work in social media.
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Úvod
 Sociálne média v priebehu nieko!k"ch rokov v"razne zmenili tvár webu. Aj na malom slovenskom inter-
netovom trhu, kde sa novinky objavujú zvy#ajne s nieko!komesa#n"m #i dokonca s nieko!koro#n"m oneskorením, 
sú slu$by ako Facebook #i YouTube úplne etablované a dostali sa do povedomia %ir%ej verejnosti. Vek, pohlavie #i 
spolo#ensk" status nehrajú rolu – sociálne média oslovujú v%etk"ch (dokonca aj seniorov1). Extrémna popularita2  
urobila zo sociálnych médií mimoriadne atraktívny priestor pre marketingové aktivity. No nielen ona. Dôle$it"m 
faktorom je aj perfektná zacielite!nos&. Ke'$e u$ívatelia – sami a úplne dobrovo!ne – podrobne vyp()ajú svoje 
profi ly, je mo$né akúko!vek reklamnú aktivitu zacieli& prakticky pod!a #ohoko!vek – veku, krajiny, alebo záujmov. 

1 SCHROEDER, S. 2011. Facebook Users Are Getting Older. Much Older.  [online]. [cit. 2011-02-140]. Dostupné na internete: 
<http://mashable.com/2009/07/07/facebook-users-older/>
2 Facebook reaches 600 million users! [online]. [cit. 2011-02-14]. Dostupné na internete: <http://www.socialbakers.com/
blog/100-facebook-reaches-another-milestone-600-million-users/>
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Tretím k!ú#ov"m faktorom marketingového potenciálu sociálnych médií je mo$nos& bezprostredného kontaktu 
s #lovekom. Komunikácia v sociálnych médiách je bezprostredná, nezáväzná, a v prípade marketingov"ch aktivít 
o to ú#innej%ia, $e jej ch"ba ofi ciálny a neosobn" tón klasick"ch PR v"stupov (tla#ov"ch správ, vyhlásení a pod.)

 Vzh!adom na uvedené skuto#nosti sa nemo$no #udova&, $e sociálne médiá si na%li svoje miesto aj v poli-
tickom marketingu. Uká$kov"m príkladom bola prezidentská kampa) Baracka Obamu. Vo ve!kej miere prispeli 
k tomu, $e neznámy kandidát dokázal porazi& nielen ove!a známej%iu stranícku kolegy)u Hillary Clintonovú, ale 
aj najvä#%ieho rivala Johna MacCaina. O nieko!ko mesiacov za#ala sociálne médiá (najmä Facebook) vyu$íva& 
aj novovzniknutá slovenská strana Sloboda a Solidarita. E%te koncom roku 2009 za#ala pomocou sociálnych 
médií komunikova& s u$ívate!mi a do za#iatku predvolebnej kampane komunita jej fanú%ikov nieko!konásobne 
prevy%ovala po#ty fanú%ikov tradi#n"ch politick"ch strán. Mô$eme smelo tvrdi&, $e aktivita v sociálnych médiách 
doviedla novovzniknutú stranu do parlamentu a dokonca i do vlády. Z dlhodobého h!adiska spo#íva hlavn" prínos 
kampane SaS v odbúraní bariér medzi slovenskou politickou scénou a sociálnymi médiami. U$ o nieko!ko 
mesiacov vytvorili blí$iace sa komunálne vo!by priestor na to, aby sa sociálne médiá stali integrálnou sú#as&ou 
komunika#n"ch stratégií politikov.

1. Sociálne médiá v politickom marketingu
 V"znam sociálnych médií determinuje vo ve!kej miere prosociálnos& sociálnych médií. Ústredn"m 
prvkom je komunikácia u$ívate!ov o obsahu, ktor" pomáha vytvára& komunitu, ak je publikovan" vo vhodnom 
kontexte. Jantsch o tom hovorí ako o novom modeli marketingového mixu, tzv. 4C (Content Context Connections  
Community).3 Tento model stavia na kvalitnom obsahu a osobnom prístupe, ak" sa v klasickom marketingu 
objavuje v"nimo#ne. Vypl"va z neho nieko!ko oblastí, v ktor"ch sa sociálne médiá mô$u v politickom marketingu 
ve!mi dobre uplatni&:

 - búranie bariér,
 - anga$ovanie komunity,
 - dialóg a konzultovanie,
 - reputa#n" mana$ment.

 Na úrovni komunálnej politiky v"znam sociálnych médií rastie e%te v"raznej%ie ne$ na úrovni „ve!kej“ 
politiky. Je to dané bezprostrednej%ím kontaktom komunálneho politika s ob#anom. Aktivity miestnej samos-
právy sú vidite!nej%ie a ich dopad na ob#anov je vä#%í. Takmer ka$dé rozhodnutie miestnej samosprávy má priamy 
dopad na kvalitu $ivota. V komunálnej politike – a zvlá%& pred vo!bami – ide preto viac o dobré meno kandidátov 
do politick"ch funkcií ne$ o stranícku príslu%nos&. Dobré meno strany mô$e, no nemusí ma& vplyv na zvolite!nos& 
politika, preto$e v kone#nom dôsledku je v hre jeho vlastné meno. Taktie$ prípadnú prehru zná%a v prvom rade 
on sám a a$ v druhom rade strana.

 Neformálny charakter sociálnych médií a ich slu$by vytvárajú priestor na ve!mi ú#innú komunikáciu 
s ob#anom s mo$nos&ou ve!mi dobrého zacielenia. Kampa) v'aka nim prestáva ma& charakter jednorazov"ch 
vstupov v podobe zhliadnutia billboardov, stretnutí na ulici #i na predvolebnom mítingu. Prostredníctvom #lánkov, 
fotografi í, videa #i sociálnych sietí je politik v kontakte s voli#om aj u)ho doma a v práci – kdeko!vek je pripojen" 
na internet. Hlavn"mi determinantmi úspe%nej kampane v sociálnych médiách sú:

 - osobn" prístup; 
 - obsah hodn" zdie!ania; 
 - a zapojenie sa do konverzácie.

3 JANTSCH, J. 2010. Let’s Talk: Social Media For Business [e-book], [cit. 2010-10-11]. Dostupné na internete: <http://www.duct-
tapemarketing.com/socialmediaforbusiness.pdf>.

 Dôle$itos& osobného prístupu vypl"va z neformálneho charakteru sociálnych médií. Ofi ciálnos& v nich 
nemá miesto. Klasické PR správy, vyhlásenia #i iné ofi ciálne materiály sú neú#inné. Obsah hodn! zdie"ania 
je priamo pomenovan" v u$ spomínanom Jatschovom modeli komunika#ného mixu 4C. Len atraktívny obsah 
(„lajkovan"“, retweetovan" #i komentovan") sa dostane do povedomia %ir%ej skupiny u$ívate!ov, nie iba k fanú%ikom 
konkrétneho politika. A len atraktívny obsah ich mo$no primä k tomu, $e jeho autora za#nú sledova&. Konverza#n" 
charakter sociálnych médií vytvára priestor pre „$iv"“ kontakt s ob#anom. Zapojením sa do konverzácie ním poli-
tik prejavuje svoj záujem o ob#ana a jeho problém, zatia! #o ob#an získava príle$itos& komunikova& s politikom, 
#o v reálnom svete nie je be$né. Okrem toho konverzácia pri&ahuje pozornos&, podnecuje k rozvíjaniu aktivity 
a má priamy dopad na popularitu.

