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Medzi základné témy v oblasti školstva na Sloven-
sku patrí kvalita vzdelávania, konkurencieschop-
nosť jednotlivých škôl a ich financovanie. Trhové 

prostredie vyznačujúce sa komplexnosťou a premenlivos-
ťou, v ktorom inštitúcie pôsobia, je pre oblasť marke-
tingovej komunikácie a vzťahov s verejnosťou veľkou 
výzvou. Náročné konkurenčné prostredie vo verejnom 
i súkromnom sektore je sprevádzané prevahou ponuky 
nad dopytom po vzdelávacích službách a rastúcim tren-
dom štúdia v zahraničí. Výsledné produkty vzdelávania 
by mali byť nevyhnutne odlíšené. Práve efektívna komu-
nikácia realizovaná na úrovni public relations umožňuje 
vzdelávacím inštitúciám diferencovať sa v širokej ponu-
ke podobných služieb, budovať nezameniteľnú identitu 
a vytvoriť jedinečný imidž, ktorý sa môže stať dôležitým 
nástrojom v boji o študentov.1

Marketingová komunikácia a public relations (PR) 
v oblasti vzdelávania na Slovensku sa v praxi využívajú 
iba niekoľko rokov. História PR nie je dlhá a v prípadoch 
mnohých škôl sa ešte stále hľadajú najvhodnejšie komu-
nikačné formy. Boj o študentov sa čoraz viac vyostruje, 
pretože slovenské školy musia okrem domácej konkuren-
cie čeliť aj súpereniu so zahraničnými školami. Minis-
terstvo školstva SR uvádza vo Výročnej správe o stave 
vysokého školstva za rok 2018, že počet študentov me-
dziročne klesol o 2,58 %.2 Za povšimnutie stojí aj podiel 
vysokoškolákov študujúcich v zahraničí (17 %), ktorý je 
oproti priemeru krajín OECD na Slovensku viac ako osem-
násobný (2 %).3

Marketing vzdelávacieho procesu si vyžaduje rešpek
tovanie odlišností, ktoré sú typické pre sektor služieb. 
Študenti zastávajú aktívnu rolu nielen v priebehu 
vzdelávacieho procesu, ale do veľkej miery ovplyvňujú 
aj výslednú podobu produktu. Okrem komunikácie so 
študentmi musia vzdelávacie inštitúcie informovať aj ro-
dičov a ďalšie subjekty z externého prostredia, ktorými 
sú napr. potenciálni študenti, médiá, štátne a regionálne 
inštitúcie, sponzori a ď. Cieľom vzťahov s verejnosťou je 
prostredníctvom informovania a presvedčovacích stra-
tégií dosiahnuť zvýšený záujem o vzdelávacie produkty 
a posilniť tak imidž jednotlivých škôl. Marketingová ko-
munikácia a vzťahy s verejnosťou na školách sa začali 
výraznejším spôsobom rozvíjať v priebehu uplynulých 
desiatich rokov. Čo sa týka rozsiahlejšieho uplatnenia 
public relations (komunikácia smerom k jasne stano-
veným cieľovým skupinám, vytváranie strategických 
plá nov a i.), na Slovensku ešte stále možno badať ne-
dostatočnú úroveň. Medzi hlavné príčiny tohto slabého 
rozvoja možno označiť nízky rozpočet pre marketingovú 

1 Ptačin, Jakub – čábyová, Ľudmila: Marketing, komuni-
kácia a identita vzdelávacích inštitúcií, Trnava: Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda, 2016, s. 56.

2 Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2018, 
in: minedu.sk, 2019, https://www.minedu.sk/vyrocnaspra-
vaostavevysokehoskolstvazarok2018/ [cit. 20200305].

3 Cebrová , Linda: Do zahraničia odchádza študovať stá-
le viac Slovákov. Len polovica z opýtaných sa plánuje vrátiť, 
in: start itup.sk, 2019, https://www.startitup.sk/dozahrani-
cia-odchadza-studovat-stale-viac-slovakov-len-polovica-z-opyta-
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činnosť škôl, absentujúce strategické plány komunikačných aktivít, chýbajúcu pozíciu špe-
cializovaného pracovníka alebo nezriadené marketingové oddelenie, ako aj slabú kontrolu 
efektívnosti marketingových aktivít. V niektorých prípadoch sa bariéry nachádzajú na strane 
vedenia škôl, ktoré public relations nepovažujú za potrebné. Propagácia a vzťahy s verejnosťou 
nedosahujú v porovnaní so zahraničnými školami podobnú úroveň. Situácia na Slovensku sa 
však postupne mení a mnohé vzdelávacie inštitúcie si začínajú uvedomovať ich dôležitosť. Kon-
kurenčné pro stredie školy motivuje k neustálemu zvyšovaniu úrovne aj v oblasti komunikácie.

Rozpočet na marketingové aktivity možno na väčšine slovenských stredných a vysokých 
škôl označiť za poddimenzovaný. Niekedy sa môže na túto časť nákladov nazerať ako na akúsi 
nutnosť, ktorá stojí na posledných miestach v rebríčku priorít. Marketingová komunikácia 
a vzťahy s verejnosťou sú však v prípade dobrého plánovania a cielenia vynikajúcou investí-
ciou. Výsledky tejto činnosti je možné vidieť pomerne skoro. Škola s dobrou komunikačnou 
stratégiou osloví kvalitnejších uchádzačov, u ktorých je predpoklad dobrých študijných výsled-
kov. Takíto absolventi reprezentujú školu a šíria jej dobré meno. Vďaka priaznivému povedomiu 
a imidžu je následne pre školy jednoduchšie a lacnejšie osloviť nových uchádzačov.4

Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum sa zameral na zistenie úrovne využívania public relations v komuni-
kačných stratégiách na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania na Slovensku. 
Čiastkové ciele prieskumu boli rozpracované prostredníctvom 25 otázok v štyroch tematických 
oblastiach:
a) Public relations a uchádzači o štúdium (otázka č. 14),
b) Uplatnenie public relations (otázka č. 514),
c) Media relations (otázka č. 1520),
d) Identita vzdelávacej inštitúcie (otázka č. 2125).

