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Rozumieme komunikácii, našim klientom i médiám, 
poznáme prostredie a máme unikátne skúsenosti 
aj výsledky. Veríme,  že systematická a účinná 
komunikácia nepozná hranice, preto sme tu pre vás, 

v Česku i na Slovensku.
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Mapujeme trh cez rebríčky a súťaže 
(TOP APRSR, PROKOP)

 Venujeme sa štandardizácii trhu v oblasti 
etiky komunikácie a etickej samoregulácie

 Poskytujeme poradenstvo pri výberových 
konaniach pre firmy a štátne inštitúcie

Tvoríme štandardy PR komunikácie



Katarína Hrnčárová
katarina.hRncarova@mafraslovakia.sk

A
merickí kongresmani sa prednedávnom obrátili na šéfa 

spoločnosti Meta Marka Zuckerberga so žiadosťou, 

aby sa viac venoval zamedzeniu nebezpečného šírenia 

proruských informácií na slovenskom Facebooku. Hoci 

slovenská aj americká vláda na problém opakovane upozor-

ňujú, Facebook nereaguje alebo sú jeho aktivity nedostatoč-

né. Žiadajú, aby sociálna sieť okamžite zabezpečila zníženie 

viditeľnosti alebo odstránenie všetkých proruských dezinfor-

mácií. Výzva amerických kongresmanov nadväzuje na aprílovú 

návštevu v Bratislave, pri ktorej ich o probléme informovali 

slovenskí vládni predstavitelia.

Pasivitu Facebooku na Slovensku supluje špecializovaná 

stránka slovenskej polície s názvom Hoaxy a podvody, ktorá sa 

zameriava na vyvracanie falošných informácií na Facebooku 

a v poslednom období upozorňuje aj na „prokremeľskú pro-

pagandu“ či „prokremeľských trolov“. Takmer za štyri roky 

existencie sa stala najsledovanejšou antihoaxovou stránkou 

v Európe. Jej dlhodobú a systematickú prácu a tiež rýchlosť, 

s akou dokáže na hoaxy reagovať, si všimla aj porota súťaže 

PROKOP, ktorá jej koncom marca na slávnostnom odovzdávaní 

PR Oscarov udelila špeciálnu cenu Unikátny PR počin.

Na súťaži najlepších PR projektov na Slovensku sme videli 

množstvo skvelých PR kampaní reagujúcich na aktuálne témy, 

ako sú hoaxy alebo pandémia či otvárajúcich spoločenské 

témy. Nielen tieto, ale aj ďalšie kreatívne a zmysluplné pro-

jekty, v ktorých sa prejavila sila PR komunikácie pri aktívnom 

zapojení značky do diania v spoločnosti, vám prinášame v tejto 

ročenke.

Dezinformácie 
a propaganda
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Dlhé desaťročia platila v biznise formulka „firma, 

ktorá nerastie, zomiera“. Tento priúzky pohľad sa 

medzičasom rozšíril o soft faktory, avšak niečo 

z pôvodného citátu stále platí. Konkrétne v PR 

a komunikácii potrebujete neustále rásť najmä 

v kvalite. Darmo budete „písať“ perfektné čísla, 

ak svoj prístup neprispôsobíte reálnym potrebám 

klientov, skôr či neskôr príde problém. Za Seesame 

môžem neskromne povedať, že sa dlhé roky 

snažíme rozširovať svoje pole pôsobnosti. Už 

dávno nie sme klasickou PR agentúrou, klientom 

poskytujeme silnú public affairs, marketingovú, 

kreatívnu a digitálnu kompetenciu, to všetko 

podporené dátami a strategickým poradenstvom. 

Napokon, klienti od nás chcú dostať riešenie, ktoré 

smeruje k výsledku, a vôbec ich nezaujíma, z akých 

kompetencií ho vyskladáme. A presne to nám 

vyhovuje.

Osobitne som hrdá na to, že v Seesame máme 

za sebou silný rok nielen v číslach, ale najmä 

v kvalite. Dokázali sme uspieť pri množstve 

rôznorodých projektov, čo si všimli domáci aj 

zahraniční odborníci. Za všetky úspechy spomeniem 

ocenenia Silver SABRE, Certificate of Excellence, 

opakovaný shortlist Agency of the year a historicky 

najvyšší počet, až 12 ocenení Prokop. Avšak pre 

mňa osobne má najvyššiu hodnotu ocenenie od 

vlastných zamestnancov. Seesame je v rebríčku, 

ktorý zostavuje tím SABRE, najlepšou európskou 

agentúrou v hodnotení zamestnancov, teda „Best 

Consultancy to Work For“. Je to práve interné 

prostredie, vďaka ktorému sa nám darí bodovať 

kvalitou projektov. Za seba môžem povedať, že 

touto cestou chceme kráčať aj naďalej.

Michaela Benedigová

SEESAME Communication Experts



Za posledné dva roky sa udiali zásadné zmeny v spoločnosti – pandemická kríza 
aj prebiehajúca vojna na Ukrajine. Aké najväčšie zmeny v komunikácii v tomto 
smere pociťuje PR? Nastavilo to nejaký nový trend, je niečo, k čomu sa už v rámci 
komunikácie nevrátime?

Zmeny a trendy v komunikácii

Katarína Remiaš
Managing Partner

1st CLASS AGENCY

Peter Marčan
konateľ
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Michaela Hanáková
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Práve v kritických situáciách, neistých 
a napätých obdobiach, aj emocionálne, 
je pravidelná komunikácia dôležitejšia 
a potrebnejšia než inokedy. Počas pandémie 
firmy a značky intenzívnejšie využívali PR, 
pretože svojimi nástrojmi, formou, štýlom, 
obsahom a informáciami majú silnú kompe-
tenciu budovať dobrú reputáciu a zvyšovať 
dôveru.
Pandémia zároveň nastavila komunikáciu 
firiem viac empaticky a zodpovednejšie. 
Rovnako v nej pokračujú aj dnes, reakcie 
a prijaté strategické a operatívne kroky 
v komunikácii sú však omnoho rýchlejšie. 
Flexibilne, takmer v reálnom čase, vie-
me prehodnotiť a preplánovať off/online 
aktivity a najmä content, wording a narra-
tive, čo považujem za znak uvedomelého 
a zodpovedného manažovania komunikácie, 
ktorý má vplyv na reputáciu spoločnosti 
a brandov.

Tak, ako už v prvom pandemic-
kom roku, sa aj PR čoraz viac 
presúva do online prostredia, 
a to vrátane mediálnych vzťahov, 
respektíve mediálnych eventov 
a „doručenia“ obsahu noviná-
rom.

Posledné dva roky ukázali, že budúcnosť nedokážeme 
predpovedať, takže ťažko povedať, či po čase neopráši-
me „staré trendy“, keď sa tieto nové stanú neúčinnými. 
Posledné roky však ukázali aj potrebu citlivo odkomu-
nikovať prebiehajúce firemné zmeny a nové procesy 
tak verejnosti, ako aj partnerom a v neposlednom rade 
zamestnancom. PR sa stalo viac adresným a ešte intenzív-
nejšie než predtým sa presúva do online priestoru. A ja 
osobne dúfam, že postupne sa skončí aj trend veľkých in-
fluencerov a do popredia sa dostanú síce menší, ale zato 
autentickí, a preto uveriteľnejší a adresnejší propagátori 
tovaru, služieb a hodnôt.

Komunikácia značiek, interná aj 
externá, viac ako kedykoľvek predtým 
reflektuje stav a potreby spoločnosti. 
Trend angažovaného PR sa zvyšuje a je 
nevyhnutný – čoraz väčšia časť ľudí od 
značiek očakáva, že budú jasne tlmočiť 
hodnoty a budú sa aktívne zapájať do 
diania v spoločnosti. Súčasne sa zvy-
šuje dôraz na citlivosť komunikácie aj 
v kontexte rodovej rovnosti, postave-
nia menšín a prijatia rôznorodosti.

Zvykli sme si na zmeny, už sa nepozastavujeme nad 
mnohými detailmi. Všetko, čo robíme, je viac online, oveľa 
flexibilnejšie, dynamickejšie a rýchlejšie. Musíme byť 
z hľadiska stratégie aj taktiky veľmi kreatívni. Z hľadiska 
trendov je dôležitý jeden a dúfam, že už nezmizne – všet-
ky smutné a tragické okolnosti uplynulého aj súčasného 
obdobia do komunikácie často vrátili hĺbku, myšlienku 
a skutočné hodnoty.

Všetky smutné a tragické okolnosti  
uplynulého aj súčasného obdobia  
do komunikácie často vrátili hĺbku,  
myšlienku a skutočné hodnoty.
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Martin Dobiš
Managing Director
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Martin Mazag
Managing Partner
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Miroslava Jarošová
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Firmy si začínajú uvedomovať, že pomoc môže byť naozaj nezištná 

a netreba z každého CSR projektu nutne ťažiť publicitu. Komu-

nikačne je skôr dôležité nájsť vhodnosť textu a nosiča, cez ktorý 

posolstvo odovzdáme. Recipienti už dnes prirodzene očakávajú, že 

ak firma deklaruje skvelé obchodné výsledky, tak z nich časť venuje 

na pomoc tým, ktorí to potrebujú a nie je nevyhnutné z toho robiť 

hrdinstvo.

Tak pandémia, ako aj vojna konečne rozhýbali štátny aparát a súk-

romných vydavateľov tak, aby začal aktívny boj s dezinformačnou 

scénou. Predpokladám, že obe tieto udalosti významne ovplyvnia 

svet sociálnych sietí a médií a bude iný, ako ho poznáme dnes.

Vojnové udalosti na Ukrajine mali 

odraz v mobilizácii pomoci ute-

čencom, čo sa premietlo prakticky 

do komunikácie všetkých firiem. 

Rekordná inflácia a energetická 

kríza je novým prvkom na scéne, 

ktorá bude negatívne ovplyvňovať 

kúpyschopnosť obyvateľstva, a teda 

aj formovať komunikačné rozpočty. 

Okrem utečencov nám v dôsledku 

toho rastie i veľká skupina sociálne 

ohrozených skupín obyvateľstva, 

ktoré budú rovnako potrebovať našu 

pomoc.

Pandemická kríza v rámci 

komunikácie posilnila online 

priestor, komunikačné nástroje 

v ňom a obmedzila rôzne offline 

aktivity. Náročnosť tohto obdobia 

určite ovplyvnila aj témy a štýl 

komunikácie. Najdôležitejšie 

komunikačné okruhy boli ochra-

na zdravia, súdržnosť, pomoc, 

podpora v rôznych segmentoch, 

zodpovednosť voči druhým a pod. 

Prebiehajúca vojna na Ukrajine 

tento trend v rámci komunikácie 

ešte viac posilnila, navyše nastala 

potreba edukovania verejnosti 

o tom, ktorým zdrojom veriť, ako 

si informácie overovať.

Pred pandémiou a vojnou boli mar-

keting a PR často oddelené oblasti 

s rôznymi cieľmi. V novom normále 

musia tieto tímy úzko spolupracovať na 

podpore širšieho posolstva o značke 

klienta. Spotrebitelia si viac uvedomujú 

značku ako celok a chcú vedieť, že mí-

ňajú svoje peniaze na podporu takého 

brandu/produktu, ktorý robí dobré veci 

pre ľudí a pre svet.

Dlhodobo beztrestná, zľahčovaná 

a podceňovaná globálna dezinfor-

mačná kampaň, ktorú vedie Ruská 

federácia, ultrapravicové hnutia a ich 

ochotní trollovia, je problém, s ktorým 

sa budeme musieť vyrovnať všetci – 

firmy, inštitúcie, médiá, politici, vlády 

aj jednotlivci. Aktuálne vidíme, ako sa 

naplno prejavuje vo svojej obludnosti.

Keďže jedným z prvých cieľov dezin-

formačnej stratégie bolo spochybniť 

a narušiť dôveru v seriózne médiá, 

firmy a inštitúcie, pôjde to ťažko 

a bude to beh na dlhú trať. Oveľa po-

trebnejšie však bude, aby inštitúcie, 

firmy a seriózne médiá konzistentne 

pracovali na obnovení viery ľudí 

v základné hodnoty ako sú rešpekt, 

slušnosť, kultúrnosť, profesionalita 

a odbornosť. Dúfam, že je to poučenie 

a budeme sa vyhýbať ignorovaniu hro-

zieb a populistickým komunikačným 

praktikám, ktoré tento stav zapríčinili.

Recipienti už dnes prirodzene  
očakávajú, že ak firma deklaruje  
skvelé obchodné výsledky, tak z nich  
časť venuje na pomoc tým, ktorí  
to potrebujú a nie je nevyhnutné  
z toho robiť hrdinstvo.

SME KOMUNIKAČNÁ AGENTÚRA
Poskytujeme služby na slovenskom a českom trhu. 
Vytvárame zmysluplné kreatívne kampane, ktoré fungujú 
pre vaše publikum. 

                                        A POSÚVAJÚ VÁŠ BIZNIS VPRED.

www.neopublic.sk
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Roman Záhorec
Managing Partner

Neopublic CZ&SK

Lucia Pekaríková
Managing Director

KOMUNIKA

Myslím, že pre PR agentúry bude veľmi náročné robiť 

tradičné produktové tlačové konferencie a tie také 

klasické vzťahy s médiami. Toto vnímam ako postupný 

evolučný proces, ktorý pandémia urýchlila a zatiaľ 

neevidujeme, že by sa to vracalo späť do normálu.

Vidíme omnoho väčšiu 

autenticitu v komunikácii, 

veľké množstvo CSR projektov 

a kladie sa dôraz ana pridané 

hodnoty značiek. Spoločnosť je 

čím ďalej, tým viac citlivejšia na 

to, či sú značky v komunikácii 

úprimné, na aké cieľové skupiny 

myslia a čo pre ne robia. Veľkou 

výhodou je, ak má firma dobre 

spracované hodnoty súvisiace 

so CSR komunikáciou, pretože 

potom vie rýchlo zareagovať na 

neočakávané spoločenské uda-

losti. Tým získava komunikačný 

náskok pred konkurenciou, to si 

cieľová skupina zapamätá.

Ľudovít Tóth
Managing Director

event2all

Pandémiu a Ukrajinu pociťuje-

me pri práci v media relations. 

Všetko, čo sa aspoň okrajovo 

týka (týkalo) týchto tém, bolo 

pre médiá atraktívnejšie a to, 

čo nie, išlo do úzadia.Michaela Benedigová
Managing Director & Partner

SEESAME Communication Experts

Soňa Lexmanová
Managing Director, 

SKPR STRATEGIES

Obe krízové situácie nás naučili, že štát 

sa už musí prestať spoliehať na nadšenie 

a obetavosť občianskeho sektora. Tak ako 

dokáže zo dňa na deň postaviť na hraniciach 

hotspoty, tak musí byť schopný postaviť 

poriadne strategicko-komunikačné tímy, 

ktoré budú účinne bojovať z dezinformácia-

mi a budovať reputáciu inštitúcií. Dôvera 

v inštitúcie a značky je rozhodujúca pre 

budovanie demokracie. Toto je komunikač-

né zadanie, ktoré obe krízové situácie ešte 

zvýraznili.

Spomínané udalosti vyvolávajú extrémnu neistotu, v ktorej všetci potre-

bujeme mať svoje oporné body. To prináša značkám príležitosti, ale aj 

výzvy. Umožňuje im (aj) správnou komunikáciou vybudovať si dôležité 

miesto v životoch zákazníkov a ostatných stakeholderov, no kladie zvý-

šené nároky na transparentnosť, férovosť a integritu. To všetko sa deje 

v čase hoaxov a veľkej nedôvery v tradičné médiá. Značky teda musia byť 

obozretnejšie, komunikovať obojsmerne naprieč kanálmi a oveľa rýchlej-

šie. Je to doba, ktorá „vyzlieka značky donaha“ a trestá každú neauten-

ticitu. A čo sa týka otázky, k čomu sa už nevrátime, tak úprimne verím, že 

k už spomínaným samoúčelným kampaniam, ktorých jediným cieľom je 

povedať verejnosti, aká „úžasná“ je daná firma a jej produkty.

Veľkou výhodou je, ak má firma dobre 
spracované hodnoty súvisiace so CSR 
komunikáciou, pretože potom vie rýchlo 
zareagovať na neočakávané spoločenské 
udalosti.

Dôvera v inštitúcie  
a značky je rozhodujúca 
pre budovanie  
demokracie. Toto je 
komunikačné zadanie, 
ktoré obe krízové  
situácie ešte zvýraznili.
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Všetky kľúčové správy 
na jednom mieste.

NestrácAJte čAs

HN24.sk
Na pulze dňa



V čom v súčasnosti spočíva  
hodnota PR pre firmy?

Katarína Remiaš
Managing Partner

1st CLASS AGENCY

Peter Marčan
konateľ

ReputationN

Ľudovít Tóth
Managing Director

event2all
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CEO/Managing Partner
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Michaela Hanáková
PR konzultant
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Kristína Čambalová
Managing Director

Kharisma

Veronika Deckerová
riaditeľka

Bison & Rose

V komplexnosti a rozmanitosti zároveň, 

v na mieru šitej dlhodobej strategickej 

a dennodennej komunikácii firiem, ktorá 

pomáha budovať dobrú reputácie. PR vďaka 

širokému rozhľadu a pohľadu dovnútra 

firmy a na jej externé okolie, cez pochope-

nie kontextov, vzťahov a procesov prináša 

funkčné kreatívne komunikačné koncepty 

a kampane, ktoré nejdú po povrchu, ale 

ruka v ruke s DNA firmy, čo je základom 

dlhodobého budovania dôvery a dobrého 

image firmy a brandu. Dobrý image je silné 

business aktívum.

Očakávané spomalenie 

spotreby v reakcii na rast 

cien bude klásť dôraz na 

viditeľnosť značky/produktu. 

Navyše dnes už aj malé firmy 

bez agentúr vedia využívať 

online priestor pre svoju 

reklamu. Firmy/produkty 

sa budú v tomto prostredí 

pretlaku reklamy potrebovať 

viac odlíšiť prostredníctvom 

kvality obsahu a jeho podania 

jednotlivým cieľovým skupi-

nám. Kvalitný obsah bol vždy 

najmä doménou PR.

Dobré PR vie nájsť viditeľný priestor pre produkt, 

službu či myšlienku klienta aj tam, kam sa s bežným 

inzerátom nedostanete.

V možnosti prihovoriť sa čo najzrozumiteľ-

nejším a najbližším jazykom potrebným 

cieľovým skupinám. V umení použiť argu-

menty, ktoré nielen zaujmú ich pozornosť, 

ale dokážu pre firemné produkty či služby 

získať a udržať dôveru zákazníka. Na rozdiel 

od klasickej reklamy má PR luxus výrazne 

väčšieho priestoru na oslovenie zákazní-

kov, ak ho, samozrejme, dokáže vhodne 

využiť a je podstatne odolnejšie proti strate 

pozornosti, ktorému čelí klasická reklama.

Základ zostáva rovnaký a hodnota PR pre firmy je stále 

v tom istom, v čom v minulosti – v podpore dosahovania 

dlhodobých cieľov firmy budovaním a upevňovaním 

vzťahov s verejnosťou, so zamestnancami a s partnermi, 

v posilňovaní dobrej povesti spoločnosti a v eliminovaní 

dosahu negatívnych správ. Na rozdiel od „rýchloobrátko-

vej“ reklamy je PR proces, ktorého výsledky sa dostavia, 

len keď bude kontinuálny a dlhodobý. Možno aj preto je 

PR stále v niektorých firmách na okraji záujmu a vnímané 

len ako akási „povinná jazda“ na úkor reklamy, čo je v ko-

nečnom dôsledku, samozrejme, na škodu danej firmy.

Stále je to o budovaní a podpo-

re vzťahu súčasného/potenciál-

neho klienta k danej firme. PR 

pomáha udržiavať a zvyšovať 

poznateľnosť, vizibilitu a pozi-

tívne vnímanie danej značky. 

Nachádza cesty k novým cieľo-

vým skupinám a sprostredkúva 

im kľúčové informácie.

V tom, čo vždy, akurát je to oveľa 

cennejšie – kvalitný komunikač-

ný partner je totiž dnes oveľa 

viac oporou než len kapacitným 

zásobníkom. Do popredia sa 

dostal dlhodobý prínos kvalitnej 

a systematickej komunikácie, 

ktorý tkvie v budovaní reputácie, 

a to je sofistikovaná disciplína.
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Managing Partner

Neopublic CZ&SK

V schopnosti komplexného 

prístupu v oblasti marketingovej 

komunikácie, ktorý integruje 

prácu s obsahom, s klasickými 

(médiá) i novými (digital) nástroj-

mi, a v neposlednom rade tiež 

riadenie krízovej komunikácie. 

Kým iné typy agentúr poskytujú 

tieto služby jednotlivo, PR má 

schopnosť ich integrovať.

PR je o dlhodobom budovaní vzťahov 

s verejnosťou, povedomí o znač-

ke, o hodnotách, ktoré firmy chcú 

sprostredkovať svojim zákazníkom. 

V súčasnosti spočíva najvyššia hod-

nota PR v schopnosti citlivo a zmyslu-

plne oslovovať ľudí prostredníctvom 

CSR projektov a pomáhať tak firmám 

pri budovaní dôvery a autentickosti, 

zvyšovať ich spoločenskú zodpoved-

nosť a taktiež otvárať citlivé spolo-

čenské témy v rôznych médiách.

Najväčšou hodnotou PR pre 

firmu je možnosť rozpovedať 

celý príbeh. Zatiaľ čo reklama si 

zvyčajne vyberie jeden benefit, 

PR má schopnosť ísť do detailu 

a predstaviť všetko – od generál-

neho riaditeľa cez príbeh značky, 

produkty až po zamestnancov 

vo výrobe. Toto všetko dokáže 

vytvoriť dôveru a spätosť spotre-

biteľa so značkou.

Pri každom projekte, bez ohľadu na jeho 

komplexnosť, si kladieme tú istú otázku. 

Čo zvolená komunikácia urobí s repu-

táciou firmy alebo jej značky. Možností 

a spôsobov ako komunikovať je dnes 

mnoho. Náš prístup ponúka cestu, 

ktorá je založená na dátach, kreatíve, 

efektívnom riadení a vyhodnocovaní. Vo 

všeobecnosti je dobre riadené PR cesta, 

ako efektívne počúvať hlas zákazníkov 

alebo fanúšikov značky.

Je to obrovská hodnota. Pandémia aj 

kríza na Ukrajine ukázali, že komuni-

kácia je absolútne esenciálne dôležitá 

a je hlavným aspektom úspechu. 

Vedieť komunikovať smerom k ve-

rejnosti, zákazníkom či akýmkoľvek 

stakeholderom je obrovská konku-

renčná výhoda. Príprava na krízovú 

komunikáciu, vývoj rôznych scená-

rov a reakcie na nové geopolitické 

tektonické pohyby budú kľúčovým 

faktorom úspešnosti korporátnej 

komunikácie.

Dagmar Cvečková
Senior PR Consultant

Snowball Communications

PR nebolo nikdy také aktuálne, 

ako je teraz. Public relations 

môže zmeniť budúcnosť klientov-

ho podnikania, poslania. Správna 

PR stratégia pomáha prekonať 

takmer akúkoľvek prekážku. 

Pomáha posilňovať hodnoty fir-

my, budovať reputáciu. Pomáha 

vyčnievať z radu, pútať pozornosť 

verejnosti a médií a vytvárať 

medzi nimi obojstranný dialóg.

Soňa Lexmanová
Managing Director

SKPR STRATEGIES

PR už dávno nie je „len“ o vzťa-

hoch s médiami a písaní tlačo-

vých správ. Značky potrebujú 

komunikovať s oveľa fragmen-

tovanejším publikom, naprieč 

množstvom kanálov, pritom 

personalizovane, obojsmerne 

a v reálnom čase 24/7. Vyžaduje 

si to celý rad rôznych zručností 

a znalostí. Takže si dovolím tvrdiť, 

že PR má dnes pre firmy ešte väč-

šiu hodnotu ako v minulosti.

Lucia Pekaríková
Managing Director

KOMUNIKA

PR vynáša na svetlo sveta esenciu firiem, 

značiek a v prípade personálneho PR aj 

osobností. Pomáha nastaviť a pochopiť 

komunikačné posolstvá a komunikovať ich 

prirodzeným spôsobom dlhodobo bez toho, 

aby nastala v spoločnosti únava informá-

ciami. Dobrá PR komunikácia totiž vzbu-

dzuje záujem o tému a vie vyvolať dôležité 

spoločenské diskusie. PR dokáže vybudovať 

stabilnú pozitívnu reputáciu, ktorá vie firmy 

podržať aj v prípade nepriaznivých podmie-

nok, vnútorné PR alebo interná komunikácia 

firmy rozvíja zvnútra.
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A
sociácia PR agentúr na Slovensku 

(APRSR) realizovala v roku 2021 

prieskum na trhu a pýtala sa malých 

aj veľkých PR agentúr, koľko a ako 

tendrujú. V priemere sa jedna slovenská 

PR agentúra zúčastní na 7 výberových 

konaniach ročne (sú agentúry, ktoré ab-

solvujú aj výnimočných 25 tendrov ročne), 

čo predstavuje priemerne 318 hodín (40 

pracovných dní) za rok strávených iba 

prípravou výberových konaní. Ročná prie-

merná investícia sa môže vyšplhať približne 

až na 7 300 eur. Väčšinu tendrov agentúry 

ani nevyhrajú a investície do času a kreatív-

nych návrhov sa im nevrátia.