 Z uveden"ch dôvodov vypl"va, $e efektívna komunikácia v sociálnych médiách nie je mo$ná s pou$itím t"ch 
ist"ch prostriedkov ako klasická kampa). Zmen%eniny billboardov, PDF verzie letákov a plagátov, tla#ové správy 
sú v sociálnych médiách neú#inné. Pasivita politika, #akanie, $e prv" podnet vzíde od u$ívate!a a formálny prejav 
majú tie$ nulov" efekt. Komunika#ná stratégia pre sociálne médiá vy$aduje defi novanie vlastn!ch cie"ov, aktivít 
i nástrojov. Pochopenie sociálnych médií do h(bky je základn"m predpokladom úplného vyu$itia ich potenciálu: 
napr. zacielite!nos& umo$)uje oslovi& rôzne cie!ové skupiny s rôznymi informáciami. Nie je problém komunikova& 
roz%irovanie mestskej zelene vydat"m $enám vo veku od 25 do 45 rokov a program zvy%ovania zamestnanosti 
mu$om od 30 do 50 rokov. Viacero men%ích PPC kampaní (inzeráty, zobrazované vybranej cie!ovej skupine 
dovtedy, k"m na inzerát neklikne stanoven" po#et u$ívate!ov) cielen"ch pod!a veku alebo záujmov mô$e by& 
ú#innej%ích ako jedna ve!ká v%eobecná kampa). 

2. Typológia sociálnych médií
 Sociálne médiá zah+)ajú %iroké spektrum nástrojov. Sociálne siete, ktoré s t"mto pojmom b"vajú #asto 
stoto$)ované, tvoria len malú #as& z nich. Neustále sa objavujú nové slu$by, zatia! #o niektoré iné zanikajú, alebo 
sa zlu#ujú, preto je zoznam nástrojov ve!mi dynamick". V sú#asnej dobe vyzerá pribli$ne takto:

 - blogy (Wordpress, Blogspot, Technorati...);
 - B2B sociálne siete (LinkedIn, SlideShare, Xing...);
 - diskusné skupiny (Google Groups, Yahoo Groups, MeetUp...);
 - foto-weby (Flickr, Picasa, PhotoBucket...);
 - mikroblogy (Twitter, Tumblr, Plurk...);
 - podcasting (iTunes, Podcast, Live365...);
 - recenzné a cestovate!ské weby (CityGuide, TripAdvisor, Yelp...);
 - sociálne siete (Facebook, MySpace, Hi5...);
 - video-weby (YouTube, Vimeo, Hulu...);
 - vyh!adáva#e (Google, Bing, Ask...);
 - wiki-systémy (Wikipedia, Wikimapia, Wikibooks...);
 - zálo$kové a preferen#né systémy (Delicious, Digg, Technorati).

3. Vyu$ívané sociálne médiá
 V prostredí slovenského internetu sa ponuka sociálnych médií v"razne redukuje – a to i typovo. Hlavnú 
prí#inu vidíme v jazykovej bariére, ktorá vä#%ine populácie nedovo!uje aktívne vyu$íva& slu$by v anglickom jazyku. 
Menej v"razne sa na obmedzenom vyu$ívaní ostatn"ch slu$ieb podie!a aj ve!kos& trhu. V dôsledku toho sú medzi 
%irokou verejnos&ou etablované len tie globálne slu$by, ktoré existujú v slovenskej, alebo (#astej%ie) #eskej jazyko-
vej mutácii (Facebook, Wikipedia, Picasa), prípadne slu$by, ktoré sú také jednoduché, $e nevy$adujú znalos& 
konkrétneho jazyka (YouTube). Jazyková bariéra v%ak platí aj opa#ne – zdie!anie slovenského obsahu nie je 
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v globálnom meradle zaujímavé, #o slovenské obsahy diskriminuje. T"ka sa to hlavne zálo$kov"ch systémov, 
ktoré v slovensk"ch podmienkach nahradili lokálne slu$by, najmä Vybrali.SME. 

 Zoznam slovensk"ch sociálnych médií vyzerá v sú#asnosti pribli$ne takto:
 - blogy (SME, HNonline, eTrend, Aktualne.sk...);
 - diskusné skupiny (Azet, Hojko...);
 - mikroblogy (Twitter);
 - sociálne siete (Facebook, Azet);
 - video-weby (YouTube);
 - vyh!adáva#e (Google);
 - wiki-systémy (Wikipedia);
 - zálo$kové a preferen#né systémy (Vybrali.SME).

 V predvolebnej kampani Komunálnych volieb 2010 bolo vyu$it"ch len nieko!ko z nich: blogy, Google, 
YoutTube, Vimeo, Facebook a v jednom prípade komunitn" web Azet. Tento v"ber pokr"va v%etky najdôle$itej%ie 
slu$by s dosahom na relevantnú #as& elektorátu. V"nimkou je Azet, ktor" je síce na slovenskom internetovom trhu 
dlhodobo na %pi#ke, no orientuje sa preva$ne na teenagerov; z tohto poh!adu je jeho aktívne vyu$ívanie sporné. 

4. Komunikácia na blogoch
 Blogovanie, ktoré Jantch pova$uje za základnú bázu sociálnych médií (Jantch, 2010) vyu$ilo spomedzi 
59 kandidátov na primátorov krajsk"ch miest iba trinás&, #o predstavuje cca 20 %. D($ka blogovania je rôzna, 
vä#%ina kandidátov si zalo$ila blogy v rozmedzí 12/2009 – 7/2010 (,vec, Ftá#nik, Blaha, Bobeni#...). Najdlh%ie, 
od decembra 2007, bloguje Róbert ,vec, skúsen"m blogerom je aj Magda Vá%aryová (od 5/2008). Frekvencia 
prispievania je rôzna. Vo v%eobecnosti platí, $e blí$iaci sa termín koreluje s frekvenciou prispievania na blog. 
Niektorí kandidáti, ako napr. Marek Ka$imír alebo Milan Ftá#nik, blogujú aj v off-time aspo) raz mesa#ne. 
Vä#%ina politikov v%ak bloguje nepravidelne – vo vlnách, potom sa na #as odml#í. Marek Blaha a Peter Gogola 
napríklad blogovali bezprostredne po zalo$ení svojho blogu a potom a$ neskôr – cca od septembra 2010. Vyslove-
ne ako nástroj predvolebnej kampane po)ali svoje blogy Martin Baník, *ubomír Ba$ík a Jozef Weber. Ich aktivitu 
ohrani#uje obdobie október – november 2010.