Prvá časť bola zameraná na využívanie public relations vo vzťahu k potenciálnym uchád-
začom, pričom hlavný dôraz bol kladený na identifikáciu používaných komunikačných spôso-
bov. Druhá časť rozpracováva najmä problematiku strategických plánov, rozpočtu, personálnej 
zložky, cieľových skupín a preferenciu PR nástrojov. Časť s názvom Media relations sa sústredí 
na zisťovanie úrovne komunikácie s domácimi i zahraničnými médiami ako aj na využívanie 
komunikačných prostriedkov. Posledná časť bola venovaná identite vzdelávacích inštitúcií. Jej 
cieľom bolo zistiť, nakoľko si školy uvedomujú dôležitosť vizuálnych prvkov (logo, slogan, font, 
farby, ...) pre zabezpečenie priaznivej a efektívnej komunikácie.

Dotazník sa zameral na vzdelávacie inštitúcie na úrovni stredných a vysokých škôl na 
Slovensku, ktoré sa špecializujú na vzdelávanie v oblasti klasickej hudby. Z celkového počtu 
17 konzervatórií bolo vybraných 12 stredných škôl (do dotazníkového prieskumu neboli za
hrnuté 3 tanečné a 2 muzikálové konzervatóriá). Zahrnuté boli aj dve vysoké školy, ktoré 
uchádzačom poskytujú štúdium klasickej hudby v rôznych programoch. Celkovo bolo oslove-
ných 14 škôl (12 konzervatórií a 2 vysoké školy), pričom sa z nich do prieskumu zapojilo 12 
(10 konzervatórií a 2 vysoké školy). Štruktúru prieskumnej vzorky sumarizujú  Tab. 1 a 2. Pre 
lepší prehľad sú pripojené aj grafy ( Graf č. 1 a 2), ktoré uvádzajú percentuálne zastúpenie 
jednotlivých kategórií.

Názov Kraj Zriaďovateľ
Konzervatórium Žilina Žilinský štátne
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica Banskobystrický štátne
Konzervatórium Košice Košický štátne
Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice Košický štátne
Cirkevné konzervatórium Bratislava Bratislavský cirkevné
Súkromné konzervatórium Nitra Nitriansky súkromné
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium 
Rimavská Sobota Banskobystrický súkromné

Súkromné konzervatórium Zvolen Banskobystrický súkromné
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov Prešovský súkromné
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice Košický súkromné

4 Ptačin – čábyová, Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií ( pozn. 1), s. 4045.
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Tab. 1:
Prehľad konzervatórií
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Názov Kraj Zriaďovateľ
Vysoká škola múzických umení Bratislavský štátna
Akadémia umení Banskobystrický štátna

Prieskumná vzorka pozostávala zo škôl situovaných v Bratislavskom (2), Banskobystric-
kom (4), Žilinskom (1), Nitrianskom (1), Košickom (3) a Prešovskom (1) kraji. Ako ukazuje Graf 
č. 1, najväčšie zastúpenie v dotazníkovom prieskume majú školy v Banskobystrickom kraji.

Graf č. 2 ponúka rozdelenie respondentov podľa zriaďovateľa. Do prieskumu sa zapojilo 
6 štátnych škôl (50 %), 5 súkromných škôl (42 %) a jedna cirkevná škola (8 %). 

V rámci dotazníkového prieskumu bolo stanovených šesť základných hypotéz ( Tab. 3). 
Prvá z nich (H.1) predpokladá, že školy budú v období pred prijímacím konaním posilňovať ko-
munikáciu smerom k potenciálnym študentom, pričom budú využívať najmä tradičné nástroje. 
Druhý predpoklad (H.2) sa týka využívania nových nástrojov – najmä v online prostredí. Do-
mnievame sa, že všetky školy budú mať vytvorený facebookový profil a ostatné sociálne médiá 
budú mať výrazne menšie zastúpenie. Ďalší predpoklad (H.3) je zameraný na personálnu zložku 
marketingovej komunikácie. Konkrétne zisťuje, či školy disponujú PR oddelením alebo majú 
na túto činnosť vyčleneného samostatného odborného pracovníka. Predpokladom uvedenej 
hypotézy je, že školy PR vykonávajú, ale nemajú samostatne vyčleneného pracovníka. V poradí 
štvrtá hypotéza (H.4) predpokladá, že väčšina škôl nemá vypracované rámcové plány pre PR. 
Piata domnienka (H.5) sa viaže na spoluprácu škôl s médiami. Predpokladáme, že spoluprácu 
škôl s médiami je možné označiť za nedostatočnú a že kontakty s médiami budú poddimenzo-
vané. Posledná hypotéza (H.6) predvída, že vizuálna identita škôl bude reprezentovaná najmä 
logom a na ostatné prvky (slogan, písmo, farby) nebude kladený priveľký dôraz.
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Tab. 2:

Prehľad vysokých škôl

Graf č. 1: 
Rozdelenie škôl podľa 
samosprávneho kraja

Graf č. 2: 
Rozdelenie škôl 

podľa zriaďovateľa
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Označenie Hypotéza

H.1 Školy v období pred prijímacím konaním posilňujú komunikáciu smerom 
k potenciálnym študentom, pričom využívajú najmä tradičné nástroje. 

H.2 Všetky školy majú vytvorený facebookový profil a profily na ostatných 
sociálnych sieťach majú omnoho menšie zastúpenie. 

H.3 Školy PR činnosť vykonávajú, ale nedisponujú PR oddelením ani nemajú 
samostatne vyčleneného odborného pracovníka.

H.4 Väčšina škôl nemá vypracované rámcové plány pre PR.

H.5 Spolupráca škôl s médiami je nedostatočná a kontakty s médiami sú 
poddimenzované.

H.6 Vizuálna identita škôl je reprezentovaná najmä logom a na ostatné prvky 
sa kladie slabý dôraz.

1. Public relations a uchádzači o štúdium
Jedným zo základných cieľov dotazníkového prieskumu bolo zistiť, či školy posilňujú pred 
prijímacím konaním komunikáciu so študentmi a v prípade, že áno, aké prostriedky k tomu 
využívajú. 

Slovenské školy musia čeliť tvrdému konkurenčnému boju na lokálnej i zahraničnej úrovni. 
Slovenskí uchádzači môžu za štúdiom vycestovať za hranice a na Slovensku zároveň pôsobia 
mnohé zahraničné školy. Prvá otázka prieskumu sa týkala hodnotenia záujmu študentov o štú-
dium za posledných 5 rokov ( Graf č. 3).

Úbytok záujmu v odpovediach konštatovali riaditelia dvoch škôl (16,7 %). Zvýšený záujem 
o štúdium na škole registrujú na dvoch školách (16,7 %). Viacmenej konštantný počet prihlá-
sených študentov na prijímacie konanie uviedlo desať škôl (66,7 %).

