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Mladé talenty
alebo skúsení bardi?

Zostavili sme už piatu edíciu úspešných ľudí v segmente, ktorý sa zaoberá marketingovou komunikáciou. Prvýkrát sme sa pri výbere radili
dlhšie ako inokedy. Dôvodom bol fakt, že sme medzi nominantov
zaradili také mladé talenty, ktoré majú za sebou už nejaké výsledky,
ale aj starších ostrieľaných bardov.
Kým časť mladších kolegov v Stratégiách bola za predstavenie
talentov, druhá časť podporovala myšlienku predstaviť odborníkov,
ktorí pôsobia v marketingovej komunikácii dlhší čas a ich devízou je
nadhľad a roky skúseností.

Ale obklopenie sa pri dôležitých rozhodnutiach radami skúsených
kolegov a zároveň zariskovať návrhmi mladých talentov môže byť
celkom zaujímavé a najmä prospešné riešenie.
Tak ako som spomínala, v rukách držíte už piatu edíciu. Dovolím si
tvrdiť, že nikde na Slovensku nenájdete taký prehľad o odborníkov
v marketingovej komunikácii ako u nás. Ak by ste mali záujem, vieme
vám poslať predchádzajúce štyri edície. Stačí nám iba napísať.

A tak nám vlastne napadlo, že vytvoriť mix nebude vôbec na škodu.
Možno je to aj jeden z kľúčov, ako zvládnuť súčasnú situáciu, ktorá
v blízkom období nebude vôbec ľahká.
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Kreatívne agentúry
Rasťo Bahurinský z pozície CEO
vedie jednu z najdynamickejšie
sa rozvíjajúcich agentúr
na našom trhu.

Míľniky
v kariére
2007 MW Promotion
–
– Regional Manager
2009

2007 Agentúra Pohoda
–
(Pohoda festival)
2011 – Production Manager

Rasťo Bahurinský
Do sveta reklamy vstúpil v roku 2007 ako Regional Manager
v agentúre MW Promotion a zároveň začal pomáhať s produkciou festivalu Pohoda. Od roku 2009 nasledoval 3,5-ročný pobyt v agentúre Istropolitana Ogilvy na pozíciách
Account executive a Account Manager. Potreba posilniť digital skills ho priviedla do digita.sk, kde pokračoval ako Senior digital account manager. Tu ho po roku oslovil Tomáš
Rosputinský a Ivan Dvoran, či by im nepomohol s ich rozbiehajúcou agentúrou THIS IS LOCCO. Nastúpil v roku 2013
ako Account Director. Dnes je CEO a Partner agentúry.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Aktuálne v rámci nášho segmentu veľkú zmenu nepociťujeme. Výraznejšie zmeny v našom segmente prídu však určite, ak sa aktuálna situácia nebude
dlhodobo zlepšovať. Vtedy očakávam okrem okresávania budgetov ešte väčší tlak na efektivitu a výsledky komunikácie. Rovnako môžeme počítať s recykláciou starších kampaní s cieľom ušetriť náklady
a príde aj k zmene používaných mediálnych kanálov.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Ako dieťa som miloval reklamy a teraz som pri ich
tvorbe. Je to kreatívny proces, pri ktorom riešime
v podstate stále niečo nové. Áno, ideme podľa
zaužívaných pravidiel, ktoré sa opakujú a aj zadania
sú si často podobné, ale napriek tomu je to vždy nový,
živý a kreatívny proces. Nebudeme si klamať, je to
náročné odvetvie, sme pod neustálym tlakom. Ale
naša práca je vidieť, vieme sa pochváliť, že AHA! toto
sme robili my, vidíme teda výsledok, čo je super.
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2009 Istropolitana Ogilvy
–
– Account Executive
2011

Povedal
pre stratégie

Nebudeme si klamať, je
to náročné odvetvie, sme
pod neustálym tlakom. Ale
naša práca je vidieť, vieme
sa pochváliť, že AHA! toto
sme robili my, vidíme teda
výsledok, čo je super.

2011 Istropolitana Ogilvy
–
– Account Manager
2012

2012 Digita.sk – Senior
Digital Account
–
2013 Manager

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Nemal som od základnej školy nalinkované, že
budem pracovať v reklame, takže ak by som tvrdil, že to
je celoživotný sen a plán, tak by som klamal. Je to určitá súhra náhod, ktorá ma dostala k prvej skúsenosti s reklamou. Všetky následné kroky sú už však cielené, vedel
som, čo chcem dosiahnuť a som rád, že zatiaľ sa to darí.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Na strednej škole som začal s bojovými umeniami a som
pri nich dodnes. Bol som medzi prvými, ktorí priniesli
na Slovensko brazílske bojové umenie capoeira. A tak sa
zo mňa stal spoluzakladateľ a zároveň tréner najväčšieho klubu na Slovensku. Tomuto športu som sa venoval
12 rokov. Úspešne sme reprezentovali Slovensko vo svete a capoeiru sme predstavovali na mnohých eventoch,
čo bol aj môj prvý kontakt s reklamnými agentúrami.

2014 THIS IS LOCCO
–
– Account Director
2017

2017 THIS IS LOCCO – CEO

2019 THIS IS LOCCO – Partner
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CEO a Partner,
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Za to všetko sú pre nás top osobnosti ľudia, ktorí nám pomáhajú tvoriť:
Peter Ehrenberger, Peter Hledík, Lousy Auber, Vladimír Bajnoci,
Tomáš Zavarský, Michal Balla, Marek Urban, Igor Pašek.

médiá
Rasťo Bečaver je súčasťou
nášho najpočúvanejšieho rádia
už  pätnásť rokov. V Rádiu
Expres pôsobil aj ako hudobný 
dramaturg. V lete tohto
roka sa stal programovým
riaditeľom najpočúvanejšieho
rádia na Slovensku.

Míľniky
v kariére
moderátor a hudobný
1997 redaktor v Rádiu
Východ

nástup do Rádia
2005 Expres na pozíciu
hudobného redaktora

2006

Rasťo Bečaver
Kto je
Svoje pôsobenie v médiách začínal Rasťo Bečaver pred
dvadsiatimi piatimi rokmi v regionálnom Rádiu Východ.
Do Rádia Expres nastúpil v roku 2005 ako hudobný redaktor. O rok neskôr sa stal šéfom hudby a prevzal zodpovednosť za hudobnú stratégiu stanice. V roku 2014 bol
poverený aj vedením moderátorského tímu na pozícii šéfmoderátora. V roku 2020 sa jeho kompetencie rozšírili o zvukovú grafiku Expresu. Od júla 2020 je programovým riaditeľom najpočúvanejšieho slovenského rádia.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Mediálne prostredie je čoraz konkurenčnejšie a pandémia to len zdôraznila. Môžu za to nielen nové médiá, ale
aj snaha tradičných médií udržať si svoju pozíciu. Rádio je
na tomto nabitom trhu dôležitým hráčom, na základe posledných dát z MML-TGI ho počúva až 90 percent Slovákov. A chceme byť relevantní aj v budúcnosti. Na jednej
strane sa musíme starať o náš core produkt, ktorým je rádiové vysielanie, a na druhej strane budovať ďalšie kanály, cez ktoré môžeme ponúkať obsah aj novému publiku.
Ako najpočúvanejšie rádio máme zodpovednosť nielen za
výsledky Expresu, ale aj za perspektívu rádia ako média.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Mám na svojej práci rád, že každý deň je iný. Práca v rádiu prináša každodenne nové témy, nové výzvy. Cieľom sú aj u nás, samozrejme, čísla – počúvanosť alebo
tržby za reklamu. Cesta k nim je náročná, ale zároveň zábavná. Okrem toho je môj biznis plný príležitostí a ja som obklopený ľuďmi, ktorí sa ich neboja využiť.
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programový riaditeľ Rádia Expres

Povedal
pre stratégie

Ako najpočúvanejšie
rádio máme
zodpovednosť nielen za
výsledky Expresu, ale
aj za perspektívu rádia
ako média.
Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Som vďačný mnohým ľuďom a verím, že to vedia. Vyberiem troch. Na začiatku bol Julo Viršík, ktorého som v 90. rokoch ako tínedžer počúval, a tam vznikla moja posadnutosť rádiom. Druhým človekom je moja
manželka, vtedy ešte priateľka, ktorá ma v tomto rozhodnutí podporila, aj keď to bol viac sen ako reálny plán.
Dokonca ma prinútila ísť na môj prvý konkurz do rádia. A do tretice je to Ivan Antala. Pred pätnástimi rokmi mi dal šancu vo veľkom rádiu a tento rok uveril mojej vízii a zveril mi vedenie programu Rádia Expres.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

hudobný šéf Rádia
Expres

hudobný dramaturg
televíznych šou
2007 Slovensko hľadá
Superstar

Rádio Expres festival
– prvý zo série
2008
hudobných festivalov
Rádia Expres

štart Expres live –
najúspešnejší seriál
2010 hudobných vystúpení
na slovenskom
YouTubev

šéfmoderátor Rádia
2014 Expres

projekt Najdlhšej
hitparády
2014 v slovenskom éteri,
ktorý rádio každoročne
realizuje

Celý svoj voľný čas teraz venujem rodine. No aj tak ho
nemám toľko, koľko by si zaslúžili. Dcéra má 15 a syn
3, takže každý z nich odo mňa potrebuje niečo iné.

2020 programový riaditeľ
Rádia Expres

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

Skúsený odborník v oblasti
komunikácie, ktorý 
zastupuje jednu z najväčších
značiek na Slovensku.