 Dlhodobo sú na blogu prítomní len Magda Vá%aryová a Alojz Hlina. Vá%aryová za#ínala na blogu SME 
(5/2008), neskôr pre%la na Aktualne.sk (11/2009). V období november 2009 – máj 2010 blogovala na 
oboch platformách (11/2009 – 5/2010), k"m SME defi nitívne neopustila. Hlina od za#iatku publikuje na 
blogoch SME. Najdôle$itej%í spravodajsk" server slovenského internetu je základ)ou vä#%iny kandidátov. Svoj 
blog tu majú Marek Ka$imír, Milan Ftá#nik, Ladislav Rovinsk" i Marek Blaha. Ostatné blogovacie slu$by sú 
vyu$ívané len ojedinele (Vá%aryová – Aktualne.sk, Bobeni# – HN online). -astej%ie je blogovanie na vlastnom 
webe. Tento model uprednostnili Richard Rybní#ek, Martin Baník i *ubomír Ba$ík. 

4.1 Blogovanie na vlastnej web stránke
 V"hodou blogovania na vlastnom webe je vä#%ia konzistentnos& internetovej komunikácie a potenciálny 
pozitívny dopad na umiestnenie vo v"sledkoch vyh!adávania – ak je blogovanie dlhodobé, nie nárazové. Nev"ho-
dou – hlavne v za#iatkoch budovania webu politika – je predov%etk"m oslovenie v"razne men%ej cie!ovej skupiny 
a z toho vypl"vajúca ni$%ia #ítanos&. Zatia! #o zaujímav" #lánok na blogoch SME mô$e pre#íta& cca 1000 !udí, na 
vlastnom webe politika sa #ítanos& toho istého #lánku bude pohybova& v zlomkoch – rádovo od 50 do 300 #ítaní. 
Od t"chto #ísel sa odrá$a aj po#etnos& diskusie. Zapojenie do nej zvy%uje autenticitu a pomáha budova& vz&ah 
s voli#om. 

4.2 Zdie!anie #lánkov
 -ítanos& #lánku zvy%ujú preferen#né slu$by a zálo$kové systémy (tzv. social bookmarking). Oproti 
zahrani#n"m serverom Digg, Stumble Upon #i Delicious funguje na Slovensku len Vybrali.SME. -eské Linkuj 
a Jagg sú v politickom kontexte prakticky nepou$ite!né. Vä#%í v"znam má zdie!anie #lánkov prostredníctvom 
Facebooku a Twitteru. 

 Tla#idlá na zdie!anie #lánku, alebo jeho odporú#anie sú vo svete pova$ované za samozrejmos&, resp. za 
indikátor profesionality slu$by v zmysle dotiahnutia dôle$it"ch detailov. Na Slovensku to, $ia!, neplatí. Ani blogo-
vacie slu$by ve!k"ch hrá#ov ako Aktualne.sk a HN online touto funkcionalitou nedisponujú. Politici blogujúci 
na SME majú v tomto smere v"hodu, ke'$e slu$ba tla#idlá sa pridáva automaticky ku ka$dého #lánku. Podobne 
aj politici blogujúci na vlastnej web stránke. Na vlastnom webe je toti$ mo$né túto funkcionalitu zabezpe#i& jed-
noduch"m doin%talovaním príslu%ného modulu. Nevyu$il to v%ak nikto – odkazy na zdie!anie obsahu absentujú 
na v%etk"ch webstránkach. Nejde pritom o funkciu pre internetov"ch nad%encov. Absencia tla#idiel na zdie!anie 
indikuje slab" preh!ad o mo$nostiach zvy%ovania publicity. Zdie!anie obsahu je základnou aktivitou v prostredí 
sociálnych médií a jedn"m z najdôle$itej%ích benefi tov vzájomného prepojenia u$ívate!ov. T"mto spôsobom 
mô$eme dosta& do %irokého povedomia obsahy bez oh!adu na popularitu ich materskej web stránky, ako aj samot-
nú web stránku. Do istej miery je dokonca mo$né takto kompenzova& neprítomnos& politika na Facebooku #i 
Twitteri, alebo zvy%ova& popularitu ich profi lov. Funkcie na zdie!anie obsahu sú preto nevyhnutn"m predpokla-
dom úspe%nej marketingovej komunikácie. 

Obr. 1: Politici blogujúci na SME.sk mali oproti ostatn!m v!hodu prítomnosti odkazov na zdie"anie #lánkov. 

Tak!to odkaz doká$e zabezpe#i% 5-10 násobn! nárast #ítanosti.

5. Vyu$ívanie videa
 Video v predvolebnej kampani pou$ilo viacero kandidátov na primátorov. -as& z nich sa pokúsila 
s videom pracova& systematicky a vytvorili si vlastné kanály na YouTube. Vä#%ina sa v%ak obmedzila na publi-
kovanie náhodne zhotoven"ch záznamov publikovan"ch ad hoc – preva$ne na Facebooku, ale aj na YouTube #i 
Vimeo.
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5.1 Personalizácia
 S YouTube ako samostatn"m komunika#n"m kanálom vo svojej kampani po#ítali Magda Vá%aryová, Milan 
Ftá#nik, Marek Ka$imír a Richard Ra%i. Mô$eme si v%imnú&, $e vo v%etk"ch prípadoch ide o kandidátov na post 
primátorov metropol. Mô$e to poukazova& na posun v myslení, ale rovnako aj na siln" konkuren#n" boj, v ktorom 
je %irokospektrálna kampa) povinnos&ou. 
 Podobu kanálov na YouTube determinuje ich %ablónov" koncept. Na jednej strane defi nuje ur#it" kvali-
tatívny %tandard, na druhej strane v"razne obmedzuje priestor na prispôsobenie u$ívate!ského ú#tu. Odli%nosti 
medzi jednotliv"mi kanálmi preto nachádzame v detailoch a v samotnom obsahu. Jedn"m z mála prvkov je persona-
lizácia pozadia. Z poh!adu marketingu dáva priestor na branding, najmä na vizuálne prepojenie identít viacer"ch 
internetov"ch slu$ieb. 

Obr. 2: V politickom marketingu je personalizovan! profi l siln!m nástrojom personal brandingu. V prípade Mareka Ka$imíra je jeho pou$itie 
kontraproduktívne. Vydlá$denie pozadia mal!m obrázkom pôsobí archaicky (typické pre 90. roky) a lacno.