Školy bojujú o svojich študentov, pričom si môžu vzájomne konkurovať napr. prostredníc-
tvom kvality ponúkaných vzdelávacích služieb. Jedným z hlavných konkurenčných nástrojov 
je práve marketingová komunikácia, ktorá umožňuje efektívne informovať cieľové skupiny 
a získať potrebnú spätnú väzbu. Častým nedostatkom však býva, že o tejto kvalite nevedia 
správne informovať konkrétne cieľové skupiny. 

Otázka č. 2 bola zameraná na zisťovanie spôsobov informovania uchádzačov o štúdium. Od 
respondentov sa vyžadovalo uvedenie všetkých komunikačných spôsobov, ktoré využívajú pri 
propagovaní študijných odborov ( Graf č. 4). Väčšina respondentov uviedla (75 %; 9 škôl), že 
základným prostriedkom pre zverejňovanie informácií sú internetové stránky školy. Druhým 
najčastejším spôsobom propagácie študijných odborov sú sociálne siete (50 %; 6 škôl), konkrét-
ne Facebook, Instagram a YouTube. V poradí tretím najobľúbenejším nástrojom s 33,3 % (4 ško-
ly) sú dni otvorených dverí a inzercia v novinách a rozhlase, pričom Cirkevné konzervatórium 
v Bratislave využíva aj spoluprácu s katolíckou televíziou. Rovnaké percento patrí popri dňoch 
otvorených dverí a masmédiách aj distribúcii plagátov. 
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Tab. 3: 
Hypotézy prieskumu

Graf č. 3: 
Záujem študentov 
o štúdium za posled
ných 5 rokov
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Z prostriedkov tradičného komunikačného mixu využívajú školy aj informovanie prostred-
níctvom letákov a osobných stretnutí (25 %; 3 školy). Povaha študijných odborov umožňuje 
prezentáciu prostredníctvom verejných vystúpení, výchovných koncertov a náborov, ktoré vy-
užíva 16,6 % respondentov (2 školy). Pre 8,3  % (1 škola) sú charakteristické aj poštové zásielky, 
účasť na veľtrhu a direct mailing.

Pre školu je marketingová komunikácia významným nástrojom pre odlíšenie ponuky danej 
inštitúcie od ponuky konkurencie a na ovplyvňovanie záujmu uchádzačov. Tretia otázka bola 
formulovaná s cieľom zistiť, či sa školy v období pred prijímacími skúškami osobitne sústredia 
na posilňovanie komunikácie vo vzťahu k uchádzačom ( Graf č. 5). 83,3 % (10 škôl) uviedlo, 
že pred termínom podávania prihlášok zintenzívňujú komunikáciu smerom k uchádzačom. 
Riaditelia dvoch škôl (16,7 %) sa vyjadrili, že komunikáciu neposilňujú.

Doplňujúca otázka č. 3.1 ponúkla priestor pre konkretizáciu spôsobov, ktorými školy po-
silňujú komunikáciu ( Graf č. 6). V prípade 40 % (4 školy) vzdelávacie inštitúcie poskytujú 
podporu záujemcom prostredníctvom konzultácií. 30 % (3 školy) zastúpenie patrilo dňom otvo-
rených dverí a náborom v základných školách a základných umeleckých školách. Výchovné 
koncerty, celkové posilnenie propagácie a intenzívnu emailovú komunikáciu uviedlo 20 % re
spondentov (2 školy). Jedna škola (10 %) vzťahy s verejnosťou umocňuje aj prostredníctvom 
verejných vystúpení a jeden z respondentov účasťou na vzdelávacích veľtrhoch.
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Graf č. 4: 
Spôsoby informovania 
uchádzačov o štúdium

Graf č. 5: 
Posilňovanie komu

nikácie vo vzťahu 
k uchádzačom
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Otázka č. 4 zisťovala, či riaditelia a marketingoví pracovníci zvažujú za účelom získania 
väčšieho počtu záujemcov o štúdium na škole využiť nejaké nové, resp. doposiaľ nezaužívané 
spôsoby komunikácie ( Graf č. 7). 75 % (9 škôl) začlenenie nových komunikačných prostried-
kov nezvažuje. 25 % (3 školy) by rado do svojej stratégie zahrnulo ďalšie, doposiaľ nevyužívané 
nástroje komunikácie.

V doplňujúcej otázke č. 4.1 opýtaní konkretizovali komunikačné spôsoby, ktorými rozširujú 
spektrum tradičných nástrojov. Z dostupných spôsobov uviedli víkendové online konzultačné 
dni (8,3 %; 1 škola), zvýšenie počtu propagačných videí na sociálnych sieťach (8,3 %; 1 škola) 
a ďalšie (bližšie nešpecifikované) nové formy reklamy a propagácie (8,3 %; 1 škola).

2. Uplatnenie public relations 
Druhá časť dotazníka sa orientovala na praktické využívanie public relations v marketingovej 
komunikácii jednotlivých škôl. Okrem špecifikácie konkrétnych nástrojov táto sekcia osobitne 
zamerala pozornosť na komunikáciu na sociálnych sieťach a sledovanie trendov v oblasti PR. 
Dôležitou súčasťou boli otázky týkajúce sa finančného a personálneho zabezpečenia vzťahov 
s verejnosťou, komunikačného plánu, SWOT analýzy a cieľových skupín.

V rámci vytvárania dobrých vzťahov s verejnosťou a podporovania dobrého mena môžu 
školy využívať širokú škálu nástrojov PR tak, aby informovali celú širokú verejnosť o svojich ak-
tivitách, o výsledkoch dosiahnutých vo výchovnovzdelávacom procese alebo vo výskumnej čin-
nosti, o uplatnení svojich absolventov, o spolupráci so zahraničnými vysokými školami a pod. 

Cieľom otázky č. 5 bolo zistiť, ktoré nástroje PR školy využívajú v marketingovej komuni-
kácii ( Graf č. 8). Medzi najčastejšie využívané patria podujatia organizované na škole (100 %; 
12 škôl), tlačené propagačné materiály (100 %; 12 škôl), aktivity vyvolávajúce podporu záujmu 
o vzdelávacie aktivity (91,7 %; 11 škôl), internetové stránky (91,7 %; 11 škôl) a sociálne siete 
(91,7 %; 11 škôl). Deväť škôl pomerne často využíva prezentačné aktivity mimo školy (75 %), 
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Graf č. 6: 
Spôsoby posilňovania 
komunikácie pred 
prijímacími skúškami

Graf č. 7: 
Prístup k nezauží
vaným spôsobom 
komunikácie
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osem škôl informačné tabule (66,7 %) a online videá (66,7 %). V piatich prípadoch sa školy 
prezentujú upomienkovými predmetmi (41,7 %), v štyroch účasťou na veľtrhoch a výstavách 
(33,3 %) a využívaním direct emailingu (33,3 %). Tri školy pri komunikácii využívajú QR kódy 
(25 %) a iba jedna škola pravidelne informuje svoje cieľové skupiny prostredníctvom news
letterov (8,3 %). Blogy, guerillový marketing ani podcasty nevyužíva vo vzťahoch s verejnosťou 
žiadna vzdelávacia inštitúcia (0 %).