Ak hľadáte novú PR agentúru, tender na 

jej výber je stále najefektívnejší spôsob 

výberu vhodného komunikačného partnera 

a výborné porovnanie a súťaž pre samotné 

PR agentúry. Prinášame pár užitočných 

tipov, ako správne postupovať pri výbere 

PR agentúry.

Komerčné tendre vs. verejné 
obstarávanie
Kvalitne vypracovaný a zrealizovaný PR 

tender nie je ešte ani dnes samozrejmosťou 

medzi zadávateľmi. Za lepší koniec ťahajú 

komerční zadávatelia, ich princíp tendro-

vania je postavený prioritne na kreativite 

a schopnosti realizovať ponuku v nastave-

nom rozpočte. PR tendrovanie vo verejnej 

správe je postavené na verejnom obsta-

rávaní, čo sa v prípade hľadania kvalitnej 

PR agentúry končí vo väčšine prípadov 

dvomi hraničnými situáciami – nízkymi až 

dumpingovými cenami prác agentúr, alebo 

zadaním šitým na mieru agentúre prostred-

níctvom úzko zadefinovaných podmienok.

Ako pripraviť PR tender?
Férové a dobre pripravené výberové kona-

nia a obstarávania posúvajú vpred nielen 

PR branžu vďaka konkurenčnému boju, ale 

nemenej aj zadávateľov, ktorí popri inšpira-

tívnych nápadoch budujú vlastnú reputáciu 

etického a transparentného hráča na trhu.

Príprava PR tendra si preto zaslúži čas, kva-

litné podklady a vhodný hodnotiaci tím.

Skôr ako sa pustíte do tendrovania,  
odpovedzte si na pár základných otázok:

Prečo vlastne robíme tender?
Odpovedzte si na otázky: „Chceme vlastne 

novú agentúru, alebo sme spokojní s ak-

tuálnou? Prečo vlastne vyberáme novú 

PR agentúru?“ Je to preto, lebo oddelenie 

obstarávania musí? Alebo sme nespokojní? 

Ako správne tendrovať 
PR agentúru

Kvalitne vypracovaný a zrealizovaný PR tender nie je 
ešte ani dnes samozrejmosťou medzi zadávateľmi. 
Prinášame pár užitočných tipov, ako správne 
postupovať pri výbere PR agentúry.

Ako má vyzerať PR zadanie?
1. Predstavte spoločnosť/brand 

 – jej misiu, víziu, DNA.

2. Rozpíšte východiskovú situáciu.

3. Určite ciele (PR, marketing, finančné, 

 obchodné, iné).

4. Zadefinujte cieľovú skupinu.

5. Jasne rozpíšte, čo požadujte ako 

 želaný výstup ponuky (kreatívny 

 koncept, PR plán, konkrétny nástroj 

 – TS, CSR projekt...).

6. Stanovte jasné hodnotiace kritériá 

 a ich váhu – kreativita, realizácia, 

 tím, cena.

7. Stanovte rámcový rozpočet.

8. Napíšte harmonogram tendra.

10 PR agentúry | 2022

Etický tEndEr



Chceme znížiť náklady? Stojí pred nami 
nová výzva a potrebujeme inú agentúru? 
Alebo iba cítime, že vzťah klienta a agen-
túry je vyčerpaný? Novú agentúru preto 
vyberajte, iba ak ju naozaj potrebujete.

Koho hľadáme a koľko agentúr je dosť?
Domáca úloha číslo jeden je povedať si, akú 
PR agentúru hľadáme a čo od nej chceme. 
Aké máme nároky na tím, na skúsenosti, na 
referencie. Urobte si chemistry meeting, 
kde zo širšieho počtu agentúr vyberiete 
maximálne 5, ktoré sú podľa vás na rovna-
kej vlnovej dĺžke.

Zadanie vs. skicovné?
Zadanie by malo byť výstižné, konkrétne 
a jasné tak, aby z neho PR agentúra vedela 
spraviť relevantnú ponuku, ktorú klient 
očakáva. Komplikované, dlhé a obsiahle 
zadania s vypracovaním komunikačnej 
stratégie, nastavením cieľov, následná 
príprava detailného komunikačného plánu 

s rozpracovaním textov a grafiky, zasa-
denie tohto všetkého do časového rámca 
s konkrétnym budgetom – to je zadanie 
pre agentúru, s ktorou sa už reálne pracuje 
a ktorá je za to platená.
Nie je férové ani správne žiadať vypraco-
vanie takéhoto zadania od PR agentúry 
v tendri. Klienti majú určitú ilúziu, že agen-
túry by mali také zadania robiť zadarmo. 
Je to však neetické – Súčasťou rozsiahlych 
zadaní by malo byť skicovné pre každú 
zúčastnenú agentúru.

Čo všetko vyžadovať?
Nebuďte byrokrati. Nepýtajte si od agen-
túry to, čo je všeobecne dostupné – výpis 
z obchodného registra, tržby či potvrdenie 
o dlhoch.

Koľko je dosť času na prípravu ponuky?
Minimálny čas na prípravu ponuky do 
tendra sú pri malých zadaniach 2 týždne. 
Optimálny je však jeden mesiac.

Spätná väzba?
Každá zúčastnená agentúra ocení spätnú 
väzbu, na základe ktorej môže zlepšiť svoju 
ďalšiu ponuku. Férové je aj oznámiť zúčast-
neným agentúram víťaza tendra.

Ferovytender.sk
Už v roku 2016 priniesol Klub reklamných 
agentúr Slovenska (KRAS) iniciatívu Férový 
tender, ku ktorej sa onedlho pridali aj ďal-
šie združenia ako Rada pre reklamu, ADMA, 
Asociácia BTL či naša APRSR – tá dáva 
veľmi praktický návod, ako pripraviť tender 
férovo a transparentne.

Časté nedostatky pri vyhlasovaní 
PR tendrov

1. Proforma tender – zadávateľ už má 
 vopred vybranú agentúru.
2. Nejasne a nejednoznačne napísaný 
 brief.
3.  Nedostatočný debrief.
4.  Mnoho oslovených PR agentúr.
5.  Krátky čas na odovzdanie podkladov.
6.  Veľký rozsah zadania a požiadaviek.
7.  Chýbajúci rozpočet.
8.  Chýbajúce skicovné.
9.  Nedostatočná spätná väzba 
 po tendri.
10. Netransparentná komunikácia 
 zadávateľa.
11. Zneužitie kreatívnych návrhov 
 nevíťaznej agentúry v následných  
 kampaniach.
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Aké výzvy čakajú PR segment tento rok?

Katarína Remiaš
Managing Partner

1st CLASS AGENCY

Peter Marčan
konateľ

ReputationN

Dagmar Cvečková
Senior PR Consultant

Snowball Communications

Ľudovít Tóth
Managing Director

event2all

René Parák
CEO/Managing Partner

House of Comms

Michaela Hanáková
PR konzultant

10/10 COMMUNICATIONS

Veronika Deckerová
riaditeľka

Bison & Rose

Lucia Pekaríková
Managing Director

KOMUNIKA

Mnoho pokračujúcich. V prvom rade 

v dnešnej dobe boj s dezinformáciami 

a nekalými komunikačnými praktikami. 

Udržateľné a zodpovedné stratégie, aktivity, 

projekty, produkty a služby budú naďalej 

rásť – výzvou (nielen) pre PR bude však 

odhaliť a ustrážiť greenwashing a oddeliť 

tak zrno, vážne myslené stratégie, od pliev, 

vozenia sa na „módnej“ vlne.

Čaká nás skvalitnenie obsahu v online, 

„upratanie“ sveta influencerov pre spoluprá-

ce, prispôsobenie sa meniacim sa médiám, 

ako aj udržať a stále zvyšovať význam inter-

nej komunikácie.

Otázkou určite bude, ako firmy za-

reagujú na spomalenie ekonomiky, 

ktoré sa veľkej časti z nich dotkne 

a odzrkadlí sa v poklese tržieb. To 

sa logicky prenesie aj do rozpočtov 

na marketing a komunikáciu.

Hospodárska kríza, nepredvída-

teľnosť prinesie potrebu veľkej 

flexibility a pripravenosti.

Ťažké bude vyrovnanie sa s ekonomickou krízou 

infláciou a ďalším tlakom na šetrenie na nesprávnych 

miestach.

Najväčšou výzvou PR nielen na tento 

rok, ale na najbližších pár rokov bude 

obnova dôvery ľudí voči serióznym 

zdrojom informácií. Táto výzva sa ne-

týka len nezávislých serióznych médií, 

odborných inštitúcií či orgánov štátnej 

správy, ale aj firiem a podnikateľov. 

Musíme všetci ťahať za jeden povraz.

Tohtoročné výzvy vyplý-

vajú z nedávnych udalosti: 

v prvom rade je to flexibilita, 

schopnosť okamžite zarea-

govať na zmeny v spoločen-

skom dianí. Veľkou výzvou sa 

tiež javí ochota kooperovať 

tam, kde ide o dosiahnutie 

spoločného cieľa – predo-

všetkým v oblasti spolo-

čenskej zodpovednosti je 

skutočne väčším prínosom 

spájanie síl než konkurenčné 

súperenie.

Uplynulé obdobie už nastolilo 

istú všeobecnú nestabilitu 

a tá bude, zrejme, základom 

a zároveň najväčším challen-

ge pre tento i ďalšie roky aj 

v komunikácii.

CSR segment zažíva búrlivé časy 

a výzvou bude zamýšľať sa nad CSR 

komunikáciou inak ako doteraz. 

Odlíšiť sa novými nápadmi a komu-

nikovať CSR projekty tak, aby boli 

zapamätateľné. Dlhodobým tren-

dom je aj priblížiť hodnoty značky 

ľuďom, či už zážitkami, originálnym 

zapojením cieľovej skupiny alebo 

zviditeľnením kľúčových osobností 

firmy.
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Martin Mazag
Managing Partner

PRime time

Miroslava Jarošová
Account Director

PR.Konektor

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner

SEESAME Communication Experts

Martin Dobiš
Managing Director

PR Clinic

Kristína Čambalová
Managing Director

Kharisma

Soňa Lexmanová
Managing Director

SKPR STRATEGIES

Roman Záhorec
Managing Partner

Neopublic CZ&SK

Po pandémii a utečeneckej kríze 

prichádza ďalšia kríza, energetic-

ko-ekonomická. Uvidíme, ako sa 

premietne do spotrebiteľského 

správania a ako s tým naložia 

firmy v rámci svojich marketingo-

vých stratégií.

Prebiehajúca vojna na Ukrajine 

ovplyvňuje ekonomickú a hospodár-

sku situáciu firiem v Európe, tým aj 

PR segment. Tohtoročnou výzvou 

v PR bude ešte viac pomáhať firmám 

budovať ich dôveryhodnosť, posilniť 

ich spoločenskú zodpovednosť 

správne vybranými a hlavne efek-

tívne nastavenými komunikačnými 

nástrojmi a kanálmi.

Myslím si, že inflácia a ekonomická 

recesia sa výrazne dotkne marketin-

gových rozpočtov. Verím, že sa PR 

konzultantom podarí ostať relevant-

ným biznis partnerom pre klientov, 

aby komunikácia ostala základným 

princípom riadenia firiem a organi-

zácií.

Myslím si, že to budú dve veci, ale 

týkajú sa celej Európy a možno aj 

sveta. Všetci dúfame, že sa vojna 

skončí a v priebehu nasledujúcich 

rokov sa podarí skrotiť všetky 

propagandistické a dezinformač-

né sily. PR nie je opustený ostrov 

a citlivo reaguje na okolité dianie. 

Veľa kolegov z našej brandže 

na Ukrajine prišlo o prácu a bez 

dokonalej znalosti jazyka sa vo 

svojom odbore v inej krajine neza-

mestnajú. A povedzme si úprim-

ne, kto z nás si trúfne povedať, že 

napríklad angličtinu ovláda tak, 

aby mohol písať v Londýne PR 

články?

PR bolo vždy pripravené flexibilne 

reagovať na dianie v spoločnosti – 

v súčasnosti je to potrebné viac ako 

kedykoľvek predtým. Dôležité bude 

aj nájsť balans v tonalite komuni-

kácie konkrétnych značiek, aby 

v kontexte vojny v susednej krajine 

nepôsobila bežná komunikácia 

nevhodne.

Pôvodne sme očakávali, že rok 2022 

bude rokom konsolidácie síl po 

dlhom pandemickom období. Vojna 

na Ukrajine a hospodárske výzvy 

však zamiešali karty väčšine firiem, 

ktoré tak stoja pred novými výzvami 

s presahom aj do internej a externej 

komunikácie. Medzi kľúčové výzvy 

by som určite zaradila vyrovnanie 

sa s nepriaznivou situáciou na trhu 

práce, keď nielen naše odvetvie má 

problém s dostatkom kvalitných 

ľudí, a tiež prehlbujúcu sa nedôveru 

v tradičné médiá (offline aj online) 

a súvisiace superšírenie hoaxov. 

Máme pred sebou voľby a je aj úlo-

hou nás – komunikačných odborní-

kov – pomôcť verejnosti zorientovať 

sa rýchlo a správne v množstve in-

formácií tak, aby sme si na konci dňa 

povedali, že to má naozaj zmysel.

Udržať rasť z posledného roka, udržať 

talentovaných a výkonných ľudí 

a hľadať ďalších a ďalších talentova-

ných ľudí... Veľkou výzvou bude tiež 

dynamický vývoj na trhu médií. Trend 

algoritmizácie, agregácie a atomizácie 

obsahu bude pokračovať. Tomu sa PR 

trh snaží prispôsobiť a darí sa mu to 

možno lepšie ako pri iných komu-

nikačných disciplínach, pretože iba 

PR od počiatku pripravuje na mieru 

šitý obsah. Vnímame tiež frustráciu 

konzumentov obsahu, ktorí si už 

uvedomujú, ako ich sociálne siete ma-

nipulujú a hľadajú možnosti obrany 

alebo úniku.

PR nie je 
opustený 
ostrov  
a citlivo  
reaguje na 
okolité dianie.
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Ktorý typ služieb bude v tomto roku 
od klientov najžiadanejší a prečo?

Katarína Remiaš
Managing Partner

1st CLASS AGENCY

Ľudovít Tóth
Managing Director

event2all

René Parák
CEO/Managing Partner

House of Comms

Michaela Hanáková
PR konzultant
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Kristína Čambalová
Managing Director

Kharisma

Veronika Deckerová
riaditeľka

Bison & Rose

Strategické poradenstvo. Integrované 

kampane s významným podielom PR. 

Dôveryhodná korporátna a produktová 

komunikácia z hľadiska zodpovednosti 

a udržateľnosti. Kreatívne online projekty 

a influencerské spolupráce.

Príprava a realizácia podujatí. Vidíme prebiehať 

nekončiacu sa vlnu odložených eventov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu budú 

firmy viac dbať na podporu korporát-

nej a internej komunikácie a aktivít 

spoločenskej zodpovednosti. Otázny 

je podiel krízovej komunikácie, ktorá 

je z dlhodobého hľadiska kvôli 

mimoriadnej situácii nadštandardná. 

Opätovne sa rozbehne eventový biznis, 

pretože všetci sa už tešia na spoločné 

stretnutia, ktoré sme museli na dlhý 

čas oželieť.

Určite to bude tvorba obsahu 

a jeho distribúcia. Hádam ne-

musím vysvetľovať prečo.:)

Po dvoch rokoch pandémie 

sa ľudia prirodzene tešia na 

možnosť vzájomného kontaktu, 

a preto vidíme a budeme vidieť 

množstvo najrôznejších podu-

jatí. Okrem eventov bude stále 

žiadané PR spojené s mediálny-

mi výstupmi a s komunikáciou 

na sociálnych sieťach. Dôležitý 

bude aj presah na CSR aktivity.

Je to jednoznačne dobré cielenie a vysoká 

adresnosť komunikácie, a to prierezovo 

celým spektrom komunikačných aktivít. 

Vidíme väčší záujem o strategické koncepty, 

invenčnosť v online prostredí a aj systema-

tický prístup k vzdelávaniu v oblasti všet-

kých druhov komunikačných zručností.

Opätovne sa rozbehne eventový 
biznis, pretože všetci sa už tešia 
na spoločné stretnutia, ktoré sme 
museli na dlhý čas oželieť.

Stále bude žiadané PR spojené  
s mediálnymi výstupmi  
a s komunikáciou na sociálnych sieťach.
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V súčasnej situácii extrémnej neistoty bude 
na dôležitosti naberať interná komunikácia. 
Vo výhode budú firmy, ktoré aj doteraz ko-
munikovali férovo a otvorene a panuje v nich 
kultúra dôvery a integrita. Neistota sa však 
netýka len zamestnancov, ale aj zákazníkov, 
dodávateľov či partnerov, preto očakávam 
aj nárast krízovej komunikácie. Rovnako, 
v súčasných zhoršujúcich sa ekonomic-
kých podmienkach bude pre značky čoraz 
ťažšie dostať k zákazníkom produktové 
informácie a budú preto vo zvýšenej miere 
využívať PR služby, ktoré im pomôžu odlíšiť 
sa a „vytŕčať“ z davu a zákazníkom jasne 
ukázať hodnotu, ktorú im značka aj v tomto 
náročnom období prináša.

Strategické poradenstvo, 
pretože bude potrebné ešte viac 
zefektívniť komunikačné aktivity 
a rozpočty.

CSR, korporátna komunikácia, 
digitálne PR a integrovaná komuni-
kácia. Výber služieb bude vychádzať 
aj z ekonomickej a hospodárskej 
situácie na lokálnych aj medzinárod-
ných trhoch, od vývoja situácie na 
Ukrajine.

Vraciame sa ku klasickému 
PR, pretože aj svet sa vrátil do 
normálu a ľudia chcú normálne 
žiť, stretávať sa. Takže menej 
CSR a viac brandovej a korpo-
rátnej komunikácie. Jediné, čo 
nám zostalo ako pamiatka na 
pandémiu, je prevaha digitálu. Ale 
to sa očakávalo už dlhšie a dva 
roky v izolácii tento proces len 
urýchlili.

Seesame dnes reprezen-
tuje široký tím s veľmi roz-
ličnými kompetenciami. 
Som obzvlášť rada, že sa 
výraznejšie presadzujeme 
v reklamných kampaniach, 
digitálnych riešeniach aj 
aktivitách employer bran-
dingu. To všetko dopĺňa 
naše tradičné domény, 
ktorými sú krízová komu-
nikácia, B2C a B2B.

Každú značku či spoločnosť tvoria 
ľudia. Stotožnenie sa s hodnotami 
niekoho iného je pre nás to najpriro-
dzenejšie, tak sa totiž buduje vzťah 
medzi ľuďmi. A personálne PR je 
práve o vytváraní vzťahu medzi ľuďmi 
v biznis prostredí. Kladie dôraz na au-
tenticitu a spoznanie značky či firmy 
z ľudskej stránky.
Ďalej natívny obsah, ktorý dovoľuje 
spoznať najskôr tému, vzbudiť pozor-
nosť a prepojiť ju so značkou. A tiež 
zážitkové PR, ktoré necháva zakúsiť 
produkt, službu či emóciu na vlastnej 
koži.

Myslím, že trend komplexnosti 
a všestrannosti, ktorými sa PR 
agentúry naučili žiť, bude pokračovať 
aj v tomto roku. Je zvýšený dopyt po 
príprave krízových komunikačných 
plánov a employer brandingu.

Menej CSR a viac brandovej 
a korporátnej komunikácie.
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P
očet mediálnych výstupov, ich sentiment, 

TIER 1 vs. TIER 2 médiá, reach – samozrej-

me AVE – alebo ROI... To sú najčastejšie 

parametre, ktorými sa dnes dokumentuje 

výkonnosť a úspešnosť (nielen) public relations 

na Slovensku. Parafrázujúc klasika: „Není to 

málo, Antone Pavloviči?“ Naozaj stačí k šťastiu 

marketingových oddelení mať v éteri 20 mediál-

nych výstupov vo forme platených PR článkov? 

Čo potrebujeme na to, aby sme vedeli posúdiť, 

ako a či nám naša komunikácia/PR funguje? 

Pred tým, než si povieme, ako vyhodnocovať 

PR, zodpovedajme si tri základné otázky.

1. MáMe čo povedať?
Naozaj sme presvedčení, že práve to, čo 

hovoríme o našom produkte alebo službe, ľudí 

skutočne zaujíma? Hovoríme niečo zásadne 

iné ako hovoria konkurenti alebo dokonca iné 

firmy? Ponúkame naozaj niečo, čo je odlišné 

a zároveň atraktívne? Problém obvykle nebýva 

v samotnom produkte, jeho kvalitách, ale 

v tom, že značka postráda skutočný príbeh, 

atribúty, alebo sú už dnes málo relevatné, bez 

aktualizácie.

2. SMe v koMunikácii SaMi Sebou?
Autenticita je dnes parametrom dôležitejším 

viac ako kedykoľvek predtým. Spotrebitelia 

majú dostatok nástrojov, aby do detailov sledo-

vali jednotlivé značky a ich pôsobenie na trhu. 

V momente, ak niečo len deklarujete (napríklad, 

že pomáhate v kríze alebo sa venujete zelenej 

politike), veľmi rýchlo to identifikujú a verejná 

mienka časti spotrebiteľov je zrazu proti vám. 

Ako povedal začiatkom mája tohto roku Peter 

Field na konferencii Communication Summit 

v Prahe, sú len tri typy firiem: tie, ktoré to 

v oblasti Brand Purpose myslia vážne, tie, ktoré 

medzi deklarovaním a svojím pôsobením majú 

rezervy isté rezervy – ale snažia sa; a tie ktoré 

jednoducho klamú. Do ktorej skupiny patríte 

vy? 

3. Máte dobrý obSah, dobrú Stratégiu?
Jedna vec je mať čo povedať, druhá vec je, ako 

to povedať. Nie nadarmo sa hovorí, že obsah je 

kráľ. Je. A bodka. Preto vznikol longform, preto 

vznikla natívna reklama, preto sa angažujú 

influenceri. Na druhej strane, nezachráni vás 

ani celebritný influencer s cenou 6000 eur za 

jeden post, ak nemáte usporiadaný pozicioning 

a neviete sami s istotou povedať, v čom ste iný 

a výnimočný.

Vyhodnocovanie nie je jedno číslo!
Prečo tento širší úvod, ak sa chceme baviť 

o vyhodnocovaní komunikácie? Lebo pre 

jedno i druhé je dôležité byť komplexný. Tak 

ako pozitívne vnímanie značky nie je genero-

vané jedným alebo dvoma parametrami, ani 

vyhodnocovanie komunikácie by nemalo byť 

o jednom, dvoch číslach. Počet mediálnych 

výstupov, respektíve z toho agregovaný údaj 

AVE je mŕtve, 
nech žije... Barcelona!
Naozaj je legenda 
public relations 
– Advertising Value 
Equivalent (AVE) 
– definitívne mŕtva? 
Potrebujeme dnes, 
v čase rastúceho 
podielu dát z oblasti 
digitálneho marketin-
gu prehodnotiť 
prístup k vyhodnoco-
vaniu public relations?

Problém obvykle 

nebýva v samot-

nom produkte, 

jeho kvalitách, 

ale v tom, že 

značka postráda 

skutočný príbeh, 

atribúty, alebo 

sú už dnes málo 

relevatné, bez 

aktualizácie.
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o AVE, je stále dôležitým kvantitatívnym 

parametrom, ale zďaleka nie jediným. Pri 

hľadaní komplexnejšieho nástroja vyhodno-

covania komunikačných aktivít už v roku 2010 

experti z AMEC (Medzinárodná asociácia pre 

meranie a hodnotenie komunikácie) vytvorili 

tzv. Barcelonské princípy vyhodnocovania 

PR aktivít. Tie potom aktualizovali v roku 

2015 a 2020. O čo teda hovoria Barcelonske 

princípy 3.0?

# 1 Stanovenie cieľov
Stanovenie cieľov je zásadným predpokladom 

pre plánovanie, meranie a vyhodnocovanie 

komunikácie. Ciele by mali byť konkrétne, me-

rateľné, po jednotlivých cieľových skupinách, 

kanáloch, médiách. Platí tu všetko, čo zaznelo 

v úvode tohto článku: mali by sme vedieť, čo 

chceme povedať (pozicioning, atribúty značky), 

odlíšiteľnosť od konkurencie, autenticita, rele-

vatnosť. Mali by sme mať stanovenú dlhodobú 

víziu, od nej by sa mali odvíjať strednodobé 

a krátkodobé plány a ciele. Znie to zložitejšie, 

než to v praxi obvykle je. Dôležité je pritom 

zahrnúť do úvah všetky typy médií a kanálov, 

teda známy PESO model: médiá platené (paid), 

získané (earned), zdieľané (shared, sociálne) 

a nakoniec vlastnené (owned).