 Personalizované pozadie vyu$íva Vá%aryová, Ftá#nik a Ka$imír; Ra%i ho vynecháva. Medzi pozadiami 
vidíme kvalitatívne rozdiely. Najprofesionálnej%ie pôsobí pozadie Vá%aryovej. Je farebne v"razné, #itate!né 
a kore%ponduje s farbou vizuálnej identity strany. Vá%aryovej tvár kladie dôraz na osobn" branding. Ftá#nikov 
tím trochu precenil ve!kos& sú#asn"ch obrazoviek a obrázok situoval príli% nízko. Na displejoch s men%ími 
uhloprie#kami (hlavne na notebookoch) motív Bratislavy zaniká. Ftá#nik stráca aj t"m, $e pred vizuálne 
prí&a$livej%ou tvárou uprednostnil motív krajiny na nev"raznom svetlo sivom pozadí. Ka$imírovo pozadie je zasa 
príli% malé a aj na mal"ch displejoch dochádza k texturizácii (opakovaniu obrázku vertikálne aj horizontálne, k"m 
nevyplní celú plochu), #o na webe pôsobí lacno a dos& archaicky. 

5.2 Obsahová charakteristika
 Najaktívnej%ie vyu$íval video Milan Ftá#nik. Medzi publikovan"mi %otmi nájdeme záznamy z akcií, stret-
nutia s ob#anmi oh!adne rie%enia konkrétnych problémov, tla#ové konferencie, predstavenie volebného progra-
mu, autoportrét a nech"bajú ani vyjadrenia osobností na podporu Ftá#nikovej kandidatúry. S príchodom jesene 
vidno posun v obsahovom zameraní jednotliv"ch %otov. ,oty publikované do konca augusta neprekra#ujú hranice 
Petr$alky, v ktorej bol Ftá#nik v tom #ase starostom. Ftá#nik sa pripomína ako aktér rôznych spolo#ensk"ch podu-
jatí a zárove) sa sna$í poukáza& na vybrané problémy Petr$alky, ktor"mi sa chce zaobera& aj na poste primátora 
hlavného mesta. Od septembra sa z Ftá#nikovej komunikácie petr$alsk" charakter zrete!ne vytráca. Jeho videá sú 
orientované na Bratislavu ako takú. Od 22. apríla do 27. novembra zverejnil Ftá#nikov tím spolu 45 videí.

 Tím Mareka Ka$imíra za#al s publikovaním videa koncom septembra. Jeho %oty sa venujú trom hlavn"m 
témam. Prvou je prezentácia volebného programu. Ka$imír ve!mi razantne pomenúva doposia! ignorované prob-
lémy v"chodoslovenskej metropoly – hlavne otázku Luníka IX. – a prezentuje svoj spôsob ich rie%enia. Druhou 
témou je boj proti kup#eniu s volebn"mi hlasmi. -o u ostatn"ch kandidátov nenájdeme, je tretia téma – pred-
stavenie kandidátovho tímu. Ka$imír venoval ve!k" priestor predstaveniu nezávisl"ch kandidátov na poslancov 
mestského zastupite!stva. Zvy%ok mediálneho priestoru vyp()ajú viac menej náhodné záznamy z Ka$imírovho – 
najmä politického – $ivota. Od 29. septembra do 27. novembra pribudlo na Ka$imírovom ú#te na YouTube 38 
videí.

 Videá Richarda Ra%iho publikované na kanáli YouTube odrá$ajú odli%nú predvolebnú stratégiu. 
Po nieko!k"ch rokoch stráven"ch v Bratislave sa Ra%i sna$í prezentova& predov%etk"m ako #lovek. Je vidie& silné 
prepojenie s lekárskou minulos&ou. Hlavn"mi témami  sú zdravie, zdrav" $ivotn" %t"l a seniori. V tomto duchu 
publikuje Ra%iho tím záznamy zo stretnutí s lekármi, preberanie ocenení, Ra%iho vo!no#asové a %portové aktivity, 
ale aj jeho anga$ovanie sa v kampani na ochranu zdravia ob#anov. Politicky orientované videá nachádzame len 
ojedinele. Ide o záznamy z tla#ov"ch konferencií oznamujúcich Ra%iho kandidatúru. Celkovo obsahuje Ra%iho 
video kanál na YouTube 34 videí. Prvé pribudlo 7. septembra, posledné 26. novembra. 

  
Obr. 3: Do septembra sa Fá#nik opieral predov&etk!m o podporu Petr$alky. Vá&aryová stavila na osobné referencie.

 Najmenej s videom pracovala Magda Vá%aryová. Jej video kanál slú$i preva$ne ako zdroj referencií. 
A$ polovicu %otov tvoria odporú#ania známych, alebo dôle$it"ch osobností. Ide predov%etk"m o politikov a !udí 
z politického prostredia (Pavol Fre%%o, Iveta Radi#ová, Milan Je$ovic), no nájdu sa aj v"nimky (Tomá% Janovic, 
dcéry Hana a .ofi a). Druhú polovicu %otov tvoria prezenta#né snímky a záznamy z tla#ov"ch konferencií. Viac ne$ 
u in"ch kandidátov vystupuje do popredia nárazovos& publikovania. Vä#%ina videí bola pridaná v troch fázach – 
1. októbra, 20. októbra a 4. novembra. Posledné video pribudlo 14. novembra, #i$e dva t"$dne pred vo!bami. 
Ostatní politici vyu$ívali YouTube do posledn"ch chví!. Vá%aryová neodhadla situáciu a povolila vo chvíli, ke' 
mala naopak prida&. Len pre zaujímavos&: Ka$imír v priebehu posledn"ch  %trnástich dní zverejnil a$ 13 %otov, #i$e 
celú tretinu v%etk"ch svojich videí.
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5.3 Publikovanie videa ad hoc
 Okrem Ka$imíra, Ftá#nika, Vá%aryovej a Ra%iho pracovalo s videom mnoho 'al%ích kandidátov: Baník, 
Weber, Blaha, Ba$ík, Celler, Hlina, Rybní#ek, ,vec... Vo vä#%ine prípadov ide o náhodné nahrávky publiko-
vané bu' na Facebooku (Blaha, Ba$ík), alebo na svojej web stránke (Hlina, Celler, Rybní#ek, ,vec). Náhodné 
video nahrávky predstavujú kompromisné rie%enie. Na jednej strane o$ivujú komunikáciu, dávajú jej iskru, a vo 
v%eobecnosti sa te%ia medzi u$ívate!mi vysokej popularite. Na strane druhej nekladú $iadne mimoriadne fi nan#né 
#i personálne nároky. Samozrejme, nemo$no od nich o#akáva& to isté, #o od regulárnej komunikácie cez vlastn" 
video kanál, ke'$e náhodné video vytvára omnoho menej mediálneho priestoru. Spravidla ide o rámcovú video 
prezentáciu, alebo o záznam k!ú#ovej udalosti (napr. ohlásenie kandidatúry). V"razn"m prvkom je tie$ zdie!anie 
cudzích %otov. Ich cie!om nemusí by& nutne prezentácia kandidáta, ale skôr spestrenie a dotvorenie ur#itého 
kontextu. Na stránke Jozefa Webera napríklad nájdeme vlo$enú reláciu TV SME s diskusiou kandidátov na post 
primátora Nitry, v skupine Petra Gogolu zase klip k piesni J. Nedv/da Banská Bystrica. Publikovanie videa ad hoc 
toti$ nie je obmedzené len na kandidátov, ale vytvára priestor aj na anga$ovanie komunity.