Otázkou č. 6 dotazník zisťoval, na akých sociálnych sieťach majú školy vytvorený profil 
( Graf č. 9). 91,7 % (11 škôl) je aktívnych na Facebooku, 50 % (6 škôl) na YouTube a na In-
stagrame svoje príspevky zverejňujú 4 z 12 škôl (33,3 %). Na sociálnych sieťach Twitter, Flickr, 
Vimeo a ani na ďalších sociálnych sieťach školy profily vytvorené nemajú. Jedna škola (8,3 %) 
uviedla, že nie je zaregistrovaná na žiadnej sociálnej sieti.
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V poslednej dobe sa pojem public relations skloňuje vo všetkých pádoch a je bežným tren-

dom, že mnohé organizácie (a čoraz častejšie i školy) si zakladajú samostatné PR oddelenia 
s cieľom vytvoriť pozitívny obraz o inštitúcií. 

V otázke č. 7 boli respondenti požiadaní vyjadriť sa k spôsobu organizácie vzťahov s ve-
rejnosťou ( Graf č. 10). 16,7 % (2 školy) opýtaných uviedlo, že majú vytvorené PR oddelenie, 
resp. pozíciu samostatného pracovníka. Zástupcovia reprezentujúci 25 % z celkového počtu 
respondentov (3 školy) sa vyjadrili, že na ich škole PR oddelenie, resp. pozícia pracovníka nie 
je, ale zvažujú ich vytvorenie. Nadpolovičná väčšina (66,7 %; 7 škôl) uviedla, že nemá vytvorené 
PR oddelenie, resp. pozíciu pracovníka, a vytvorenie takejto pozície nezvažuje.

Odpovede na ôsmu otázku reflektujú súčasný stav financovania public relations na školách 
( Graf č. 11). 91,7 % (11 škôl) respondentov na otázku, či je množstvo finančných prostriedkov, 
ktoré majú k dispozícii dostatočné uviedlo, že objem prostriedkov je nepostačujúci. Iba v jed-
nom prípade (8,3 %) bolo množstvo financií, ktorými sú školy dotované uspokojivé. 

 Graf č. 12 popisuje sledovanosť trendov v rozvoji PR na Slovensku. 50 % opýtaných 
(6 škôl) sa aktívne zaujíma o aktuality v oblasti vzťahov s verejnosťou. 25 % (3 školy) nové 
informácie nevyhľadáva. Možnosť »občas« označilo 25 % (3 školy) opýtaných respondentov. 

Graf č. 10: 
Disponovanosť škôl 
PR oddelením, 
resp. odborným 
pracovníkom

Graf č. 11: 
Finančné prostriedky 
na PR
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Základom úspešného PR je určenie spôsobov marketingovej komunikácie so svojím okolím, 
na ktoré priamo nadväzuje výber nástrojov. Školy v komunikácii využívajú PR, ktoré často 
kombinujú s ďalšími marketingovými nástrojmi ako reklama, direct marketing alebo fenomén 
dnešnej doby – sociálne siete. Voľba nástrojov pri realizácii PR bola predmetom otázky č. 10 ( 
Graf č. 13). 33,3 % (4 školy) vo vzťahoch s verejnosťou preferuje výlučne tradičné komunikačné 
nástroje. Výhradne nové nástroje nepoužíva žiadny z respondentov (0 %). Najčastejšie školy 
kombinujú oba typy nástrojov – tradičné a nové (66,7 %; 8 škôl). 

Nevyhnutnou podmienkou pre použitie PR nástrojov je dôkladné plánovanie. Každá škola 
by mala ku komunikácii s verejnosťou pristupovať zodpovedne a cielene, t. j. mala by mať 
zostavený vlastný komunikačný plán. Otázka č. 11 sa zamerala na plánovanie komunikačných 
aktivít v oblasti PR ( Graf č. 14). 10 z 12 respondentov (83,3 %) uviedlo, že plán vypracovaný 
nemá. 16,7 % opýtaných (2 školy) rámcovým plánom disponuje. 
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Graf č. 12: 

Sledovanosť trendov 
v rozvoji PR

Graf č. 13: 
Preferencia 

PR nástrojov

Graf č. 14: 
Plán komunikačných 

aktivít v oblasti PR
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Doplňujúca otázka č. 12 zisťovala, či v prípade, že školy majú stanovený rámcový plán, je 
rozpracovaný aj pre konkrétne cieľové skupiny ( Graf č. 15). Obe školy, ktoré takýto plán 
majú k dispozícii uviedli, že plán obsahuje čiastkové stratégie pre stanovené cieľové skupiny.

V súvislosti s plánovaním public relations je veľmi dôležitá aj SWOT analýza, ktorá ako 
nástroj strategického plánovania monitoruje interné a externé prostredie ( Graf č. 16). 75 % 
(9 škôl) respondentov uviedlo, že takúto analýzu má v rámci strategického plánovania vytvo-
renú. 25 % (3 školy) sa vypracovaním monitoringu nezaoberalo. 

Efektívne public relations sú podmienené poznaním cieľových skupín verejnosti ( Graf 
č. 17). Cieľové skupiny škôl nemôžu byť obmedzované iba na okruh študentov (či už potenciál
nych, alebo súčasných), ale patrí do nich široké spektrum jednotlivcov, skupín a inštitúcií.
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Graf č. 15: 
Rozpracovanie plánu 
pre cieľové skupiny

Graf č. 16: 
PR a SWOT analýza

Graf č. 17: 
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Najzastúpenejšou kategóriou sú rodičia žiakov a študentov (83,3 %; 10 škôl). Veľký záujem 

je o žiakov na základných a základných umeleckých školách – 58,3 % (7 škôl). Do tejto kategó-
rie sme zaradili aj odpoveď »budúci žiaci« a »talentované deti«. 16,6 % (2 školy) uviedlo, že 
sú pre nich dôležití taktiež vlastní študenti a zriaďovateľ. 8,3 % (1 škola) považuje za dôležité 
komunikovať s pedagógmi, umelcami a predstaviteľmi umeleckých inštitúcií. Jedna škola (8,3 %) 
uviedla, že sa problematikou cieľových skupín systematicky nezaoberá.

