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Podmieňujúce predmety:   
 
 Základy manažmentu a marketingu 
 
 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  
Prednášky: 
- aktívna účasť 
Semináre:   
- Študentský projekt – vypracovanie marketingového plánu (písomná forma, ppt prezentácia na kolokviu a prezentácia 
vlastného reklamného spotu vo zvolenom formáte) 
- hodnotená bude schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, na príklade zostavenia vlastného marketingového plánu - 
aktívna participácia na projekte 
Záverečné hodnotenie:  skúška 
 
 
Cieľ predmetu:   
Cieľom teoretickej časti je oboznámiť študentov s existujúcimi konceptmi v oblasti marketingu území so špeciálny zreteľom 
na city banding a na možnosti jeho uplatnia v praxi ako užitočného nástroja v procese regionálneho rozvoja.  
Praktická časť má poskytnúť študentom priestor pre tvorivú prácu v tíme, zameranú na rozvoj kreativity, organizačných 
schopností a tímovej spolupráce. Veľký dôraz je kladený schopnosť kriticky zhodnotiť a aplikovať poznatky získané 
samoštúdiom poskytnutej literatúry (a case studies a iné elektronické zdroje) ako aj na schopnosť pretaviť ich do praxe pri 
práci na zadanej téme seminárneho projektu (zostavenie marketingového plánu)    
 
Profil absolventa predmetu: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude schopný porozumieť a správne používať zaužívaný terminologický aparát 
v oblasti územného marketingu. Bude schopný kriticky posúdiť možnosti aplikácie a prínosy existujúceho marketingového 
inštrumentária pre rozvoj konkrétneho územia.  Dokáže samostatne získať a spracovať potrebné dáta a informácie, 
nevyhnutné pre analýzu aktuálneho stavu predmetného územia a vytvoriť ucelený marketingový plán.  
 
 
 
Stručná osnova predmetu:  

A. Koncept miesta 
• Miesto v empiricko-analytickej tradícii 
• Miesto v kvantitatívnej geografii 
• Miesto v hermeneutickej tradícii 
• Miesto v kritickej tradícii 

B. Vývoj územného marketingu 
• 11.-14. storočie - kolonizačné procesy a zakladanie nových miest v Európe 



• 19. a začiatok 20. storočia - obdobie kolonizácie severnej Ameriky a fordizmu 
• 60. roky 20. storočia - implementácia marketingu do sústavy ekonomických vied 
• 70. roky 20. storočia - marketing broadening v období postfordizmu 
• 80. roky 20. storočia – obdobie „reaganomiky“ a “thatcherizmu“  
• Marketing miesta v 90. rokoch 20. storočia 
• Marketing miesta na začiatku nového tisícročia 

C. Nový štýl riadenia verejného sektoru 
• Zmeny verejného sektoru v novom tisícročí. 
• Hlavné komponenty, trendy a reformné požiadavky 
• Nástroje New Public Management 

D.  Paradigma marketingu územia 
• Filozofický prístup 
• Prakticko-operačný prístup 
• Manažérsky prístup 
• Základné atribúty definície marketingu 
• Kotlerov, Haiderov a Reinov model úrovní marketingu územia 
• „Územie“ ako objekt marketingovej aktivity (spôsoby vymedzenia „územia“ a možní realizátori MÚ) 

E. Podmienky vzniku konceptu územného marketingu 
• Externé podmienky 
• Interné podmienky 

F. Proces marketingu miesta – teoretické aspekty realizácie 
1. Vstupná motivácia 
2. Situačná analýza  

a) marketingový informačný systém  
b) identita, značka a imidž  
c) analýza konkurencieschopnosti miesta   
d) analýza SWOT   
e) segmentácia   

3. Koncipovanie cieľov a stanovenie marketingovej stratégie    
a) targeting  
b) positioning  
c) koncipovanie marketingového mixu  
d) rozpočet a alternatívne stratégie  
e) zostavenie marketingového plánu  

 4.    Implementácia, riadenie a kontrola marketingovej stratégie  
G. Typológia územného marketingu  

• Faktory determinujúce typ aplikácie mestského marketingu v praxi (s. 6-9) 
• Mesto a región ako produkt 
• Externá komunikačná politika a „corporate design“ ako parciálne prístupy 
• Partnerstvo verejného a privátneho sektoru 
• Marketing podnikov poskytujúcich verejné služby a inštitúcii verejného sektoru 
• Charakteristika komplexného územného marketingu 

H.  Fungovanie územného marketingu 
• Inštitucionálne a organizačné formy 
• Modely financovania 
• Aktéri územného marketingu 
• Úloha externých poradcov v procese mestského marketingu 

I. Vybrané subtypy a komponenty územného marketingu 
• City manažment 
• Komunikačná politika 
• Imidž mesta 
• Využitie analýz mediálneho obrazu pri riadení vonkajšieho imidžu municipality 
• Manažment destinácie cestovného ruchu 

J. Praktické problémy mestského marketingu a možnosti ich riešenia 
• Súčasná prax realizácie marketingu miest (na príklade ČR, s.9-11) 
• Rozdielne interpretácie mestského marketingu 
• Chýbajúca cieľová orientácia mestského marketingu 
• Nedostatok finančných prostriedkov 
• Nedostatočné riadenie marketingového procesu  (problémy v oblasti ľudských zdrojov) 
• Nejasné rozdelenie kompetencií  
• Participácia aktérov, ich motivácia a komunikácia 
• Oslabujúci záujem a angažovanosť aktérov 
• Dominantné postavenie osôb a záujmových skupín 
• Časté personálne zmeny v politickom a administratívnom vedení mesta 



• Nedostatočné zapojenie expertných znalostí 
• Nejasné vymedzenie mestského marketingu voči ostatným úlohám správy mesta 
• Nedostatočné zapojenie mestskej rady 
• Nedostatočná koordinácia a procesmi prebiehajúcimi na regionálnej úrovni 
• Falošné alebo prehnané očakávania 
• Roztrieštenosť rokovaní 
• Nedostatky v oblasti realizácie kontroly marketingových aktivít 

K. Marketingový výskum 
• Koncipovanie dotazníka 

a) pravidlá tvorby otázok  
b) nepriame otázky 
c) interferencia so systémom ako možný zdroj skreslenia 

• Pravdepodobnostné výbery 
a)   vzorka, základný súbor, redukcia negatívnym samovýberom 
b)  prostý náhodný výber 
c)   systematický výber 
d)   náhodný stratifikovaný výber 

• Nepravdepodobnostné výbery 
a) náhodilý výber (výber vhodnej príležitosti), anketa 
b) úsudkový (zámerný) výber, snowball metóda 
c) kvótny výber (viazané a neviazané kvóty) 

• Vybrané metódy aplikovateľné v procese územného marketingu 
d) Brainstorming 
e) Moderácia s využitím metaplán techniky 
f) Delfská metóda 
g) Benchmarking 
h) Ideová konferencia, dielne budúcnosti 
i) SWOT analýza územia 
j) Imidž analýza 
k) Sémantický diferenciál 
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