Obr. 4: Vä#&ina kandidátov publikovala video ad hoc, ve"mi #asto na svojej osobnej web stránke. Spoty naj#astej&ie hostovali na YouTube 
a Facebooku, no objavili sa aj iné slu$by (Vimeo).

5.4 Zdie!aná identita
 Zaujímav"m spôsobom sa s videom vyrovnali kandidáti KDH. Butko, Ba$ík, Krátky, Kimerlingová, Knapík 
a Pekár (nielen kandidáti na primátorov krajsk"ch miest) vyu$ili mediálny priestor v kanáli KDH na YouTube. 
Na tomto prípade je zaujímav" kontext umiestnen"ch videí. Nejde len o akési náhodné videá publikované pre 
tento ú#el kdeko!vek, kde je to mo$né – ide o publikovanie videa na straníckom video ú#te, v okolí obsahu, ktor" 
sa dan"ch snímok bezprostredne t"ka. Hlavná v"hoda takejto video komunikácie ad hoc spo#íva vo vyu$ití sily 
existujúceho brandu. Jeho vplyv má pozitívny dopad aj na vplyv kandidáta. -ím vä#%í je vplyv stre%ného brandu, 
t"m vä#%mi vzrastie aj ich vlastn" vplyv.
 Publikovanie v správnom kontexte je zárove) v"znamn" SEO faktor, ktor" mô$e ma& v budúcnosti 
pozitívny vplyv na uvádzanie ich mien vo v"sledkoch vyh!adávania príslu%n"ch k!ú#ov"ch slov. 

Obr. 5: KDH zastre&ilo viacer!ch svojich kandidátov na primátorov a starostov. 

5.5 Prepojenie videa s webom
 Vyu$ívanie videa na webe zvy%uje jeho atraktivitu a spätne zvy%uje popularitu príslu%ného YouTube 
kanála. Prepojenie s webom mô$e ma& viacero podôb: vyu$ívanie videa ako hlavného púta#a, jeho vkladanie do 
#lánkov, dokumentov #i do postrann"ch blokov layoutu,  ale aj prosté pou$ívanie ikon s odkazom na vyu$ívanú 
video slu$bu (%tandardne YouTube).
 V predvolebnej kampani Komunálnych volieb 2010 sme sa naj#astej%ie stretávali s vkladaním videa 
s druh"m spôsobom (Vá%aryová, Hlina, Baník, Rybní#ek...). Video ako hlavn" púta# a informa#né médium 
nevyu$íval na svojom webe $iadny kandidát. Pozitívne hodnotíme, $e ani jeden z kandidátov, ktorí mali svoj ú#et 
na YouTube nepodcenil jeho propagáciu a upozor)ovali na) príslu%nou ikonou s odkazom.

Obr. 6: Ikony s odkazmi na sociálne médiá pomáhajú zvy&ova% náv&tevnos% ú#tov jednotliv!ch sociálnych médií. 'al&í spôsob prepojenia 
sociálnych médií s webom je napr. vlo$enie videa do web stránky.
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6. Komunikácia na Facebooku
 Jednozna#ne naj#astej%ie vyu$ívan"m sociálnym médiom je Facebook. V rôznej podobe a kvalite na )om 
bola prítomná takmer polovica kandidátov na primátorov krajsk"ch miest a  mnoho 'al%ích kandidátov okresn"ch 
miest alebo obcí. Na rozdiel od in"ch sociálnych médií je Facebook trochu %pecifi ck", ke'$e disponuje viacer"mi 
typmi komunikátov:

 - osobné profi ly,
 - podnikate!ské profi ly,
 - stránky,
 - skupiny,
 - aplikácie,
 - inzeráty.

 Pre potreby politického marketingu sú pou$ite!né v%etky z nich, no najprirodzenej%ími formami sú 
stránky a inzeráty. 

6.1 V"ber komunikátu
 Z h!adiska v"beru komunikátu pre predvolebnú kampa) sme v predvolebnej kampani Komunálnych volieb 
2010 evidovali dve ve!ké skupiny u$ívate!ov: t"ch, ktorí sa prezentujú formou osobného profi lu (.abár, Rybní#ek, 
Celler...) a t"ch, ktorí sa prezentujú formou stránky (Vá%aryová, Blaha, Ka$imír...). Malá skupina politikov vyu$íva 
u$ívate!ské skupiny (Ftá#nik, Pobiecky, Groma, Gogola). Na tomto mieste stojí za to upozorni& na rozdiel medzi 
osobn"m profi lom a stránkou. Osobn" profi l vznikol s cie!om vytvori& virtuálnu identitu jednotlivca, stránka v%ak 
vznikla s cie!om vytvori& digitálnu identitu v"robku, zna#ky, in%titúcie alebo verejnej osoby. 

Obr. 7: Nev!hodou vyu$ívania osobn!ch profi lov v politickom marketingu je ich neprístupnos% pre náhodn!ch náv&tevníkov (nie-priate"ov). 
Jedin!m rie&ením by bolo sprístupnenie profi lu pre ka$dého, #o by v&ak malo za následok stratu súkromia. Odkazovanie na Facebook z vlastnej 

web stránky je za t!chto okolností zbyto#né, resp. len prestí$ne.

 Vyu$ívanie osobn"ch profi lov v predvolebnej kampani so sebou priná%a dve hlavné nev"hody. Prvou je 
problematická dostupnos& a z nej vypl"vajúca zní$ená pou$ite!nos&. Na rozdiel od stránok, ktoré majú verejn" 
charakter, sú osobné profi ly kvôli ochrane súkromia implicitne neverejné. Ve!ká #as& z politikov, ktorí majú svoj 
osobn" profi l na Facebooku je práve z tohto dôvodu nedostupná. Okrem neanga$ovanosti v sociálnych médiách 
to mô$e súvisie& s druh"m problémom – stratou súkromia. Táto problematika je v centre pozornosti u$ dlh%ie, no 
v kontexte verejne známych osobností nadobúda nov" rozmer. Verejne známa osoba si nemô$e dovoli& to isté, #o 
radov" ob#an, a to nielen v skuto#nom, ale ani vo virtuálnom svete. Zvlá%& v sociálnych médiách pravdepodobnos& 
zneu$itia osobn"ch a$ intímnych informácií zo $ivota v"razne rastie. Z uveden"ch dôvodov vytvorili autori Face-
booku na komunikáciu s verejnos&ou stránku. Predstavuje kontaktn" priestor s verejnos&ou pre známe osobnosti, 
skupiny, fi rmy #i produkty, ale bez straty súkromia v%eobecn"m sprístupnením osobn"ch ú#tov zainteresovan"ch 
osôb.