3. Media relations 
Vzťahy s médiami predstavujú dôležitú súčasť PR. Vytváranie dlhodobých vzťahov s rôznymi 
druhmi médií môže výrazne napomôcť pri priaznivom ovplyvňovaní verejnej mienky. Vďaka 
spolupráci s novinármi je možné zlepšovať reputáciu škôl a osloviť širšiu verejnosť. Školy môžu 
prostredníctvom médií informovať o aktuálnom dianí, novinkách a ďalších zaujímavostiach. 
Štvrtá časť dotazníkového prieskumu sa preto zameriava na spoluprácu škôl s médiami, vy-
tváranie databáz kontaktov a monitorovanie mediálnych výstupov. 

Otázka č. 15 zisťovala, či majú školy vytvorenú databázu kontaktov s adresami noviná-
rov, redaktorov a ďalších mediálnych pracovníkov, s ktorými v prípade potreby komunikujú 
( Graf č. 18). 50 % respondentov (6 škôl) má vytvorenú databázu kontaktov, ktorú pravidelne 
aktualizuje, 25 % (3 školy) uviedlo, že databázu kontaktov má vytvorenú, ale v komunikácii po-
užíva skôr overené kontakty a nové nenadväzuje. 25 % (3 školy) respondentov nemá vytvorenú 
databázu mediálnych kontaktov.

Ako doplnenie k tejto otázke bola vytvorená otázka č. 16, ktorá sa orientuje na databázu 
kontaktov v súvislosti so vzťahmi so zahraničnými médiami ( Graf č. 19). 83,3 % respondentov

Graf č. 18: 
Databáza mediál

nych kontaktov

Graf č. 19: 
Kontakty na 

zahraničné médiá
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(10 škôl) uviedlo, že ich zoznam kontaktov nezahŕňa adresy zahraničných médií.16,7 % (2 školy) 
domáce kontakty obohacujú aj o styk so zahraničnými médiami. 

Otázka č. 17 sa zameriavala na konkretizáciu prostriedkov media relations, ktoré školy 
využívajú pri komunikácii ( Graf č. 20). Riaditelia a pracovníci zodpovední za propagáciu 
najčastejšie informujú verejnosť prostredníctvom tlačových správ (66,7 %; 8 škôl). Druhým 
najfrekventovanejším prostriedkom je poskytovanie mediálnych partnerstiev (58,3 %; 7 škôl) 
a individuálne stretnutia s publicistami (41,7 %; 5 škôl). Do tejto kategórie je možné zaradiť 
aj odpoveď uvedenú v sekcii iné, kde jeden respondent uviedol preferenciu osobných kontak-
tov (8,3 %; 1 škola). Štatistiky, analýzy, prieskumy a ďalšie dokumenty za účelom ovplyvniť 
vnímanie školy verejnosťou využíva v komunikácii s médiami 25 % (3 školy) a exkluzivitu pre 
vybrané médiá poskytuje 16,7 % (2 školy). 8,3 % respondentov (1 škola) uviedlo, že verejnosť 
informuje prostredníctvom zasielania pravidelného newslettera, tlačových konferencií a zve-
rejňovania publicistických informácií na webových stránkach v špeciálnej sekcií »pre médiá«. 

Cieľom otázky č. 18 bolo zistiť, či školy vykonávajú monitoring masmédií – článkov, zmie-
nok, správ, informácií a ď. ( Graf č. 21). 66,7 % respondentov (8 škôl) uviedlo, že monitoring 
vykonáva pravidelne. 33,3 % (4 školy) sa zhromažďovaním mediálnych výstupov nezaoberá.

Otázka č. 19 sa vzťahovala k systematickému vytváraniu archívu textovej a obrazovej doku-
mentácie ( Graf č. 22). Za účelom informačnej a propagačnej činnosti zhromažďuje informácie 
75 % opýtaných (9 škôl). Zvyšných 25 % (3 školy) sa tvorbe a dopĺňaniu archívu nevenuje.
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Posledná otázka v sekcii media relations zisťovala, či školy informujú v prípade svojich 
mimoriadnych úspechov verejnosť výlučne prostredníctvom vlastných kanálov, alebo využívajú 
aj médiá ( Graf č. 23). 50 % opýtaných (6 škôl) informácie o úspechoch zverejňuje výlučne na 
vlastných stránkach, 41,7 % respondentov (5 škôl) informuje verejnosť prevažne na vlastných 
stránkach a médiá informuje len zriedka a 8,3 % (1 škola) zverejňuje obsah výlučne na vlast-
ných stránkach.

4. Identita vzdelávacej inštitúcie
Za jeden z najvýznamnejších faktorov vnímania identity vzdelávacích inštitúcií možno ozna-
čiť vizuálnu identitu. Premyslená a zmysluplná vizuálna komunikácia napomáha budovaniu 
značky, ktorá následne dokáže rýchlejšie a efektívnejšie zaujať nových študentov či podporo-
vateľov. Posledná časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na identitu vzdelávacích inšti-
túcií, ktorá je uskutočňovaná prostredníctvom charakteristického loga, sloganu, fontu a farieb 
jednotlivých grafických formátov. Cieľom tejto časti prieskumu bolo zistiť, akými spôsobmi 
zabezpečujú školy identitu v praxi. 

Otázka č. 21 zisťovala, či majú školy vytvorené charakteristické logo ( Graf č. 24). 91,7 % 
(11 škôl) uviedlo, že s verejnosťou vizuálne komunikuje aj prostredníctvom loga. Jedna škola 
(8,3 %) charakteristické logo vytvorené nemá. 
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Nasledujúca otázka sa týkala sloganov, príp. taglinov (krátke slogany), ktoré odzrkadľujú 
filozofiu inštitúcií ( Graf č. 25). 41,7 % (5 škôl) má vytvorený slogan a 58,3 % (7 škôl) respon-
dentov uviedlo, že vytvoreniu sloganu, resp. taglinu doposiaľ nevenovalo pozornosť. 

Ďalším komunikačným prostriedkom vizuálnej identity škôl je typ písma ( Graf č. 26). 
Jednotný font v komunikácii a v propagačných materiáloch využíva iba 16,7 % (2 školy). Väč-
šina vzdelávacích inštitúcií (83,3 %; 10 škôl) vo svojich dokumentoch nemá zavedený jednotný 
typ písma. 

