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AKTÉRI

•Občania - jednotlivci, združenia

•Politici - (z)volení, ne(z)volení

•Médiá



NA ÚVOD NIEČO 
NA ROZOHRIATIE...
ALEBO AKO TO 
(NE)FUNGUJE



MÉDIÁ 
VS. 
PODNETY OBČANOV

Čitatelia sa na médiá obracajú s mnohými 

rôznymi závažnými problémami a tipmi...





STAROSTA 
VS. 
OBČAN
Starostovia radi a ochotne riešia 

podnety aktívnych občanov...





VICEPRIMÁTORKA
VS. 
OBČANIA
Vedenie mesta prejavuje úctu a rešpekt 

verejnosti, ktorá sa zúčastňuje na zasadnutiach 

zastupiteľstva...





(VICE)PRIMÁTOR 
VS. 
AKTIVISTI
Primátor a jeho tím komunikujú 

s aktivistami profesionálne a slušne...









PRIMÁTOR 
VS. 
OBČANIA

Primátor využíva moderné komunikačné 

prostriedky transparentne, férovo a korektne...







PRIMÁTOR 
VS. 
POSLANCI

Primátor a opoziční poslanci politicky bojujú čestne, 

argumentmi, bez zbytočných emócií...









KAUZA EEI
• Téma – každodenná, dotýkajúca sa širokej verejnosti a preto zároveň politicky veľmi citlivá

• Výrazní lídri občianskej iniciatívy + mravčia, neraz až detektívna práca celého tímu aktivistov

• Komunikácia – kritická, kontroverzná, neformálny, jednoduchý, zrozumiteľný jazyk, blogy, videá

• Kampaň – kreatívna, vtipná (výsmech, irónia, satira, paródia), dlhodobá, systematická + petícia

• Facebooková mobilizácia + protestné zhromaždenia pred magistrátom i domom primátora

• Finančné zdroje – nálepky, letáky, bilbordy, inzercia, FB, organizácia a servis okolo zhromaždení

• Spolupráca s politikmi – najmä s opozičnými poslancami, s právnikmi aj miestnymi médiami









































ELEKTRÁREŇ TREBIŠOV



















OBCHVAT PREŠOV









URÁN KOŠICE











AKO VIDÍ NOVINÁR 
AKTIVISTU A POLITIKA

• Občan sa môže ozvať a verejný tlak vyvinúť 

kedykoľvek, i „po funuse“, no čím skôr, tým lepšie

• Aktivista, politik, novinár – každý nech robí, čo má

• Aktivista môže vstúpiť do politiky, ale musí konať 

transparentne, buď ako aktivista alebo kandidát

• Aktivisti a politici nemusia byť nepriatelia – treba 

udržať vzájomný rešpekt a profesionálne vzťahy

• Mali by spolu komunikovať, rokovať, oprávnene 

kritizovať, ale aj konštruktívne navrhovať riešenia

• Pozor na vzájomné predvádzanie pred médiami, nie 

všetko, čo je mediálne efektné, je aj efektívne

• Je dobré nájsť správnu mieru medializácie aktivít

• Aktivista má viac času aj kapacity na špecializáciu

• Občan vie získať autentickejšie vyjadrenia úradov

• Menej býva viac, nie je dobré byť expert na všetko a 

vyjadrovať sa ku každej téme - dôveryhodnosť

• Aktivisti potrebujú politikov a platí to aj obrátene, 

optimálny stav je, keď je funkčný celý trojuholník...



TO „NAJ“ NA ZÁVER







ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ 