2012 nástup do Lidla
prvé ocenenie Hermes
Komunikátor roka pre
Lidl, odvtedy v každom
roku konania ankety
2013 získal Lidl prvenstvo
medzi obchodnými
reťazcami od poroty
aj verejnosti a stal
sa tiež absolútnym
víťazom
súťaž pre školy
2014 v recyklácii PET fliaš
– Ekohra

Tomáš Bezák
Kto je
Tomáš Bezák je v Lidli zodpovedný za úsek komunikácie zastrešujúci PR, CSR, internú komunikáciu, government affairs
a sociálne siete. Predtým pôsobil v tlačovej agentúre SITA.
APRSR ho vyhlásila za PR osobnosť roku 2015, v roku 2018 získal ocenenie Hovorca roka a o rok neskôr Osobnosť marketingovej komunikácie v rámci súťaže Hermes komunikátor roka.
Bol pri vzniku Slovenskej aliancie moderného obchodu, je členom Poradného výboru Business Leaders Forum a zakladajúcim členom platformy Komunikační experti. Na Univerzite
Komenského vyštudoval politológiu, z ktorej má aj doktorát.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Koronakríza z môjho pohľadu akoby prečistila komunikáciu a ukázalo sa, čo je naozaj podstatné. Mám pocit, že ubudlo balastu a firmy sa sústredia na komunikáciu silnejších a konkrétnejších posolstiev než predtým,
do popredia sa viac dostávajú komunikácie založené na
reálnych argumentoch. Zároveň sa v spoločnosti prejavila obrovská miera solidarity, na čom sa dá ďalej stavať
na úrovni firmy a jej komunikácie a tiež spoločných iniciatív. Retail však zostáva vysoko konkurenčným segmentom, boj o zákazníka je intenzívny a navyše sa treba vyrovnať aj s častou prísnou a rýchlo sa meniacou
legislatívou. Zákazník očakáva viac než predtým skutočnú pridanú hodnotu, obchodníci mu ju chcú poskytnúť a v konečnom dôsledku je zákazník víťazom.

desiate narodeniny
Lidla na Slovensku
a prvý event, na
2014 ktorom desiatky
novinárov spoznali
vedenie reťazca

vedúci úseku komunikácie Lidl
Slovenská republika

Projekt Dobré
rozprávky, ktorý
trvá do dnes
a vďaka nemu získali
nemocnice stovky
život zachraňujúcich
2015
prístrojov pre
novorodencov (v roku
2018 získal projekt
Purpurové srdce

Povedal
pre stratégie

Reputácia značky
sa buduje dlho
a postupne, ale stratiť
sa dá nepomerne
rýchlejšie.

Projekt Žihadielko
spojil slovenské
2016 mestá a priniesol
im 50 jedinečných
detských ihrísk a 50
celodenných eventov

stakeholdermi; Lidl ako spoločensky zodpovedná organizácia; Lidl ako úprimný komunikátor smerom k vlastným zamestnancom. Skvelé na mojej práci sú dynamika a absencia stereotypu, každý deň prináša nové výzvy.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?

Projekt Od začiatku
v dobrých rukách,
ktorým Lidl každý
2018 týždeň pomáha
jednému zdravotne
ťažko znevýhodnenému
dieťaťu
prvá správa o trvalej
udržateľnosti
2018 a vznik webu
www.spolocenskazodpovednost.sk

Dôvere a podpore. Mojim nadriadeným, ktorí mi dali šancu na začiatku a stále mi veria. Všetkým členom môjho tímu, bez ktorých by
to jednoducho nešlo. Mnohým kolegyniam a kolegom, vďaka ktorým sa podarili veľké veci. Desiatkam partnerov a organizácií, s ktorými sme za dlhé
roky spolupracovali. Nespočetnému množstvu zákazníkov, ktorí sa zapájajú do našich projektov. A, samozrejme, rodine, ktorá dáva všetkému zmysel.

15 rokov Lidl na
Slovensku: tlačová
konferencia
2019 s predstavením
digitálnej budúcnosti
a takmer 200
narodeninových eventov
pre zamestnancov Lidla

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Možnosť prispieť k budovaniu brandu, a to v rôznych aspektoch – Lidl ako dôveryhodná firma, ktorá si stojí za svojím slovom; Lidl ako otvorene komunikujúca spoločnosť so zákazníkmi, novinármi a ostatnými

Vo voľnom čase sa snažím čo najviac dohnať resty a byť
s rodinou, zároveň však rád športujem, čítam, varím, pozerám Netflix a na dôvažok mám doma loveckého psa
adolescenta. Žiaľ, deň a počet jeho hodín nenafúknem.

projekty Nenechajme
2020 to plávať & Podeľ sa
a pomôž

www.strategie.sk | kto je kto
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Public relations
Míľniky
v kariére

Viac ako 20 rokov v médiách
a komunikácii dnes využíva
na dvoch trhoch vo vedení
agentúry Bison & Rose.

Veronika Deckerová
Takmer desať rokov pôsobila ako novinárka vo viacerých celoslovenských médiách (napr. Hospodárske noviny, Pravda, Formát, Domino Fórum), neskôr viedla komunikačné aktivity rôznych spoločností pôsobiacich
v regióne strednej Európy. Založila konzultačnú spoločnosť Supreme Communication a pôsobí ako PR konzultant so špecializáciou predovšetkým na krízovú a strategickú komunikáciu. Neskôr začala spolupracovať
s českou agentúrou Bison & Rose a v minulom roku založila a vedie jej pobočku na Slovensku. Ako členka seniorského tímu v Prahe sa zároveň podieľa na strategických aktivitách a dohliada na tímy pracujúce pre viacerých
významných klientov agentúry v oboch krajinách.

Biznis

Ako podľa vás zmení
váš segment obdobie,
ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Práve kríza a všetky obmedzenia, ktoré sa
k nám po jarnom období opäť vrátili, ukazujú, že strategicky dobre nastavená a vedená
komunikácia je nevyhnutnosťou. Komunikačné potreby totiž nemajú prestávku, naopak,
menia štruktúru a pribúdajú. Riešime množstvo rýchlych zadaní, netradičných situácií
a musíme sa prispôsobovať neustále sa meniacej situácii. Na mieste sú doteraz nie vždy
typické prístupy a aktivity, musíme vystúpiť zo štandardných rámcov a využívať nové
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Senior
Consultant
Bison & Rose

Každá kríza mení
priority, aj tie
komunikačné. Netreba
preto ostať stáť, lebo
práve tento čas je
vhodný aj na rôzne
inovácie, zásadnejšie
zmeny alebo na tzv.
projekty zo zásuvky.

nástroje, napríklad určené pre online prostredie. Toto však vnímam pozitívne, posúva to
celé odvetvie dopredu, rozvoj sa zrýchlil a prehlbujú sa aj ľudské partnerstvá s klientmi.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Mám prácu, ktorá ma stále mimoriadne baví.
Žiadne dva dni, niekedy dokonca dve hodiny, nie sú rovnaké, neustále som v tempe. Musíme rýchlo a flexibilne reagovať, veľa
vedieť a poznať, riešime unikátne projekty. Pracujem so skvelými ľuďmi, či už z radov kolegov, alebo na strane klienta. No a vidím výsledky našej práce. Pre mňa ideál.

skončil sa jeden
z najzaujímavejších
novinárskych
projektov na Slovensku
2005 – prestal vychádzať
týždenník Formát,
kde som pôsobila
ako zástupkyňa
šéfredaktora

odchod na „voľnú
2009 nohu“ do sveta PR
poradenstva

Povedal
pre stratégie

Kto je

prvý publikovaný
a honorovaný
autorský článok
1998 v Hospodárskych
novinách, išlo
o tlačovú konferenciu
bratislavského
Dopravného podniku :)

spolu s Bison & Rose
sme získali ocenenie
2012 Grand Prix PRokop za
kampaň, ktorá zmenila
zákon a jej názov bol
Končíme!

na Slovensko sme
priniesli jednu
z najvýznamnejších
2019 českých PR agentúr
a Bison & Rose začali
poskytovať svoj servis
aj tu

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?
Ľuďom, ktorí ma v istej fáze môjho profesijného snaženia povzbudili – či už v novinárčine alebo v PR. Musím povedať, že na niekoľkých takých
mám vo svojom živote naozaj šťastie. Dodnes.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Je o mne známe, že som striktne kaviarenský typ a toto do veľkej miery rámcuje spôsob, ako najradšej trávim voľný čas :). No a už
roky sa snažím systematickejšie pristupovať
k môjmu občasnému koníčku – lukostreľbe.   

Eventy
V roku 2005 založil festival Viva
Musica!, v súčasnosti najväčší
letný festival klasickej hudby na
Slovensku. Minulý rok priniesol
na slovenský trh projekt IXPO,
najväčší technologický festival
určený pre široký okruh ľudí.

Matej Drlička
Kto je
Vyštudoval hru na klarinete v Bratislave, Pittsburghu (USA)
a Nice (FR), je víťazom niekoľkých medzinárodných hudobných súťaží a osem rokov pôsobil ako profesionálny hudobník vo Francúzsku. V roku 2005 musel pre úraz
skončiť s kariérou hudobníka a začal sa venovať kultúrnemu manažmentu. V tom istom roku založil festival Viva
Musica!, ktorý je v súčasnosti najväčším a najnavštevovanejším letným festivalom klasickej hudby na Slovensku. V roku 2017 založil eventovú agentúru Viva Events,
ktorá realizuje veľké spoločenské podujatia na Slovensku aj v zahraničí. Je autorom a organizátorom najväčšieho technologického festivalu na Slovensku IXPO.

Biznis

Projektový manažér
pre Columbia
Artists Managment
2008 International, na
festivale Abu Dhabi
Classics v Spojených
arabských emirátoch

CEO Viva Events & Viva Musica! Agency
Povedal
pre stratégie

Slovenskí marketéri
a slovenskí
podnikatelia majú pred
sebou dlhú cestu, aby
začali vnímať podporu
kultúry ako niečo
prirodzené.

Projekt Viva
zbor! – celoročný
projekt s vybranými
bratislavskými ZŠ, na
konci ktorého vystúpil
2012
na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu
900-členný detský zbor
spolu s orchestrom

Under my spell tour
– Adriana Kučerová,
Oskar Rózsa,
2014 symfonický orchester
a koncerty vo Viedni,
v Prahe a Budapešti

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako sa
formovala vaša kariéra, profesia?

Rok 2020 sa zapíše do mojej pamäti ako rok, keď
sa vláda SR nečinne prizerala, ako umiera kultúra a kreatívny priemysel. Vyjadrenia ministerky kultúry a premiéra dosiahli to, že spoločnosť je
v otázke kultúry výrazne polarizovaná a celá naša
branža je vnímaná ako banda darmožráčov, ktorí sa o seba nevedia postarať. Korona jasne ukázala, v akom stave je kultúrnosť našej politickej „elity“.

Rodičia, učitelia, priatelia, moja partnerka Adrianka a obrovská séria náhod...

Možnosť byť kreatívny. Kultúra a kreatívny priemysel sú oblasti ľudskej činnosti, ktoré si vyžadujú slobodu myslenia, odvahu v rozhodovaní a schopnosť neustále posúvať hranice predstavivosti.

Ukončenie hudobnej
2005 kariéry a založenie
festivalu Viva Musica!

Založenie umeleckej
2010 agentúry Viva Musica!
Agency, s. r. o.