# 2 Meranie
Meranie by malo identifikovať výstupy, výsled-

ky a dopad.

Outputs/Výstupy: 

Počet mediálnych výstupov, miera engagemen-

tu, penetrácia kľúčových posolstiev...

Outcomes/Výsledky: 

Konkrétne zmeny, ktoré nastali v dôsledku 

komunikačných aktivít u cieľových skupín.

Impact/Dopad: 

Celkové hodnotenie kampane, teda evaluácia 

výstupov a výsledkov.

Pri vyhodnocovaní týchto parametrov je dôleži-

té sledovať (hoci interné) benchmarky v danom 

segmente, od ktorých sa dajú odvíjať KPÍ s na-

sledujúcich kampaní. Je to nevyhnutné najmä 

pre niche segmentoch a B2B produktoch, keďže 

valivé ložiská alebo lokomotívy ČKD nekomuni-

kujete ako agentúra každý deň. Meriame vždy 

konkrétnu kampaň, konkrétne ciele, konkrétnu 

cieľovú skupinu.

# 3 Výsledky a dopad
Výsledky a dopad by mali byť identifikova-

né pre všetkých stakeholderov, spoločnosť 

a organizáciu samotnú. Okrem známych 

mediálnych analýz na báze monitoringu 

spoločností Newton Media (spoločnosť Newton 

Media sa dlhodobo venuje téme Barcelonských 

princípov a práve vďaka ich iniciatíve nájdete 

veľa obsahu a nástrojov na stránke amecorg.

com lokalizovaných v češtine) či Monitora môžu 

byť kvalitatívne prieskumy obsahu, mediálne 

audity či reputačné analýzy. Nemusí ísť vždy 

o relatívne drahé reprezentatívne prieskumy 

(ktoré sú však najrelevatnejšie), dobre môžu 

v určitých prípadoch poslúžiť aj prieskumy na 

Facebooku či v pripade kvalitatívnych priesku-

mov staré dobré fokusy. Bez týchto big dát je 

veľmi ťažké efektívne plánovať témy či rozpočty 

na ďalšiu komunikáciu.

# 4 Metriky
Meranie a vyhodnocovanie komunikácie by 

malo zahŕňať kvantitatívnu a kvalitatívnu 

analýzu.

Kvantitatívne metriky: 

Počet mediálnych výstupov, reach, share of 

voice/share of search atď.

Kvalitatívne metriky: 

Sentiment, penetrácia kľúčových posolstiev, 

citácie atď.

# 5 AVE nevyjadruje hodnotu komunikácie
O AVE hovoria Barcelonské princípy ako o vir-

tuálnej a zastaralej metrike, ktorá nevyjadruje 

hodnotu komunikácie ani skutočný obraz 

o hodnotení a reputácii značky. To je pravda. 

Tento parameter nemôže byť svätým grálom 

PR-istov a klientov. Na druhej strane počet 

mediálnych výstupov a z nich agregovaný údaj 

AVE je v našich končinách tak frekventovaný, že 

v kontexte komplexného hodnotenia komuni-

kácie má stále svoje miesto. Pozor však na etic-

kú stránku veci: klientami často požadovaná 

garancia počtu mediálnych výstupov ide proti 

všetkým medzinárodným etickým pravidlám 

i kódexom. Ako je totiž možné garantovať počet 

mediálnych výstupov a nekorumpovať pritom 

médiá?

# 6 Merajme všetky relevatné kanály
Meranie a vyhodnocovanie komunikácie by 

malo zahŕňať všetky relevatné offline a online 

kanály. Dobrou pomôckou je tzv. PESO analýza, 

o ktorej sme už hovorili. AMEC v tomto bode 

ponúka hneď niekoľko nástrojov a framewor-

kov (napríklad https://amecorg.com/amecfra-

mework/; https://m3.amecorg.com/), ktoré do-

slova vyklikáte a dostanete určitý obraz o tom, 

ako jednotlivé kanály zafungovali alebo nie.

# 7 Komplexne a eticky
Na získanie komplexného pohľadu na komuni-

káciu a insighty je potrebné komunikáciu merať 

a hodnotiť transparentne a eticky. S dátami 

a prieskumami sa dá manipulovať rôzne, preto 

je namieste dodržiavať etické princípy PR 

branže a tiež štandardy v oblasti výskumu trhu 

(ESOMAR). Pri zaváhaní v tejto oblasti totiž hro-

zí, že sa prinajlepšom miniete s očakávaniami 

spotrebiteľov a samých seba, predpokladáme, 

klamať nechcete.

Stanovenie cie-

ľov je zásadným 

predpokladom 

pre plánovanie, 

meranie a vyhod-

nocovanie komu-

nikácie.
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Ako sa stať lídrom, za ktorým stoja zamestnanci?
Ako sa správa líder, vidíme na príklade ukrajinského prezidenta Zelenského.
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Hodnotami, správaním v krízových situáci-

ách a vlastným príkladom. Hodnoty a DNA 

lídra postavené na vyššom dobre. Ako sa 

hovorí, najťažšie sú skúšky mocou a peniaz-

mi. Doplním, že rovnako ťažké na preve-

renie charakteru človeka, firmy či národa 

sú postoj, myšlienky, rozhodnutia a kroky 

v krízových situáciách. A, samozrejme, líder 

– prirodzená autorita dennodenne, malými 

či významnými činmi ide vlastným príkla-

dom a motivuje.

To, čo robí lídrov skvelými lídrami, 

nie sú len ich osobnostné charakte-

ristiky, ale aj ich schopnosť porozu-

mieť a odrážať hodnoty a identitu 

tých, ktorých vedú. Ľudia sú priťa-

hovaní k vodcom, ktorí reprezentu-

jú ich skupinu, sú im blízki. Ľudia, 

ktorí sa povyšujú do autoritatívnej 

pozície, nie sú typickými členmi ich 

skupiny. Dobrý líder je autentický, 

ľudský a ide príkladom.

Treba byť autentický, hovoriť pravdu a bojovať za 

firmu a ľudí v nej aj vtedy, keď príde ťažšie obdobie.

Sú to v podstate veľmi 

jednoduché nástroje: vízia, 

odvaha a schopnosť udržiavať 

si čo najužší a permanentný 

kontakt s realitou – nech je 

akokoľvek nepríjemná a nepo-

hodlná. Pričom to posledné je 

asi najťažšie a najdôležitejšie.

Keby som to vedela, nie som 

PR manažér, ale director:-). 

Myslím si, že na to, aby sa člo-

vek stal uznávaným lídrom, 

sú potrebné predovšetkým 

určité osobnostné predpo-

klady. Iba silná osobnosť do-

káže počúvať svoj podporný 

tím, rešpektovať jeho rady 

a pritom zostať sama sebou. 

Je to vzácna kombinácia, 

a preto je viac nadriadených 

a vedúcich než skutočných 

lídrov.

Príklad ukrajinského prezidenta výrazne 

prekonal akékoľvek poučky i možné 

očakávania od človeka, ktorý sa ocitol 

v situácii ako on. Využíva všetky dostup-

né prostriedky, aby neustále a auten-

ticky komunikoval a odovzdával jasné, 

zrozumiteľné posolstvo. Vníma potreby 

rôznych cieľových skupín, na ktoré sa 

obracia a komunikuje s nimi z pozície 

partnera.

Byť lídrom, za ktorým stoja zamestnanci, 

znamená dodržiavať rovnaké princípy, no 

v bežnej každodennej rutine. Komuniko-

vať zrozumiteľne, jasne, dokázať vnímať 

potreby a očakávania tímu i jednotlivcov. 

Autenticita je už niekoľko rokov trendom 

v PR i medziľudskej komunikácii. V spoje-

ní s rešpektujúcim prístupom predsta-

vuje základné východisko pre lídra, za 

ktorým ľudia stoja.

Zelenskyj nemá vôbec zlý základ – príjemne 

vystupuje, rozpráva sugestívne, prirodzene 

používa emócie a navzdory milovníkom ho-

axov je ako vyštudovaný právnik aj klasicky 

vzdelaný. Líder sa však zvyčajne nezjaví 

zrazu, pod ťarchou situácie, je to niečo, čo sa 

nedá naučiť od nuly. Kombinácia inteligen-

cie a empatie či otvorenosť dobrým myšlien-

kam iných nie sú určite na škodu.

Líder sa ne-
zjaví zrazu, 
pod ťarchou 
situácie, je to 
niečo, čo sa 
nedá naučiť 
od nuly.

18 PR agentúry | 2022

OPÝTALI SME SA



Peter Marčan
konateľ

ReputationN

Martin Mazag
Managing Partner

PRime time

Miroslava Jarošová
Account Director

PR.Konektor

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner

SEESAME

Martin Dobiš
Managing Director

PR Clinic

Soňa Lexmanová
Managing Director

SKPR STRATEGIES

Roman Záhorec
Managing Partner

Neopublic CZ&SK

Lucia Pekaríková
Managing Director

KOMUNIKA

Spôsob komunikácie ukrajinského prezi-
denta počas agresie Ruska na Ukrajine je 
určite ukážkou špičkovo zvládnutej komu-
nikácie v situácii, akú si napriek dostup-
ným informáciám, videám, výpovediam 
ľudí, ktorí stratili blízkych, ani neviem 
reálne predstaviť. Myslím, že ak niekedy 
jeho tím spracuje „insight“ analýzu, bude 
to veľmi zaujímavé a poučné čítanie.
Neporovnával by som to však s krízovou 
komunikáciou vo firemnom svete, pretože 
také hrôzy a kríza sa na firemnej úrovni ani 
nemajú ako stať. Určite je však správne ko-
munikovať so zamestnancami pravidelne, 
v čo najväčšej miere v istej fáze komuni-
kovať aj prípadné črtajúce sa problémy 
a pripravované kroky na ich riešenie. 
Zamestnanci musia vidieť, že líder má 
veci pod kontrolou a aktívne pracuje na 
obmedzení dosahov, ktoré by sa ich mohli 
dotknúť. Teda, že ich vedie von z takejto 
firemnej krízy.

Schopnosť postaviť sa pred 
svojich zamestnancov nielen pri 
oslavách, ale najmä krízach. Mať 
čo povedať a byť autentický.

Líder je skúsený človek, ktorí svojich 
ľudí vedie, komunikuje s nimi pravi-
delne, poradí, motivuje a nasmeruje 
ich správnym smerom. Líder by mal 
byť hlavne vzorom pre zamestnancov 
a ísť im príkladom. Vtedy si získa 
dôveru a rešpekt.

To, čo vidíme na príklade ukrajinského prezidenta, je integrita 
slov a činov, schopnosť navigovať ľudí v hraničných situáciách. 
Líder si musí osvojiť zručnosti, ako sa rozhodovať v neistote, 
ako podporovať spoluprácu aj v krízových momentoch.
Pre zamestnancov je kľúčové, aby poznali víziu a strategické 
smerovanie firmy a mohli sa na ich dosahovaní aktívne podie-
ľať. Ak vo firme panuje atmosféra dôvery a spolupráce, dokážu 
vznikať a presadzovať sa najlepšie nápady. Líder by mal byť 
v agentúre katalyzátorom, ktorý umožňuje ľuďom tvoriť a rásť. 
Tým si dokáže najlepšie získať ľudí.

Je to jednoduché. Človek len musí 
spĺňať definíciu z Krátkeho slov-
níka slovenského jazyka. Musí byť 
osobnosť, samozrejme, vedúca, 
športovo povedané – najlepším 
hráčom a v hudobnom žargóne 
vedúcim hlasom džezovej kapely. 
K tomu však treba pridať aj hlbo-
kú pokoru pred znalosťami iných, 
vážiť si ľudí okolo seba a neustále 
hľadať možnosti, ako zlepšiť pra-
covné prostredie a svet, v ktorom 
žijeme. Všetko ostatné ide samo.

Dobrý líder v prvom rade rozumie 
hodnotám ľudí, ktorých vedie, 
vie hodnoverne reprezentovať. 
Funguje ako vzor. Vie sa rozho-
dovať a nebojí sa krízy. Rovnako 
potrebuje veľkú dávku človečiny 
a empatie. Pritom stále zostáva 
dostatočne pragmatický, aby bol 
schopný jednotlivcov i tímy sme-
rovať k pozitívnej zmene, efektív-
nemu fungovaniu a ku kvalitnej 
spolupráci. No a v neposlednom 
rade rozumie tomu, čo znamená 
leadership – ide o službu pre 
tých, ktorých vedie.

Budem hovoriť len za komunikáciu. 
Byť proaktívny, úprimný, otvorený, 
priamy a hovoriť pravdu. Odporúčam 
obklopiť sa ľuďmi, ktorí komunikácii 
rozumejú a vedia, čo robia. Tí vás 
potom budú viesť.

Ako sa vyvíja trh, prirodzene sa vyvíja 
aj líderstvo. „Vedúcim“ postaveným 
na piedestál odzvonilo už pred viac 
ako dekádou. Prirodzeným lídrom 
súčasnosti je stabilný vizionár, ktorý 
nezabúda byť zároveň človekom. 
Spája teda profesionalitu a ľudskosť. 
Ťahá s tímom za jeden povraz, pozná 
jednotlivých členov a spoločne sa 
posúvajú vpred.

Prirodzeným 
lídrom  
súčasnosti  
je stabilný 
vizionár.
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SENCORMÁNIA
NajvýzNamNejší projekt posledNého obdobia

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Chceli by sme pre klientov pripraviť zmyslupl-
né projekty, ktoré im pomôžu nielen zviditeľniť 
ich značku a osloviť zákazníkov, ale tiež také, 
ktoré budú prospešné pre našu spoločnosť ale-
bo budú mať širší dosah či pridanú hodnotu.

Čo považujete za váš najväčší úspech  
za posledný rok?
Za úspech považujem to, že hoci sme na trhu 
pomerne krátko, podarilo sa nám vytvoriť pre 
klientov také projekty, ktoré oslovili aj odbor-
nú porotu na súťaži PROKOP. Tiež sa teším, že 
naša agentúra má zohraný tím plný profíkov 
a kreatívnych osobností, ktorý koronakríza 
neohrozila – naopak, naše vzťahy posilnila 
a prehĺbila.

Klient: Sencor – Fast Plus
Kategória: Business to Consumer PR (B2C)
Obdobie realizácie: 9 – 12/2021
Cieľová skupina: bežní nakupujúci
Biznis problém/východisková situácia 
klienta: SENCOR je jednou z mála značiek, 
ktoré nás sprevádzajú celé generácie. 
Poznali ho naši rodičia aj starí rodičia. 
Našou úlohou bolo atraktívne posilniť 
brand awareness značky na slovenskom 
trhu a pritom sa fokusovať na jeho celú 
širokú ponuku s cieľom zdôrazniť hodnoty 
značky, benefity spotrebičov a tiež získať 
silný zásah u spotrebiteľov. Stanovené 
ciele sme sa rozhodli dosiahnuť interak-
ciou na sociálnych sieťach a tiež originál-
nym pútavým obsahom v online a offline 
médiách. 
V roku 2021 oslávil brand 50 rokov na 
slovenskom trhu, a preto sme komunikáciu 
postavili na tomto výročí. SENCORMÁNIA 
hľadala najstarší spotrebič Sencor na 
Slovensku a nám sa tak interaktívnou 
formou podarilo posilniť jej poznateľnosť. 
Vďaka príbehom majiteľov retrospotrebi-
čov, ktorí sa zapojili do súťaže, sme získali 
jedinečný PR obsah a vysoký organický 
reach na FB. A našli sme aj najstarší Sencor.

Riešenie: V komunikačnej stratégii sme 
stavili na súťaživosť, možnosť pochváliť sa 
a na príbehy vyvolávajúce pozitívne emó-
cie. Vymysleli sme súťaž SENCORMÁNIA 
s jednoduchou a pritom vysoko efektívnou 
mechanikou: Vyzveme čitateľov médií 

a fanúšikov FB Sencor SK na zasielanie 
fotiek starých spotrebičov Sencor (bez 
ohľadu na funkčnosť) na FB značky. 
Súťaž sme vyhlásili na FB Sencor SK 
a v printových médiách. Pre okamžitú 
identifikovateľnosť spojenia so značkou 
sme zvolili jednotný retrovizuál odkazu-
júci na 50. výročie značky. Kontinuálne 
pokračovala aj PR aktivita na najčítanej-
ších weboch ako pluska.sk, topky.sk, sme.
sk, startitup.sk a ďalších, ako aj v čítaných 
printových magazínoch ako Eurotelevízia, 
Život, Báječná žena. SENCORMÁNIU sme 
komunikovali na 3 úrovniach, pričom tretia 
prebiehala aj po skončení súťaže.

Výsledky PR kampane: FB Sencor SK sme 
z online článkov priviedli takmer 3-tisíc 
záujemcov o súťaž, pričom celou aktivitou 
sa zvýšil total reach na FB až o 375 %, or-
ganický reach o 93 % a page likes dokonca 
o 837 %. To dokazuje, že sa nám podarilo 
cieľovú skupinu nielen osloviť, ale ju aj 
aktivovať, čo pri klasickej PR komunikácii 
nie je štandardné.

V čom je projekt unikátny: Značka Sencor 
realizovala takúto formu komunikácie prvý-
krát, pričom projekt SENCORMÁNIA pomohol 
značke vystavať konzistentný príbeh a vybu-
dovať stabilný pozicioning na trhu – aj vďaka 
tomu značka získala ocenenie CONSUMER 
SUPERBRANDS 2021. Mimochodom, naj-
starším Sencorom sa stal veľmi zachovaný 
kazetový prehrávač z roku 1976.

Zuzana Droppová
konateľ 
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Vlastnícka štruktúra: Zuzana 
Droppová – 100 %
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Zuzana 
Droppová, Michaela Hanáková, Silvia 
Keráková, Marián Pavel
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: Asociácia PR 
agentúr SR
Top klienti za rok 2021: Budweiser 
Budvar, Grafton Slovakia, PLANEO, 
PPG Deco, SodaStream, Tchibo, 
Weber-Stephen
Najvýznamnejšie ocenenia za rok 
2021:
PROKOP 2021
2. miesto: Content in PR | Sencor 
3. miesto: B2C | SodaStream Slovensko
3. miesto: Experience PR | Budweiser 
Budvar
Web: www.1010comms.sk
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Rozmaznávajte svojich zákazníkov, 

dajte im fygital
A oni vám dajú svoje peniaze.

U
rčite sa zhodneme na tom, že zau-

jať pozornosť spotrebiteľa dnes nie 

je vôbec ľahké a ešte náročnejšie je 

spraviť z neho zákazníka, ktorý príde 

na náš e-shop alebo do predajne a tam svoj 

záujem premení na nákup. Ako to dosiahnuť? 

Odpoveď nám ponúkajú sami zákazníci, stačí 

sa zamerať na ich správanie. Po lockdow-

noch, keď sme boli všetci odkázaní na e-sho-

py, sa spotrebitelia vracajú do kamenných 

predajní – avšak väčšina z nich po prvotnom 

online prieskume.

Trend kombinovania online a offline kanálov 

vyplýva aj z prieskumu spoločnosti GfK, 

z ktorého vychádza, že to takto robí až 47 % 

zákazníkov. Prečo im však stojí za náma-

hu návšteva predajne, keď si tovar môžu 

objednať z domu? Pretože ani ten najpre-

makanejší e-shop neponúkne viac než len 

suché fakty a fotky. A zákazník chce zmyslový 

zážitok – chce vidieť skutočné farby, ohmatať 

si materiál, počuť autentický zvuk, cítiť vôňu.

Preto ak chcete zákazníka zaujať a udržať si 

ho, dajte mu autenticitu fyzického a pohodlie 

digitálneho v jednom – dajte mu FYGITAL. Či 

už to budú QR kódy na obaloch s informácia-

mi o produkte, ktoré si pri regáli ľahko načíta, 

možnosti konfigurácie produktov na počítači 

v predajni či vyskúšanie si svojej online ob-

jednávky pred vyzdvihnutím priamo na pre-

dajni. Možnosti fygitálneho predaja posky-

tuje každá kombinácia e-shopu a kamennej 

predajne. Stačí trocha kreatívy a odmenou 

vám bude vernosť spokojného zákazníka. 

A to už stojí za tie vynaložené prostriedky.

MS207647/03
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INŠPIRÁCIA
Michaela Hanáková
PR konzultant
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1st CLASS AGENCY

H3KNISA
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Zameriame sa na to, čo vždy – kvalitné 

remeselné PR a funkčnú kreatívu pre našich 

klientov. Udržať profesionalitu a dodávať 1st 

CLASS PR služby a kampane.

Čo považujete za váš najväčší úspech  
za posledný rok?
Určite potešil agentúrny rast, spokojnosť 

a dobré spätné väzby našich klientov 

a nemenej množstvo ocenení, ktoré sme  

získali za PR projekty.

Klient: iniciatíva Na veku záleží

Kategória: CSR

Obdobie realizácie: od augusta 2021

Cieľová skupina: stredoškoláci

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: H3KNISA projekt intenzívnejšie 

oslovuje stredoškolákov a prináša im tému 

negatívnych dosahov fajčenia zrozumi-

teľným a akceptovateľným spôsobom. Na 

Slovensku denne fajčí štvrtina mladist-

vých. Fajčenie je pre nich cool a absolútne 

ho nevnímajú ako problém, ktorý poško-

dzuje ich zdravie. Neplatia na nich žiadne 

príkazy, zákazy, mentorovanie, nepočúvajú 

dobré rady a skúsenosti dospelých ani 

lekárske či iné odborné autority. Ich offline 

život je škola a partia, online zasa sociálne 

siete. 

Radi však diskutujú, majú radi výzvy, 

motivujú ich a pozitívne inšpirujú influen-

ceri a rovesníci ich generácie, ktorí v živote 

už niečo dosiahli. A na tom stavia svoje 

aktivity projekt H3KNISA, ktorého cieľom 

je priniesť tínedžerom tému problému 

škodlivosti fajčenia tak, aby ju prijali.

Riešenie: „Len žiadne výchovné koncerty 

a prednášky. Žiadne zákazy a už vôbec 

nie týkajúce sa fajčenia. Nefungujú.“ 

Tak zneli požiadavky pedagógov a štu-

dentov. Niekoľkomesačné brainstor-

mingy a prieskumy iniciatívy priniesli na 

Slovensku unikátny koncept – Deň v škole 

bez vyučovania na strednej škole, posta-

vený na viacerých workshopoch v malých 

komunitách študentov s inšpiratívnymi 

lektormi a ľuďmi, prirodzenými autoritami, 

ideálne ich generácie tretieho tisícročia 

(3K), ktorí už niečo dosiahli a ktorých 

akceptujú. Tí cez svoje témy a príbehy, 

vzostupy a pády hlavne formou priateľskej 

diskusie nenápadne, ale jasne zakompo-

novali message, že fajčenie nepovažujú za 

cool a že by nemalo byť súčasťou ani života 

študentov.

Výsledky PR kampane: Pilotný projekt 

dopadol nad očakávania – iba pozitívne 

reakcie školy, študentov, pedagógov po-

tvrdili, že koncept workshopov je úspešný. 

Záujem prejavili ďalšie školy a hlásia sa 

ďalší vhodní lektori. Pripravuje sa koncept, 

ktorý zapojí čo najviac škôl.

V čom je projekt unikátny: H3KNISA pra-

cuje s myšlienkami konceptu happiness, 

konceptu, ktorý vo vzdelávaní a vo výchove 

silne absentuje. To podčiarkuje nielen 

kreatívny názov projektu, ale aj jeho logo 

a vizualita. Školský projekt sa v koncepte 

prác v malých komunitách v podmienkach 

slovenských stredných škôl ešte neobja-

vil, vítajú ho však všetky spolupracujúce 

a oslovené školy.

Katarína Remiaš,
Managing Partner, 1st CLASS AGENCY

1st CLASS AGENCY
Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastník – 
Katarína Remiaš
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Katarína 
Remiaš
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Top klienti za rok 2021: Kaufland, 
Kofola Československo, Lunter, Mars, 
McDonald ś (Cup), Na veku záleží,  
P3 Logistic Parks, Partners Group SK, 
Rajo, St. Nicolaus, Tento, Toyota
web: www.1stclass.sk
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Bison & Rose
Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Meníme sa za pochodu a neustále rastieme. 

Budeme preto udržiavať tempo a tešiť sa spolu 

s klientmi na všetky spoločné projekty.

Čo považujete za váš najväčší úspech  
za posledný rok?
Pribudli nám úžasní klienti, ktorých sme pre-

svedčili svojou prácou a prístupom, ukázala 

sa naša expertíza v online a na sociálnych 

médiách a v čase pandemických obmedzení 

sme zorganizovali bezpečný a inovatívny event 

priamo na diaľnici. Skrátka, nenudíme sa :-).