 Siln"m argumentom pre uprednostnenie stránok pred osobn"mi profi lmi sú %tatistické funkcie. Údaje 
o náv%tevnosti, cie!ovej skupine a podobne dovo!ujú celkové zhodnotenie kampane, ale aj jej priebe$né vyhod-
notenie. V novembri 2010 Facebook sprístupnil funkciu na meranie reakcií jednotliv"ch statusov. Administrá-
tor tak vie zhodnoti& úspe%nos& jednotliv"ch aktivít a priebe$ne svoju aktivitu optimalizova&. Navy%e stránky 
umo$)ujú ove!a lep%ie pracova& s aplikáciami, ktoré ich doká$u urobi& zaujímavej%ími a prí&a$livej%ími. 

 Jedn"m v ve!k"ch benefi tov pou$ívania stránok je mo$nos& vytvorenia tzv. landing page. Ide o zálo$ku 
zobrazovanú ako prvú u$ívate!om, ktorí e%te nie sú fanú%ikmi nav%tívenej stránky. Cie!om je vzbudenie záujmu 
a konverzia: „lajknutie“ stránky, odoberanie newslettra, objednanie produktu a podobne. V kontexte politického 
marketingu by to mohlo by& napríklad stiahnutie volebného programu, spustenie %peciálnej aplikácie #i prezretie 
videa. Tento benefi t v%ak nevyu$il $iadny z kandidátov. Dalo sa to v%ak #aka&, ke'$e so samotnou landing-page sa 
na Slovensku ve!mi #asto nestretneme. Jednu z mála mala na svojej stránke strana Smer – SD. 

Obr. 8: Stránka strany Smer – Sociálna demokracia ako jedin! politick! subjekt  vyu$ila landing page (uvítaciu stránku pre nie-fanú&ikov)
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6.2 URL a názvy
 U$ívate!sky prívetivé URL majú vplyv nielen na SEO, ale aj zapamätate!nos& adresy a z nej vypl"vajúcu 
pou$ite!nos&. Aktívne ich v%ak vyu$ili iba nieko!kí: Marek Blaha, Marek Ka$imír, Ferdinand Vítek a Vladimír 
Butko; zvy%ní kandidáti ponechali svojim profi lom a stránkam komplikovanej%ie predvolené URL. Medzi 
u$ívate!sk"mi URL vidíme nielen formálny, ale aj kvalitatívny rozdiel. 

 URL www.facebook.com/IngMarekBlaha je %tandardn"m, no tuctov"m rie%ením. Situáciu komplikuje 
aj fakt, $e u$ívate!sky prívetivej%iu podobu www.facebook.com/MarekBlaha pou$íva in" u$ívate! Facebooku. 
Marek Ka$imír zvolil v"raznej%iu URL, www.facebook.com/odvazneriesenia, nedomyslel v%ak konzistentnos& 
komunikácie. Jeho web stránka má URL www.mamodvahu.sk. Jej problémom je nepredvídate!nos&. Tak ako pri 
neznalosti URL web stránky ju u$ívatelia odvodzujú od názvu spolo#nosti, podobne pri neznalosti URL face-
bookovej stránky ju odvodzujú od URL web stránky. In"mi slovami, ak ako u$ívate! nepoznám adresu stránky na 
Facebooku, in%tinktívne skú%am to, s #ím som sa stretol adaptované na prostredie Facebooku: www.facebook.
com/mamodvahu. Najlep%ie hodnotíme URL Vladimíra Butka: www.facebook.com/mojemestto. Jednoduchá 
duplicita písmena T (mojemesTTo) implikuje lokálpatriotizmus kandidáta. Je jednoduchá a pre obyvate!ov Trna-
vy !ahko zapamätate!ná. Krátka a zapamätate!ná je aj URL Ferdinanda Víteka: www.facebook.com/lepsie, no 
zárove) je aj lacná. Slovo lep%ie je toti$ zo skupiny marketingov"ch a politick"ch kli%é – neosobné, v%eobecné, 
neur#ité. Mimochodom, podobn",  hoci menej v"razn", problém má aj Marek Ka$imír a jeho odvá$ne rie%enia. 

 V súvislosti s u$ívate!sky prívetiv"mi URL sa treba pristavi& aj pri samotn"ch názvoch stránok a skupín. 
Tie by mali by& vo v%eobecnosti #o najkrat%ie, u$ívate!sky prívetivé a nad#asové. D($ka a u$ívate!ská prívetivos& 
spolu ve!mi úzko súvisia. Stránky s krátkou a  u$ívate!sky prívetivou URL sú omnoho zapamätate!nej%ie ne$ 
stránky s dlhou alebo komplikovanou URL. Nad#asovos& je zasa dôle$itá z h!adiska dlhodobého fungovania 
v sociálnych médiách, názov stránky toti$ nie je mo$né dodato#ne meni&. Stránky typu Magdaléna Vá%aryová – 
na%a kandidátka na primátorku Bratislavy #i MUDr. *ubomír Ba$ík za primátora .iliny stratili po komunálnych 
vo!bách svoj zmysel. V praxi to znamená, $e ak politici nebudú chcie& strati& kontakt s voli#mi, budú musie& 
vytvori& nové stránky – napr. Magda Vá%aryová – a získa& ich nanovo, alebo dlhodobo pou$íva& svoju predvolebnú 
stránku.

6.3 Profi lové fotografi e
 Predvolebné profi lové fotografi e boli pomerne ob!úbené (Matej, .abár, Pobiecky, Weber, Ba$ík…), najmä 
v Bratislave v%ak bolo bada& inklinovanie k civilnej%ím fotografi ám. Dá sa to vysvetli& posunom v myslení bra-
tislavsk"ch politikov a ich snahou zanecha& trvalej%í, nie iba predvolebn" dojem. Druh"m mo$n"m vysvetlením 
je o%etrenie legislatívneho vymedzenia predvolebnej kampane, ktorá pod!a zákona za#ína 17 dní pred vo!bami, 
teda 10. 11. 2011. Viac sa v%ak priklá)ame k prvej mo$nosti.

Obr. 9: Mnohí politici vyu$ívali na predvolebnú kampa( aj profi lovú fotografi u. Marek Blaha ju v&ak #asom vymenil za civilnú.

6.4 Inzercia
 Cielená inzercia na Facebooku zaujala politikov u$ pred ofi ciálnym za#atím predvolebnej kampane, na-
plno sa v%ak rozbehla a$ v novembri. Pozitívne hodnotíme najmä fakt, $e okrem kandidátov na primátorov vyu$ili 
tento formát aj kandidáti na poslancov do mestsk"ch zastupite!stiev a kandidáti na starostov obcí. 