Ako podľa vás zmení váš segment obdobie, ktoré
dnes žijeme? A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

Míľniky
v kariére

Založenie eventovej
agentúry Viva
2017 Events, s. r. o., a prvé
práce pre veľkých
korporátnych klientov

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Viem, že tak nevyzerám, ale milujem fyzickú prácu,
a počas jarného lockdownu ma napríklad nesmierne napĺňalo rúbanie dreva na našej chate v Modre :-)

2019

IXPO – najväčší
festival technológií
na Slovensku (15 000
návštevníkov)

www.strategie.sk | kto je kto
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Médiá
Z pozície šéfky OUR Media
prijala Oľga Dúbravská
ponuku TA3, kde sa stala
riaditeľkou komunikácie
a strategického rozvoja.

Míľniky
v kariére

1995
–
2020

TV Markíza
•Tvorba a koordinácia
PR kampaní TV
Markíza, v rámci
celosvetových
formátov, seriálovej
tvorby, launch TV
Doma, digitalizácie
v SR a vysielania HD
• B udovanie a tvorba
firemnej identity

Oľga Dúbravská
Kto je
Študovala na Filozofickej fakulte v Nitre manažment
kultúry a turizmu v aprobácii s nemeckým jazykom.
Od roku 2000 takmer sedem rokov pôsobila ako
redaktorka v televízii Markíza, ďalších päť rokov pôsobila
v Markíze ako riaditeľka PR oddelenia a hovorkyňa.
V rokoch 2013 – 2015 pracovala pre RTVS ako projektová
manažérka. Od roku 2015 do jesene tohto roka
pôsobila v OUR MEDIA ako výkonná riaditeľka.

Biznis

Povedala
pre stratégie

Dnes vie len málokto
predvídať, čo nám
toto obdobie prinesie.
Verím, že nám zostanú
pravidlá vzájomného
rešpektovania
a spolupatričnosti.

Oddych
Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Dnes žijeme Covid obdobie, ktoré nám na dennej
báze prináša zmeny, ktoré by ešte pred rokom vyznievali ako sci-fi. Vývoj online života nabral v čase
pandémie na obrátkach, na webe žijeme oveľa intenzívnejšie a dnes vie podľa mňa len málokto predvídať, čo nám to prinesie. Verím, že nám zostanú pravidlá vzájomného rešpektovania a spolupatričnosti.

Venujem sa rodine, rada cestujem, športujem. Po rokoch som sa vrátila k záľubám z mladosti. Ku kresleniu, k modernému a scénickému tancu, rada čítam a mala som rada kino, ktoré nám COVID-19,
verím, že len dočasne, vzal. Teraz fičím na Netflixe.

Mediálne prostredie je veľmi kreatívne, to ma baví. Keď sa
obzriem späť, vidím veľa projektov, na ktorých som participovala. No cením si najmä dlhoročné priateľstvá, ktoré sa v tom prostredí zrodili, sú pevné a trvajú roky.
kto je kto | 2020

• Implementácia
marketingových
stratégií

riaditeľka komunikácie
a strategického rozvoja TA3

Ako podľa vás zmení váš segment obdobie, ktoré
dnes žijeme? A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac
ceníte? A čo vás na tom celom najviac baví?
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• S tratégia a riadenie
krízovej komunikácie

2015
–
2020

OUR MEDIA
• T echnické
a technologické
vybudovanie
online televízie
pre vydavateľstvo
PEREX.
• D evelopment
programových
projektov

2020 TA3
• V televízii TA3 je
pre mňa výzvou
koordinovať
realizáciu kreovania
nového televízneho
dizajnu a sťahovanie
do nových priestorov
s víziou efektívnejšej
automatizácie
niektorých systémov
a inovácií vo
vysielaní, napr.
grafickými prvkami
augmented reality.

médiá
V tomto roku oslávilo Fun
rádio 30 rokov na trhu. Rasťo
Dutka je jeho súčasťou už 25
rokov, v súčasnosti slovenskú
komerčnú dvojku riadi z pozície
generálneho riaditeľa.

Rasťo Dutka

Míľniky
v kariére

Míľniky v kariére sa
prevažne prekrývajú
s históriou Fun rádia
a s touto značkou sa
spája väčšina mojich
úspechov. Až do týchto
1995
chvíľ je to jeden
–
z mála súčasných
2020
príkladov dlhoročného
fungovania firma –
zamestnanec, ktoré
sa v lepšom prípade
končí odchodom do
dôchodku a darovaním
hodiniek Prim.

generálny riaditeľ Fun rádia

Kto je
Rasťo Dutka vyštudoval FFUK, katedru žurnalistiky. Krátko pôsobil ako
športový redaktor v Slovenskom rozhlase, potom v roku 1995 prijal
ponuku na rovnakú pozíciu vo Fun rádiu. Popritom stihol komentovať
prenosy formuly 1 v TV Markíza aj STV. V roku 2005 sa stal programovým
riaditeľom Fun rádia. Bol spolutvorcom projektu virtuálneho mobilného
operátora FunFón. Od roku 2017 je generálnym riaditeľom Fun rádia.

Biznis

Povedal
pre stratégie

Ak sa nezmení skutočnosť, že rádio
je najregulovanejším mediatypom
na Slovensku, bude to znamenať
len ďalšiu roztrieštenosť, nízku
kvalitu a nedostatočné know-how
značnej časti trhu.

Oddych

Ako podľa vás zmení váš segment obdobie, ktoré
dnes žijeme? A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?

Mediálny segment je životne závislý od kondície a výsledkov hospodárstva. Dôkazom boli jarné prepady výdavkov na reklamu súvisiace s prvou vlnou korony. Videli sme aj to, že silnejšie a hodnotnejšie značky medzi médiami sa zo šoku spamätali rýchlejšie. Pre nás je to dôkaz, že má
zmysel investovať do kvality obsahu a pokračovať v našej práci vyhľadávania talentov na trhu. To je to, v čom je Fun rádio na slovenskom
trhu jedinečné. Zároveň, ak sa nezmení skutočnosť, že rádio je najregulovanejším mediatypom na Slovensku, bude to znamenať len ďalšiu roztrieštenosť, nízku kvalitu a nedostatočné know-how značnej časti trhu.

To je jednoduché: môj otec bol a stále je aktívnym športovým komentátorom redaktorom v štátnom rozhlase. Tvrdú a užitočnú školu mi
dal môj bývalý šéf Patrik Ziman a ja dávam na diaľku tvrdú (neviem,
či aj užitočnú) školu svojmu synovi Michalovi v pozícii športového redaktora v Slovenskom rozhlase. Okrem nich som sa, samozrejme, pracovne stretol s mnohými fantastickými a inšpiratívnymi ľuďmi.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Nie je ťažké podľahnúť čaru médií a práca vo Fun rádiu bola nielen pre mňa
dream job. To pre mnohých platí doteraz, ale zároveň vidím, ako nová generácia smeruje na online platformy. Pracovať s talentmi v súčasnosti je
o to väčšia výzva a privilégium. Platí, že vo Fun rádiu pomalšie dospievam.
www.strategie.sk | kto je kto
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Public relations
Pred šiestimi rokmi založil
PR agentúru Grape PR. Po
niekoľkoročnom pôsobení
v oblasti IT & telco našiel
nový zmysel public relations
v sektore zdravotníctva.
Uvádza na trh značku
Vizionári ako odbornú
komunikačnú platformu.

Richard Fides
Kto je
Vyštudoval politické vedy a marketingovú komunikáciu
v Trnave. Ešte počas štúdia pracoval ako hovorca
ministra spravodlivosti Daniela Lipšica, takmer
8 rokov zastával pozíciu Media Relations Managera
a zároveň hovorcu v spoločnosti Orange Slovensko.
Od roku 2014 vedie vlastnú PR agentúru Grape PR,
ktorá sa silne profiluje v segmente zdravotníctva
a športu. Je členom Americkej obchodnej komory.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, v ktorom dnes žijeme?
A naopak, aké pravidlá zostanú?
Asi by som sa opakoval, ak by som povedal, že aktuálna situácia výrazne urýchlila digitalizáciu spoločnosti. Na jednej strane je to vysoko pozitívne, na
druhej strane sa oslabujú interpersonálne väzby. Podľa môjho názoru osobný kontakt nikdy nemôže nahradiť ani tá najlepšia digitálna technológia s nízkou latenciou. Pandémia však minimálne v našom
segmente výrazne naštartovala krízovú komunikáciu. S tou sa PR agentúry stretávali viac-menej sporadicky, dnes ju zažívajú prostredníctvom svojich klientov prakticky dennodenne. Zmenili sa aj témy.
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2002

Hovorca ministerstva
spravodlivosti

Ukončenie
2003 vysokoškolského
štúdia

Nastupuje do
2006 spoločnosti Orange
Slovensko

Grape PR
Povedal
pre stratégie

Aj môj príspevok má byť
inšpiráciou na dosiahnutie
pozitívnych zmien
v zdravotníctve tak, aby
bol pacient na prvom
mieste.
príkladom toho, ako sa veci v zdravotníctve dajú meniť doslova za pochodu. A nie je to o peniazoch.

Zakladá agentúru
2014 Grape PR

Vedie pacientsku
organizáciu Sekunda
pre život, ktorá sa
venuje pacientom
2016 po cievnej mozgovej
príhode a pacientom
s fibriláciou srdcových
predsiení

Člen prezídia Asociácie
2018 na ochranu práv
pacientov

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Som veriaci človek a v prvom rade vďačím za dosiahnuté úspechy Bohu. Z Grape PR je dnes
agentúra, ktorá si na trhu našla svoje miesto a vďaka svojej expertíze v PR, governmental a public affaires je rešpektovaným partnerom pre mnohé popredné medzinárodné spoločnosti, ale aj zdravotnícke
zariadenia, pacientske organizácie či nadácie.  

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

Čomu sa venujete v súkromí
a branža o tom (ne)vie?

Po niekoľkoročnom pôsobení v oblasti IT & telco som
našiel nový zmysel public relations v sektore zdravotníctva. Trvalo mi roky, kým som prenikol do tejto
problematiky. Absolvoval som niekoľko vzdelávacích
cyklov, ktoré mi pomohli vidieť veci v širších súvislostiach. Zmena manažmentu pacientov s cievnou mozgovou príhodou a dosiahnuté výsledky sú výborným

Od roku 2016 vediem pacientsku organizáciu Sekunda pre život, ktorá vyvíja aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o symptómoch cievnej mozgovej príhody. Zároveň
sa nám podarilo systematicky zmeniť manažment pacientov s týmto ochorením tak, aby mal pacient kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase a kdekoľvek v rámci Slovenska
rovnakú šancu na adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
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Míľniky
v kariére

2020

Člen Americkej
obchodnej komory

So Zlaticou Švajdovou
Puškárovou uvádza
na trh značku
Vizionári, ako odbornú
komunikačnú
platformu
o systémových
2020 zmenách
v zdravotníctve,
školstve či ekonomike.
Značka Vizionári bola
prvýkrát prezentovaná
v septembri tohto roku
pod názvom Vizionári
v zdravotníctve.