Klient: EUROVIA SK, Národná diaľničná 

spoločnosť

Kategória: PR event

Obdobie realizácie: 28. október 2021

Cieľová skupina: Tou najdôležitejšou 

boli obyvatelia Prešova a okolia, sekun-

dárne sme oslovili širokú celoslovenskú 

verejnosť.

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Cieľom bolo zorganizovať nielen 

oficiálne otvorenie nového úseku D1, 

ale najmä zrealizovať jedinečný koncept 

v geografickom teritóriu cieľovej skupiny 

a zapojiť nadregionálne publikum. Keďže 

pre špecifické miesto eventu a nepriaz-

nivú situáciu v súvislosti s pandémiou 

bola účasť na mieste výrazne limitovaná, 

rozhodli sme sa ísť čo najbližšie k ľuďom, 

priniesť im správu o otvorení obchvatu 

priamo do ulíc Prešova a prostredníctvom 

online aj na celé Slovensko.

Riešenie: Z bežného regionálne limi-

tovaného strihania pásky pri otváraní 

diaľnice sme urobili zážitok pre všetkých 

na Slovensku. Zorganizovali sme event 

priamo na diaľnici – v tuneli i pred ním, 

sprevádzal ho celodenný livestream, tal-

kshow a koncert pre celé mesto. A dodržali 

sme všetky zložité hygienické opatrenia. 

Zapojili sme obľúbenú prešovskú skupinu 

Heľenine oči s ich ikonickou pesničkou 

Obchádzam už Prešov! Juchúú, juchúú! 

Tento názov sa stal aj claimom celé-

ho eventu. Po krátkom one-time-only 

koncerte priamo na mieste odišli Heľenine 

oči na špeciálnom kamióne do ulíc 

Prešova, kde ich vítali tisícky ľudí. Event 

bol vyvrcholením online kampane v réžii 

Národnej diaľničnej spoločnosti.

Výsledky PR kampane: O otvorení ob-

chvatu Prešov, západ – Prešov, juh  

informovalo 13 rôznych online titulov,  

4 printové médiá, 3 rádiá a 6 televízií 

v prime time. Event si všimla aj satirická 

platforma Zomri. AVE výstupov z eventu 

dosiahlo hodnotu približne 125 812 eur.

V čom je projekt unikátny: Eventom, kto-

rý sme usporiadali pred portálom prešov-

ského diaľničného tunela aj priamo v ňom 

a potom v celom Prešove, sme dokázali, 

že otvorenie dlho očakávaného obchvatu 

nemusí byť len nudným strihaním pásky. 

Stalo sa totiž unikátnym zážitkom pre 

celé Slovensko, ktorý aj v komplikovaných 

časoch pandémie priniesol viacnásob-

nú radosť všetkým, nielen miestnym 

obyvateľom.

Veronika Deckerová
riaditeľka, Bison & Rose

Bison & Rose
Vlastnícka štruktúra: B&R Holding 
100 %
CEO: Veronika Deckerová
Člen siete: exkluzívna afilácia Burson 
Cohn & Wolfe pre Českú a Slovenskú 
republiku
Člen združenia/asociácie: Asociace 
Public Relations
Top klienti za rok 2021: Mastercard, 
Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Sony,  
Eurovia SK, Wolt
Web: www.bisonrose.sk

oBcháDzam už PRešoV: otVoRenie Diaľničného  
oBchVatu D1 PRešoV, záPaD – PRešoV, juh

NajvýzNamNejší pRojekt posledNého oBdoBia
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event2all

Zachráňme gastro!
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Aj tento rok by sme radi ďalej zdokonaľovali 

naše digitálne zručnosti. Tieto platformy  sa 

totiž neustále vyvíjajú a rovnako sa mení aj 

spôsob práce s nimi. Každá komunikačná 

agentúra musí tento vývoj sledovať, pretože 

digitálne formáty sú dôležitými komunikač-

nými nástrojmi a aktuálne know-how prináša 

nielen nám, ale predovšetkým našim klientom 

vyššiu efektivitu.

Čo považujete za váš najväčší úspech  
za posledný rok?
Prežitie druhého roku v zdraví v dobre fun-

gujúcom a úspešnom tíme. Pandémia nám 

všetkým pripomenula, že zdravie nie je len 

osobná vec, ale že od neho existenčne závisí 

aj fungovanie biznisu. Pri vynútenom režime 

práce z domu sme si tiež uvedomili dôležitosť 

dobrých vzťahov medzi členmi tímu a to, že na 

každom z nás záleží. Vďaka tomu vychádzame 

z tohto náročného obdobia posilnení.

Klient: Medusa a iniciatíva Zachráňme 

gastro!

Kategória: Public relations, Public Affairs

Obdobie realizácie: 2020, 2021

Cieľová skupina: vláda SR, NR SR, odborná 

verejnosť, médiá

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Meškajúca a nedostatočná pomoc, 

znížený dopyt po reštauračných službách 

a počas lockdownov uzamknutá krajina 

približovala (asi) všetky gastropodniky ku 

krachu. Našou úlohou preto bolo presvedčiť 

novinárov, verejnosť, ale najmä politikov 

o odôvodnenosti požiadavky na zníženie 

DPH.

Riešenie: V rámci našej takmer dvojročnej 

kampane sme využili viaceré nástroje PR 

komunikácie, ktorými sme vysvetľovali 

odôvodnenosť požiadavky zníženia DPH 

pre gastrosektor. Zorganizovali, napísali 

a vybavili sme pre klienta: 

2 tlačové besedy, 

8 tlačových správ, 

42 mediálnych podnetov. 

Vďaka tomu sme dosiahli 928 zmienok v mé-

diách v hodnote 428 000 €. 

Veľmi úspešná bola nami vytvorená 

mapa, ktorá plasticky ukázala, že DPH na 

Slovensku je v porovnaní s ostatnými kraji-

nami EÚ neprimerane vysoká a jej zníženie 

je plne odôvodnené. 

V rámci realizácie bola vytvorená možnosť 

byť súčasťou iniciatívy Zachráňme gastro!, 

ktorú využilo až 775 reštaurácií, barov, ka-

viarní i hotelov. Médiá využili ľahkú možnosť 

získavania respondentov a s využitím inicia-

tívy sme dokázali sprostredkovať desiatky 

ďalších rozhovorov či reakcií od majiteľov 

zúčastnených prevádzok.

Výsledky PR kampane: Po počiatočnom 

odmietaní je dnes celá politická scéna ZA 

zníženie DPH pre reštaurácie. Minister finan-

cií mal na túto tému aj samostatnú tlačovú 

konferenciu, líder najsilnejšej opozičnej 

strany navrhoval znižovanie DPH. 

V čom je projekt unikátny: Sústredený tlak 

viacerých iniciatív dosiahol svoj takmer 

nemožný cieľ v tom, že dnes je celá poli-

tická scéna i drvivá väčšina odborníkov za 

zníženie DPH pre reštaurácie. Chýba už len 

posledný krok.

Ľudovít tóth
managing partner, event2all

event2all

Vlastnícka štruktúra: Andrea 
Kaščáková, konateľ
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Ľudovít Tóth
Člen siete: -   
Člen združenia/asociácie: APRSR, 
EURACSIS
Top klienti za rok 2021: Bencont, 
Farmfoods, Jaguar Land Rover, Medusa, 
Messer Tatragas, ZSSK
Web: event2all.sk
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Kharisma

KOMUNIKÁCIA PROJEKTU NAŠA INKLUZÍVNA ŠKOLA
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy Alebo zmeny čAkAjú vAšu 

Agentúru v tomto roku? nA čo sA chcete 

zAmerAť?
Aj tento rok sa chceme zamerať na kvalitný 

servis pre našich klientov a prinášanie infor-

mácií, ktoré majú zmysel pre všetky strany 

– verejnosť, médiá i klientov. Predpokladáme 

rozšírenie tímu z dôvodu zvýšeného dopytu 

nových potenciálnych záujemcov o naše 

služby. Dôležité je aj budovanie kvalitnej siete 

spolupracujúcich externých špecialistov, aby 

sme dokázali flexibilne reagovať na situačné 

potreby klientov, alebo im navrhnúť vhodné 

špecifické riešenie.

čo povAžujete zA váš nAjväčší úspech  

zA posledný rok?

Uvažujeme o tom v dvoch rovinách. Interne 

vnímame ako úspech udržanie funkčného tímu 

v kontexte pandemických časov – zladenie 

home officeu a práce z kancelárie tak, aby to 

vychádzalo v ústrety konkrétnym preferenci-

ám členov tímu a zároveň udržalo kreatívnu 

a súdržnú tímovú spoluprácu. V druhej rovine 

vnímame veľmi pozitívne kombináciu zabezpe-

čovania PR pre dlhodobých klientov, s ktorými 

spolupracujeme niekoľko rokov, spolu s cie-

lenými kampaňami pre nových klientov. Sme 

veľmi radi, že im môžeme byť partnerom pre 

rozvoj ich strategických cieľov.

Klient: Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: CSR komunikácia

Obdobie realizácie: 05/2021 – súčasnosť

Cieľová skupina: angažovaná verejnosť 

(rodičia, učitelia, odborníci v téme inklúzie)

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Nadácia VW SK v rámci svojej 

stratégie dlhodobo podporovala aktivity 

pre ľudí so zdravotným alebo sociálnym 

znevýhodnením. V roku 2021 sa rozhodla 

otvoriť nový veľký grantový program 

zameraný na inkluzívne vzdelávanie „Naša 

inkluzívna škola“. V rámci PR bolo cieľom 

predovšetkým oslovenie základných škôl, 

ktoré by sa mohli uchádzať o podporu vo 

výške 100 000 eur na jeden školský rok, ako 

aj nadizajnovanie vhodných nástrojov na 

komunikáciu s angažovanou aj so širokou 

verejnosťou.

Riešenie: Na základe východiskovej situá-

cie bolo potrebné vypracovať komplexnú 

komunikačnú stratégiu, spolu so samo-

statnou tonalitou a s vizuálnou identitou 

projektu, pri zachovaní prepojiteľnosti so 

značkou Nadácie VW SK. V prvom roku sme 

sa zamerali na prezentáciu projektu voči 

angažovanej verejnosti – t. j. základným 

školám, učiteľom, rodičom a odborníkom 

venujúcim sa inkluzívnemu vzdelávaniu. 

Zrealizovali sme virtuálnu tlačovú besedu 

k aktuálnej situácii týkajúcej sa inklúzie 

na školách, ktorá predchádzala oficiál-

nemu spusteniu grantového programu. 

Zorganizovali sme dva bezplatné webináre 

na tému inklúzie s viac ako 200 účastníkmi. 

Na záver roka sme začali postupne orien-

tovať komunikáciu aj na širokú verejnosť, 

najmä prostredníctvom videospotu k pro-

jektu, pravidelnej komunikácie na sociál-

nych sieťach a samostatnej microsite.

Výsledky PR kampane: Ide o dlhodobú 

komunikáciu projektu. Výsledky prvej fázy: 

vytvorenie samostatnej kreatívy a vizuál-

nej identity projektu (logo, kľúčový vizuál, 

claim, tonalita, vizuál newslettera), samo-

statného videospotu, microsite, zrealizo-

vanie 2 odborných webinárov, 2 tlačových 

konferencií (virtuálna + tradičná, offline) 

a 175 mediálnych výstupov. Podarilo sa 

získať aj podporu ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu, ktoré poskytlo 

symbolickú záštitu nad projektom.

V čom je projekt unikátny: Ide o zabezpe-

čenie komplexnej komunikácie od nastave-

nia stratégie cez pravidelnú komunikáciu 

s médiami až po každodennú komuniká-

ciu na sociálnych sieťach. Dôležité bolo 

vytvorenie identity projektu, ktorá bude 

súznieť s Nadáciou VW SK a zároveň bude 

niesť svoj vlastný odkaz. Zároveň ide o citli-

vú tému, pri ktorej je potrebná edukácia 

verejnosti, približovanie sveta ľudí so zne-

výhodnením, scitlivovanie jazyka a búranie 

bariér. Je to beh na dlhé trate s rôznymi 

fázami komunikácie.

Lucia Jakubíková
Senior Account & PR Manager, 

Kharisma

KHARISMA
Vlastnícka štruktúra: Kristína 
Čambalová, 100 % majiteľ
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Kristína 
Čambalová – MD
Člen siete, združenia/asociácie: –
Top klienti za rok 2021: Nadácia 
Volkswagen Slovakia, Medexo SK, 
Piatnik Praha, Slovenská rada pre zele-
né budovy, Bite & Byte
Web: www.kharisma.sk
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KOMUNIKA

SRDCE PRE AFRIKU
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Najväčšou výzvou a zároveň radosťou tohto 
roka je zviditeľnenie personálneho PR, teda 
budovania osobnej značky profesionálov 
a tvárí firiem cez stabilnú PR komunikáciu. 
Personálne PR je najprirodzenejšou formou 
komunikácie. Dokáže vzbudiť veľkú dôveru 
a omnoho rýchlejšie stotožnenie sa s témou 
a následne so značkou, produktom či služ-
bou. V tomto prípade sa totiž komunikácia 
odohráva medzi ľuďmi – expertom a zákaz-
níkom. V personálnom PR máme výborné 
referencie a podarilo sa nám vybudovať 
fungujúce osobné značky profesionálov ruku 
v ruke so zviditeľnením ich podnikania alebo 
firmy.

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
za posledný rok?
Úspechom je budovanie Inštitútu osobnej 
značky, ktorý je úzko prepojený s personál-
nym PR. Ide o to ukázať profesionálom cestu, 
ktorou majú svoju osobnú značku budovať 
a komunikovať cieľovej skupine.
Úspešnou, ľudsky a profesionálne, bola aj naša 
pro bono kampaň Srdce pre Afriku, ktorú sme 
pripravili pre Nadáciu Integra. PR kampaň 
oslovila desiatky slovenských podporovateľov 
a spolu sme zabezpečili prístup k vzdelaniu 
125 deťom z Kene a Etiópie, ktoré pochádzajú 
z tých najchudobnejších pomerov. Výsledky 
kampane pozitívne ovplyvňujú budúcnosť 
množstva detí, pre ktoré bolo vzdelanie 
nedosiahnuteľné.

Klient: Nadácia Integra
Kategória: Nonprofit PR
Obdobie realizácie: 09 – 12/2021 s presa-
hom do 01/2022
Východisková situácia klienta: Pro bono 
kampaň SRDCE PRE AFRIKU komunikovala 
program Nadácie Integra PODPORA DETÍ. 
Pomáha získať deťom v Keni a Etiópii vzde-
lanie, a tým sa vymaniť z kruhu hlbokej 
chudoby. Deje sa tak s pomocou sloven-
ských podporovateľov, ktorí mesačnou 
sumou zabezpečujú dieťaťu nielen štú-
dium, ale aj pravidelnú stravu, pitný režim 
a v prípade potreby bývanie a bezpečný 
priestor na vývoj. Nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti dávajú dieťaťu šancu viesť 
plnohodnotný život v dospelosti vďaka 
získanej práci. Vzdelanie nie je jednorazo-
vou pomocou, a práve preto je účinným 
nástrojom v boji proti chudobe.

Riešenie: Spojili sme tri pohľady na tému, 
aby sme čo najlepšie oslovili verejnosť, 
vysvetlili fungovanie programu a vzbudili 
dôveru a chuť pomáhať. V kampani sa 
preto nevyjadrovala len Nadácia Integra, 
ale aj reálny sponzor, naša riaditeľka Lucia 
Pekaríková, ktorá cez nadačný program 
podporuje vzdelanie dievčatka Miriam 
z Kene. Kampaň dopĺňali aj skúsenosti detí 
v podobe šťastných a inšpiratívnych prí-
behov študentov nadačných vzdelávacích 

centier. Na komunikáciu sme využili silu 
tradičných médií.

Výsledky PR kampane: Hlavným cieľom 
kampane bolo oslovenie 50 nových 
sponzorov. Články a rozhovory v top 
slovenských médiách však chytili za srdce 
až 167 Slovákov, ktorí prejavili záujem stať 
sa podporovateľmi. Z nich je v súčasnosti 
aktívnych 141 sponzorov, vďaka ktorým 
chodí do školy už 125 detí!

V čom je projekt unikátny:
1. Edukácia o programe PODPORA DETÍ:
– cez skúsenosti NADÁCIE: prepracova-
nosť a zmysluplnosť projektu, dlhodobá 
pomoc
– cez skúsenosti SPONZORA: Aké je to 
pomáhať týmto spôsobom?  Čo to zahŕňa? 
Aký je vzťah sponzora a dieťaťa?
– cez skúsenosti DETÍ: inšpiratívne príbe-
hy študentov
2. Transparentná komunikácia: Otvorene 
sme hovorili aj o tom, ako nadácia pracuje 
s peniazmi podporovateľov a z akých zdro-
jov je financovaná.
3. Príbeh, ktorý kampani predchádzal: 
Lucia napísala o svojej skúsenosti s pod-
porou vzdelania blogový článok 2x väčšie 
Srdce pre Afriku, ktorý získal pre nadáciu 
sponzorov. To nás priviedlo na nápad 
edukačnej kampane o programe s využitím 

vedomostí nadácie a aj Luciiných sponzor-
ských skúseností.
4. Presah do ďalších tém: PR kampaňou 
sa podarilo vzbudiť záujem médií aj o ďal-
šie dôležité projekty nadácie.

Lucia Pekaríková
Managing Director, KOMUNIKA

KOMUNIKA

Vlastnícka štruktúra: Lucia Pekaríková 
100 %
CEO: Lucia Pekaríková
Člen združenia/asociácie: –
Pôsobnosť na trhoch: Slovensko, Česká 
republika, Maďarsko, Poľsko
Top klienti za rok 2021: McCain, 
McCain Foodservice, Podravka 
International, Fortuna Libri, Nadácia 
Integra, Kročka & Partners
Web: www.komunika.sk
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Neopublic

CIGARETOVNÍK
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Čaká nás pravdepodobné ťažšie ekonomic-

ké obdobie s racionalizáciou výdavkov do 

marketingovej komunikácie. V komunikač-

nom mixe bude musieť PR branža zabojovať 

s ostatnými marketingovými disciplínami, ale 

verím, že oproti poslednej kríze sme výrazne 

posilnení. Zamerať sa chceme na zdravé por-

tfólio klientov a kvalitných – kompetentných, 

dobre zaplatených a motivovaných ľudí, ktorí 

v Neopublicu pracujú.

Čo považujete za váš najväčší úspech  
za posledný rok?
Stabilizáciu nášho tímu a organický rast. Radi 

by sme v tomto trende pokračovali aj v roku 

2022, uvidíme, kam nás trh pustí. Veľký úspech 

je, že sme agentúru počas covidu transformo-

vali na úplne nové služby a dnes už väčšina 

nášho biznisu nepochádza čisto z PR služieb, 

ale viac z rôznych oblastí komunikácie. To nám 

dáva optimizmus do rozvoja. Radi by sme si 

siahli na talentovaných ľudí z rôznych oblastí 

marketingovej komunikácie.

Klient: Slovenské združenie pre značko-

vé výrobky

Kategória: Corporate Social 

Responsibility

Obdobie realizácie: leto a jeseň 2021

Cieľová skupina: všetci dospelí fajčiari 

a široká verejnosť

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Viac ako 50 percent dospe-

lých fajčiarov na Slovensku si myslí, že 

cigaretové ohorky sú rýchlo biologicky 

rozložiteľné, a každý piaty fajčiar dokon-

ca priznal, že ich bez výčitiek odhodí na 

zem. Cieľom kampane preto bolo jedno-

duchou formou ľudí informovať o tom, že 

ohorky z cigarety patria do zmesového 

odpadu, pretože ohorok nie je biologický 

materiál, ale obsahuje plasty, ktoré sa 

v prírode rozkladajú až 15 rokov.

Riešenie: Zábavno-náučnou formou 

sme upútali pozornosť cieľovej skupiny 

v snahe zmeniť jej správanie v nakladaní 

s ohorkami. Vizualizovali sme fiktívny 

Cigaretovník neobyčajný, vďaka ktoré-

mu sme ľuďom ukázali, že zahodením 

cigaretového ohorku na zem žiadny 

strom nevyrastie, a preto ho majú radšej 

odhadzovať do zmesového odpadu. 

Celá kampaň prebiehala v tradičných 

a online médiách, na sociálnych sieťach, 

priamo v mestách a na YouTube kanáli, 

kde edukačné video videlo viac ako 400 

000 Slovákov. Cieľovú skupinu sme spojili 

s webom cigaretovnik.sk. 

Celý projekt podporili Jaroslav Karahuta, 

predseda výboru NR SR pre pôdohos-

podárstvo a životné prostredie, a Juraj 

Droba, predseda BSK. Komunikáciu 

k verejnosti odštartovala tlačová kon-

ferencia v Bratislave, ktorá informovala 

o výsledkoch realizovaného prieskumu, 

ako aj o základných faktoch o ohorkoch. 

Kampaň pokračovala citylightami s key 

visual s hlavnými posolstvami, ktoré 

boli umiestnené v krajských mestách 

na exponovaných miestach spolu počas 

jedného mesiaca.

V čom je projekt unikátny:Zmenili sme 

správanie fajčiarov na Slovensku. Na 

záver kampane sme opäť prieskumom 

zmerali jej vplyv na cieľovú skupinu. 

Kampaň zachytilo 16 % zo slovenských 

fajčiarov. Z tých, ktorí zachytili kampaň, 

až 66 % tvrdí, že pod jej vplyvom zmenili 

svoje správanie pri odhadzovaní ciga-

retových ohorkov (zmena v uvažovaní). 

O 7 percentných bodov vzrástol podiel 

tých, ktorí vedia správne posúdiť otázku 

biologickej rozložiteľnosti ohorkov, 

a o 16 percentných bodov vzrástla in-

formovanosť o tom, že ohorky obsahujú 

plasty.

Roman Záhorec
Managing Partner,

Neopublic CZ&SK

NEOPUBLIC
Vlastnícka štruktúra: Štefan Vadocz – 
56 %, Soria, a. s. – 34 %, Petra Miterová 
– 5 %, Roman Záhorec – 5 %
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Štefan 
Vadocz, Petra Miterová, Roman Záhorec
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APRSR
Top klienti za rok 2021: Procter 
& Gamble, Danone, Tipos, Xiaomi, 
Bausch+Health, Richter Gedeon, Tatra 
banka, Gratex, Panattoni, SZZV
Najvýznamnejšie ocenenia za rok 
2021: Prokop a Sabre Awards za projekt 
Cigaretovník pre klienta Slovenské zdru-
ženie pre značkové výrobky
Web: www.neopublic.sk
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NEUROPEA

UvEdENiE NOvEj zNAčky dO živOtA
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy Alebo zmeny čAkAjú vAšu 
Agentúru v tomto roku? nA čo sA chcete 
zAmerAť?
Aj tento rok čaká na našu agentúru niekoľko 
komplexných komunikačných kampaní, naďa-
lej budeme realizovať aktivity pre klientov zo 
Slovenska aj v zahraničí. Snažíme sa pritom 
neustále rozširovať a zlepšovať naše služby 
tak, aby sme dokázali klientovi ponúknuť 
naozaj komplexné riešenia v najvyššej kvalite 
pod jednou strechou. Na náročné zadania sa 
tešíme a s ľahkosťou ich zvládame aj napriek 
neustálym výzvam, ktoré nám súčasné tur-
bulentné obdobie prináša. S profesionálnym 
a odhodlaným tímom je však zvládnuteľná 
každá výzva. Naším prvoradým cieľom je preto 
naďalej posilňovať agentúrny tím, zvyšovať 
kompetencie a rozvíjať talenty ľudí na jednotli-
vých pozíciách.

čo povAžujete zA váš nAjväčší úspech  
zA posledný rok?
V roku 2021 Neuropea oslávila svoje 15. 
výročie pôsobenia na trhu. Počas tohto 

obdobia sme realizovali množstvo krásnych, 
užitočných, edukačných, ale aj komunikačne 
veľmi náročných projektov. Aj posledný rok 
ukázal, že vieme stáť pri našich klientoch 
v časoch úspechov, transformácie, ale aj 
v krízových situáciách, ktorých dnešné 
turbulentné obdobie prináša neúrekom. 
V minulom roku sme boli s našimi klientmi 
Tachyum a InoBat pri zrode inovatívnych 
a prelomových produktov, pomáhali sme 
pri vzdelávaní zamestnancov spoločnosti 
Danucem v oblasti cirkulárnej ekonomiky 
a odpadového hospodárstva, pripravili sme 
úspešné kampane na zvyšovanie povedomia 
o vybraných ochoreniach pre spoločnosti 
AbbVie a Novartis, v rámci projektu EPAS 
sme v spolupráci s kanceláriami Európskeho 
parlamentu na Slovensku a v Česku otvárali 
spoločensky dôležité témy, ale pomáha-
li sme klientom bojovať aj s následkami 
pandémie či inflácie. Veríme, že sme prispeli 
k tomu, aby bolo Slovensko opäť o niečo 
lepšie, vzdelanejšie, čistejšie. Na všetky naše 
projekty sme preto patrične hrdí.