 Ve!ká rôznorodos& odrá$a spôsob myslenia premietnutého do podoby inzerátu. Podpisuje sa pod neho vek, 
vzdelanie, skúsenosti i sociálne zabezpe#enie. Star%í kandidáti a kandidáti z men%ích miest a obcí uprednost)ujú 
adaptáciu klasick"ch printov"ch komunikátov – usmievavé tváre (Vá%aryová, Ra%i, Tarkani#…), fotku s !u'mi 
(Ftá#nik), s die&a&om (Marko) alebo posolstvá (Stanko, Vá$ny, Baran). Zástupcovia mlad%ej generácie (Krí$, 
Blaha) komunikujú omnoho agresívnej%ie, nemajú problém prezentova& svoje meno ako brand (Krí$) alebo vere-
jne sa prihlási& k negatívnej kampani (Blaha). A propos, negatívna kampa): agresivita tohoro#nej kampane bola 
evidentná aj v'aka Facebooku. Okrem Blahu, ktor" tak propagoval seba, bolo zverejnen"ch nieko!ko 'al%ích, 
omnoho agresívnej%ích inzerátov s cie!om zabráni& zvoleniu vybraného kandidáta.

Obr. 10: Inzeráty na Facebooku mali mnoho podôb. Naj#astej&ie to boli tváre, ale vyskytli sa aj kli&é tradi#n!ch kampaní,
 posolstvá a personal branding.

Obr. 11: Agresívnej&ia podoba predvolebnej kampane komunálnych volieb. Verejne sa pod (u podpísal len Marek Blaha.
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6.5 Vyu$ívanie aplikácií
 Aplikácie vyu$ilo vo svojej kampani minimum kandidátov. V októbri to bola iba Magda Vá%aryová, neskôr 
s nimi pracovali aj Vladimír Butko a Ferdinand Vítek. Vá%aryová stavila na klasiku – cez mapu Bratislavy komu-
nikovala, #o sa jej pá#i, nepá#i a #o chce zmeni&. Butko na to i%iel rafi novanej%ie – stavil na pozitívnu skúsenos& 
a príslu%nos& k strane. V jeho aplikácii mohli u$ívatelia hlasova& za najlep%í trnavsk" projekt. Nepriamo tak 
prezentoval úspe%né projekty svojho predchodcu a straníckeho kolegu ,tefana Bo%náka. Vítek sa rozhodol pre 
kvíz. Ve!mi dobre premostil aplikáciu s 'al%ími FB stránkami i s vlastn"m webom. -o sa t"ka formy, kvíz má, $ia!, 
najlep%ie #asy za sebou a u$ívate!ov a$ tak nezaujme.

Obr. 12: Aplikácie pre Facebook vyu$ili iba traja kandidáti. Vladimír Butko opä% stavil na príslu&nos% k strane. Mo$nos%ou po)akova% za 
konkrétny projekt zapojil u$ívate"ov do akcie, no zárove( posilnil svoju dôveryhodnos% poukázaním na  úspechy svojho straníckeho kolegu 

a predchodcu *tefana Bo&náka (Pozrite, #o my – "udia z KDH robíme pre mesto).

6.6 Podporné projekty
 Prípad Ferdinanda Víteka je zaujímav" aj z iného h!adiska. Je jedin"m kandidátom, ktor" na podporu 
svojej kandidatúry vyu$íval viacero stránok. Takáto marketingová stratégia získava !udí na vybranú tému, nie na 
samotného politika. Je to vlastne facebooková adaptácia mikrosajtov. Produktom nie je tovar ani slu$ba, ale téma. 
„Lajknutím“ stránky u$ívatelia vyjadrujú svoj súhlas alebo sympatiu. Pre efektívnu komunikáciu vy$aduje takáto 
stránka prepojenie s materskou stránkou, alebo profi lom.

 Vítekova podporná stránka má názov Neviem ako ty, ale ja by& bezdomovcom nechcem (http://www.face-
book.com/pages/Neviem-ako-ty-ale-ja-byt-bezdomovcom-nechcem/122482967812116). Ide o m+tvu stránku 
bez akejko!vek pridanej hodnoty. Od svojho zalo$enia 12. novembra získala stránka cca 150 fanú%ikov. Vzh!adom 
na jej pasivitu je to ve!k" úspech. Prí#inou je zrejme v%eobecná platnos& v"roku a jeho nekonfl iktnos&.

Obr. 13: Slab! pokus o získanie podpory prostredníctvom )al&ej stránky. *tyri predvolebné statusy u$ívate"ov príli& nepresved#ia. 

 Ve!kú príle$itos& na podporu svojej kandidatúry mal kandidát na starostu Petr$alky Oliver Krí$. Okrem 
vlastnej stránky zalo$il v apríli 2010 stránku Stavebná polícia. Kvalitatívny rozdiel v porovnaní s Vítekovou 
stránkou mô$eme vidie& u$ v názve – je krátky, zrozumite!n" a zapamätate!n". Akútnos& problému nelegálnej 
stavebnej #innosti spolu s primeranou aktivitou priniesli stránke cca 2000 fanú%ikov. Krí$ tento mediálny pries-
tor nevyu$il. Ch"ba priame prepojenie na jeho web stránku alebo facebookovú stránku. Spojenie Krí$ – Stavebná 
polícia vznikne a$ pri prípadnej náv%teve webovej stránky www.stavebnapolicia.sk, #o je komplikované.

7. Typológia kandidátov
 V marketingovej komunikácii politikov nachádzame ur#ité prvky spolo#né pre viacer"ch kandidátov. 
Na základe na%ej anal"zy sme na#rtli nieko!ko základn"ch typov u$ívate!ov. Nedajú sa aplikova& na v%etk"ch kan-
didátov rovnako jednozna#ne. Slú$ia skôr ako ilustrácia – vyjadrujú naj#astej%ie modely správania a postoje poli-
tikov k sociálnym médiám.

Privandrovalec
 Spravidla patrí k star%ej generácii po#íta#ov"ch u$ívate!ov a do kategórie tzv. digitálnych pris&ahovalcov, 
#o sa v"razne odrá$a v jeho spôsobe myslenia. Po#íta# vníma ako pracovn" nástroj. Pri jeho pou$ívaní sa dr$í 
striktne v priestore defi novanom vyu$ívanou aplikáciou (vä#%inou kancelársky balík). Jeho roz%írené mo$nosti 
nepozná, preto$e to nepova$uje za dôle$ité, alebo preto, $e dobrovo!ne akceptuje svoje limity v tejto oblasti. Vo 
svete sociálnych médií je úpln" nová#ik. Stoto$)uje ich s Facebookom, kde si pod vplyvom svojich detí zalo$il svoj 
ú#et. Nav%tevuje ho minimálne, preto$e mu robí problém adaptova& sa na nové prostredie a jeho fi lozofi u. Jeho 
svet je fyzick", postaven" na tradi#n"ch profesiách, hodnotách a postupoch. Ak má okrem svojho ú#tu aj stránku 
na Facebooku, je to iniciatíva mlad%ích #lenov jeho volebného tímu. Jeho správanie v sociálnych médiách je 
&a$kopádne. Vyjadruje sa &a$kopádne a$ pateticky, preto$e vyu$íva modely správania z fyzického sveta. Namiesto 
komunikácie uprednost)uje prezentáciu – nechápe, $e sociálne médiá fungujú inak.
 Typick" predstavitelia: *ubomír .abár, Jozef Weber
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+ralok
 Je to mlad" ambiciózny #lovek okolo tridsiatky. Patrí ku generácii digitálnych domorodcov, ktorí po#íta# 
a internet berú ako samozrejmos&. Príchod sociálnych médií ich zastihol na za#iatku kariéry. Má svoj ú#et na 
Facebooku (mo$no aj na Twitteri a blog) a aktívne ho vyu$íva nieko!kokrát za t"$de). Je fascinovan" funkciami 
Facebooku a ich mo$nos&ou vyu$itia v politike. Chce sa cez ne dosta& #o najbli$%ie k !u'om. Nebojí sa neúspechu, 
rád experimentuje a posúva hranice. Komunikuje neformálne, pozná a aktívne pou$íva internetové komunika#né 
skratky (LOL, IMHO...) a emotikony. Na stránke komunikuje osobne, prípadne anga$uje svojich priate!ov alebo 
#lenov tímu ako 'al%ích administrátorov. Odpovedá na  v%etky podnety komunity, bez problémov #elí prípadn"m 
atakom. Intenzívne pracuje na personal brandingu. Nemyslí na neúspech, preto$e v skuto#nosti $iadny neexis-
tuje. Ak neuspeje, aspo) si vybuduje meno a v 'al%ích vo!bách bude ma& lep%iu v"chodiskovú pozíciu. 
 Typick" predstavitelia: Marek Blaha, Oliver Krí$