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

Podieľa sa na budovaní
a modernizovaní značky
Slovenská sporiteľňa.
Dlhodobo úspešne riadi
komunikáciu banky.

Štefan Frimmer
Kto je
Štefan Frimmer tvrdí, že komunikácia je celý jeho profesionálny život. Najskôr bol takmer dekádu novinár, v denníku
Korzár a v TV Markíza. Ako prvý slovenský žurnalista absolvoval stáž v CNN. Na konci 2007 prešiel na druhý komunikačný 
breh. Stal sa hovorcom a riadil komunikáciu Slovenskej sporiteľne. Najväčšiu banku na Slovensku komunikačne úspešne
previedol na euro a dlhodobo buduje brand najdôveryhodnejšej finančnej inštitúcie. Od 2015 riadil odbor komunikácie a sponzoringu. Podieľa sa na modernizovaní značky Slovenskej sporiteľne, zavedení Georgea a digitálnych inovácií.
S kolegami v tíme získal takmer 20 slovenských aj medzinárodných cien za kreativitu a inovácie v komunikácii.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Budúcnosť je zmena. V komunikačnom svete dnes žijeme náročné aj vzrušujúce časy a ja tieto veci vnímam pozitívne. Komunikácia s klientmi aj médiami
sa čoraz viac presúva do online prostredia, na sociálne siete, ak chceme byť úspešní, musíme byť digitálnejší, rýchlejší a kreatívnejší. Verím však, že esencia našej práce zostane vždy rovnaká. Kľúčové je a bude
hovoriť pravdu a správať sa férovo a s rešpektom.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Práca pre lídra, kreativita a sloboda. Tieto tri veci ma bavia najviac. Od začiatku kariéry som mal privilégium pracovať pre jednotku na trhu. Či už v médiách, alebo teraz
v bankovom svete. Takmer dekádu ako aktívny novinár.
Markíza bol splnený profesionálny sen aj obrovská škola
a zodpovednosť. Prechod do PR bol posun a možnosť učiť
sa nové veci. Riadiť komunikáciu najväčšej banky v krajine je mimoriadna zodpovednosť, ale aj kreatívna práca.

začína novinársku
kariéru v denníku
2000 Korzár, po 2 rokoch je
vedúci redaktor jednej
z mutácií
zvíťazí v konkurze TV
Markíza, začína ako
2004 ekonomický redaktor
najsledovanejšej
televízie
absolvuje stáž
v centrále
2006 spravodajskej CNN
v Atlante ako prvý
slovenský novinár

Head of Coporate
Communications, Slovenská
sporiteľňa

pribúdajú nové
zodpovednosti
2006 ako zástupca
šéfredaktora a vedúci
vydania Televíznych
novín

Povedal
pre stratégie

nastupuje do
Slovenskej sporiteľne,
2007 riadi internú a externú
komunikáciu, vzťahy
s médiami

Budúcnosť je
o zmenách a presune
do digitálu. Kľúčové
vždy bude hovoriť
pravdu, správať sa
férovo a s rešpektom.

prechádzame na
euro, prvý výber
2009 eurobankoviek
je z bankomatu
Slovenskej sporiteľne

Denne hovoríme k vyše 2 miliónom klientov, ovplyvňujeme trh aj konkurentov. A úspešne posúvame tradičnú značku sporiteľne viac k modernosti a inováciám.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Vždy ma poháňala zvedavosť, chuť pýtať sa
a veľa sa dozvedieť. To mi v živote otvorilo veľa dverí. Mal som šťastie na skvelých ľudí okolo, od ktorých som sa mohol učiť, či už v televízii, alebo v banke. Dnes zažívame špeciálne časy a som rád, že môžem
pracovať s Dášou Juríkovou, Petrom „Holdom“ Holíkom, Martou Cesnakovou a ďalšími skvelými kolegami. Učíme sa nové veci a do práce sa stále teším.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
O balans medzi prácou a súkromím sa intenzívne starajú moje dve neposedné deti a šport. Aktívne na bicykli či tenisovom kurte, pasívne ako zanietený fanúšik FC Liverpool.  

preberá zodpovednosť
aj za CSR, sponzoring
a eventy, je riaditeľom
2015 odboru komunikácie
a členom Správnej
rady Nadácie
Slovenskej sporiteľne
prichádza George,
s tímom zastrešuje
2018 komunikačný launch
kľúčovej digitálnej
inovácie banky
projekt vlogov
CEO sporiteľne je
2019 najlepším európskym
projektom v kategórii
Online a získal FEIEA
Grand prix 2019
Slovenská sporiteľňa
je podľa prieskumu
2020 top komunikujúcou
značkou počas
pandémie
koronavírusu

www.strategie.sk | kto je kto
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Kreatívne agentúry
Odborník na marketing
a reklamu, ktorý je od roku
2012 dôležitou súčasťou
rýchlo napredujúcej
agentúry Elite Solutions.

Míľniky
v kariére
Ukončenie štúdia
2012 na UK v Bratislave

Nástup do Elite
2012 Solutions na pozíciu
Account manager

Key Account Manager,
2013 Elite Solutions

Marián Hlinka
Kto je
K marketingu pričuchol už počas gymnázia. V roku 2007
začal pracovať pre online športový denník, kde sa neskôr
stal šéfredaktorom. Popri viacerých copywriterských
joboch založil v 3. ročníku VŠ vlastný športový online denník
s 30-tisícovou návštevnosťou mesačne. V roku 2012 vytvoril
jednu z najväčších športových fan page na Facebooku so
160-tisíc fans. Do Elite nastúpil v roku 2012 ako Account
Manager, v krátkom slede prešiel pozíciami Key Accounta,
Senior Accounta & Teamleadera a CSD od roku 2017 až dodnes.
Na svojom konte má stovky projektov pre klientov v SR i ČR
a viacero reklamných ocenení. Pracoval pre značky O2 SK
i CZ, Slovnaft, VÚB, ZSE, VšZP, Harmony, STOCK, Raiffeisen
CZ, Bioderma, Hubert, Hyundai, SAB Miller, Medusa Group,
VIAMO, Globsec, MOL, Whirlpool, BAUMIT, GEFCO a ďalší.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Žijeme extrémne digitálnu a technologickú dobu. Pred
15 rokmi sme si nevedeli predstaviť nič lepšie ako cédečko, dnes tu máme cloudy, VR, robotiku či AI. Je neskutočné, ako rýchlo dokážeme napredovať. A to
isté sa týka nášho segmentu a trhu. Do budúcnosti sa agentúry už nebudú deliť na digitálne a kreatívne, ale skôr na tie kvalitné a slabšie. Na trhu vznikajú agentúry „nového veku“, ktoré vedia doručiť všetko.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Milujem rôznorodosť, ktorú marketing ponúka. Každý deň príde nový challenge či prekážka, s ktorou sa treba popasovať. Okrem toho je reklama brandža, ktorá vám dá priestor rásť prakticky kamkoľvek.
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Client Service Director,
Elite Solutions

O2 Insprace,
jeden z historicky
2013 najväčších projektov
agentúry, klient O2 CZ

Povedal
pre stratégie

Do budúcnosti sa
agentúry už nebudú
deliť na digitálne
a kreatívne, ale skôr na
tie dobré a slabšie.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Každému jednému človeku, ktorého som stretol, pre ktorého som pracoval či ktorého som leadoval. Každý ma ovplyvnil a aj vďaka tomu môžem dnes robiť to, čo robím. Veľmi ma inšpirujú
naši konkurenti, ktorí robia skvelé veci a môžem sa
od nich učiť. Inšpirujú ma kolegovia makači a zároveň dobrí ľudia, ktorých okolo seba mám.

Senior Account
2014 Manager &
Teamleader Elite,
projekty v SR aj ČR

Client Service
2017 Director, Elite
Solutions

3. najlepšia digitálna
agentúra roka
2019 a 4. najlepšia
agentúra na trhu
celkovo

Členstvo v arbitrážnej
2019 komisii Rady pre
reklamu

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Momentálne nemám špeciálne hobby. Hrával som aktívne futbal, skúšal som to po 30-ke opäť, ale nebaví ma liečiť sa každé 2 týždne, takže kopačky sú na klinci. Asi som
skôr taký klasik, rád cestujem, milujem prírodu a aktuálne
je mojím najväčším hobby rodina a môj malý syn Mateo.  

2020 Najlepšia agentúra
Digital PIE

Out of home
Míľniky
v kariére

Vybudoval sieť viac ako
200 digitálnych citylightov
v nákupných centrách.

2006
Majster Slovenska
a
v desaťboji
2007

Riaditeľ divízie
2010 Reklama, QEX

Ondrej Hort
Kto je
Počas toho, ako behal po atletickej dráhe, vyštudoval
Ekonomickú univerzitu v oblasti financií. Po dvoch
rokoch v PGSK nastúpil do QEX-u ako riaditeľ divízie
Reklama. Od roku 2015 riadil aj divíziu Systémy. V roku
2016 sa stal CEO v QEX-e a v 2017 sa stal majiteľom
spoločnosti. V roku 2018 zakladá digitálnu agentúru
QEX digital a eventovú bunku QEX Events.

generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva
QEX, co-founder QEXdigital

Začiatok budovania
2011 siete digitálnych
citylightov na SR

Povedal
pre stratégie
1. miesto na
2012 ADBOARDS RULLEZ
s Interaktívnym
citylightom

Bezhlavá odvaha pri
budovaní čohokoľvek
už nebude stačiť.

2016 Generálny riaditeľ QEX

Biznis

2017

Oddych

Ako podľa vás zmení váš segment obdobie, ktoré
dnes žijeme? A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako sa
formovala vaša kariéra, profesia?

Verím a som presvedčený, že základné piliere biznisu ostanú. Vyhrávať bude kvalitný produkt, kvalitní ľudia a kvalitné vzťahy so zákazníkom. Bezhlavá odvaha pri budovaní čohokoľvek
už nebude stačiť. Opatrnosť a premyslené postupy ešte viac zvýraznia tlak na kvalitu

Bohu, rodičom, manželke a rodine, kolegom, atletike, lektorom. Neviem však, čím som si zaslúžil – mať 4 zdravé deti, dobrú ženu, fungujúcu firmu. Som za veľa darov vdačný.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

Neexistuje veľa vecí, ktoré ma nebavia. Už som komentoval aj atletické chodecké preteky v Dudinciach. Všetky voľnočasové aktivity, ktoré robím, sa v maximálnej miere snažím robiť s mojimi deťmi a manželkou
– rybačka, bike, golf, otužovanie, varenie, hra na hudobných nástrojoch (máme doma hudobnú miestnosť s bicími, klavírom, violončelom, husľami, gitarami...). Baví ma byť s rodinou a tráviť s nimi aktívny čas.