Otázka č. 24 zisťovala, nakoľko sa školy v rámci vizuálnej identity zameriavajú aj na vyme-
dzenie základných farieb, ktoré sú charakteristické pre rozpoznávanie a identifikáciu inštitúcie 
( Graf č. 27). 41,7 % respondentov (5 škôl) kľúčové farby zadefinované nemá. 58,3 % (7 škôl) 
má ako súčasť identity vymedzené základné farby, ktorými sa prezentuje v komunikácii. 

Graf č. 24: 
Logo

Graf č. 25: 
Slogan alebo tagline

Graf č. 26: 
Jednotný typ písma
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Posledná otázka dotazníkového prieskumu sa sústredila na výber aplikačných spôsobov, 
ktorými inštitúcie zabezpečujú vytváranie identity ( Graf č. 28). Všetci respondenti (100 %; 
12 škôl) podporujú vytváranie identity prostredníctvom webových stránok a 83,3 % respon-
dentov (10 škôl) má vytvorené profily na sociálnych médiách. Z tradičných komunikačných 
nástrojov pri vytváraní identity dominujú kancelárske materiály ako vizitky, hlavičkový papier 
a ď. (66,7 %; 8 škôl), popisné texty – opis vzdelávacej inštitúcie, stručná história (41,7 %; 5 škôl), 
propagačné predmety inštitúcie (33,3 %; 4 školy). 16,7 % opýtaných (2 školy) má zavedené šabló-
ny pre študentské práce a používa charakteristické multimediálne formáty (napr. audiozvučka, 
video džingel a pod.). Systém tvorby učebníc, pracovných zošitov a označovania budov je sú-
časťou identity 8,3 % respondentov (1 škola).

Interpretácia údajov
Analýza zozbieraných údajov v prieskume Public relations v komunikačnej stratégii vybraných 
umeleckých škôl na Slovensku umožnila vyvodiť závery vzťahujúce sa k stanoveným hypotézam. 
Na začiatku dotazníkového prieskumu bolo vytvorených šesť hypotéz. Prvá sa týkala posil-
ňovania marketingovej komunikácie (v rámci nej aj vzťahov s verejnosťou) pred prijímacím 
konaním, pričom sme predpokladali, že školy pri posilňovaní komunikácie využívajú prevažne 
tradičné nástroje.

H.1 Školy v období pred prijímacím konaním posilňujú komunikáciu smerom 
k potenciálnym študentom, pričom využívajú najmä tradičné nástroje. 

Napriek tomu, že väčšina škôl (66,7 %) v otázke č. 1 uviedla, že záujem uchádzačov o štú-
dium je v posledných rokoch viacmenej konštantný, školy nezaháľajú a aktívne v období pred 
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prijímacími skúškami posilňujú komunikáciu vo vzťahu k uchádzačom. Až 83,3 % respondentov 
sa zameriava na zintenzívnenie komunikácie s potenciálnymi študentmi. Prvú časť hypotézy je 
vzhľadom na uvedené zistenia možné označiť za pravdivú.

Školy informujú uchádzačov o štúdium najčastejšie prostredníctvom webstránok (75 %), so-
ciálnych sietí (50 %), dní otvorených dverí, masmédií a plagátov (33,3 %). V rámci posilňovania 
komunikácie štandardné spôsoby informovania obohacujú o mimoriadne konzultácie (40 %), 
nábory v ZŠ a ZUŠ (30 %) a výchovné koncerty (20 %). V otázke týkajúcej sa voľby preferencie 
tradičných alebo nových nástrojov pri realizovaní PR školy uviedli, že nástroje najčastejšie 
kombinujú (66,7 %). Z prieskumu vyplýva, že pri komunikácií vo vzťahu k novým uchádzačom 
sa školy orientujú prevažne na nástroje tradičného marketingu (okrem sociálnych médií).

75 % škôl navyše uviedlo, že za účelom získania väčšieho počtu záujemcov o štúdium nezva-
žuje využívať nejaké nové, resp. nezaužívané spôsoby komunikácie. Traja záujemcovia o nové 
formy uviedli orientáciu smerom k internetovému marketingu, najmä v podobe online kon-
zultácií a propagačných videí. Aj druhú časť predpokladu je teda možné označiť za pravdivú. 
Pozitívne hodnotíme snahu škôl posilňovať komunikáciu v čase pred prijímacími pohovormi. 
Užitočným by mohla byť väčšia aktivita v online priestore a odvaha siahnuť aj po doposiaľ 
nezaužívaných, resp. menej tradičných nástrojoch a komunikáciu cieliť na miesta, kde sa po-
tenciálni uchádzači nachádzajú. 

Druhá hypotéza bola zameraná na komunikáciu škôl v online priestore, konkrétne na aktivity 
realizované na sociálnych sieťach. Školy v marketingovej komunikácii využívajú najčastejšie 
tlačené propagačné materiály a podujatia, ktoré organizujú priamo na školách (100 %). 91,7 % 
respondentov orientuje svoju pozornosť aj na vyvolanie a podporu záujmu o vzdelanie a pre-
zentáciu na internetových stránkach a sociálnych sieťach. V porovnaní s hypotézou H.1, kedy 
školy využívali za účelom posilňovania komunikácie pred prijímacími skúškami prevažne tra-
dičné nástroje, do bežnej komunikácie začleňujú aj ďalšie prostriedky digitálneho marketingu – 
online videá (66,7 %), QR kódy (25 %) a newslettre (8,3 %). 

H.2 Všetky školy majú vytvorený facebookový profil a profily na ostatných so
ciálnych sieťach majú omnoho menšie zastúpenie.

Hypotéza H.2 v prvej časti zisťovala, či všetky školy, ktoré sa zúčastnili prieskumu, majú 
vytvorený facebookový profil. 91,7 % respondentov uviedlo, že profil na sociálnej sieti Facebook 
vytvorený majú. Druhá časť hypotézy predpokladala, že zastúpenie na ostatných sociálnych 
sieťach bude v porovnaní s Facebookom omnoho menšie. Účet na YouTube má vytvorených 
50 % škôl a na sociálnej sieti Instagram je aktívnych 33,3 %. Na iných sociálnych sieťach (napr. 
Twitter, Flickr, Vimeo a ď.) školy profily zriadené nemajú. Jedna škola (8, %) uviedla, že profil 
nemá vytvorený na žiadnej sociálnej sieti. 50 % respondentov uviedlo, že pravidelne sleduje 
trendy v rozvoji PR a aktívne sa zaujíma o možnosti, ktoré poskytujú. 