Kategória: PR, PA a HR komunikácia
Obdobie realizácie: 2021
Cieľová skupina: B2B (sekundárne B2C)
Biznis problém/východisková situácia 
klienta: InoBat sa zameriava na vedu, 
výskum a výrobu špičkových batérií do 
elektromobilov a na Slovensku buduje 
R&D centrum a pilotnú linku na ich výrobu, 
ale aj recyklačné centrum či energetické 
úložiská. Batérie sú oproti konkurentom 
výnimočné tým, že sú vyvíjané prostred-
níctvom High Throughput technológie 
a umelej inteligencie, vďaka čomu môže 
spoločnosť batérie robiť na mieru výrob-
covi vozidla. Aj keď išlo o novú spoločnosť, 
priniesla na trh skvelý produkt. Videli 
sme v ňom veľký komunikačný potenciál 
a počas celého roka sme sa starali o to, aby 
sa InoBat čo najviac dostal do povedomia 
širokej verejnosti, médií, mienkotvorných 
lídrov, ale napríklad aj akademickej obce.

Riešenie: Celoročne aktívna a kontinu-
álna komunikácia s médiami, príprava 
tlačovej konferencie k výsledkom testov 

prvých batérií, mediálne zastrešenie 
slávnostného začatia prestavby R&D 
centra vo Voderadoch, príprava newslet-
trov, tvorba a napĺňanie firemného blogu, 
spolupráca s odborníkmi a akademickou 
obcou, tvorba vzdelávacieho projektu 
BATTERYacademy, HR komunikácia, prí-
prava obsahu na všetky sociálne siete, ale 
aj prezentácia a aktívne zapojenie najväč-
ších zahraničných a tuzemských expertov.

Výsledky PR kampane: Počas celého 
roka sme dosiahli celkovo 484 unikátnych 
mediálnych výstupov s celkovou AVE hod-
notou takmer 600-tisíc eur. Vďaka aktívnej 
komunikácii sa nám podarilo dostať InoBat 
do povedomia všetkých cieľových skupín 
a rapídne zvýšiť brand awareness.

V čom je projekt unikátny: Išlo o ucelený 
súbor viacerých komunikačných aktivít, 
ktoré sa nám podarilo efektívne prepojiť. 
Výsledky sme dosiahli výlučne prostredníc-
tvom spontánnej publicity, bez platených 
mediálnych spoluprác.

diana dobrucká
Senior Consultant

NEUROPEA

Vlastnícka štruktúra: Petr Papanek
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Petr 
Papanek, Diana Dobrucká
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: Neuropea 
je jedným zo zakladajúcich členov CEE 
Alliance for Strategic Communications 
(CEEASC), regionálneho združenia agen-
túr – zahŕňajúceho členov z Českej re-
publiky, Poľska, Maďarska a Rumunska
Top klienti za rok 2021: AbbVie, 
Avelane Clinic, CBRE, Danucem, 
Európsky parlament – kancelária na 
Slovensku, Huawei, IPM Group (InoBat, 
Tachyum), JTI, Nestlé, Novartis Slovakia, 
SAMO – Slovenská aliancia moderného 
obchodu, TV Markíza
Web: www.neuropea.com
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PR Clinic

TANKUJTE INAQ
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy Alebo zmeny čAkAjú vAšu Agentúru 
v tomto roku? nA čo sA chcete zAmerAť?
Rovnováha v agentúre vždy trvá len krátky čas. 

Buď máte málo klientov a veľa ľudí, alebo veľa 

klientov a málo ľudí. My sme ten druhý prípad, 

a tak prioritou tohto roka bude sústredenie 

na kvalitné personálne obsadenie, zaškolenie 

nových posíl a stabilizácia existujúcej osád-

ky. V súčasnosti sme výrazne omladili naše 

juniorské pozície, od ktorých si sľubujeme novú 

invenciu a mladistvý pohľad na súčasnú PR 

komunikáciu.

Na trhu chýbajú senior PR konzultanti a do-

mnievam sa, že tu ani nebudú, ak si ich agen-

túry samy nevychovajú a neponúknu im také 

podmienky, aby v brandži zostali. Ako viem, 

toto nie je problém len našej agentúry,  

ale všetkých významnejších hráčov a považu-

jem to za zlyhanie samotnej brandže. V sused-

nom Česku už dlhé roky pôsobí PR Klub, čo je 

profesijné združenie fyzických osôb pracujúcich 

v PR priemysle. Ľudia sa medzi sebou stretáva-

jú, majú školenia či neformálne akcie. U nás sa 

zamestnanci agentúr vidia možno raz za rok na 

Prokopovi, kde si ich šéfovia zúrivo strážia.

čo povAžujete zA váš nAjväčší úspech  
zA posledný rok? 
Podarilo sa nám prežiť krízu so cťou. Náš obrat 

klesol len minimálne, pričom celý trh šiel 

výrazne dole a veľké zabehnuté agentúry padli 

s obratmi na úroveň začínajúcich hráčov. Darilo 

sa nám v tendroch a súťažiach, z čoho máme 

úprimnú radosť.

Klient: ŠKODA AUTO Slovensko (agentúry:  

PR Clinic, Wiktor Leo Burnett, Socialists, PHD)

Kategória: auto-motive, special event,  

creativity in PR

Obdobie realizácie: máj 2021

Cieľová skupina: Keďže kampaň bola 

o elektromobilite a podľa nášho prieskumu 

95 % motoristov o elektrickom aute neu-

važuje, oslovovali sme v podstate všetkých 

motoristov.

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Kvôli šetreniu CO

2
 či peknému dizajnu 

si elektromobil kúpi len málokto. Prieskum 

IPSOS ukázal, že Slovákov by ku kúpe elek-

troauta najviac motivovala úspora na PHM. 

Vytvorili sme teda cross marketingovú aktivitu 

so Slovnaftom a jednu z čerpačiek sme na 

hodinu premenili na „nabíjaciu“ stanicu.

Riešenie: Teasing prebiehal v rádiu, online 

a na SoME. V deň eventu sme v týchto kaná-

loch prezradili, že na jednej čerpacej stanici 

sa bude dať tankovať o 70 % lacnejšie, ale 

neprezradili sme presné miesto. Informáciu 

predávali pútavé bulvárne titulky. Konkrétnu 

čerpačku sme odhalili len polhodinu pred 

eventom. Pred pumpou sa tvorili kilomet-

rové kolóny a jej kapacita bola naplnená na 

hodinu dopredu. Vodiči dostali 70 % cashback 

vo forme poukážky na ďalšie tankovanie 

a zažili tak tankovanie za tretinu – ako pri 

jazde s Enyaqom. S eventom bola spojená 

tlačovka. Médiám a influencerom sme po-

skytli podrobné prepočty o šetrení nákladov, 

informácie o službách eMobility, samotnom 

Enyaqu a kampaňovom webe. Pre tých, ktorí 

sa na evente zúčastniť nemohli, sme do kam-

pane integrovali atraktívne online riešenie 

(kampaňový web s kvízom búrajúcim mýty 

o eMobilite, súťaž o palivové karty a ENYAQ na 

víkend) a message k nim dostali aj premysle-

nou a štruktúrovanou mediakampaňou.

Výsledky PR kampane: O evente a nadvä-

zujúcej komunikácii informovalo viac ako 50 

médií a reportáž sa dostala do TV v prime 

time. Posolstvo bolo vďaka jeho jednoduchos-

ti, kreatívnej online platforme a brandingu 

odkomunikované jasne a vo všetkých výstu-

poch. Škoda prakticky predviedla, o koľko 

lacnejšia je prevádzka elektromobilu. Cieľ bol 

vygenerovať mediálny priestor 150-tisíc eur 

(3-násobok investícií do projektu). Celkovo 

sme vygenerovali takmer 400-tisíc eur (zdroj 

Monitora, PR Clinic) a 4,5 mil. impresií (zdroj 

PHD), čo je viac ako 4-násobok cieľa. Projekt 

okrem ocenení na Zlatom klinci a short-

listov na ICCO, SABRE a Prokopovi získal 

v Stratégiách ocenenie Projekt mesiaca.

V čom je projekt unikátny: Spojením správne 

zvolenej a jasnej key message, kampaňo-

vej online platformy a jedinečného eventu 

sme vytvorili komunikačný systém, ktorý 

vygeneroval milióny impresií a AVE hodnotu 

v státisícoch eur. Komunikačné ciele sme 

úspešne prekročili a pripravili pôdu pre launch 

Škody Enyaq iV, ktorá sa na SK stala hneď po 

svojom uvedení najúspešnejším elektromo-

bilom medzi Slovákmi a stala sa predajným 

hitom za rok 2021.

Martin Dobiš,
Managing Director

PR CLINIC
Vlastnícka štruktúra: Juraj Danielis
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Martin 
Dobiš, Managing Director; Alexandra 
Gallisová, Account Director
Člen siete: Enterie
Člen združenia/asociácie: –
Top klienti za rok 2021: Škoda Auto 
Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko, 
Absolut vodka, Tauris, Still, Siemens 
Healthineers, Ryba Košice, Immofinanz
Web: www.prclinic.eu



PR.Konektor

ORIFLAME AKADÉMIA
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
V blízkej budúcnosti plánujeme rebrandovať 

a integrovať služby v rámci skupiny Konektor, 

ktorá ponúka komplexné komunikačné riešenia 

vrátane PR, reklamy, digitálneho marketingu, 

spolupráce s influencermi a ďalších služieb 

komunikácie. Taktiež na slovenský trh vstupuje 

úspešná platforma Testuj.to, ktorá poskytuje 

značkám autentické recenzie produktov od sku-

točných používateľov. Tešíme sa, že aktívnou 

partnerskou spoluprácou s Testuj.to pomôže-

me značkám budovať dôveru v ich produkty 

a služby, rozšírime databázu mikroinfluencerov 

a influencerov a zároveň pomôžeme zákaz-

níkom v správnom nákupnom rozhodovaní. 

Spoločný projekt Testfluencers.sk poskytne 

značkám okrem desiatok autentických použí-

vateľských recenzií aj podporu influencerov, 

okamžitý dosah v cieľovej skupine a možnosť 

ďalej pracovať s dátami, napríklad na spresne-

nie cielenia ďalších marketingových kampaní. 

V Česku na obidvoch platformách prebehlo už 

niekoľko stoviek kampaní.

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
za posledný rok?
Za uplynulý rok sme realizovali niekoľko zau-

jímavých projektov a kampaní ako napríklad 

Oriflame Akadémia, pre klienta Oriflame 

sme pripravili a spustili projekt Dobrý štart 

v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, 

aktivačné kampane pre Milku na Valentína 

a Deň maminiek.

Klient: Oriflame

Kategória: integrovaná komunikácia

Obdobie realizácie: október – december 

2021

Cieľová skupina: mladí ľudia – generácia Z

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Generácia Z sú mladí narodení me-

dzi rokmi 1995 – 2010, tvorí 20 % populácie. 

Ide o prvú digitálnu generáciu, ktorá má veľ-

mi ľahký prístup k informáciám, ale zároveň 

sa nechajú ľahko ovplyvniť. V práci hľadajú 

ľudia z tejto generácie osobné uspokojenie 

a rozvoj, veľmi dôležitá je pre nich sloboda. 

Generácia Z vyrástla nielen s digitálnymi 

technológiami a so sociálnymi sieťami, 

ale aj v slobodnom trhu. Časť z nich mala 

rodičov podnikateľov a videli strach a stres 

z budúcnosti, časť, naopak, v podnikaní vidí 

slobodu. Niektorí z nich sa však boja – vidia 

bariéry: veľké počiatočné investície, geniál-

ne nápady, ktoré, samozrejme, nečakajú na 

ulici. Pre veľa mladých ľudí je v súčasnosti 

dôležitý tzv. work life balance, hodnoty spo-

ločnosti alebo kultúra a bezpečnosť, ktorá 

sa s pandémiou znásobila. 

Keďže aj práca pre Oriflame poskytuje 

množstvo uvedených výhod, navrhli sme 

vytvoriť Oriflame Akadémiu ako komuni-

kačný projekt vhodný pre klienta tohto cha-

rakteru a s danými hodnotami. Hlavným cie-

ľom bolo vysvetliť primárne mladým ľuďom 

na praktických príkladoch prostredníctvom 

rozhovorov a osobných príbehov pracovné 

možnosti 21. storočia, predstaviť a motivo-

vať cez pozitívne vzory.

Riešenie: Rozpracovali a vytypovali sme 

jednotlivé témy dielov Oriflame Akadémie, 

navrhli a zabezpečili vhodné osobnosti, 

pripravili dramaturgiu a scenáre k jednotli-

vým video lekciám, zabezpečili a nabriefo-

vali moderátorky účinkujúce na nakrúcaní, 

následne sa videá spracovali a publikovali 

na FB stránke Oriflame a podstránke www.

oriflame.sk/oriflameakademia. Príbehy 

sme spracovali do PR článkov a mediali-

zovali v slovenských lifestylových médi-

ách. Zároveň s každým dielom Oriflame 

Akadémie prebiehala na FB Oriflame súťaž 

„Buď Beauty by Sweden“, kde sa diváci po 

pozretí videolekcie mohli zapojiť a traja 

z nich vyhrať produkty podľa vlastného 

výberu od spoločnosti Oriflame v hodnote 

200 eur alebo 5 000 Kč. Rovnako jednotlivé 

videá podporili osobnosti na svojich účtoch 

prostredníctvom stories a postov.

Výsledky PR kampane: Na Slovensku sme 

prostredníctvom troch príbehov z videolek-

cií vygenerovali 19 PR výstupov v sloven-

ských lifestylových médiách s reachom viac 

ako 1,75 milióna, AVE 20 536 eur, 6 videí (CZ, 

SK) dosiahlo reach 1,2 milióna a 3 milió-

ny impresií. Na sociálnych sieťach získali 

jednotlivé videolekcie veľké množstvo pozi-

tívnych komentárov a reakcií. 

V čom je projekt unikátny: Cieľom 

Oriflame Akadémie je ponúknuť prehľad 

a skúsenosti, predstaviť rôzne pracovné 

možnosti 21. storočia, ktoré prinášajú slo-

bodu a ďalšie výhody. Chceli sme inšpirovať 

a motivovať generáciu Z, aby šla za svojím 

snom, osobne sa rozvíjala. 

Miroslava Jarošová
Account Director, 

PR.Konektor

PR.KONEKTOR
Vlastnícka štruktúra: PR.Konektor (CZ)
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Jaroslav 
Duroň, partner; Miroslava Jarošová, 
account director
Člen siete: Eurocom Worldwide
Člen združenia/asociácie: APRSR
Top klienti za rok 2021: AMC Networks 
International, Haribo, Mondelez, MTD, 
Oriflame, Philip Morris, Playstation
Web: www.knktr.sk
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PRime time

KomuniKačný launch PRojeKtu novej nemocnice sv. maRtina
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Ladíme k čo najväčšej dokonalosti model 

prepájania tvorby contentu, media relations 

a digitálneho PR. A, samozrejme, čo najlepšie-

ho client servisu.

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
za posledný rok?
Stále byť jednou z najväčších PR agentúr na 

trhu a zároveň ostať kreatívnymi a flexibilnými.

Klient: Branding Slovakia

Kategória: Corporate Communication, 

Public Affairs

Obdobie realizácie: september 2021

Cieľová skupina: vláda SR, ministerstvo 

zdravotníctva, odborná verejnosť, médiá, 

mesto Martin a komunity

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Plán obnovy EÚ má na výstavbu 

a rekonštrukciu našich nemocníc priniesť 

viac ako jednu miliardu eur. O tento balík 

sa uchádza viacero projektov a schválením 

tohto plánu sa začali skryté preteky o to, 

ktorý z projektov slovenského zdravotníctva 

dostane zelenú. Jedným z favoritov je aj pro-

jekt novej nemocnice tretieho tisícročia za 

viac ako 300 mil. eur. Ako upriamiť pozornosť 

kľúčových stakeholderov práve na tento 

projekt?

Riešenie:
1. Dohoda s cirkvou: Autorom sa podarilo 

doslova nadchnúť rozhodujúce osobnosti 

cirkvi pre ideu požehnania základného 

kameňa. Od momentu odovzdania kameňa 

stratil projektový tím nad celou akciou 

kontrolu. Tieto procesy sa riadia výhradne 

cirkevným právom, sú neverejné, bez mož-

nosti ich vopred dohodnúť.

2. Svätá omša: Keďže už nebolo mož-

né získať novú akreditáciu, dohodli sme 

spoluprácu s TA3 pre spravodajské pokry-

tie a s cieľom získať autentický footage. 

Vďaka spolupráci s produkčnou agentúrou 

PS:Events, organizujúcou sv. omšu, sa nám 

podarilo dobre naaranžovať základný kameň 

a získať fotografie z priestorov, kam nesmela 

verejnosť ani médiá – akt požehnania sa 

napokon konal ako neverejný...

3. Medializácia & Community manažment: 
Pred omšou sme kľúčovým médiám poslali 

podklady o akte požehnania, o projekte 

a jej význame pre slovenské zdravotníctvo. 

Pripravili sme obsiahlu tlačovú správu s vy-

jadreniami všetkých významných stakehol-

derov na čele s predsedom vlády SR. Social 

media tím nepretržite pracoval s relevantný-

mi komunitami mesta a okolia. Využili sme 

neplatenú a platenú medializáciu, pripravili 

sme špeciálnu verziu TS pre zahraničné 

médiá.

Výsledky PR kampane: Základným 

úspechom bol fakt, že sa autorom podarilo 

presvedčiť cirkev o vhodnosti a prospešnosti 

aktu požehnania, čím sa táto udalosť stala 

jedinečným a pozitívnym štartom projektu. 

Významným strategickým úspechom kam-

pane bolo, že sa nám podarilo do medializá-

cie projektu zapojiť najvyšších predstaviteľov 

štátu, rozhodujúcich o schválení alokovania 

finančných prostriedkov z plánu obnovy. 

V neposlednom rade to boli vynikajúce 

komunikačné výsledky: 136 mediálnych 

výstupov (z toho 64 v zahraničných médiách) 

a prítomnosť vo všetkých spravodajských 

a mienkotvorných médiách na Slovensku.

V čom je projekt unikátny: Projektový 

tím prišiel s odvážnou myšlienkou využiť 

návštevu Svätého Otca v septembri 2021 na 

Slovensku a zaradiť do jeho programu požeh-

nanie základného kameňa novej nemocnice. 

Autorom sa v rekordnom čase podarilo 

nadchnúť pre túto myšlienku nielen cirkev, 

ale aj kľúčové štátne orgány, a to s vynikajúci-

mi komunikačnými výsledkami.

martin mazag
Managing Partner, 

PRime time

PRime time
Vlastnícka štruktúra: Martin Mazag, 
Zuzana Kušová, Zuzana Železníková
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Martin 
Mazag, Managing Partner
Člen siete: Weber Shandwick
Člen združenia/asociácie: APR SR
Top klienti za rok 2021: Boataround, 
CCC, Contipro, ČSOB, Electrolux, 
Ensana, Herb Pharma, Hubert J.E., 
Ionickiss, Mäspoma, Naturamed 
Pharmaceuticals, Nestlé, Philips, 
Rigips, SimplyGo, Slovenská katolícka 
charita, Slovenská spoločnosť aktuárov, 
Swappie, TOMRA
Web: primetime.sk
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Snowball Communications

Lieková amneStia
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Chceme sa zamerať na vývoj nových riešení 

pre klientov, ako aj rozšíriť náš tím o nové 

posily.

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
za posledný rok?
Naša agentúra napriek náročnej situácii na 

trhu narástla, za čo vďačíme dôvere našich 

klientov v riešenia, ktoré im v čase krízy 

prinášame.

Klient: Slovenská lekárnická spoločnosť

Kategória: CSR

Obdobie realizácie: apríl 2022

Cieľová skupina: verejnosť, stakeholderi, 

lekárne

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Cesta liečiv sa nekončí ich vyzdvih-

nutím z lekárne. Farmaceuti upozorňujú, 

že vysoká spotreba liekov vedie aj k ich 

nadbytočnému hromadeniu v domácnos-

tiach. Vzniká tak odpad, ktorý je potenciálne 

nebezpečný pre domácnosti aj pre životné 

prostredie. Jednou z príčin nadmerného zá-

sobovania liekmi bola aj pandémia COVID-19. 

Približne 10 % účinných alebo iných látok 

z liekov a farmaceutických produktov, 

ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, 

pochádza z nesprávne zneškodnených liekov 

– spláchnutých do toalety, vylievaných do od-

tokov alebo inak nevhodne zneškodnených 

v rámci komunálneho odpadu. Hoci lieky nie 

sú pre človeka nebezpečné, môžu kontami-

novať ovzdušie, vodu a pôdu, a tým aj rôzne 

prírodné biotopy.

Riešenie: Týždeň liekovej amnestie – osvetová 

kampaň pri príležitosti svetového Dňa Zeme. 

Cieľom kampane bolo poukázať na zásady 

ekologického zneškodnenia a na systém 

bezpečného zberu nevyužitých a exspirova-

ných liekov v lekárňach. Zároveň sme chceli 

upriamiť pozornosť aj na úlohu lekárnikov ako 

pomáhajúcej profesie 

v systéme zdravotnej 

starostlivosti. 

Projekt sme odštartovali 

tlačovou konferenciou 

za účasti štátneho 

tajomníka Ministerstva 

zdravotníctva SR, riadi-

teľa Štátneho ústavu pre 

kontrolu liečiv a vedenia 

Slovenskej lekárnickej 

komory a s podporou Ministerstva životného 

prostredia SR. Počas nasledujúcich dní sme 

zabezpečili množstvo diskusií a rozhovorov 

vo všetkých typoch médií vrátane všetkých 

televízií a na sociálnych sieťach sme spustili 

sériu edukačných posolstiev o rozumnom 

narábaní s liekmi a bezpečnom zbere nespot-

rebovaných liekov.

Výsledky PR kampane: Kampaň dosiahla 

širokú medializáciu a rezonovala vo všetkých 

typoch médií, dosiahla spolu vyše 40 výstu-

pov v spravodajských médiách, printoch, 

rádiách, vrátane všetkých televízií, posolstvá 

na sociálnych sieťach reach vyše 100 000, 

kampaň bola zdieľaná na stránkach mnohých 

stakeholderov ako zdravotných poisťovní, 

ŠÚKL-u, rôznych stránkach z oblasti zdra-

votníctva a farmácie, na stránkach obidvoch 

zúčastnených ministerstiev, mnohých lekární 

na Slovensku a podobne.

V čom je projekt unikátny: Pomocou 

projektu sa podarilo spojiť 5 významných 

inštitúcií, ktoré prisľúbili spoločné riešenie 

nastolených problémov.

Dagmar Cvečková
Senior PR Consultant,  

Snowball Communications

SnowbaLL CommuniCationS
Vlastnícka štruktúra: 100 % slovenská, 
vlastníci Dagmar Cvečková a Katarína 
Hojová
Člen siete: -
Člen združenia/asociácie: -
Top klienti za rok 2021: 
Deťom s rakovinou, n. o.,  
Hartman-Rico, Ipsen, Pfizer, Slovenská 
gastroenterologická spoločnosť, 
Slovenská epidemiologická a vakcinolo-
gická spoločnosť, Xella Slovensko
Web: www.snowball.sk
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ReputationN

Nivy ceNtRum
NajvýzNamNejší projekt posledNého obdobia

Aké výzvy Alebo zmeny čAkAjú vAšu Agentúru 

v tomto roku? nA čo sA chcete zAmerAť?

Samozrejme, asi akvizícia nových projektov.

čo povAžujete zA váš nAjväčší úspech  

zA posledný rok?

Najmä to, že sa nám darilo udržať počet 

klientov a práce na úrovniach vyšších ako pred 

pandémiou.

Klient: Stanica Nivy/HB Reavis

Kategória: B2C

Obdobie realizácie: 9/2021 – doteraz

Cieľová skupina: spotrebitelia

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Otvorenie Nivy centra s jeho 

autobusovou stanicou sa spájalo s veľ-

kými očakávaniami. Dokončovacie práce 

sprevádzali nejasnosti až do posledného 

dňa, pandémia posunula aj pôvodný 

termín dokončenia projektu. Záujem médií 

a verejnosti neutíchal, no v dôsledku ak-

tuálnej situácie a mnohých otáznikov bolo 

embargo na definitívny termín otvorenia. 

Informácia o tom, kedy sa Nivy otvoria, sa 

na verejnosť dostala len necelé 3 týždne 

pred termínom otvorenia.

Riešenie: Koordinácia a dokonalá synergia 

boli základom úspechu. Ako prví mohli 

do tohto unikátneho priestoru nahliadnuť 

novinári, a to 2 dni pred oficiálnym otvo-

rením pre verejnosť. Príchod autobusmi 

z dočasnej autobusovej stanice na tú novú 

bol pre nich, ako pre vôbec prvých cestujú-

cich, skutočným zážitkom. Po neformálnej 

talkshow v priestoroch nového centra si 

mohli užiť atmosféru Nív na komentovanej 

prehliadke. 

V prvý deň oficiálneho otvorenia pre 

verejnosť prišli do Nivy centra desiatky 

tisíc návštevníkov a nenechali si ho ujsť ani 

samotní novinári.