QEX pôsobí v 5 oblastiach, ktoré v mnohom spolu nesúvisia, ale hlavným prvkom je, že vidím, že sme pridanou hodnotou pre naše okolie. Že využívame naše talenty a drinu na to, aby sme robili dobré veci, a že nie
vždy a primárne je to o peniazoch a zisku, ale o pocite z práce. Bavia ma tí ľudia, ich úprimnosť, nasadenie a som hrdý na to, že som toho súčasťou.

Vstup do vlastníckej
štruktúry QEX

Založenie QEX digital
2018 s Miroslavom
Chmelárom

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Vývoj exteriérového
2019 digitálneho citylightu

www.strategie.sk | kto je kto
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Zadávatelia
Martin Hromkovič je značke
Orange verný už 20 rokov.
Prešiel tu mnohými zaujímavými
skúsenosťami, ako bol napríklad
rebranding na značku Orange,
uvedenie ponuky a značky
FunFón, strategicky sa podieľal na
mnohých aktivitách súvisiacich
s transformáciou z mobilného
na konvergentného operátora.

Martin Hromkovič
Kto je
Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave začínal Martin Hromkovič v spoločnosti Slovnaft Benzinol ako
marketingový špecialista. V roku 2000 nastúpil do spoločnosti Globtel na pozíciu marketingového analytika. Počas viac ako dvadsiatich rokov dnes už v spoločnosti Orange sa cez šesť rôznych pozícií prepracoval na tú aktuálnu.
„Preskákal“ si toho celkom dosť – od spomínaného analytika cez marketingový prieskum, segmentového experta, experta marketingovej stratégie, následne zodpovedného aj za oblasť zákazníckej skúsenosti, až po riaditeľa B2C
marketingu, k čomu neskôr pribudla aj zodpovednosť za
značku, advertising, brand activation a Nadáciu Orange.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
Moja odpoveď pred rokom by bola do značnej
miery iná ako tá dnes. V dôsledku pandémie a s ňou súvisiacej krízy sa začínajú prejavovať prvé zmeny v spotrebiteľskom správaní. Ľudia si začali viac uvedomovať
dôležitosť komunikačných služieb v ich každodennom
živote. Viac ako kedykoľvek predtým im záleží na tom,
aby služby boli spoľahlivé, a začínajú preferovať kvalitu pred cenou. S tým súvisia aj zmeny, ktoré postupne realizujeme – zameranie sa na jednoduchosť ponúk,
férový prístup a transparentnosť vo vzťahu k zákazníkom. Pozorujeme, že u zákazníkov neustále rastie preferencia domácností pre jedného poskytovateľa mobilných služieb, internetu aj TV. Verím, že sa nám podarí
obe príležitosti pretaviť do ďalšieho úspešného rastu.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac
ceníte? A čo vás na tom celom najviac baví?
Najviac si vážim ľudí s ktorými sa môžem podieľať na súčasnej transformácii spoločnosti. Sú nimi moji kolegovia
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riaditeľ B2C marketingu
a značky,
Orange Slovensko

Povedal
pre stratégie

V prieskumoch
pozorujeme, že
u zákazníkov neustále
rastie preferencia
domácností pre jedného
poskytovateľa mobilných
služieb, internetu aj TV.
na úrovni manažmentu, ale najmä môj tím. Pred rokom a pol som dostal veľkú príležitosť aj zrealizovať
transformáciu značky z úspešného mobilného poskytovateľa na poskytovateľa konvergentných služieb. Interne sme si túto transformáciu nazvali program „Adventure“. Od začiatku je to veľké dobrodružstvo,
sprevádzané neočakávanými turbulenciami na trhu.A to je ten adrenalín, pre ktorý ma práca baví.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
V prvom rade je to najmä moja rodina. Čo sa
týka ľudí, spomeniem aspoň bývalého generálneho riaditeľa Pavla Lančariča a súčasného CEO Federica Coloma.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Po práci sa snažím dobiť si baterku behom. Mesačne zabehnem približne 150 km, čo je také optimum. Okrem toho, že behám pre lepší pocit, behám aj preto, aby som si mohol dopriať dobré jedlo.

Míľniky
v kariére
2000 nástup do Globtelu

2002 predsedníčka AMA

2010 predstavenie FunFónu
uvedenie služby
Navzájom zadarmo
– najúspešnejšia
služba, vďaka ktorej
2014
si 5 členov skupiny
môže volať a posielať
správy navzájom
zadarmo
predstavenie
jedinečného
2015
lojalitného programu
Orange výhody

2017

Orange ako
konvergentný
operátor –
predstavenie balíka
služieb Love

reštart služby Orange
TV – služba dostupná
2018 aj cez satelit
s bohatým športovým
obsahom

predstavenie
Nonstop dátových
2018 balíkov – historicky
najúspešnejšej
doplnkovej služby

štart
transformačného
programu Orange
2019 Adventure – projekt
transformácie značky
na konvergentného
operátora
riaditeľ B2C
2020 marketingu a značky
uvedenie nového
komunikačného
2020
konceptu – Sloboda
voľby

Mediálne agentúry
Pracuje pre najväčšiu
mediálnu agentúru, kde
zodpovedá za stratégiu
plánovania médií a efektívneho
prepojenia obsahu, médiá
a správneho momentu na
oslovenie zákazníka.

Lucia Hronská
Vyštudovala pedagogiku a anglický jazyk na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre a roku 2006 absolvovala
postgraduálne štúdium na London College of Fashion
v Londýne v odbore Fashion marketing. V roku 2008
nastúpila do agentúry MEC (dnes Wavemaker) na pozícii
Account Manager. Od roku 2010 pôsobí v agentúre
Unimedia, v ktorej pôsobí na pozícii Head of Strategy,
Content & Communication. Jej úlohou je podpora account
tímov pri strategickom plánovaní médií vzhľadom na
zefektívnenie prepojenia komunikovaného obsahu, média
a správneho momentu na oslovenie cieľovej skupiny.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
To, čo ovplyvňuje náš segment, je správanie spotrebiteľov smerom k značkám a k médiám. Tak ako sa bude meniť ich správanie,
bude sa meniť aj náš segment. Atribúty značky, obsah a tón komunikácie budú kľúčové na
ďalší vývoj značiek a či a ako svoj vzťah so zákazníkom posilnia. Z hľadiska agentúry bude
dôležité prinášať klientom komplexné riešenia a nebyť len partnerom na nákup médií, ale spolu s nimi budovať značky, ktorých
hodnota pre spotrebiteľa bude dlhodobá.

nástup do agentúry
2010 Unimedia na pozícii
Account Manager

Chupa Chups
Koncert Majka
Spirita ako jedna
2015 z najúspešnejších
kampaní klienta PvM
ocenená aj shortlistom
na FLEMA

Head of Strategy, Content &
Communication, Unimedia
Povedala
pre stratégie

Kto je

Míľniky
v kariére

Z hľadiska agentúry
bude dôležité prinášať
klientom komplexné
riešenia a nebyť len
partnerom na nákup
médií, ale spolu s nimi
budovať značky,
ktorých hodnota pre
spotrebiteľa bude
dlhodobá.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Kreativita, rôznorodosť a možnosť formovať a budovať značky je to, čo ma na mojej práci baví najviac. Každé zadanie je iné
a je výzvou posunúť značku ďalej a dať
jej zmysluplné smerovanie.Najviac si cením dôveru a odvahu klientov, ktorí sa neboja ísť mimo svojej komfortnej zóny a idú
do riešení, ktoré sú odvážne a inovatívne.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?

príprava rebrandingu
a tvorba novej
2017 corporate identity
Unimedia

odštartovanie nového
procesu tvorby
2020 stratégií postavenom
na ID a Non ID dátach

V prvom rade rodičom, ktorí ma naučili, že za
každým úspechom stojí tvrdá práca. A rovnako ľuďom, kolegom a nadriadeným, ktorí mi
dali možnosť rásť, motivovali ma a podporovali. V neposlednom rade aj výzvam, ktoré dostávam a vďaka ktorým sa neustále posúvam ďalej.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Snažím sa veľa čítať, v poslednom období sú to
najmä francúzski existencialisti Sartre a Camus,
ktorí mi pomáhajú zdokonaľovať sa vo francúzštine. Ako absolútne nešportový typ som tento rok vďaka dokumentu Drive to survive podľahla kúzlu F1. Odporúčam najmä tým, ktorých
zaujíma viac zákulisie ako samotné preteky.  
www.strategie.sk | kto je kto
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Zadávatelia
Od eventov cez PR a kreatívnu
agentúru sa dostala na
klientskú stranu, kde pôsobí
už desiaty rok. Uznávaná
marketérka má momentálne
na starosti komunikáciu
projektov na všetkých trhoch,
na ktorých HB Reavis pôsobí.

Martina Jamrichová

PovedalA
pre
stratégie

V priebehu
času sa môže
meniť dikcia
komunikácie či
jej formy, veľmi
sa však nemení
to, ako a kde
vzniká. Vzniká
medziľudskou
interakciou
v priestore.