Predpoklad H.2 nemožno označiť za úplne pravdivý, nakoľko iba 11 z 12 opýtaných uviedlo, 
že má vytvorený facebookový profil. Druhá časť hypotézy však správne predpokladala, že na 
iných sociálnych sieťach budú školy menej aktívne. Aj napriek nie úplne presnému (rozdiel 
8,3 % v podobe jedného respondenta) predpokladu vysoko kladne hodnotíme prítomnosť škôl 
na sociálnej sieti Facebook. Ostatné sociálne siete by mohli mať väčšie zastúpenie. Efektívnej 
komunikácii by isto napomohol aktívnejší záujem o sledovanie noviniek, napr. registrácia na 
jednej z najobľúbenejších sociálnych sietí Instagram, ktorá je v súčasnosti veľkým trendom 
najmä medzi mladými ľuďmi. Profil na YouTube by podporil budovanie vizuálnej identity školy, 
ktorá by sa bez pochýb stala príťažlivejšou pre rôzne skupiny verejnosti – od potenciálnych 
študentov až po sponzorov. 

Spôsob organizácie vzťahov s verejnosťou je predmetom tretej hypotézy, ktorá predvídala, 
že školy činnosť vzťahov s verejnosťou vykonávajú, ale nedisponujú samostatne vyčleneným 
oddelením alebo odborným pracovníkom.

H.3 Školy PR činnosť vykonávajú, ale nedisponujú PR oddelením ani nemajú 
samostatne vyčleneného odborného pracovníka.

Po zozbieraní dát a vyhodnotení celého prieskumu je zjavné, že školy činnosť v oblasti vzťa-
hov s verejnosťou vykonávajú. Nezodpovedanou otázkou však zostáva, v akej miere a nakoľko 
vedúci pracovníci, ktorí zastupujú inštitúciu, využívajú ich potenciál. Hypotéza H.3 predpok-
ladala, že školy nemajú vytvorené pracovné miesto pre samostatného odborného pracovníka 
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ani pre PR oddelenie. 66,7 % respondentov uviedlo, že oddelenie ani pozíciu samostatného 
pracovníka vytvorené nemá a v najbližšej budúcnosti o tom ani neuvažuje. 16,7 % vzhľadom 
na potreby trhu zriadenie pozície zvažuje a 16,7 % PR oddelením, resp. pozíciou disponuje. 
Ako uvádzajú výsledky prieskumu, väčšina škôl vzťahy s verejnosťou nevykonáva na úrovni 
samostatnej funkcie alebo oddelenia. Dôvodom by mohlo byť práve nedostatočné množstvo 
finančných prostriedkov, ktoré školy majú k dispozícii na PR. Až 91,7 % respondentov uviedlo, 
že príjem financií na pokrytie tejto agendy je nedostatočný. 

Napriek tomu, že hypotézu H.3 nemožno na 100 % potvrdiť, sme presvedčení, že ak by 
školy získali viac finančných prostriedkov pre oblasť komunikácie a vzťahov s verejnosťou, 
priamo úmerne by sa zvýšil aj záujem o vzdelávanie na umeleckých školách, zlepšil by sa imidž 
a stúpol by počet darcov. Dôkazom takéhoto postupu môžu byť napr. zahraničné školy, ktoré 
štandardne disponujú omnoho vyššími rozpočtami na PR a okrem samostatných pracovníkov 
majú zriadené aj samostatné propagačné oddelenia. 

Štvrtá hypotéza prieskumu (H.4) sa vzťahovala k spôsobu organizácie a plánovania PR v zmys-
le stanovenia strategických zámerov a postupov. H.4 predpokladá, že väčšina škôl pre oblasť 
vzťahov s verejnosťou nemá vypracované rámcové plány. 

H.4 Väčšina škôl nemá vypracované rámcové plány pre PR.

83,3 % respondentov v zhode so stanovenou hypotézou uviedlo, že nemá vytvorený rám-
cový plán komunikačných aktivít. Iba 2 respondenti (16,7 %) zo všetkých, ktorí sa zúčastnili 
prieskumu, disponujú rámcovými plánmi. Zistený stav považujeme za nepriaznivý, nakoľko 
vzťahy s verejnosťou môžu byť efektívne a prínosné iba za predpokladu, že sú vykonávané 
systematicky, kontinuálne a plánovite. Pozitívne hodnotíme, že školy, ktoré public relations 
plánujú (16,7 %), majú rámcové osnovy rozpracované pre konkrétne cieľové skupiny. Ako uvádza 
prieskum, najdôležitejšími cieľovými skupinami sú pre školy rodičia (83,3 %), žiaci a učitelia zá-
kladných škôl a základných umeleckých škôl (58,3 %). Povzbudivou informáciou, ktorá vyplýva 
z prieskumu, je, že až 75 % respondentov do SWOT analýzy zahrnulo aj monitoring v oblasti 
vzťahov s verejnosťou. Práve tieto ukazovatele mapujúce interné a externé prostredie môžu 
byť dobrým základom pre plánovanie. Hypotézu H.4, ktorá predpokladala, že väčšina škôl nemá 
vypracované rámcové plány pre PR, možno označiť za pravdivú.

K vzťahom s médiami (media relations) sa vzťahuje hypotéza č. 5, ktorá odhaduje, že spoluprá-
ca škôl s médiami je nedostatočná a kontakty s mediálnymi pracovníkmi sú poddimenzované. 

H.5 Spolupráca škôl s médiami je nedostatočná a kontakty s médiami sú poddi-
menzované.

Odpovede na prvú otázku v tejto sekcii uvádzajú, že 50 % respondentov má vytvorenú 
databázu kontaktov, ktorú pravidelne aktualizuje. 25 % škôl využíva skôr overené kontakty, 
nevyhľadáva nové možnosti mediálnych spoluprác a 25 % nemá vytvorenú žiadnu databázu. 
Zoznam kontaktov 83,3 % škôl nezahŕňa adresy na zahraničné médiá. Polovica respondentov sa 
v prípade mimoriadnych udalostí a úspechov snaží informovať aj médiá, 41,7 % médiá kontak-
tuje len zriedka a 8,3 % vôbec. Z prostriedkov media relations školy využívajú najmä informo-
vanie prostredníctvom tlačových správ (66,7 %) a mediálnych partnerstiev (58,3 %). 