Výsledky PR kampane: Prvý deň 

navštívilo Nivy neuveriteľných 57 000 

návštevníkov, za týždeň od otvorenia ním 

prešlo až 330 000 ľudí. Míľnik miliónteho 

návštevníka pokorili Nivy za 24 dní. 

Novinári prišli opakovane. Nielen na 

mediálne otvorenie, ale aj na otvorenie pre 

verejnosť a individuálne dokrútky, pričom 

na Nivách neváhali stráviť celé dopoludnia. 

Len „novinársky“ deň pred oficiálnym 

otvorením pre verejnosť priniesol veľký 

mediálny zásah. Za týždeň sme z tejto 

úvodnej tlačovej konferencie dosiahli 145 

natívnych mediálnych výstupov v hodnote 

2,27 milióna eur (AVE). Samotné otvorenie 

nám v nasledujúcich týždňoch prinieslo 

ďalších 122 výstupov.

V čom je projekt unikátny: Komunikačný 

buzz, ktorý sa okolo otvorenia dlho očaká-

vanej modernej autobusovej stanice po-

darilo vyvolať, bol výsledkom prepojenia 

tradičného PR s digitálnymi kanálmi, 

eventmi a marketingovou kampaňou. 

Úlohou PR bolo maximalizovať záujem mé-

dií o Nivy, a to nielen ako o novú autobuso-

vú stanicu, ale ako o novú destináciu pre 

mestský život. A to všetko v situácii, ktorá 

si vyžadovala flexibilnú zmenu stratégie, 

často v priebehu pár hodín.

Peter marčan,
konateľ

RePutatioNN
Vlastnícka štruktúra: Peter Marčan
CEO: Peter Marčan
Člen siete: nie
Člen združenia/asociácie: nie
Top klienti za rok 2021: Stanica Nivy, 
MultiplexDX, GGE, AMOBE
Web: www.reputationn.sk
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SEESAME Communication Experts

SEESAME APPKA
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Skutočnou výzvou pre agentúru našej veľkosti 

je udržanie a pritiahnutie kvalitných ľudí. 

Vytvárame priestor nielen pre ľudí z kreatívne-

ho priemyslu, ale aj pre špecialistov na ľudské 

zdroje, dáta alebo public affairs. Očakávam 

výraznejší dopyt po projektoch, ktoré sú 

založené na behaviorálnych princípoch. V tejto 

oblasti máme veľmi cenné skúsenosti, ktoré sa 

dajú využiť v mnohých ďalších sektoroch.

Čo považujete za váš najväčší úspech za 
posledný rok?
Máme sa sebou mimoriadne silný rok v eko-

nomických aj kvalitatívnych ukazovateľoch. 

Najlepším hodnotením je pre nás vždy dôvera 

klientov aj úspech našich projektov v rešpek-

tovaných súťažiach. Veľmi si však vážim aj oce-

nenie od kolegov. Seesame je v rebríčku, ktorý 

zostavuje tím SABRE, najlepšou európskou 

agentúrou v hodnotení zamestnancov. Zdravé 

interné prostredie je predpokladom kvality 

našich projektov.

Klient: Seesame

Kategória: Interná komunikácia/Employer 

Branding

Obdobie realizácie: január – december 

2021

Cieľová skupina: Zamestnanci agentúry, 

ktorým chýba spätná väzba a niekedy aj 

číslo na influencera do kampane. Mladí 

ľudia s mobilom vždy v ruke, ktorí očakáva-

jú, že informácie budú dostupné tam, kde 

ich potrebujú, a nie na 20 klikov na serveri 

dostupnom iba cez firemný notebook. 

Potenciálni new hires, ktorým ukazujeme, 

že ako agentúra žijeme naozaj digitálne.

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: V pravidelnom prieskume spo-

kojnosti zamestnancov nám naši ľudia opa-

kovane hovorili, že im chýba spätná väzba. 

V rovnakom čase sme prechádzali veľkou 

digitálnou transformáciou a chceli ľudí mo-

tivovať, aby rozvíjali svoje digi schopnosti. 

To však bola len momentálna potreba 

nášho biznis prostredia, ktoré charakteri-

zujú neustále zmeny. Povedať už dnes, akú 

zmenu bude treba vo firme presadiť o 10 

rokov, je takmer nemožné. No či to bude 

business development, vzdelávanie alebo 

triedenie odpadu, vždy pôjde v prvom rade 

o kolektívnu zmenu správania. Práve na to 

slúži naša Seesame appka.

Riešenie: Appkou odmeňujeme ľudí 

za ich extra úsilie a budujeme kultúru 

pozitívnej spätnej väzby. Vďaka appke 

tiež máme užitočné veci neustále poruke 

– či je to medialist, template na pre-

zentácie alebo onboardingová brožúra 

pre nových kolegov. Bola tiež riešením 

v čase, keď sme sa z dôvodu pandémie 

a nepretržitých „home officov“ nevídali. 

Wall slúžil na zdieľanie inšpirácií a nahrá-

dzal debaty, ktoré by sa inak organicky 

diali v kuchynke pri kávovare. Verzia 2.0 

najnovšie ponúka aj integrovaný systém 

našich timesheetov, takže si vieme držať 

poriadok v číslach aj počas cesty od 

klienta.

Výsledky PR kampane: Našich 50 ľudí 

použije appku mesačne dokopy viac ako 

2 000-krát. To je v priemere viac ako 40-

krát za mesiac na zamestnanca. Appka 

sa proste stala hitom. Pomáha nám nájsť 

si čas jeden druhému poďakovať a budo-

vať si príjemnú firemnú kultúru. V čase 

rebrandingu nás zároveň spojila s našou 

novou identitou svojím vzhľadom aj exklu-

zívnym merchom, za ktorý sú zamestnan-

ci ochotní vymieňať svoje cenné body.

V čom je projekt unikátny: Appka je prí-

kladom toho, že obuvníkove deti nemusia 

chodiť bosé. A že kvalitné employer bran-

ding riešenia, ktoré na základe spätnej 

väzby od ich zamestnancov dodávame aj 

našim klientom, vieme dodať aj sebe.

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner, 

SEESAME Communication Experts

SEESAME
Vlastnícka štruktúra: Michaela 
Benedigová, Juraj Caránek, 
Adriana Čatlošová, Peter Jančárik, 
Richard Menczer, Anna Michalková, 
Eva Stančíková
CEO: Michaela Benedigová
Člen siete: PROI
Člen združenia/asociácie: APRSR
Obrat agentúry za rok 2021: 5 258 000 €
Income fee za rok 2021: 4 306 500 €
Top klienti za rok 2021: Asociácia 
inovatívneho farmaceutického prie-
myslu, ESET/Nadácia ESET, Heineken 
Slovensko, Henkel Slovensko, IKEA 
Bratislava, Samsung Electronics CZ & SK, 
SHELL Slovakia, Tesco Stores SR
Najvýznamnejšie ocenenia za rok 
2021: 2x SABRE Awards EMEA,  
10x Prokop, 1x Zlatý středník,  
1x EFFIE a 3x Zlatý klinec v spolupráci  
s Free Andy Agency, Zenith Media  
a TRIAD; Best EMEA Consultancy to  
Work For (non-UK) za rok 2022
Web: www.seesame.com
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ší
sme

ďaka
ám!

Najlepší
sme

vďaka
vám!Kolegovia, ďakujeme 

za to, koľko energie

a úsilia dávate do toho,

aby sme sa cítili ako 

veľká Seesame rodina. 

Best EMEA Consultancy to Work For (non-UK)
2022 EMEA PR Consultancies of the Year



SKPR STRATEGIES

FonTány Plné odPAdu
NAJVÝZNAMNEJŠÍ PROJEKT POSLEDNÉHO OBDOBIA

Aké výzvy alebo zmeny čakajú vašu agentúru 
v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?
Chceme v spolupráci s našimi klientmi otvárať 

viac takých tém, akými sú diverzita a inklú-

zia, postavenie menšín, pomoc komunitám, 

šírenie hoaxov polarizujúcich spoločnosť či 

urgentný dôraz na kritické myslenie a potre-

bu solidarity nielen v čase krízy. Tieto témy, 

hoci nemusia byť pre každú firmu príjemné, 

sú z celospoločenského hľadiska kľúčové 

a len tak ich vyriešime, keď si ich uvedomíme, 

pomenujeme, budeme o nich hovoriť s odbor-

níkmi a spoločne hľadať riešenia.

Potrebujeme sa povenovať aj sami sebe. 

Predchádzajúce obdobie ukázalo, aké 

dôležité je nastavenie interných procesov, 

digitalizácia a neustále vzdelávanie, ale aj 

absolútne nevyhnutná prítomnosť nás ako 

ľudí – jednotlivo i v kolektíve. Uvedomujeme 

si, že v branži potrebujeme dobre a výkon-

ne fungovať, ale aj to, že pokiaľ chceme 

byť kreatívni a vytŕčať „tak trochu“ z davu, 

potrebujeme byť iní. 

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
za posledný rok?
Úspechov je hneď niekoľko. Narástli sme na ob-

jeme, potvrdili pozíciu našej agentúry v branži 

a obhájili viaceré dôležité tendre. Stabilizovali 

sme tak klientské portfólio, ako aj náš tím, čo 

napokon prinieslo svoje ovocie. Stali sme sa 

najúspešnejšou agentúrou roka s množstvom 

ocenení v oblasti korporátnej, produktovej, CSR 

komunikácie na domácej i zahraničnej pôde. Za 

kampaň Rôzni = Rovní pre klienta Lidl Slovenská 

republika sme získali spoločne s agentúrou 

Róbert Slovák a jeho priatelia Grand Prix. Takže 

to bol celkom úspešný rok.:-) Som hrdá na prá-

cu každého jedného člena nášho tímu, ako aj na 

to, že práve v takom náročnom roku, akým bol 

ten minulý, sa nám podarilo v rámci agentúry 

posunúť latku ešte vyššie.

Klient: Lidl Slovenská republika

Kategória: CSR/1. miesto PROKOP 2021

Obdobie realizácie: jeseň 2020

Cieľová skupina: široká verejnosť

Biznis problém/východisková situácia 
klienta: Negatívne dopady plastového od-

padu na prírodu sú nespochybniteľné. A hoci 

Lidl dlhodobo upozorňuje na tento problém 

cez projekt Nenechajme to plávať, prostred-

níctvom ktorého sa podarilo dostať z našich 

riek už 1200 ton odpadu, potrebovali sme dať 

signál, že už naozaj stačilo!

Riešenie: Navrhli sme šokujúce prevedenie 

kampane, ktoré bolo v uliciach neprehliad-

nuteľné. Na víkend sme naplnili historické 

fontány zabezpečeným plastovým odpa-

dom. Obyvatelia boli naším počínaním 

doslova pohoršení. Už pri inštalácia na nás 

volali políciu, čo bol jasný signál, že náš 

zámer ľudí pobúriť a vyprovokovať k zmene 

správania a vnímania dopadu odpadu vo 

vode sa nemíňa účinku. Aktivitou sme samo-

zrejme nechceli nahromadiť ďalší, preto sme 

využili, čo zberný dvor dal a po ukončení ho 

odviezli, kam patrí. Keďže zámerom bolo, 

aby sa o aktivite dozvedelo čo najviac ľudí, 

zorganizovali sme priamo na „mieste činu“ 

spolu so  Slovenským vodohospodárskym 

podnikom a zástupcami 

miest - media briefing.  

Na zintenzívnenie komuni-

kácie cez nové médiá sme 

zapojili influencera  

@milan_bezmapy.

Výsledky PR kampane: 
Touto aktivitou sme nielen 

poukázali na fakt, že plastový odpad do vôd 

(riek ani potokov) nepatrí, ale sme aj origi-

nálnym spôsobom odprezentovali výsledky 

CSR projektu - Nenechajme to plávať a zámer 

diskontu Lidl – znížiť spotrebu plastov do 

roku 2025 o 20%. A zafungovalo to! Zásah 

na SoMe bol viac ako 30 000 videní. Media 

briefingu sa zúčastnili všetky mienkotvorné 

médiá a cielenou komunikáciou sme dosiahli 

výstupy v hodnote 120 000 €.

V čom je projekt unikátny: Fontány plné 

odpadu boli originálnou autorskou guerilla 

aktivitou s dobrým načasovaním a dôsled-

nou exekúciou. Ukázali sme ňou, že každý 

môže prispieť k čistejšiemu prostrediu. Cez 

skúsenosť „lepšie raz vidieť ako stokrát po-

čuť“ sme chceli primäť obyvateľov k zníženiu 

používania plastového odpadu najmä pri 

nakupovaní. Spolu s klientom - otvoreným 

našej „bláznivej“ kreatíve a plne nápomoc-

ným v realizácii a komunikácii - sa to podarilo 

a efekt sa dostavil!

Soňa lexmanová
Managing Director, 

SKPR STRATEGIES

SKPR STRATEGIES
Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastník 
Silvia Kušnírová
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Soňa 
Lexmanová, Managing Director; 
Gabriela Račková, Account Director
Člen siete: nie
Člen združenia/asociácie: APRSR
Najvýznamnejšie ocenenia za rok 
2021: • PROKOP 2021: Agentúra roka 
2021, Grand Prix, 5x 1. miesto,  
2x 2. miesto, 3x 3. miesto
• Striebro a bronz Zlatý středník
• 2x Shortlist Sabre Awards 2021
Web: www.skpr.sk
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Strategic and creative public relations that cares | www.skpr.sk

Sme agentúra roka.
Ďakujeme, že ste toho súčasťou.



PR Oscara získalo 
až 20 prác

Súťaž najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP pokorila tento rok  
niekoľko rekordov. Prihlásených bolo najviac projektov od doteraz najvyššieho  

počtu prihlasovateľov a porota udelila aj Grand Prix.

PROKOP 2021 v číslach

190 
projektov

86 
shortlistov

42 
prihlasovateľov

64 
ocenených 

prác

19 
strieborných 

ocenení

17 
súťažných 

kategórií

20 
zlatých 

ocenení

24 
bronzových 

ocenení

42 PR agentúry | 2022

PROKOP 2021



PR agentúRa Roka: SkPR StRategIeS

UnIkátny PR PočIn

gRand PRIx

PR oSobnoSť Roka: anton MolnáR

Najúspešnejšou agentúrou 12. ročníka 

PROKOPa sa stala SKPR STRATEGIES, 

ktorá si odniesla päť prvých miest, dve 

druhé, tri tretie miesta a tiež Grand Prix. 

Druhou v poradí je agentúra Seesame 

a na tretej priečke sa umiestnila 1st 

CLASS AGENCY.

„Veľmi nám záleží na dodržiavaní etic-

kých pravidiel a radi robíme autentickú 

komunikáciu pre zodpovedné firmy. 

Aj preto sa orientujeme na Corporate 

Social Responsibility (CSR) – a to tak pri 

práci pre našich klientov, ako aj v rámci 

filantropických a charitatívnych aktivít 

samotnej agentúry. Cielene sme vyčleni-

li veľkú časť našich kapacít a zdrojov pre 

neziskové organizácie, ktorým naše pro 

bono služby prinášajú zásadnú podpo-

ru,“ hovorí Soňa Lexmanová z víťaznej 

agentúry SKPR STRATEGIES.

Tohtoročná špeciálna cena poputovala 

facebookovej stránke: Hoaxy a podvody 

Polícia SR.

Polícia bojuje proti hoaxom už takmer 

päť rokov. Prvý hoax vyvrátili už v roku 

2017 na stránke Polícia Slovenskej 

republiky. V roku 2018 sa hoaxom začali 

venovať pravidelne a koncom roka zalo-

žili samostatnú stránku.

„Naša činnosť sa týka predovšetkým 

prevencie a edukácie občanov. Za 

takmer štyri roky existencie našej 

špecializovanej stránky sa stala naj-

sledovanejšou antihoaxovou stránkou 

v Európe,“ hovoria administrátori strán-

ky s tým, že v rámci štátnych inštitúcií 

členských štátov EÚ ide o unikátny 

komunikačný kanál.

„Slovensko patrí v rámci Európskej 

únie ku krajinám, kde dezinformá-

ciám a konšpiračným teóriám je 

náchylných dôverovať najviac obyva-

teľov. Pandémia a aktuálna vojna na 

Ukrajine vyeskalovali tento problém 

a mieru dezinformácií do rozmerov, 

ktorý sa významne odráža nielen 

v negatívnych náladách v spoločnosti, 

ale aj v našich každodenných živo-

toch. Facebooková stránka Polícia SR: 

Hoaxy a podvody je výborným príkla-

dom, ako bojovať s dezinformáciami, 

hoaxmi a konšpiračnými teóriami, a to 

je dôvod, prečo ju porota ocenila,“ 

uviedla predsedníčka poroty Katarína 

Remiaš.

„Ďakujeme vám za vašu dlhoročnú 

priazeň, za prílev nových fanúšikov a za 

šírenie osvety. Nikam neodchádzame, 

naopak, tvrdo pracujeme na posilňo-

vaní kapacít a zintenzívnení boja proti 

dezinformáciám,“ reagovali pracovníci 

stránky na získané ocenenie.

Kampaň: Rôzni = Rovní

Agentúra: Lidl Slovensko v spolupráci s agentúrami 

Róbert Slovák a jeho priatelia, SKPR STRATEGIES 

a Crossline

Klient: Lidl Slovenská republika

Porota v tomto ročníku rozhodla aj o udelení Grand 

Prix. Najvyššie ocenenie získala kampaň Rôzni = Rovní. 

„Porota ocenila dôslednú a precíznu internú kampaň 

spoločnosti Lidl Slovensko s presahom do externého 

prostredia, ktorá prináša dôležitú tému diverzity a in-

klúzie na pracovisku a jej výsledky pomáhajú budovať 

zodpovednú reputáciu spoločnosti. V kampani vynikol 

kreatívny prístup, excelentná synergia spolupráce 

viacerých agentúr a celkový integrovaný rozmer kam-

pane so širokým využitím práve PR nástrojov,“ uviedla 

predsedníčka poroty Katarína Remiaš.

Projekt kládol dôraz na budovanie zamestnávateľskej 

značky. Lidl však nechcel osloviť len verejnosť, ale aj sa-

motných zamestnancov spoločnosti a otvoriť tak dialóg 

aj na úrovni firemnej kultúry. Potenciálni zamestnanci 

tak mohli vnímať, že nerovnosť platov mužov a žien na 

rovnakých pozíciách v Lidli neplatí a spoločnosť má 

férové podmienky pre každého.

„Sme hrdí na to, že sme Grand Prix získali práve s touto 

kampaňou, prostredníctvom ktorej sme chceli podpo-

riť tému rovnosti platov. Samozrejme, neberieme túto 

kampaň ako jednorazovú záležitosť, ale plánujeme 

v takýchto inšpiratívnych témach pokračovať aj v bu-

dúcnosti,“ reagovala Veronika Bátorová, ambasádorka 

pre diverzitu a inklúziu v spoločnosti Lidl.

Ocenenie PR osobnosť roka získal 

Anton Molnár, ktorý je takmer 15 rokov 

hovorcom a riaditeľom podnikovej 

a marketingovej komunikácie spoloč-

nosti Slovnaft. Na konte už má ocenenie 

Hovorca roka v kategórii privátny a ko-

merčný sektor (2019) a tiež nomináciu 

na ocenenie Marketér roka.

Čo v tomto období považuje za najná-
ročnejšie na komunikáciu? 
„Asi to, že dennodenne musíte sle-

dovať globálnu, regionálnu a lokálnu 

politicko-ekonomickú situáciu, všetky 

relevantné výstupy. A keď popri tom 

vnímate to, čo sa deje na Ukrajine, zrazu 

máte emočnú linku v jednej rovine 

s pragmatickou, v jednom súboji.  

Aj preto je 

dôležité nepre-

tržite a najmä 

transparentne 

komunikovať 

a nedávať priestor na dohady,“ uviedol 

Anton Molnár.

„Je náročné robiť PR pre výrobný pod-

nik, ktorý má komíny a niekedy čmudí 

a zároveň popritom chcete komunikovať 

transparentne a zodpovedne. A záro-

veň chcete komunikovať s komunitami 

v okolí, čo Anton Molnár robí so svojím 

tímom excelentne už veľmi dlho a hra-

nicu komunikácie posúva na úplne inú 

úroveň,“ povedal Štefan Frimmer,  

PR osobnosť predchádzajúceho ročníka, 

pri odovzdávaní ceny.

Highlighty Prokop-a 2021
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Aký trend v PR, ktorý bude podstatný  
v tomto roku, ukázal PROKOP 2021?

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner

SEESAME

Peter Marčan
konateľ

ReputationN

René Parák
CEO/Managing Partner

House of Comms

Michaela Hanáková
PR konzultant

10/10 COMMUNICATIONS

Kristína Čambalová
Managing Director

Kharisma

Veronika Deckerová
riaditeľka

Bison & Rose

Krízové roky ukazujú, že PR a komunikácia 

si upevňujú svoje miesto v strategickom 

smerovaní firiem a organizácií. A nehovorím 

len o krízovej komunikácii. Dobre riadené 

organizácie si uvedomujú význam správne 

riadenej komunikácie. Moderné PR sa dnes 

operia o širokú škálu nástrojov a prístupov: 

práca s dátami, behaviorálne prístupy, 

digital. To sme mohli vidieť aj v ostatnom 

ročníku Prokopa.

Tlak na efektivitu vzhľadom na 

opatrnosť klientov v oblasti zvyšo-

vania rozpočtov a zároveň aj vyšší 

dôraz na kvalitu tvoreného obsahu.

PR komunikácia firiem na Slovensku, 

rovnako ako väčšina ocenených pro-

jektov v súťaži PROKOP 2021 reflektujú 

témy, ktoré ovplyvňujú každodenný 

život nás všetkých. V podstate sú to 

dva najdôležitejšie trendy – ekológia/

záchrana životného prostredia a kríza 

vnímania základných kultúrnych/spo-

ločenských hodnôt.

Príbehy, empatia, spoločenská zodpovednosť sú spojivká, 

ktoré rezonovali vo väčšine prác. Určite to nie je náhoda 

– ľudia majú radi príbehy a reagujú na ne lepšie než na tie 

najvycibrenejšie chválospevy na produkt alebo službu. 

Empatia je vzácna hodnota, ktorú je potrebné v ľuďoch 

neustále upevňovať, pretože posledné roky a mesiace 

ukázali, že sa síce dokážeme vcítiť do situácie slabších 

a ohrozených a vieme sa rýchlo nadchnúť pre pomoc, dlho 

nám to však, žiaľ, nevydrží a z ochotných davov zostávajú 

iba jednotlivci. Na to nadväzuje aj spoločenská zodpoved-

nosť zahrnujúca sociálny, ekonomický aj environmentálny 

pilier. No a celé to zastrešuje dynamika, ktorá je v dnešnej 

rýchlej dobe nevyhnutnosťou aj v PR.

Trendom je tzv. angažované PR. 

Značky do svojej komunikácie 

premietali témy zodpovednosti, 

súdržnosti a nádeje, že všetko 

dokážeme zvládnuť – ako jed-

notlivci i ako spoločnosť. Akcen-

tuje sa hrdosť na svoje okolie 

a na svoju krajinu, prepájanie 

lokálneho s národným. Komuni-

kácia je čoraz viac zameraná na 

prijímateľa – tonalitou, štylistic-

ky aj obsahovo.

Veľká rozmanitosť projektov, 

ktoré si zaslúžia minimálne 

pozornosť a tiež oveľa širšie 

portfólio prihlasovateľov. Je to 

dobré znamenie nielen pre PR 

a brandžu ako takú, ale aj pre 

samotnú súťaž, ktorá sa pre-

pracúva do hľadáčika aj mimo 

asociácie a jej členov.

Pre značku sa otvára príležitosť 
urobiť zásadné zmeny vo svojej 
kultúre a v hodnotách.
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Martin Mazag
Managing Partner

PRime time

Miroslava Jarošová
Account Director

PR.Konektor

Martin Dobiš
Managing Director

PR Clinic

Lucia Pekaríková
Managing Director

KOMUNIKA

Dagmar Cvečková
Senior PR Consultant

Snowball Communications

Roman Záhorec
Managing Partner

Neopublic CZ&SK

Tento ročník Prokopa ukázal, 

ako význam public relations 

v komunikačnom mixe narastá 

a ako sa tieto projekty každý rok 

skvalitňujú. Čo sa týka trendov, 

markantný je nárast projektov, 

ktoré riešia spoločensky závažné 

témy.

Prokop 2021 potvrdil rastúci trend 

integrovaných komunikačných kam-

paní a CSR projektov. Tematicky ko-

munikáciu v PR ovplyvnila celospo-

ločenská situácia, v ktorej žijeme. 

Spoločnosti komunikujú citlivejšie 

a hodnotnejšie. Cítiť, že narástla 

spoločenská zodpovednosť firiem, 

potreba budovania dôveryhodnosti, 

ochrany slabších a prírody či podpo-

ra rôznych komunít a ich práv.