Cross Country Marketing & PR Team Leader, HB Reavis

Kto je
Pracovať začala už počas štúdia politológie a medzinárodných vzťahov v Prahe. Prvé skúsenosti získala v event marketingovej agentúre Via Perfecta (2003)
a neskôr založila a viedla jej pobočku v Bratislave
(2008). Medzi nezabudnuteľné projekty patrí vytváranie stratégie komunikácie pre Pilsner Urquell (2003),
organizovanie výstav v súvislosti s ich CSR aktivitami
(2004) či módne prehliadky pre DIOR (2006). Po návrate do Bratislavy sa venovala PR, napríklad pre festival Pohoda. Následne sa rozhodla stať sa členom

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Pandémia dramaticky zmenila to, akým spôsobom komunikujeme a pracujeme. Všetci sme
zo dňa na deň prešli na stopercentný home office, čo bolo ešte pred polrokom nepredstaviteľné. Zvládli sme to. A teraz sme v situácii, že si
vieme ponechať to dobré z výhradne online a sociálne dištančného fungovania, ale cítime, že sa
potrebujeme vrátiť do normálu. Nech nám technológie umožňujú čokoľvek, nikdy sa nezmení to, že ľudia sú spoločenské bytosti, potrebujú
vzájomný kontakt, či už pracovný alebo osobný. V priebehu času sa môže meniť dikcia komunikácie či jej formy, veľmi sa však nemení to,
ako a kde vzniká. Vzniká  medziľudskou interakciou v priestore.  Preto sa v HB Reavis tak veľmi
sústreďujeme práve na re-definíciu pracovného priestoru, ktorý je dnes omnoho viac ako len
stôl a stolička s počítačom. Stáva sa viac komunitným miestom, ktoré podporuje interakcie, aby
vznikali tie najlepšie nápady a firmy mohli rásť.
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tímu reklamnej agentúry WLB (2008 – 2010) ako account manager pre Orange, Sony Ericsson či IKEU.
Prvé skúsenosti na klientskej strane získala na marketingovom oddelení UniCredit Bank (2010 – 2011),
odkiaľ prešla do O2 (2011 – 2016). V O2 sa päť rokov
venovala externej komunikácii, čiže PR a CSR. Konzistentné presadzovanie hodnôt férového operátora bola veľká srdcovka, rovnako ako Nenormálna
kampaň (2016) na podporu rovnosti a rovnakosti v spoločnosti. Od roku 2016 pracuje v HB Reavis,

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
V HB Reavis sú to pre mňa tri momenty.
Výzva – výzva, ktorú prinášajú bratislavské Nové
Nivy. Vysvetliť susedom aj Bratislavčanom, že
to, čo robíme, je koncepčné a pre mesto dobré. Z pohľadu komunikácie to nie je najjednoduchšie, no o to vzrušujúcejšie. Za posledné
roky sa nám jednoznačne potvrdilo, že aj v tejto oblasti sú jedinou správnou cestou absolútna otvorenosť a konzistencia v komunikácii.
Inovácie – pohľad na development, ktorý 
v HB Reavis máme. Nejde o jednotlivé budovy na rohu ulice, ide o celé štvrte, kde je dôležité komplexne vnímať väzby a priniesť naozaj
mestotvorný funkčný celok. Sú to nielen budovy – hardvér, ale aj služby – softvér, ako HubHub,
Qubes, Origameo, Symbiosy či More. Jednoducho pridaná hodnota pre ľudí, vďaka ktorej sa
v zóne môže vytvoriť zaujímavý „ekosystém“.
Ľudia – tak ako vždy a všade, ľudia sú základ a pre mňa to platí dvojnásobne. Je úžasné
a priam nutné mať možnosť pracovať s profíkmi,
ktorí sú zároveň skvelými a inšpiratívnymi ľuďmi.

kde so svojím tímom presadzuje otvorenú komunikáciu či už projektov, alebo priamo značky HB Reavis. Posledné štyri roky sa intenzívne venuje slovenským projektom, najmä štvrti Nové Nivy, ktorá je jej
najnovšou srdcovkou. Od mája 2020 má na starosti
omnoho širší záber v podobe komunikácie projektov
na všetkých trhoch, kde HB Reavis pôsobí. Projektom
a značke sa venuje v celej Európe so skvelým tímom
profesionálov, ktorí dávajú život komunikácii vo Varšave, v Londýne, Berlíne, Budapešti či Bratislave.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?

Jednoznačne ľuďom. Zatiaľ som mala možnosť
stretnúť množstvo úžasných a inšpiratívnych
profesionálov, z ktorých sa mi mnohí dokonca
stali priateľmi. Neviem, či je v tomto smere
niečo viac.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Pravidelne sa oddávam debordelizácii šuflíkov a šatníkov za zvukov amerických muzikálov.
Marie Kondo by zo mňa mala radosť. Dokonalá
psychohygiena, takmer ako prechádzka v lese. :)

OUT OF HOME
Míľniky
v kariére

Vybudovala úspešnú
spoločnosť na trhu out-of
home. Reklamné nosiče firmy
boomerang smartmedia sú
všade tam, kde sa zabávame,
športujeme či nakupujeme.

Executive asistent
1993 MARK/BBDO

Account manager
1995 REMARK

Monika Kosiaková
Kto je
Prvé dotyky s reklamou získala ako executive asistent v reklamnej agentúre MARK/BBDO. Následne prešla cez viacero reklamných agentúr, pracovala ako account manager napr. aj pre klienta Poštová banka, ktorý v roku 1996
získal Zlatý klinec za kampaň Banka pre Teba. Najvýraznejší krok v kariére bol nástup do spoločnosti Bigboard v roku 1997, kde zotrvala viac ako 13 rokov vo funkcii
Sales Director a posledný polrok ako Managing Director v Bigmedia (obchodná spoločnosť Bigboardu).
V roku 2013 si založila vlastnú firmu SMARTMEDIA solutions,
zameranú hlavne na atypy, v roku 2014 prebehla fúzia spoločností Boomerang media a SMARTMEDIA solutions, pod novým názvom boomerang smartmedia, kde posobí dodnes.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Nemám vešteckú guľu a teda v tomto čudnom období si absolútne netrúfam predvídať dosahy a ani budúcnosť v segmente, keďže denne sa
stretávame s množstvom zmätočných informácií. Pre človeka je dôležité tvoriť a pracovať, ale aj
pozitívne sa nastaviť. Dúfam a verím, že to všetci v zdraví prežijeme, a to bez hraničných riešení.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Baví ma komunikovať s ľuďmi, s klientmi, baví ma hľadať správne riešenia na zadania, hlavne na tie komplikované. Tento proces, opakovaného hľadania
NAJ riešenia, je pre mňa silno adrenalínový a mám
to takto už celé roky. S každým novým zadaním pocítim vzrušenie a radosť, jednoducho „ma to celé

CEO a konateľka
boomerang
smartmedia

Sales director
1997 Bigboard

Povedala
pre stratégie
Managing director
2010 Bigmedia

Každoročne si
nastavujeme smelé
ciele, a tak sme
neustále nútení vyvíjať
aktivity a kroky na ich
maximálne naplnenie.

Managing director
2010 medias promotion

baví“. Roky sa riadim vetou a aj to tak cítim: „Je celkom zábavné robiť nemožné.“ (Walt Disney)
Vždy sa sústredím na konečný výsledok, ktorý prinesie
pozitívny a maximálne uspokojivý pocit všetkým stranám.

CEO, majiteľka
2013 SMARTMEDIA solutions

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
V prvom rade priateľom, ktorí mi pomohli na úplnom začiatku. Všetko ostatné sa vyvíjalo už len od mojich schopností, mojej húževnatosti, nezlomnosti a silného pracovného nasadenia.

CEO, majiteľka
2014 boomerang
smartmedia

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
S veľkou radosťou robím pre svojich priateľov „všakovaké“ adventné vence, zistím, čo sa
komu páči, a donesiem až k nim domov.
www.strategie.sk | kto je kto
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Zadávatelia
V oblasti PR a komunikácie
pôsobí viac ako 15 rokov.
Vo Philip Morris pomáha
napĺňať ambície spoločnosti
prinášať dospelým fajčiarom
menej rizikové alternatívy.

Juraj Králik
Kto je
Juraj Králik pôsobí na pozícii manažéra komunikácie vo Philip Morris Slovakia. Nastúpil v roku 2017 a bol
pri komunikácii a uvádzaní zariadenia na nahrievanie tabaku IQOS na slovenský trh. Predtým mal na starosti komunikáciu v spoločnostiach c2i a Microsoft.
Desať rokov pôsobil v spoločnosti Procter & Gamble v oddelení externých vzťahov a komunikácie, kde mal na starosti komunikáciu a uvádzanie produktov ako Ariel, Pampers alebo Gillette v krajinách strednej Európy – v Česku,
na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku. Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov a diplomacie
na Ekonomickej univerzite a Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na Univerzite Komenského.
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Povedal
pre stratégie

Od toho, ako sa
prispôsobíme novému,
bude závisieť aj náš
podnikateľský úspech
alebo neúspech.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?

Na mojej práci si najviac cením rozmanitosť a každodenné prekvapenia v podobe nových výziev, ktorým
treba čeliť. Ale úplne najviac ma baví stretávanie nových a inšpiratívnych ľudí. A keď sa ešte podarí vytvoriť pekný projekt, potom je to úplne najlepšie.  

kto je kto | 2020

Vedúci oddelenia
externých vzťahov
2011
Procter & Gamble
pre ČR v Prahe

manažér komunikácie Philip Morris Slovakia

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

PR manažér značiek
Ariel, Pampers,
2010 Gillette, Old Spice
a Duracell pre ČR, SR,
HU, HR a SLO.

Predstavenie Gillette
CoolWhite na SK
2012 trhu s ambasádorom
Alexandrom
Ovechkinom

Biznis

Žijeme vo veľmi zložitom období, na prahu novej
éry, ktorá bude definovať ďalšie smerovanie toho,
ako budeme pracovať, žiť a rozvíjať sa. Neobíde to
ani najstabilnejšie sektory, akým je aj tabakový priemysel. Od toho, ako sa prispôsobíme novému spôsobu práce a novému spotrebiteľskému správaniu,
bude závisieť aj náš podnikateľský úspech alebo neúspech. Nové predajné kanály a komunikácia so zákazníkom budú kľúčové pre ďalšie smerovanie.  

Míľniky
v kariére

Moju kariéru formovalo niekoľko udalostí a ľudí. V prvom rade sú to moji rodičia, bez ktorých by to nešlo. Potom to bol rok na strednej škole v USA. Byť v 17 rokoch sám v novej krajine, rodine
a s novými ľuďmi ma formovalo ako človeka, otvorilo mi to oči a naučil som sa jazyk. Následne to bolo
desať rokov v Procter & Gamble, kde som sa naučil všetko, čo viem. A v neposlednom rade moja manželka, ktorá pri mne stojí v dobrom aj v zlom, a bez
jej podpory by som nebol tam, kde som teraz.  

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Veľa športujem. Málokto vie, že som v mladosti vyhral celonárodné preteky Rakúska v zjazdovom lyžovaní, takže lyžovanie je moja vášeň. A potom robím veľa ďalších športov (golf, windsurfing,
basketbal), ktoré ma udržiavajú pri zmysloch :-).  

Vedúci oddelenia
komunikácie
2016 a marketingu
v spoločnosti c2i

2016 Microsoft - PR
manažér pre ČR a SR

Nástup do Philip
2017 Morris Slovakia –
manažér komunikácie

Predstavenie
zariadenia na
2017
nahrievanie tabaku
IQOS na Slovensku

Priprava a realizácia
2018 osláv 25. výročia Philip
Morris na Slovensku

2019 Spustenie iniciatívy
UNSMOKE na Slovensku

Spustenie projektu
Tablet od srdca
2020 (550 ks tabletov pre
domovy dôchodcov
a domovy sociálnych
služieb)

Médiá
Míľniky
v kariére

Už osem rokov šéfuje
spravodajstvu a publicistike
našej najsledovanejšej
televízie Markíza.