Superstar
 Tento typ u$ívate!a je medzi !u'mi v%eobecne známy. Vo fyzickom svete dosiahol ve!k" úspech, z #oho 
#erpá aj na internete. Patrí k digitálnym pris&ahovalcom, ale nie je to pre)ho hendikep. Pred vo!bami svoj ú#et 
na Facebooku nemusel nutne ma&, preto$e bol pracovne ve!mi vy&a$en". Fungovaniu Facebooku, ale i sociálnych 
médií v%eobecne v%ak rozumie a vníma ich dôle$itos&. V'aka popularite sa jeho ú#ty v sociálnych médiách te%ia 
ve!kej pozornosti u$ívate!ov. Bez toho, aby vyvíjal nejakú %peciálnu aktivitu má na Facebooku mno$stvo priate!ov 
fanú%ikov. Dokonca si mô$e dovoli& aktivitu zanedbáva&. Pod!a svojho pracovného vy&a$enia komunikuje bu' os-
obne, alebo prostredníctvom povereného #lena tímu. Podobne ako typ .ralok sa s u$ívate!mi sna$í komunikova&, 
odpovedá na ich otázky a podnety. Atakov sa nemusí obáva& – ak sa aj vyskytnú, jeho fanú%ikovia sú mu oddaní, 
pripravení kedyko!vek háji& jeho dobré meno.
 Typick" predstavitelia: Richard Rybní#ek, Milan Ftá#nik, Magda Vá%aryová

Tajn! agent
 Ve!mi %iroká skupina u$ívate!ov, zvy#ajne star%ia ne$ 35 rokov. Tajn" agent po#íta#u rozumie. Okrem 
práce ho vyu$íva aj na zábavu. Facebook sa mu pá#i, u$ dávnej%ie si zalo$il svoj profi l. Nikdy mu v%ak nenapadlo, 
$e by sa táto zábavná platforma dala vyu$i& aj v jeho prospech. Na osobnej web stránke má modrú ikonu s ve!k"m 
F s odkazom na svoj osobn" profi l. Neverejn", ur#en" len pre priate!ov. Tajnému agentovi toti$ v skuto#nosti 
nezále$í na tom, #i ho niekto na Facebooku nájde – nevidí dôvod, pre#o by ho to malo zaujíma&. Facebook je 
predsa najmä o zábave. 
 Typick" predstavitelia: Bystrík Stanko, Pavel Hagyari 

Zhrnutie
 Predvolebná kampa) komunálnych volieb 2010 jasne ukázala, $e politici si uvedomujú v"znam sociálnych 
médií a $e sú ochotní venova& im primerané prostriedky. Menej #asto im v%ak venujú aj primeranú pozornos&. 
Vo vä#%ine prípadov nezaprú identitu digitálnych pris&ahovalcov. Nejde ani tak o v"ber vhodného komunikátu 
#i vyu$ívanie #o najvä#%ieho po#tu slu$ieb, ale skôr o spôsob myslenia. Politici a ich volebné tímy sa ve!mi #asto 
sna$ili pou$i& v sociálnych médiách stratégie pre reálny svet, no tie v digitálnom svete neplatia. Vyjadrujú sa neo-
bratne, nedávajú podnety na dialóg a celkovo sociálne médiá vnímajú len ako nov" priestor na svoju prezentáciu. 
 Do istej miery to súvisí s vekom, do istej miery s rozdielnos&ou tradi#ného a internetového marketingu. 
Prax ukázala, $e zopakova& bezprecedentn" úspech strany Sloboda a Solidarita pred parlamentn"mi vo!bami 2010 
je náro#nej%ie ako sa zdalo. Politici zistili, $e sociálne médiá nie sú samospasite!né. Len ich pochopenie a akcep-
tovanie ich princípov dáva %ancu na úspech. Ú#ty politikov zárove) vytvárajú jedine#n" priestor na priebe$nú 
komunikáciu s ob#anmi. Bude zaujímavé sledova&, ako túto príle$itos& vyu$ijú. 

 Rovnako ako to, kam sa sociálne médiá ako nástroj politického marketingu posunú o 'al%ie %tyri roky. 
V tomto smere v"voj napreduje ve!mi prudko. Samotn" Facebook je star" len %tyri roky a u$ teraz sa za#ínajú 
objavova& názory, $e svoje najlep%ie roky má za sebou. Nechceme zbyto#ne %pekulova& o jeho zániku – je to ve!mi 
nepravdepodobné –, len chceme upozorni& na to, $e segment sociálnych médií sa vyvíja ve!mi dynamicky a politici 
a ich tímy si dnes nemô$u dovoli& ignorova& to. Do nasledujúcich komunálnych i parlamentn"ch volieb zrejme 
nestihne vzniknú& $iadna 'al%ia slu$ba, ktorá by na seba dokázala strhnú& to!ko pozornosti ako Facebook (pred-
pokladáme, $e vznikne a$ v priebehu 5 – 7 rokov), predpokladáme prekro#enie kritickej hranice po#tu u$ívate!ov 
niektor"ch existujúcich sociálnych médií a nárast ich v"znamu pre politick" marketing. T"ka sa to predov%etk"m 
Twitteru, ktor" v sú#asnosti vyu$íva len primátor Martina Andrej Hrn#iar. Okrem prekro#enia kritickej hrani-
ce po#tu u$ívate!ov zohrá v"znamnú rolu aj vyu$ívanie tejto slu$by politick"mi stranami a politikmi na národnej 
úrovni. Niektorí z nich sú tam u$ dnes.
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