Miestna súťaž Prokop sa viac 

orientuje na práce lokálneho 

charakteru a agentúry, ktoré sú 

členmi APRSR. Skôr je zaujímavé 

sledovať, na aký druh komuni-

kácie slovenskí klienti pozitívne 

reagovali a čo sa podarilo presadiť 

v našich podmienkach. Trendy 

a nové pohľady na PR komuniká-

ciu viac sledujeme na európskych 

alebo svetových súťažiach.

Určite je to interná komunikácia. V súvislosti s pandemic-

kým obdobím hrala prím a je len dobre, že si firmy uve-

domujú jej dôležitosť. Vnútorné PR je rovnako podstatné 

ako externé, okrem iného udáva identitu spoločnosti. Do 

jej vytvárania začleňuje aj zamestnancov, a tým tvaruje 

pracovné prostredie a zamestnávateľskú značku.

Ďalšími trendmi sú Experience PR a Content in PR. Budú 

silnieť aj v ďalších rokoch, keďže trh baží po nových 

a zároveň zmysluplných vnemoch. Pri obrovskom množ-

stve informácií, ktorými je spoločnosť presýtená, sú aj 

tieto dva nástroje tým, čo robí komunikačné posolstvo 

zapamätateľným.

Transparentnosť a autentickosť budú rozhodu-

júce počas krízy aj po nej. Pre značku sa otvára 

príležitosť urobiť zásadné zmeny vo svojej 

kultúre a v hodnotách. Aj keď to médiá a trh 

nemusia okamžite rozpoznať, z dlhodobého 

hľadiska bude tento posun rozpoznaný a odme-

nený investormi, zamestnancami, zákazníkmi 

a partnermi. A môže to byť aj dobrý príbeh, 

ktorý treba vyrozprávať.

Kooperácia rôznych komunikačných 

agentúr, ktoré pracujú pre klientov 

na komplexných integrovaných 

kampaniach. Tento rok dominovali na 

Prokopovi práve tieto práce. Je jasné, 

že toto bude trend. Sústrediť sa na 

zmysluplnejšie kampane s reálnym 

dosahom, schopnosťou pohnúť cieľo-

vou skupinou a posunúť biznis vpred.

Kooperácia rôznych komunikačných  
agentúr, ktoré pracujú pre klientov 
na komplexných integrovaných  
kampaniach.
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Ako hodnotí porota úroveň  
prihlásených prác?

Katarína Droppová
10/10 Communications

Ľudovít Tóth
Event2all

Boris Bukovský
Hugo Bach

Soňa Lexmanová
SKPR STRATEGIES

Úroveň prihlásených prác sa z roka na rok 

zvyšuje, aj preto je potešiteľné, že sa do 

súťaže Prokop prihlasuje čoraz viac prác. 

Môže za to zrejme aj pandémia koronavíru-

su, ktorá donútila komunikačné agentúry 

uvažovať mimo svojich komfortných zón 

a posunúť komunikáciu na ďalší level.

Teším sa, že sa prihlásil rekordný počet 

prác. Mnohé ma pobavili i zaujali. Pri 

viacerých som si povedal, ach, prečo 

také niečo nenapadlo niekomu v našej 

agentúre. Prokop 2021 ukázal, že slo-

venské PR je plné efektivity i kreativity. 

To je super.

Pri hodnotení víťazných prác sa 

ukázalo, že slovenskí PR profesi-

onáli majú čo ponúknuť nielen 

domácim, ale aj globálnym 

značkám. Viaceré prihláse-

né práce dosahovali vysokú 

úroveň remeselného kumštu aj 

ideovej sviežosti, iné však akoby 

boli len súčasťou pokračujúcej 

PR kampane – či už klientov ale-

bo agentúr. V každom prípade, 

bolo z čoho vyberať.

Tento ročník Prokopa bol vo via-

cerých aspektoch výnimočný, až 

jedinečný. Počtom prihlásených aj 

ocenených prác, ale najmä ich kva-

litou, čoho vyústením je aj udelenie 

Grand Prix. Excelentné je aj nará-

banie s dátami a jasný – pravdivý 

prenos informácií smerom k nášmu 

širokému a rôznorodému publiku.

Prokop 2021 ukázal, že slovenské PR 

je plné efektivity i kreativity.

Roman Záhorec
Neopublic

Išlo o rekordný ročník Prokopa. Dominovali veľké kam-

pane od veľkých spoločností so širokým mediálnym 

pokrytím. Páčilo sa mi, že aj napriek veľkej konkurencii 

sa darilo aj klasickým PR remeselným kampaniam.

46 PR agentúry | 2022

PROKOP 2021



Adam Bačkor
GETLIKE

Peter Chalmovský
AMI Communication

Do tohto ročníka súťaže bolo prihlásených dopo-

siaľ najviac súťažných prác. Som rád, že ocenené 

a nominované kampane ľuďom vysvetľovali dôležité 

posolstvá, že im dokázali poskytnúť odpovede na 

otázky, ktoré potrebovali. Páči sa mi aj odhodlanie 

menších agentúr a vzdelávacích inštitúcií, ktoré 

sa tiež rozhodli zabojovať o nomináciu, prípadne 

o ocenenie.

Na rozdiel od predchádzajú-

ceho roka už nedominovala 

téma covidu-19. Tiež mám 

pocit, že vo všeobecnosti 

boli práce presnejšie čo do 

nástrojov, formátov a ka-

nálov. Ak by sme si vytvo-

rili kvalitatívny benchmark 

povedzme z posledných 

piatich rokov Prokopa, tak sa 

úroveň pohybovala niekde 

okolo neho.

Vo finále  
sa podarilo 
oceniť práve 
tie práce,  
ktoré si to  
zaslúžili.

Karol Wolf
Dynamic Relations 2000

Ľubica Turčanová
Black Apple

Peter Gálik
Casual

Úroveň prihlasovaných prác v zásade 

rastie každým rokom a nebolo to inak 

ani v tomto ročníku. Zároveň sa tam – 

tiež tak ako vždy – ocitli aj práce, ktoré 

nepatria do súťaže, akou je Prokop. Je 

to normálne, ale v celkovom hľadisku 

úroveň rastie.

Tento rok sme mali rekordný počet prác, 

čo, samozrejme, nie vždy musí byť ukazo-

vateľom kvality. Ale počet udelených cien 

hovorí o tom, že sme ako porotcovia dosta-

li zabrať. Svedčí o tom aj to, že sme v jednej 

kategórii udelili viac miest a ocenení.

Prihlásené práce boli skutočne 

rôznorodé. Videli sme aj kampane, 

ktoré hodnotím ako úplne obyčajné 

až priemerné, no celková úroveň 

prihlásených prác bola pomerne 

vysoká. Osobne som si pri hodnotení 

všímal to, či boli práce ideovo nápa-

dité a zároveň skutočne efektívne. 

Porota mala náročnú úlohu, o viace-

rých prácach sa aj dlho diskutovalo. 

Podľa môjho názoru sa vo finále 

podarilo oceniť práve tie práce, ktoré 

si to zaslúžili.
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Ktorá práca vás osobne zaujala najviac a prečo?

Matej Valo
Elite/Monday Lovers

Jana Galera Matúšová
Dedoles

Matúš Kvas
Mannschaft

Yolka Marcela Udičová
Respect APP

Určite najviac „Rôzni = Rovní“ pre Lidl. 

Aby sme však venovali pozornosť nielen 

„Goliášom“ tohtoročného hodnotenia, tak 

rád spomeniem „Najnáročnejšie remeslá“ 

pre Kláštornú Kalcia. Pekná práca s dátami, 

ktorá vo svojej kategórii vyčnievala nad 

ostatnými o niekoľko tried.

Veľmi ma potešila skutočnosť, že sa firmy čoraz viac 

venujú svojim zamestnancom – súčasným aj budú-

cim a v kategórii Interná komunikácia a Employer 

branding bolo prihlásených veľa kvalitných prác. 

Oceňujem v tejto oblasti predovšetkým kreatívny 

prístup Lidla, ktorý vytvoril viacero nástrojov internej 

komunikácie. Na druhej strane, asi za najnáročnej-

šiu disciplínu v PR považujem krízovú komunikáciu 

a v tomto smere ma osobne veľmi zaujal projekt 

Chirany, ktorej sa podarilo v priebehu pár dní vyvrátiť 

tvrdenia o tom, že chyba je na strane tejto spoloč-

nosti, a zmeniť jej negatívne vnímanie. Myslím si, 

že málokto si uvedomuje, že aj v tomto je sila PR 

komunikácie.

 
Ako hodnotíte kvalitu prihlásených prác a tiež 
kvalitu prihlášok?
Musím povedať, že nielen ja som bola veľmi 

spokojná. Keď si porovnám, ako historicky rastie 

kvalita a počty prihlášok, tak si dovolím povedať, 

že súčasné PR práce PR agentúr a firiem sú hlavne 

pri ocenených projektoch skvelé kampane, po-

rovnateľné so zahraničnými prácami. Naozaj majú 

veľmi kvalitné spracovanie, výbornú kreatívu a sú 

integrované. PR je totiž jedna z mála oblastí, ktorá 

sa nebojí vtiahnuť do komunikácie ostatné typy 

agentúr a ostatné nožičky komunikácie. Pretože 

bez toho to nie je stopercentne ono.

Ktoré kategórie ste vnímali ako silné?
Napríklad CSR alebo B2C. Prvýkrát sa tento rok 

ukázala ako silná kategória Interná komunikácia, čo 

nás veľmi potešilo. Dlhodobo by sme uvítali, keby 

sme našli viac projektov v kategóriách B2B alebo 

Regional PR. Rovnako v kategórii Public affairs 

a komunikácia štátnej správy, i keď tento rok bola 

asi najsilnejšia za celú históriu súťaže.

Ako hodnotíte rozhodnutie mať  
v aktuálnom ročníku dve poroty  
a tiež novú podobu kategórií?
Výborne. Prinieslo nám to viac prác s naozaj väčšou 

kvalitou, vedeli sme viac do detailov posúdiť každú 

kategóriu aj viac ocenení. To, čo sme si dali v aso-

ciácii za cieľ, sa nám aj naplnilo. Mali sme o tretinu 

viac prihlásených prác a v 17 kategóriách si agentú-

ry a klienti odniesli 24 bronzových, 19 strieborných 

a 20 zlatých PR Oskarov.

Vidíte rozdiel medzi aktuálnym ročníkom a minulo-
ročnými prácami?
Určite. Nielen počtom, ale hlavne kvalitou. Tým, že 

sme predefinovali jednotlivé kategórie, sme tento 

rok mohli omnoho podrobnejšie vnímať prihlásené 

práce v jednotlivých kategóriách. Osobne považu-

jem tento ročník za veľmi kvalitný. Poukazuje na to, 

koľko kvalitnej roboty a kvalitného remeselného PR 

u nás máme. A keď sa kvalita a remeselná zručnosť 

PR skombinovala s výbornou kreatívou, tak sme 

naozaj mali čo oceňovať.

Sencormánia. Každý z nás pozná zadania 

k výročiam firmy, ktoré sú pomerne náročné 

na spracovanie. Sencor z neho dokázal vyťažiť 

peknú PR tému, za čo im aj touto cestou dá-

vam klobúk dole.

O
2
 „Zdieľaj s rozumom“. Veľmi oceňujem 

výber a uchopenie témy hoaxov. Práve 

vďaka takýmto kampaniam máme šan-

cu ich odhaliť. Hlavne v týchto dňoch. 

Známa osobnosť zo spravodajstva 

nastavuje hoaxerom zrkadlo.

Asi za naj-
náročnejšiu 
disciplínu  
v PR považu-
jem krízovú 
komunikáciu.

PROKOP 2021 očami 
predsedníčky poroty

Katarína Remiaš
1st CLASS AGENCY
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Peter Chalmovský
AMI Communication Slovakia

Karol Wolf
Dynamic Relations 2000

Adam Bačkor
GETLIKE

Ľudovít Tóth
event2all

Soňa Lexmanová
SKPR STRATEGIES

Roman Záhorec
Neopublic

V mojich očiach špeciálne zarezonovali dva 

projekty. Dúhové komentáre Dedolesu, pre 

svoj jednoduchý, no elegantný a doslova 

odzbrojujúci nápad, o ktorom sa hovorilo aj 

na káve. A projekt Zdieľaj s rozumom, ktorý 

mal všetko – trefnú a účelnú kreatívu, skvelú 

realizáciu a vynikajúce výsledky – deepfake 

video so Zlaticou Puškárovou videl asi každý 

a aj vedel prečo.

Osobne sa mi asi najviac 

páčil nápad s projektom 

„V krvi sa zachová tá vaša 

stužková“, ktorú vymyslel 

a prihlásil PR tím siete Svet 

zdravia. Naozaj originálny 

a navyše aj účinný spôsob, 

akým prilákať prvodarcov 

krvi. Druhá vec, ktorú som 

aj presadzoval na pozíciu 

špeciálnej ceny Unikátny 

PR počin je projekt „Hoaxy 

a podvody, Polícia SR“. Ide 

o FB profil slovenskej polí-

cie, ktorý dokáže extrémne 

rýchlo a veľmi kvalitne 

reagovať na šírenie hoaxov 

a fake news.

Pozitívne ma prekvapila kampaň TikToky 

zo supermarketu od Respect APP. Dostať 

natívnym, vtipným a neotravným spôso-

bom brand do prostredia sociálnej siete 

TikTok nie je jednoduché. Agentúre sa to pre 

Kaufland podarilo urobiť výborne a zároveň 

dosiahnuť efekt, ktorý možno prekonal 

samotné očakávania.

Veľmi sa mi páčili idea i buzz okolo kampane 

„Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš“ 

od agentúry Socialists pre klienta Košice 

Región Turizmus a špeciálne by som chcel 

vyzdvihnúť tvrdú prácu tímu facebookovej 

stránky slovenskej polície. Som nadšený, že 

takéto niečo existuje v štátnej správe. A to, 

že policajti nie sú sami, ukazuje aj prvá cena 

v politickej komunikácii tímu pre minis-

terstvo dopravy – „Livestream – Opýtajte 

sa ministra“. Veľmi za tým cítim chuť ľudí 

pracujúcich pre verejnú správu cieľavedo-

mo, radostne a netuctovo komunikovať, no 

pritom nezabúdať na zadané KPIs.

Priznám sa, veľmi ma potešilo udelenie 

mimoriadnej ceny Prokop za unikátny 

počin FB stránke Polícii SR. Páči sa mi 

vecnosť, komunikatívnosť, rýchlosť 

reakcií na nej a konzistentná práca 

ľudí za ňou. Tí, ktorí fungujeme v PR 

branži (a nielen v nej), si totiž uvedomu-

jeme, aká je dôležitá jasná a pravdivá 

komunikácia, boj proti dezinformáciám, 

hoaxom, a aká škodlivá je propaganda.

Najviac sa mi páčila asi 

práca „Zdieľaj s rozu-

mom“ od O2, ktorá 

vynikala kreatívnym 

spracovaním a presa-

hom aj do tradičných PR 

oblastí, ako je spontánna 

publicita v médiách.

Deepfake video so Zlaticou Puškárovou  
videl asi každý a aj vedel prečo.

Uvedomujeme si, aká je dôležitá  
jasná a pravdivá komunikácia  
a aká škodlivá je propaganda.
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Agentúra: Slovenská sporiteľňa v spolupráci  
so Zaraguza
Klient: Slovenská sporiteľňa
Opis: Slovenská sporiteľňa priniesla v ťažkých  
časoch odvážny pozicioning, ktorého cieľom je  
tešenie sa na budúcnosť prostredníctvom emotívneho 
príbehu Žofie. Žofia sa stala najznámejšou  
komunikáciou medzi bankami za posledné štyri roky 
a  druhou najznámejšou u mladých ľudí.

Agentúra: SKPR STRATEGIES v spolupráci s Crossline
Klient: Lidl Slovenská republika
Opis: V rámci projektu Lidl Akadémia vytvorili agentú-
ry dizajn, atraktívne spracovali príbehy už existujúcich 
dodávateľov, dali dokopy odbornú brožúru a oslovili 
potenciálnych adeptov na virtuálny event – online 
konferenciu a interaktívne webináre.

Agentúra: Seesame v spolupráci s FleishmanHillard
Klient: Coca-Cola ČR a SR Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko
Opis: Coca-Cola pri príležitosti 50. výročia výroby 
nápoja v Česku a na Slovensku pripravila reputačnú 
kampaň, ktorá zdôraznila dôležitosť a prítomnosť 
značky v životoch Slovákov. Postavila ju na histo-
rických dátach, sociologickom prieskume, ambasá-
doroch, jubilejnom evente pre médiá a na CSR projekte 
„50 miest pre dobrý skutok“.

Agentúra: Seesame
Klient: McDonald's Slovakia
Opis: Cielenou PR kampaňou vzhľadom na úzko profi-
lovanú cieľovú skupinu sa koncom roka začal úspešný 
nábor nových franšízantov, v ktorých spoločnosť 
McDonald's vidí svoju budúcnosť. Nábor uchádzačov 
prebiehal v časoch, keď bol gastrosegment takmer na 
kolenách.

Agentúra: Seesame
Klient: McDonald's Slovakia

Agentúra: PRime time
Klient: TOMRA Collection Slovensko

Agentúra: SKPR STRATEGIES
Klient: Immocap Group

Agentúra: Slovenská sporiteľňa  
v spolupráci so Zaraguza
Klient: Slovenská sporiteľňa

Budúcnosť je vaša 

LidL akadémia

50 rokov spoLu

mcdonaLd's franšízová kampaň

Bye-Bye pLastové príBory

komunikačný Launch tomra 
coLLection sLovensko:  
Ako sme sA podieľAli nA spustení 

zálohového systému ibA zA 365 dní

immocap je doBrý sused: ako si nový 
istropoLis získava BratisLavčanov

termináL v moBiLe

1. miesto:

1. miesto:

1. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

3. miesto:

A. CORPORATE COMMUNICATION

B. BUSINESS TO BUSINESS PR (B2B)
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Agentúra: Respect APP
Klient: Kaufland
Opis: Ako sa lepšie priblížiť cieľovej skupine ako tým, 
že spoločnosť vtipne ukáže, že vie, ako žijú a čo pri na-
kupovaní zažívajú? Respect APP teda prišla s koncep-
tom, ktorý kombinuje natívne tiktokové trendy v hud-
be, strihu a vo vizualite s insightmi z nakupovania.

Agentúra: Seesame v spolupráci s Free Andy Agency, 
Zenith Media
Klient: O2 Slovakia
Opis: Kampaň zahŕňala deepfake video so Zlaticou 
Puškárovou, ktoré sa stalo organicky najvirálnejším 
spotom O2, ale aj kvíz mediálnej gramotnosti, ktorý 
si spravilo až 27-tisíc ľudí. O tom, ako nenaletieť 
hlúpostiam na internete, prehovorili v kampani nielen 
psychológovia a influenceri, ale aj bývalí konšpirátori.

Agentúra: 1st Class Agency v spolupráci s AC&C Public 
Relations
Klient: Kofola Československo
Opis: Komunikácia bola od začiatku zameraná na 
benefity vápnika pre ľudské telo, v roku 2021 zvlášť 
v spojení s fyzicky náročnými aktivitami. V PR komuni-
kácii sa preto agentúra zamerala na náročné remeslá 
a priniesla unikátnu štúdiu a prieskum náročnosti 
tradičných slovenských remesiel.

Agentúra: SKPR STRATEGIES
Klient: Lidl Slovenská republika
Opis: Lidl dlhodobo upozorňuje na negatívne dosahy 
plastového odpadu na prírodu formou projektu 
Nenechajme to plávať, prostredníctvom ktorého sa 
podarilo dostať z našich riek už 1 200 ton odpadu. 
SKPR STRATEGIES navrhli šokujúce odprezentovanie 
kampane, ktoré bolo v uliciach neprehliadnuteľné – 
dať odpad do historických fontán na rušných miestach.

Agentúra: SKPR STRATEGIES
Klient: Lenovo Slovensko

Agentúra: SKPR STRATEGIES v spolupráci  
s Crossline
Klient: Lidl Slovenská republika

Agentúra: 10/10 Communications
Klient: SodaStream Slovensko  
(Fast Plus, a. s.)

Agentúra: Neopublic
Klient: SZZV

Agentúra: Dedoles
Klient: Dedoles

Agentúra: Slovenská sporiteľňa v spolupráci 
so Zaraguza, Wavemaker a hlavným mestom 
Bratislava
Klient: Slovenská sporiteľňa

TikToky zo supermarkeTu

zdieľaj s rozumom

klášTorná kalcia – najnáročnejšie 
remeslá

FonTány plné odpadu

yoga pre všeTkých

#cigareTovnik ako sme slovákov 
naučili, že ohorky nepaTria na zem

ponožková výzva 2021

slovenskô

sodasTream x pepsi

sochám zima neublíži, ľuďom áno

1. MIESTO:

1. MIESTO:

1. MIESTO:

1. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

C. BUSINESS TO CONSUMER PR (B2C)

D. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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Agentúra: Lidl Slovensko v spolupráci s Róbert 

Slovák a jeho priatelia, SKPR STRATEGIES 

a Crossline

Klient: Lidl Slovenská republika

Opis: Spoločnosť Lidl Slovensko otvorila tému 

diverzity a inklúzie na pracovisku. Zamerala sa na 

vážny problém platovej nerovnosti na pracovnom 

trhu. Na problém upozornila prostredníctvom 

miestnosti optickej ilúzie – Ames room, ale aj úvod-

nou tlačovou konferenciou, cez kampaň rovnosti 

v odmeňovaní až po špeciálnu komunikáciu v deň 

platovej (ne)rovnosti.

Agentúra: Dynamic Relations 2000

Klient: Chirana T. Injecta

Opis: Na prelome januára a februára 2021 sa 

objavili informácie, že nie je dostatok injekčných 

striekačiek na vakcináciu. Na spoločnosť sa začali 

obracať médiá a z prostredia vlády zazneli ostré 

výrazy o zhabaní produkcie. Chaotická komuniká-

cia vtedajšieho vedenia ministerstva zdravotníctva 

donútila spoločnosť preukázať, že problém nevzni-

kol v Chirana T. Injecta.

Agentúra: 365.bank

Klient: 365.bank

Agentúra: PA Matters

Klient: Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky
Agentúra: Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR v spoluprá-

ci s odborom komunikácie 

ministerstva

Klient: Ministerstvo dopravy  

a výstavby SR

Agentúra: AMI 

COMMUNICATIONS SLOVAKIA

Klient: Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu

Agentúra: Lidl Slovensko v spolupráci  

s SKPR STRATEGIES

Klient: Lidl Slovenská republika

Agentúra: Dedoles

Klient: Dedoles

Rôzni = Rovní

nebolo udelené

StRiekačiek je doSť, len ich tReba objednať

365 dní k novej tRišeSťpäťke

očkovanie vo fiRmáchliveStReam  
– opýtajte Sa miniStRa

GaStRo potRebuje 
zníženie dph ako Soľ

Stop dezolátom v lidl

dúhové komentáRe

diveRzita a inklúzia  
– v teScu je každý vítaný

SeeSame appka

1. MIESTO:

1. MIESTO:

1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO2. MIESTO: 2. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

E. INTERNAL COMMUNICATION/EMPLOYEE BRANDING

G. POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA, 
POLITICKÉ PR, PUBLIC AFFAIRS

F. KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA/ISSUES MANAGEMENT
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Agentúra: Svet zdravia v spolupráci s PR tímom Svet 

zdravia

Klient: Svet zdravia

Opis: Stáli darcovia nestačili doplniť krv z dôvodu karan-

tény a očkovania. Sedemčlenný PR tím Svetu zdravia preto 

ponúkol hematologickým oddeleniam autorský originálny 

nápad oslovenia maturantov, zapojenia riaditeľov stred-

ných škôl a miestnej samosprávy, aby úspešne zvýšili záso-

by krvi a pomohli tisíckam pacientov v hraničnej situácii.

Agentúra: SKPR STRATEGIES

Klient: Immocap Group

Agentúra: Róbert Slovák  

a jeho priatelia

Klient: Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislava

Agentúra: MEDIA CENTRAL

Klient: Oblastná organizá-

cia cestovného ruchu Trnava 

Tourism

Agentúra: AMI 

COMMUNICATIONS SLOVAKIA

Klient: 365.bank

V krVi sa zachoVá tá Vaša stužkoVá

immocap je Dobrý suseD: 
ako si NoVý istropolis 
získaVa bratislaVčaNoV

bratislaVa sa rátaako bezpečNe Dostať 
turistoV Do regióNu trNaVa

NorNá steNa 
zachraňuje ružíN

1. MIESTO:

3. MIESTO 3. MIESTO2. MIESTO: 3. MIESTO

H. REGIONAL RELATIONS
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Agentúra: casual

Klient: Slovak Telekom

Opis: Koronakríza zmenila aj to, ako organizujeme 

tlačové konferencie. V spolupráci s Telekomom 

zorganizovala agentúra casual v posledných 

mesiacoch viacero online streamov, pričom tým 

najvýnimočnejším bola tlačová konferencia na 

štyroch miestach súčasne.