Začiatok práce
1996 v TV Markíza

Vyslaný redaktor
2001 v Prahe

Henrich Krejča
Kto je
Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Od roku 1996
pracuje s prestávkami v televízii Markíza. Vystriedal pozície redaktora domáceho spravodajstva, redaktora v Prahe, cez pozície šéfredaktora spravodajstva a publicistiky, moderátora relácie Paľba sa dostal až na súčasnú pozíciu riaditeľa spravodajstva
a publicistiky, ktorú zastáva osem rokov. Režíroval cestovateľské a aktuálne dokumenty, ako Slnko a tiene Afriky, Nežná 1989
– 20 rokov manželstva so slobodou, Nežná 1989 – 25 rokov manželstva so slobodou až po Ján a Martina – Vražda, ktorá zmenila Slovensko, za ktoré dostal viacero ocenení. Precestoval
takmer celý africký kontinent a zúčastnil sa na viacerých výpravách po svete, ako aj reportážnych cestách, napríklad v súvislosti s cunami v Banda Aceh či pádom dvojičiek v New Yorku.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Počas súčasnej pandémie doma a vo svete plne vnímame dopyt po televíznom spravodajstve a rolu
spravodajstva a publicistiky. Je to nielen výzva,
ale i obrovská zodpovednosť. Najmä v dobe internetu a šíriacich sa hoaxov a konšpirácií. Sme veľmi vďační, že máme u divákov dôveru, ktorú sme si
v posledných mesiacoch ešte viac upevnili, a urobíme všetko pre to, aby sme ich nesklamali.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Milujem byť uprostred diania, mám to tak odmalička
a spravodajstvo a publicistika mi to ponúkajú. No a my
ako televízny tím chceme byť v tom, čo robíme, dobrí a čoraz lepší a chceme byť prví a exkluzívni, aby sme divákovi mohli ponúknuť všetko, čo je dôležité a čo ho zaujíma. Už od šiestej hodiny ráno a až do neskorého večera.

2005

Šéfredaktor
spravodajstva

riaditeľ spravodajstva
a publicistiky TV Markíza
Dokumentárny seriál
2007 Slnko a tiene Afriky

Povedal
pre stratégie

Podstata dobrej a poctivej
novinárčiny sa nikdy
nesmie zmeniť. Ak sa
niečo udeje, mali by
sme informovať rýchlo
a presne. Mali by sme byť
vždy natoľko múdri, že
nevyvoláme paniku.

Šéfredaktor
2007 publicistiky
a moderátor
relácie Paľba

Dokumentárny film
2009 Nežná 1989 – 20 rokov
manželstva
so slobodou

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?

Riaditeľ spravodajstva
2012 a publicistky

Je to sumár mnohých vnemov a osobností.
Ovplyvnilo ma mnoho novinárov, predovšetkým v zahraničí, od ktorých čerpám dodnes. Som vďačný televízii Markíza za možnosť pracovať pre ňu a rozvíjať sa, ako
aj venovať sa ostatným televíznym aktivitám. A, samozrejme, tímu, ktorý považujem za skvelý a bez ktorého
by sa nedalo nič budovať a ktorému ďakujem za veľa.

Dokumentárny film
Nežná 1989 – 25 rokov
2014
manželstva
so slobodou

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Cestujem, koľko len vládzem. Je to moja vášeň a večná láska. V posledných rokoch objavujem najmä krajiny atlantického pobrežia. No mám rád i ticho na
chalupe, kde sa rád hrabem v záhrade a túlam lesom a horami. Ak zostane čas, venujem sa maľovaniu, čítaniu a sledovaniu dokumentov. No najvzácnejšie chvíle pre mňa sú tie s rodinou.

Dokumentárny film
2019 Ján a Martina –
Vražda, ktorá zmenila
Slovensko

www.strategie.sk | kto je kto
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Natívna reklama
Míľniky
v kariére

Odborník na content
marketing, ktorý na Slovensko
priniesol švédsku firmu
Strossle. Veľkú časť svojho
času venuje vzdelávaniu
v marketingu, je členom
správnej rady IAB Slovakia.

Filip Kuna

založenie
2000 spravodajského webu
o hre Counter-Strike

založenie
UnitedGaming,
2002 organizovanie súťaží
typu Majstrovstvá
Slovenska
v počítačových hrách

CEO Strossle Slovakia

Kto je
Už na strednej škole začal podnikať s hrami – založil
spravodajský server o hre Counter-Strike. Hry ho podľa
vlastných slov dostali do Slovak Telekomu, ktorý ich bral ako
podporu predaja internetu. Odtiaľ sa dostal do Zoznamu,
kde mal okrem hier neskôr na starosti celé produktové
portfólio. V roku 2016 priniesol na Slovensko Strossle
a s ním prišiel boom tzv. content discovery platforiem.

Povedal
pre stratégie

Pozornosť
sa stáva jednou
z najhodnotnejších
komodít.

spustenie hernej
2005 sekcie T-Station.sk,
Slovak Telekom

Head of Product dpt.
2009 Zoznam.sk

člen Metodickej
Od komisie alebo
2013 Správnej rady IAB
Slovakia

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment obdobie,
v ktorom dnes žijeme? A naopak,
aké pravidlá zostanú?
Mám radosť, ako sa rozmáha content marketing na
Slovensku. Reklama nemusí len otravovať a vyrušovať. Vie byť aj užitočná, vzdeláva a inšpiruje.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Osobne si najviac cením podnikateľskú slobodu. Nikto nerieši, kedy, kde a koľko pracujem, podstatné sú výsledky. Z toho plynie dobrá nálada, z nej dobrej výsledky,
z tých opäť väčšia voľnosť. Začarovaný pozitívny kruh.
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Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako sa
formovala vaša kariéra, profesia?

2016 založenie Strossle

Ťažká otázka, všetkých nás ovplyvňuje všetko. Mám pravidelne v kalendári vyhradené dve hodiny na stretnutie samého so sebou. Vyhodnocujem si týždeň, udalosti, kde som, kam sa chcem dostať a ako to spravím. Aby
som napríklad jedného dňa neľutoval, že som sa prepaľoval v práci a málo venoval podstatným veciam.

Čomu sa venujete v súkromí
a branža o tom (ne)vie?
Veľa športujem a otužujem sa. Učí ma to vytrvalosti, nevzdať sa, keď sa veci v živote skomplikujú. Najviac času však venujem svojim deťom. Vďaka nim mám nervy pevné ako skala :).

štart vzdelávacieho
projektu FB skupina
2017 Content Marketing
Community

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

Ostrieľaný marketér, ktorý 
si za posledných viac ako 20
rokov prešiel mediálnym aj
marketingovým prostredím.

redaktor
1998 spravodajstva TV
Global (dnešná TV JOJ)
jeden z prvých členov
tímu investigatívnej
2002 žurnalistiky Reportéri
(STV)
šéfredaktor
Hlavnej redakcie
2005
spravodajstva, športu
a publicistiky STV

Roland Kyška
Kto je
Roland Kyška začal kariéru v reklame a marketingu plánovať, keď krátko po Novembri '89 uvidel prvé „západné“ reklamy. Potom mu však ako 15-ročnému uverejnili
prvý článok v novinách a jeho kroky sa na dve desaťročia stočili k žurnalistike, kde skúsil televíziu, print aj on-line. Viedol spravodajstvo STV, bol zástupcom šéfredaktora
Plus 7 dní, riadil aj mediálny dom internet.sk. Spoluzakladal a dodnes vedie projekt darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. V holdingu DanubiaTel mal na starosti korporátnu
komunikáciu a PR, od roku 2017 riadi spoločný marketingový tím dvoch sesterských operátorov SWAN a 4ka.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Z pohľadu telekomunikačného segmentu sa zmenilo
a mení mnohé. Naučili sme sa „digitálne“ pracovať, nakupovať i učiť sa z domu. Vieme lepšie on-line komunikovať i kolaborovať. To bude chcieť rýchlejšie a stabilnejšie
internetové pripojenie, ale aj väčší dôraz na bezpečnosť
či nové služby, napr. typu cloud. To pre biznis nie je zlé.
Z pohľadu marketingu je dôležité sledovať tieto návyky a včas čítať nové trendy. Myslím si, alebo skôr v to verím – že dnešok prináša aj hodnotové zmeny. Stratila sa
istota a vízia neustáleho rastu, v ktorej sme dlho žili.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Mám rád rýchlosť a súčasnú rýchlu dobu. Ako novinár som začínal na písacom stroji a denne používal telex či fax. Dnešní mladí netušia, čo tie slová znamenajú.
V STV som bol pri zavádzaní peoplemetrov, v internet.
sk zas pri implementácii programatickej reklamy. Celý život pracujem v oblasti komunikácie, preto sú mi, logicky, blízke aj telekomunikácie. Cítim sa v tomto segmente

autor prvej slovenskej
knihy o sociálnych
2010 médiách Všetci sme
nahí na Facebooku
spoluzakladateľ
darcovského portálu
2011 ĽudiaĽuďom.sk
a riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o.

riaditeľ pre marketing
a komunikáciu SWAN/SWAN Mobile
Povedal
pre stratégie

CEO internet.
sk, dodnes člen
2014
predstavenstva
spoločnosti

Z pohľadu
marketingu je
dôležité sledovať
návyky a včas čítať
nové trendy.

riaditeľ pre korporátnu
komunikáciu celého
holdingu DanubiaTel,
2015 vybudovanie interného
PR teamu pre SWAN
a 4ka
riaditeľ pre marketing
2017 a komunikáciu SWAN
a 4ka

dobre, lebo mám možnosť priamo v kuchyni operátora sledovať, ako sme čoraz viac digitálni, ako rastie dátová spotreba, ale aj ako prichádza nová 5G sieť.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Jaroslavovi Foglarovi. Ako tínedžer som hltal
jeho knihy a jednej z nich – Prístav volá – definoval tzv.
Modrý život. Dodnes sa ním riadia skauti a z dospeláckeho
pohľadu je to vlastne základ každodennej snahy o osobnostný rozvoj. Zo skautských pravidiel som si niektoré
udržal dodnes, iné som si pridal. Každý deň sa tak snažím
o čestné správanie, dobrý skutok, radostný zážitok, ale
aj sa niečo nové naučiť (aspoň jedno anglické slovíčko).