Z uvedených výsledkov je možné konštatovať, že spolupráca s médiami by mohla byť inten-
zívnejšia. Aj napriek tomu, že 75 % škôl kontakty s médiami udržiava, považujeme za nutnosť, 
aby všetky školy rozvíjali aktívne spolupráce s dostupnými lokálnymi médiami, ale aj s média-
mi s celoštátnou pôsobnosťou. Medzinárodné spolupráce okrem zvýšenia prestíže a atraktivity 
škôl napomáhajú zvyšovať mobilitu študentov, pedagógov či výskumných pracovníkov a umož-
ňujú účasť na rôznych projektoch. Pri využívaní prostriedkov media relations by mohlo byť 
užitočné napr. rozšírenie ich spektra o pravidelné newslettere, tlačové konferencie či vytvorenie 
špeciálnej sekcie »pre médiá« na internetových stránkach. 

Nadpolovičná väčšina respondentov (66,7 %) pravidelne zabezpečuje monitorovanie mas
médií – články, zmienky, správy, rozhovory a ďalšie informácie, ktoré boli v súvislosti so školou 
zverejnené. 75 % škôl systematicky vytvára archív textovej a obrazovej dokumentácie za účelom 
ďalšej informačnej a propagačnej činnosti. Počet škôl, ktoré monitorujú masmédiá a vytvárajú 
archívy, je vcelku priaznivý, domnievame sa, že táto činnosť by mala byť samozrejmosťou 
v prípade všetkých respondentov.
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Posledná časť prieskumu bola zameraná na identitu vzdelávacej inštitúcie. Hypotéza H.6 
predpokladala, že vizuálna identita vzdelávacích inštitúcií je reprezentovaná najmä logom a že 
na ostatné prvky školy kladú slabý dôraz. 

H.6 Vizuálna identita škôl je reprezentovaná najmä logom a na ostatné prvky 
sa kladie slabý dôraz.

Na otázku, či má škola vytvorené logo, ktoré používa pri každej vizuálnej komunikácii, 
odpovedalo kladne 11 z 12 respondentov (91,7 %). Slogany, príp. tagliny (krátke slogany), ktoré 
odzrkadľujú filozofiu inštitúcie, má vytvorené 41,7 % respondentov. Jednotný typ písma v komu-
nikácii a na propagačných materiáloch používa iba 16,7 % respondentov. Základné farby, ktoré 
evokujú inštitúciu aj bez použitia rozlišovacích prvkov, má zadefinovaných 41,7 % opýtaných. 

Vzdelávacie inštitúcie môžu uplatňovať vizuálnu identitu rôznymi spôsobmi. Medzi najpo-
užívanejšie typy aplikácií respondenti zaradili: webové stránky (100 %), sociálne médiá (83,3 %) 
a kancelársky materiál slúžiaci na komunikáciu s verejnosťou – vizitky, hlavičkový papier a ď. 
(66,7 %).

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že uplatnenie loga vo vizuálnej identite je pre školy naj-
dôležitejšie. Ostatné vizuálne prvky ako slogan, jednotný typ písma a stanovenie základných 
farieb nemá zavedené ani polovica opýtaných škôl. Hypotézu H.6 sme označili za pravdivú. 
Jednotná vizuálna identita predstavuje účinný nástroj pre komunikáciu so všetkými cieľovými 
skupinami verejnosti. Školy by mali dbať na jej rozpracovanie vo viacerých úrovniach, nielen 
v oblasti logotvorby.

Záver
V úvode dotazníkového prieskumu bolo stanovených šesť hypotéz, ktorých pravdivosť, resp. 
nepravdivosť bola overená prostredníctvom vyhodnotenia a analýzy zozbieraných údajov. Šty-
ri hypotézy sa ukázali ako pravdivé. Jeden predpoklad bol označený ako čiastočne pravdivý 
a jeden ako nepravdivý. Preukázalo sa, že školy v období pred prijímacími skúškami posilňujú 
komunikáciu smerom k potenciálnym študentom, pričom využívajú najmä tradičné nástroje. 
Potvrdil sa aj predpoklad, že väčšina škôl nemá pre vzťahy s verejnosťou vypracované rámcové 
plány a že spolupráca škôl s médiami a úroveň udržiavania kontaktov je nedostatočná. Výsled-
ky prieskumu taktiež preukázali, že vizuálna identita škôl je reprezentovaná primárne logom 
a na ostatné prvky vizuálnej identity (slogan, jednotný typ písma, farby) sa kladie omnoho 
menší dôraz. Za čiastočne pravdivú bola vyhlásená hypotéza, ktorá predpokladala, že všetky 
školy majú vytvorený facebookový profil a profily na ostatných sociálnych sieťach sú zastúpené 
sporadickejšie. Ako nepravdivý sa preukázal predpoklad týkajúci sa organizácie PR aktivít. Náš 
odhad, že žiadna zo škôl nedisponuje PR oddelením, príp. nemá na túto činnosť samostatne 
vyčleneného odborného pracovníka, sa nepotvrdil, nakoľko dve školy (16,7 %) uviedli, že odde-
lením, resp. pracovníkom disponujú. 

Dotazníkový prieskum Public relations v komunikačnej stratégii vybraných umeleckých škôl na 
Slovensku reflektuje súčasný stav využívania vzťahov s verejnosťou na úrovni stredných a vy-
sokých škôl. Finančné a materiálne podmienky, v ktorých sa nachádzajú stredné a vysoké školy, 
nerastú priamo úmerne s tlakom v oblasti výchovnovzdelávacích výsledkov. Do vzdelania na 
Slovensku smeruje nedostatočný prísun prostriedkov, ktorý sa odráža vo viacerých oblastiach 
školstva. Propagácia sa sústredí najmä na technické odbory a záujem o umelecké vzdelávanie 
klesá. Imidž umeleckých škôl je negatívny a médiá ich atraktívnosť taktiež nezvyšujú. Problémy 
ako vysoký počet umeleckých škôl (najmä konzervatórií), nízka úroveň niektorých študijných 
programov či slabé uplatnenie sprevádzané finančnou neatraktívnosťou nemožno prehliadať. 
Aj na Slovensku však existujú kvalitní pedagógovia, atraktívne odbory i absolventi, ktorí od-
dane pracujú v prospech slovenskej hudobnej kultúry. Stredné i vysoké školy by okrem svojho 
základného poslania, ktorým je vzdelávanie, nemali zabúdať na neustále zlepšovanie imidžu 
a posilňovanie vzťahov s verejnosťou. Je nevyhnutné, aby komunikovali s cieľovými skupinami 
a obhájili svoje nenahraditeľné miesto v spoločnosti.