Agentúra: Lidl Slovensko v spolupráci s SKPR 

STRATEGIES a Róbert Slovák a jeho priatelia

Klient: Lidl Slovenská republika

Opis: Spoločnosť Lidl Slovensko sa rozhodla za-

merať na tému rovnosti príležitostí na pracovnom 

trhu, ktorú ilustrovala formou optickej ilúzie Ames 

room – miestnosti, v ktorej sa dvaja rovnako vysokí 

ľudia javia ako postavy rôzneho vzrastu. Táto ilúzia 

sa objavuje v online videách, v TV spote a samotnú 

miestnosť si môžu fyzicky vyskúšať aj zákazníci či 

zamestnanci diskontu pri jeho prevádzkach.

Agentúra: Socialists

Klient: Košice Región Turizmus

Opis: Vďaka správnemu insightu dokázali tvorcovia 

aj napriek nevýhodnému status quo ponúknuť to, 

čo turisti hľadali – veci, ktoré im na predevelopova-

ných destináciách prekážali, ale v košickom regió-

ne ich nenájdu. Pre nízky media budget stavili na 

odvážnu kreatívu vymedzujúcu sa voči konkurencii, 

čo vyvolalo jej reakciu a spontánne PR.  

To reputačne pomohlo značke.

Agentúra: Dynamic Relations 2000
Klient: BUDIŠ

Agentúra: 1st CLASS AGENCY
Klient: PARTNERS GROUP SK

Agentúra: 1st CLASS AGENCY v spolupráci  
s Elite/Monday Lovers
Klient: Depaul Slovensko

Agentúra: Respect APP
Klient: Kaufland

Objavte nekOnečné krásy slOvenska

ames rOOm

kraj sveta: Hrdý na tO, čO v ňOm nenájdeš

ZlatíčkO: akO sme Za 9 dní 
vypravili prvý vlak dO číny

partners v médiácH

OtužOvanie Za ľudí beZ dOmOva

tiktOky ZO supermarketu

eset science award

mcdOnald́s cup videO tréningy

sčítanie ObyvateľOv, dOmOv a bytOv 
2021 – cieľOvka? všetci. naOZaj všetci!

selfie meč

pOZdravy Z republiky piva

1. MIESTO:

1. MIESTO:

1. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

A. TRADITIONAL MEDIA PR

C. EXPERIENCE PR

B. DIGITAL PR
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Agentúra: Elite/Monday Lovers v spolupráci s 1st 

CLASS AGENCY

Klient: Depaul Slovensko

Opis: Tohtoročná zimná komunikačná kampaň 

Depaul využila tému a rozruch okolo aktuálneho 

trendu – otužovania. Túto ideu pretavili do mrazivej 

kampane spojenej s témami podchladenia a do 

zapojenia otužilcov ako ambasádorov. Výsledkom 

bol až 93 % nárast pravidelných darcov.

Agentúra: Seesame v spolupráci s Free Andy 

Agency a Zenith Media

Klient: O2 Slovakia

Popis: Kampaň zahŕňala deepfake video so 

Zlaticou Puškárovou, ktoré sa stalo organicky 

najvirálnejším spotom O2, ale aj kvíz mediálnej 

gramotnosti. O tom, ako nenaletieť hlúpostiam na 

internete, prehovorili v kampani nielen psycholó-

govia a influenceri, ale aj bývalí konšpirátori. 

Agentúra: Slovenská sporiteľňa v spolupráci so 

Zaraguza a Wavemaker

Klient: Slovenská sporiteľňa

Popis: Obsahová kampaň Učebnica učenia bola 

reakciou Slovenskej sporiteľne na Deň učiteľov. 

Vznikla prvá učebnica pre rodičov, aby sa naučili, 

ako majú učiť svoje deti. Komička Simona Salátová 

pripravila prvý autorský stand-up na tému dištanč-

ného vzdelávania.

Agentúra: Promiseo
Klient: Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska

Agentúra: 10/10 COMMUNICATIONS  
v spolupráci s SMPP
Klient: Fast Plus

Agentúra: PR Clinic v spolupráci s JANDL
Klient: Pernod Ricard Slovakia  
(Absolut Vodka)

Agentúra: Promiseo
Klient: Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska

TíTo oTužilci sa nemajú kde zohriať

zdieľaj s rozumom

učebnica učenia

Pre nevidiacich a slabozrakých 
To nie je iba hra

kraj sveTa: hrdý na To, 
čo v ňom nenájdeš

v krvi sa zachová Tá vaša sTužková

sencormánia

každá láska je láska

nedávame To

bezdomovecTvo sa nemusí 
sTať ich realiTou

Pre nevidiacich a slabozrakých 
To nie je iba hra

1. MIESTO:

1. MIESTO:

1. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

3. MIESTO:

D. NONPROFIT PR

F. CREATIVITY IN PR

E. CONTENT IN PR
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Agentúra: 1st CLASS AGENCY v spolupráci s AC&C Public Relations

Klient: Kofola Československo

Popis: Komunikácia značky minerál-

nej vodu bola od začiatku zameraná 

na benefity vápnika pre ľudské telo, 

zvlášť v spojení s fyzicky náročnými 

aktivitami. PR komunikácia sa preto 

zamerala na náročné remeslá a pri-

niesla unikátnu štúdiu a prieskum 

náročnosti tradičných slovenských 

remesiel.

Agentúra: Lidl Slovensko v spolupráci s Róbert Slovák a jeho 

priatelia, SKPR STRATEGIES a Crossline

Klient: Lidl Slovenská republika

Ppis: Téma diverzity a inklúzie na pracovisku sa zameriava na 

vážny problém platovej nerovnosti na pracovnom trhu.

Agentúra: Seesame v spolupráci s Free Andy Agency a Zenith Media

Klient: O2 Slovakia

Popis: Deepfake video so Zlaticou Puškárovou o tom, ako nenaletieť 

hlúpostiam na internete

Agentúra: Seesame
Klient: GLOBSEC Policy Institute

Agentúra: Seesame
Klient: ENVI-PAK

Kláštorná Kalcia – najnáročnejšie remeslá

rôzni = rovní zdieľaj s rozumom

reporty pre ľudí, Ktorí 
nečítajú reporty

Behaviorálny výsKum: aKo naučiť 
ľudí, aBy nehádzali odpadKy na zem?

1. MIESTO:

1. MIESTO: 1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO

G. DATA IN PR

I. SMALL BUDGET

H. INTEGRATED CAMPAIGN

PROKOP 2021

Agentúra: casual
Klient: Slovak Telekom Agentúra: PRime time v spolupráci s Branding Slovakia Consultancy

Klient: Branding Slovakia Consultancy

oBjavte neKonečné Krásy slovensKa KomuniKačný launch projeKtu novej 
nemocnice sv. martina

3. MIESTO: 3. MIESTO:
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firemná komunikácia: 5 %
interná komunikácia: 2 %
produktová komunikácia: 25 %
vzťahy s médiami: 15 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 15 %
krízová komunikácia: 5 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobbing: 3 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 20 %

5+2+25+15+15+5+5+3+5+20
10/10 COMMUNICATIONS
Vlastnícka štruktúra: Zuzana Droppová – 100 %
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Zuzana Droppová, Michaela Hanáková, Silvia 
Keráková, Marián Pavel
Člen siete: -
Člen združenia/asociácie: Asociácia PR agentúr SR
Obrat agentúry za rok 2021: 451 500 €
Income fee za rok 2021: 402 522 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: Budweiser Budvar, Grafton Slovakia, PLANEO,  
PPG Deco, SodaStream, Tchibo, Weber-Stephen
Web: www.1010comms.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH

firemná komunikácia: 30 %
interná komunikácia: 7 %
produktová komunikácia: 3 %
vzťahy s médiami: 11 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 3 %
krízová komunikácia: 20 %
event PR: 10 %
sponzoring, lobing: 1 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 10 %

30+7+3+11+3+20+10+1+5+10
ARTHUR MEDIA
Vlastnícka štruktúra: Andrea Krajniaková
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Lýdia Tkáčová, Filip Bielik, Andrej Tomašec
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 233 689 €
Income fee za rok 2021: 140 672 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: –
Top klienti za rok 2021: ARRIVA Slovakia, Deutsche Schule Bratislava, ESSEL, 
Interpolis Office Center, KRAJ, Miba, Terno
Web: www.arthurmedia.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 15 %
interná komunikácia: 5 %
produktová komunikácia: 25%
vzťahy s médiami: 25 %
krízová komunikácia: 3%
event PR: 5%
sponzoring, lobing: 2%
monitoring a analýzy: 5%
sociálne médiá: 15 %

15+5+25+25+3+5+2+5+15
1ST CLASS AGENCY
Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastník – Katarína Remiaš
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Katarína Remiaš
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 967 700 €
Income fee za rok 2021: 805 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: Kaufland, Kofola Československo, Lunter, Mars, 
McDonald's (Cup), Na veku záleží, P3 Logistic Parks, Partners Group SK, Rajo,  
St. Nicolaus, Tento, Toyota
web: www.1stclass.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

korporátna a produktová 
komunikácia: 48 %
finančné a transakčné PR: 23 %
krízová komunikácia a issues 
management: 17 %
B2B a B2C komunikácia : 12 %48+23+17+12

BISON & ROSE
Vlastnícka štruktúra: B&R Holding 100 %
CEO: Veronika Deckerová
Člen siete: exkluzívna afilácia Burson Cohn & Wolfe pre Českú a Slovenskú 
republiku
Člen združenia/asociácie: Asociace Public Relations
Top klienti za rok 2021: Mastercard, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Sony,  
Eurovia SK, Wolt
Web: www.bisonrose.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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firemná komunikácia:
interná komunikácia:
produktová komunikácia:
vzťahy s médiami:
marketingová 
komunikácia B2B, B2C:
krízová komunikácia: 100

CASUAL
Vlastnícka štruktúra: Daniel Gajdoš
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Daniel Gajdoš, Managing Partner
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 742 000 €
Income fee za rok 2021:
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 3
Top klienti za rok 2021: Telekom, ZSE, Accenture
Web: www.casual.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 20 %
interná komunikácia: 10 %
produktová komunikácia: 10 %
vzťahy s médiami: 30 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 10 %
krízová komunikácia: 5 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobing: 5 %
sociálne médiá: 5 %

20+10+10+30+10+5+5+5+5
GETLIKE
Vlastnícka štruktúra: dvaja konatelia a spoločníci
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Adam Bačkor, Štefan Modrič
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: n/a (odklad DP na jún)
Income fee za rok 2021: n/a (odklad DP na jún)
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 4
Top klienti za rok 2021: Union ZP, VSE Holding, NeoVízia, Familypark
Web: www.getlike.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 25 %
produktová komunikácia: 30 %
vzťahy s médiami: 25 %
sponzoring, lobing: 10 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 5 % 25+30+25+10+5+5

BLACK APPLE
Vlastnícka štruktúra: n/a
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Ľubica Turčanová
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 115 022 €
Income fee za rok 2021: 105 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: –
Top klienti za rok 2021: ASKO Nábytok, Bitstock, CTP Slovensko, FCC 
Slovensko, FOREO, Greentech Slovakia, KiK Textilien, Raja Pack
Web: www.blackapple.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia:
interná komunikácia:
produktová komunikácia:
vzťahy s médiami:
marketingová 
komunikácia B2B, B2C:
krízová komunikácia: 15+15+15+15+15+15+10

EVENT2ALL
Vlastnícka štruktúra: Andrea Kaščáková, konateľ
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Ľudovít Tóth
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR, EURACSIS
Obrat agentúry za rok 2021: 404 752 €
Income fee za rok 2021: 398 988 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: Bencont, Farmfoods, Jaguar Land Rover, Medusa, 
Messer Tatragas, ZSSK
Web: www.event2all.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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firemná komunikácia: 10 %
interná komunikácia: 5 %
produktová komunikácia: 10 %
vzťahy s médiami: 10 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 20 %
event PR: 20 %
sponzoring, lobing: 20 %
monitoring a analýzy: 5 %

10+5+10+10+20+20+20+5
GRAPE PR
Vlastnícka štruktúra: Richard Fides, Ľubica Fidesová, 50: 50 %
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Richard Fides, CEO; Tomáš Turčan, Monika Bakošová, 
Marek Demeter
Člen siete: MC group
Člen združenia/asociácie: Amcham
Obrat agentúry za rok 2021: 1 200 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 5
Top klienti za rok 2021: Slovak Parcel Service, Roche Slovensko, Novartis 
Slovensko, Hartmann Rico, Takeda Pharmaceutical, IQVIA RDS Slovakia, VÚB, 
Kooperativa VIG, PMI Slovakia
Web: www.grapepr.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 20 %
interná komunikácia: 10 %
produktová komunikácia: 35%
krízová komunikácia: 10 %
public affairs a lobing: 5 %
sociálne médiá a web: 20 % 20+10+35+10+5+20

HOUSE OF COMMS
Vlastnícka štruktúra: René Parák, Štefan Markuš
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: René Parák CEO/Managing Partner; Štefan Markuš 
CXO/Managing Partner
Člen siete, združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 335 000 €
Income fee za rok 2021: –
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: Všeobecná úverová banka, Volkswagen finančné 
služby, Heureka Slovakia, Slovak Lines, Global Payments, Towercom
web: www.houseofcomms.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 10 %
interná komunikácia: 5 %
produktová komunikácia: 10 %
vzťahy s médiami: 20 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 10 %
krízová komunikácia: 5 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobing: 25 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 5 %

10+5+10+20+10+5+5+25+5+5
GRAYLING SLOVAKIA
Vlastnícka štruktúra: plne vlastnená skupinou Huntsworth Group
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Anna Balíčková, Managing Director; Peter Fecko, 
Regional CEO
Člen siete: Huntsworth Group
Člen združenia/asociácie: APR SR, Americká obchodná komora, Nemecká 
obchodná komora
Obrat agentúry za rok 2021: pre individuálne trhy neuvádzame
Income fee za rok 2021: pre individuálne trhy neuvádzame
Top klienti za rok 2021: Amazon, BFF, BMM, Bolt, Diageo, Envipco, ESN,  
GE Healthcare, Google, Herbalife, HP, Kaspersky, Tetrapak, Visa
Web: www.grayling.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 20 %
interná komunikácia: 3 %
produktová komunikácia: 20 %
vzťahy s médiami: 20 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 10 %
krízová komunikácia: 3 %
event PR: 10 %
monitoring a analýzy: 4 %
sociálne médiá: 10 %

20+3+20+20+10+3+10+4+10
KHARISMA
Vlastnícka štruktúra: Kristína Čambalová, 100 % majiteľ
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Kristína Čambalová – MD
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 163 544 €
Income fee za rok 2021: n/a
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 4
Top klienti za rok 2021: Nadácia Volkswagen Slovakia, Medexo SK, Piatnik 
Praha, Slovenská rada pre zelené budovy, Bite&Byte
Web: www.kharisma.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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firemná komunikácia: 15 %
interná komunikácia: 15 %
produktová komunikácia: 10 %
vzťahy s médiami: 20 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 10 %
krízová komunikácia: 10 %
event PR: 20 %

15+15+10+20+10+10+20
MEDIA CENTRAL
Vlastnícka štruktúra: Helena Tomková, Michal Hošták
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Michal Hošták, Managing Director; Helena Tomková, 
Partner; Kateryna Kovaľová, PR stratég
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: n/a
Income fee za rok 2021: n/a
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: JTRE, BHP, Compass Europe
Web: www.mediacentral.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 15 %
interná komunikácia: 10 %
produktová komunikácia: 15 %
vzťahy s médiami: 15 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 10 %
krízová komunikácia: 15 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobing: 5 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 5 %

15+10+15+15+10+15+5+5+5+5
NEUROPEA
Vlastnícka štruktúra: Petr Papanek
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Petr Papanek, Diana Dobrucká
Člen združenia/asociácie: CEE Alliance for Strategic Communications (CEEASC)
Obrat agentúry za rok 2021: 1 390 597 €
Income fee za rok 2021: 1 056 854 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 3
Top klienti za rok 2021: AbbVie, Avelane Clinic, CBRE, Danucem,  
Európsky parlament – kancelária SK, Huawei, IPM Group, JTI, Nestlé,  
Novartis Slovakia, SAMO, TV Markíza
Web: www.neuropea.com

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

personálne PR a mentoring: 25 %
digitálne PR: 35 %
media relations: 30 %
strategické konzultácie: 10 %25+35+30+10

KOMUNIKA
Vlastnícka štruktúra: Lucia Pekaríková 100 %
CEO: Lucia Pekaríková
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Pôsobnosť na trhoch: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko
Obrat agentúry za rok 2021: n/a
Income fee za rok 2021: n/a
Počet víťazných tendrov za rok 2021: n/a
Top klienti za rok 2021: McCain, McCain Foodservice, Podravka International, 
Fortuna Libri, Nadácia Integra, Kročka & Partners
Web: www.komunika.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 5 %
interná komunikácia: 5 %
produktová komunikácia: 25 %
vzťahy s médiami: 15 %
marketingová
komunikácia B2B, B2C: 15 %
krízová komunikácia: 10 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobing: 5 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 10 %

5+5+25+15+15+10+5+5+5+10
NEOPUBLIC
Vlastnícka štruktúra: Štefan Vadocz 56 %, Soria, a. s. 34 %, Petra Miterová 5 %, 
Roman Záhorec 5 %
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Štefan Vadocz, Petra Miterová, Roman Záhorec
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 1 016 595 €
Income fee za rok 2021: 945 433 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 5
Top klienti za rok 2021: Procter & Gamble, Danone, Tipos, Xiaomi, 
Bausch+Health, Richter Gedeon, Tatra banka, Gratex, Panattoni, SZZV
Web: www.neopublic.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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korporátna komunikácia: 50 %
produktové PR: 30 %
online PR: 10 %
strategické konzultácie: 10 %50+30+10+10

PR CLINIC
Vlastnícka štruktúra: Juraj Danielis
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Martin Dobiš, Managing Director;  
Alexandra Gallisová, Account Director
Člen siete: Enterie
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 2 589 349 €
Income fee za rok 2021: 1 780 077 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 10
Top klienti za rok 2021: Škoda Auto Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko, 
Absolut vodka, Tauris, Still, Siemens Healthineers, Ryba Košice, Immofinanz
Web: www.prclinic.eu

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 10 %
produktová komunikácia: 10 %
vzťahy s médiami: 25 %
krízová komunikácia: 10 %
event PR: 7 %
sponzoring, lobing: 3 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 30 %

10+10+25+10+7+3+5+30
PRIME TIME
Vlastnícka štruktúra: Martin Mazag, Zuzana Kušová, Zuzana Železníková
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Martin Mazag, Managing Partner
Člen siete: Weber Shandwick
Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 1 297 000 €
Income fee za rok 2021: 1 130 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 6
Top klienti za rok 2021: Boataround, CCC, Contipro, ČSOB, Electrolux, Ensana, 
Herb Pharma, Hubert J.E., Ionickiss, Mäspoma, Naturamed Pharmaceuticals, 
Nestlé, Philips, Rigips, SimplyGo, Slovenská katolícka charita, Slovenská 
spoločnosť aktuárov, Swappie, TOMRA
Web: www.primetime.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

produktová komunikácia: 30 %
vzťahy s médiami: 20 %
event PR (online, offline): 15 %
sociálne médiá: 5 %
iné: korporátna komunikácia,  
influencer marketing, integrovaná 
komunikácia, CSR: 30% 30+20+15+5+30

PR.KONEKTOR
Vlastnícka štruktúra: PR.Konektor, s. r. o. (CZ)
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Jaroslav Duroň, partner;  
Miroslava Jarošová, account director
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 441 000 €
Income fee za rok 2021: 280 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: n/a
Top klienti za rok 2021: AMC Networks International, Haribo, Mondelez, MTD, 
Oriflame, Philip Morris, Playstation
Web: www.prkonektor.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

firemná komunikácia: 30 %
vzťahy s médiami: 10 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 50 %
sociálne médiá: 10 % 30+10+50+10

REPUTATIONN
Vlastnícka štruktúra: Peter Marčan
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Peter Marčan
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 253 000 €
Income fee za rok 2021: –
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 2
Top klienti za rok 2021: Stanica Nivy, MultiplexDX, GGE, AMOBE
Web: www.reputationn.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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firemná komunikácia: 10 %
interná komunikácia: 6 %
produktová komunikácia: 15 %
vzťahy s médiami: 15 %
marketingová 
komunikácia B2B, B2C: 4 %
krízová komunikácia: 6 %
event PR: 14 %
sponzoring, lobbing: 6 %
monitoring a analýzy: 5 %
sociálne médiá: 14 % vrátane influencer marketingu
iné – nákup médií: 5 %

10+6+15+15+4+6+14+6+5+14+5
SKPR STRATEGIES
Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastník Silvia Kušnírová
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Soňa Lexmanová, Managing Director;  
Gabriela Račková, Account Director
Člen združenia/asociácie: APRSR
Obrat agentúry za rok 2021: 1 170 715 € (nie je uzavreté DP za rok 2021)
Income fee za rok 2021: 936 572 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 8
Top klienti za rok 2021: AVON Cosmetics, CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang advokáti, Ernst & Young, Herrys, Immocap, Lenovo (Slovakia), Lidl SR, 
Microsoft Slovakia, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Východoslovenská energetika 
Holding, Zväz výrobcov cementu SR
Web: www.skpr.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

TIME.IS COMMUNICATION TRUMPETER
Vlastnícka štruktúra: TIME.is
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Daša Matejčíková
Obrat agentúry za rok 2021: 150 238 €
Income fee za rok 2021: 8 488 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: 1
Top klienti za rok 2021: VUJE, LOG Center R7, Rempo, GAMO ai.
Web: www.time-is.eu

Vlastnícka štruktúra: Oto Kravec & Ron Kubik – majitelia
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Ivana Kubiková, Head of Public relations
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 400 000 €
Income fee za rok 2021: 360 000 €
Počet víťazných tendrov za rok 2021: n/a
Top klienti za rok 2021: SIKA Slovensko, Gimax, Ticket restaurant, 
Pharma MKL, Oresi kuchyne, Dr. Martin dental clinic, Chirkoz 
medical clinic, Inka
Web: www.trumpeter.sk

firemná komunikácia: 30 %
interná komunikácia: 5 % 
produktová komunikácia: 20 %
vzťahy s médiami: 5 %
krízová komunikácia: 5 %
event PR: 5 %
sponzoring, lobing: 20 %
sociálne médiá: 10 %

30+5+20+5+5+5+20+10
SEESAME
Vlastnícka štruktúra: Michaela Benedigová, Juraj Caránek, Adriana Čatlošová, 
Peter Jančárik, Richard Menczer, Anna Michalková, Eva Stančíková
CEO a ďalší kľúčoví ľudia: Michaela Benedigová, Juraj Caránek, Peter Jančárik, 
Anna Michalková, Dávid Benedig, Adam Cagáň, Zuzana Ozanová, Dominika 
Pišťanská, Eva Stančíková
Člen siete: PROI     Člen združenia/asociácie: APR SR
Obrat agentúry za rok 2021: 5 266 000 €     Income fee za rok 2021: 4 306 500 €
Top klienti za rok 2021: Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, 
Nadácia ESET, Heineken Slovensko, Henkel Slovensko, IKEA Bratislava, 
Johnson&Johnson, divízia Janssen, Samsung Electronics Czech and Slovak, 
Swedish Orphan Biovitrum, Shell Slovakia, TESCO STORES SR
Web: www.seesame.com

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:

korporátna komunikácia, 
strategické poradenstvo, 
media relations, krízová 
komunikácia, CSR, 
interná komunikácia: 50 %
special events:15 %
public affairs: 20 %
analýzy a prieskumy: 5 %
digital PR: 10 %

50+15+20+5+10
SNOWBALL COMMUNICATIONS

Vlastnícka štruktúra: 100 % slovenská, vlastníci Dagmar Cvečková  
a Katarína Hojová
Člen siete: –
Člen združenia/asociácie: –
Obrat agentúry za rok 2021: 629 452 €
Income fee za rok 2021: 618 010 €
Top klienti za rok 2021: Deťom s rakovinou n. o., Hartman-Rico, Ipsen,  
Pfizer, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenska epidemiologická  
a vakcinologická spoločnosť, Xella Slovensko
Web: www.snowball.sk

HLAVNÉ TYPY SLUŽIEB A ICH PODIEL NA TRŽBÁCH:
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UNIKÁTNA SIEŤ

DIGITÁLNYCH REKLAMNÝCH 

PLÔCH

17 obchodných centier

235 digitálnych plôch

450 000 návštevníkov denne

www.qex.sk

10 ŽILINA

15 TRENČÍN

6 PIEŠŤANY

23 TRNAVA

91 BRATISLAVA

11 PRIEVIDZA

22 NITRA

25 POPRAD 16 PREŠOV

16 KOŠICE



PRime time Bratislava   

www.primetime.sk

PRime time PR Praha

www.primetimepr.cz PRimetime.sk

Jeden z najväčších PR tímov špecializovaných 

na CONTENT a DIGITAL čaká na vaše zadania.

Make it with  
CONTENT!
Make it 
DIGITAL!