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Od januára všetky moje hobby ustúpili Rey. Šteňa vipeta
znamená veľa radosti, no i veľa starostlivosti a neustálej
výchovy. Je však skvelým sparingom na výlety, turistiku
a už čochvíľa dorastie aj na ranný džoging. Aspoň mi počas koronakrízy menej chýbajú návštevy divadla či kina.

manažment
externej a internej
komunikácie a tvorby
corporate identity
2018 pri najväčšej fúzii
dvoch alternatívnych
telekomunikačných
operátorov SWAN +
BENESTRA
titul Ph.D. na Fakulte
medzinárodných
2019 vzťahov Vysokej školy
ekonomickej v Prahe
insourcing
performance
marketingu 4ka
2020 (zvýšenie výkonu
medziročne o 30
percent pri udržaní
nákladov)
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Médiá
Dlhoročná programová
riaditeľka najúspešnejšieho
média na slovenskom trhu
– skupiny Markíza, riadi
programové stratégie všetkých
staníc pod jej strechou.

Míľniky
v kariére
2007 Nástup do Markízy

Zmena pozície na
2009 programová riaditeľka
DOMA

2009 Spustenie DOMA

Silvia Majeská

Povedala
pre stratégie

Kto je
Vyštudovala odbor medzinárodný biznis v spojení s marketingom na University of Akron v USA. Počas vysokej školy stážovala v MTV Networks v New Yorku. Po návrate na
Slovensko v roku 2007 nastúpila do Markízy ako manažérka akvizícií. Stála za vybudovaním multikanálovej stratégie pre Markízu, keď v roku 2009 zastrešovala spustenie prvej tematickej stanice DOMA ako jej programová
riaditeľka a následne v roku 2012 aj štart ďalšej stanice DAJTO. V roku 2011 sa stala programovou riaditeľkou pre celú skupinu Markíza. Od leta 2019 popri agende na slovenskom trhu zastrešuje aj akvizície programov
pre sesterskú televíziu Nova ako riaditeľka akvizícií.

Biznis
Ako podľa vás zmení
váš segment obdobie,
ktoré dnes žijeme? A, naopak,
aké pravidlá zostanú?
Televízia bola vždy flexibilné a dynamické médium, súčasné obdobie, keď sa situácia vyvíja každý deň a nikto nevie predpovedať, ako
sa veci budú mať o mesiac, nám výrazne sťažilo plánovanie. Neustále musíme byť v pozore, aby sme vedeli reagovať a byť čo najaktuálnejší a najrelevantnejší pre našich divákov.
Rovnako sme museli prispôsobiť našu výrobu striktným hygienickým pravidlám. Principiálne sa však nezmenilo nič, televízia je naďalej médium s najväčším zásahom a naďalej
platí, že musíme vyrábať kvalitný obsah, aby
sme zaujali čo najširšie spektrum divákov.
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Zmena pozície na
2011 programová riaditeľka
skupiny Markíza

programová riaditeľka
skupiny Markíza

2012 Spustenie DAJTO

Televízia nefunguje
systémom ,spravím to
zajtra‘ alebo ,dnes na to
nemám náladu‘. Človek
musí byť svojej práci
oddaný, musí ju mať
rád, inak sa to nedá
robiť.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Najviac ma na mojej práci baví jej dynamickosť, neustále nové podnety a rýchla spätná väzba. A cením si na nej, že môžem prispieť
k tomu, že ponúkame programy, ktoré sú pre
množstvo divákov potrebným únikom z reality, pri ktorých si oddýchnu a zabavia sa, a že
im istým spôsobom spríjemňujeme život.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?
Najviac som vďačná svojim rodičom, ktorí ma celý život podporovali a viedli. Obaja sú
vrcholoví manažéri, takže mi ich rady vždy

Rozšírenie kompetencií
2019 o post riaditeľky
akvizícií českej
skupiny Nova

veľmi pomohli. Najlepšie rady sú zo skúseností. Pracovne vďačím mojej vtedajšej nadriadenej z MTV, ktorá ma nasmerovala a odhalila mi svet programmingu a akvizícií. Bez nej
by som ani nevedela, že taká práca existuje
a čo všetko je jej súčasťou. A ďalej vďačím Vašovi Mikovi, ktorý mi dal šancu nastúpiť do
Markízy a odštartoval tak moje dlhodobé pôsobenie v najúspešnejšom médiu na trhu.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Všetci vedia, že vo voľnom čase sa naplno venujem mojim trom dcérkam, ale ďalším mojím veľkým hobby je CrossFit, ktorý ma nielen
baví, ale taktiež mi veľmi pomáha zvládať život, či už z fyzickej, ale aj z psychickej stránky.

Médiá
Míľniky
v kariére

Na konte má množstvo
domácich aj zahraničných
ocenení za reklamu. Teraz
vedie kreatívu v RTVS.

Nastupuje ako grafický
dizajnér v agentúrach
2002 Breakpoint a neskôr
Euro RSCG, kde pracuje
pre značku Eurotel

Nastupuje v agentúre
Wiktor Leo Burnet
ako grafický dizajnér
a art director. Získava
2006 ocenenia za práce
pre Quatro, Vinea,
Slovenská požičovňa,
J&T a TMR

Igor Majkút
Kto je
Reklame sa venuje 20 rokov. Posledné dva roky je vedúcim
kreatívneho oddelenia RTVS. Má za sebou pôsobenie v menších aj väčších reklamných agentúrach v Bratislave ako grafický dizajnér, art director a creative director. V minulosti v agentúrach pracoval pre značky ako Tatrabanka, Pilsner
Urquell, J&T Banka, Quatro, Triangel, Orange, Eurotel, Raiffeisen banka, Vinea, Rajec, Kofola, Semtex, Popradská
káva, Aeromobil, Corwin, Lucron, GlaxoSmithKline… Za svoju prácu a spoluprácu získal viac ako 40 domácich aj medzinárodných ocenení. Je členom Art Directors Clubu Slovakia.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Začnem asi odpoveďou na druhú časť otázky. Základné pravidlo marketingovej komunikácie ostáva
rovnaké, odkedy marketing a reklama uzreli svetlo
sveta. Základom je zaujať pozornosť, vyrušiť, upozornit’, aby sme mohli predať posolstvo, a to čo najefektívnejšie. Mení sa iba obdobie a s ním aj forma
získavania pozornosti. Pribúdajú nové komunikačné kanály a nové médiá, o ktorých sme prednedávnom ani netušili. Najsilnejším komunikačným kanálom je dnes jednoznačne online a prostredie
mobilných telefónov. Pri komunikácii verejnoprávnej televízie si treba uvedomiť, že generáciu, ktorá sleduje televíziu a počúva rozhlas klasickým
spôsobom, o chvíľu vystrieda iná. Čaká nás generácia, ktorej ja hovorím TU A TERAZ. RTVS by teda
mala svoju komunikáciu a aj spôsob vysielania prispôsobovať novým potrebám trhu a novej generácii diváka. Komunikácia je totiž extrémne rýchla.

Prestup do agentúry
Made by Vaculík na
pozíciu art director
2011 senior a prichádzajú
ocenenia za viaceré
práce pre Tatrabanku.

vedúci odboru kreatívy RTVS
Povedal
pre stratégie

Prijatie za člena
2011 Art Directors Clubu
Slovakia

Generáciu, ktorá sleduje
televíziu a počúva rozhlas
klasickým spôsobom,
o chvíľu vystrieda iná. Čaká
nás generácia, ktorej ja
hovorím TU A TERAZ.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Na mojej práci ma bavia nové výzvy a široké spektrum kreatívnych možností. Baví ma proces pri vzniku nápadu. A potom sú to šikovní kolegovia, dobrý šéf, a hlavne to, že stále je čo sa učiť a objavovať.

Oddych

Začiatok pôsobenia
v Zaraguze ako
creative director.
2013 Práca v Zaraguze
prináša ocenenenia
za prácu pre Kofolu
a Semtex. Za kampaň
FOFOLA pre značku
Kofola získal zlatú Euro
Effie

Návrat do Breakpointu,
2015 kde sa primárne
venuje dizajnu

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Myslím si, že u mňa to bola vždy vnútorná zvedavosť a schopnosť rýchlo sa učiť veci. A potom, ako iní vravia o mne, šikovnosť a zručnosť. Viem
napríklad vymyslieť kampaň, ale na druhej strane
viem postaviť aj stôl z dreva alebo zreštaurovať nábytok. Bola situácia, keď bolo treba navrhnúť scénu alebo interiér, tak som navrhol. Nemám problém postaviť ani plastikový model či vo voľnom čase
si namaľovať niečo na stenu. Všetko je výzva.

Vedie kreatívne
oddelenie v RTVS,
ktoré získalo v roku
2018 2019 Strieborný klinec
za kampaň pre MS
v hokeji a tento rok
Bronzový klinec za
kampaň Skúška zraku

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Päť rokov s radosťou abstinujem, mám rád smiešne a vtipné veci a som vášnivý motorkár.
www.strategie.sk | kto je kto
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Mediálne agentúry
Miroslav Majoroš ako
odborník na digitál vedie so
skúsenosťami nadobudnutými
v zahraničí slovenskú
pobočku digitálu GroupM.

Miroslav Majoroš
Kto je
Miroslav Majoroš vyštudoval podnikovú ekonomiku, management a marketing na VŠE v Prahe. Počas štúdia začal pracovať ako digitálny špecialista v českej pobočke
agentúry MEC (dnes Wavemaker). Neskôr sa presťahoval do Londýna, kde tri roky žil a pôsobil ako International Account Manager pre MEC Global Solutions. Od návratu na Slovensko už takmer osem rokov pracuje na pozícii
Head of GroupM Digital, kde má na starosti trading a rozvoj digitálnej propozície skupiny (Xaxis, divízia programatického nákupu, dáta a výskumy). Je členom združenia IAB
Slovakia, kde sa venuje najmä projektom vzdelávania.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
V prvom rade došlo k absolútne skokovej digitálnej transformácii firiem. Mnoho spoločností bolo nútených doslova zo dňa na deň prejsť na online – či už
z hľadiska práce z domu, alebo dokonca prvýkrát využiť online ako predajný kanál. Spotrebitelia začali viac využívať nákupy cez internet a očakávam, že tento rastúci trend e-commerce bude ďalej pokračovať.
Na druhej strane, prichádzajúca kríza bude mať negatívny vplyv na spotrebu, čím sa vytvorí tlak na ešte väčšiu efektivitu marketingu na strane zadávateľov. Myslím
si, že práve digitál, vďaka svojej adresnosti a merateľnosti, bude vo výhode oproti ostatným mediatypom.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac
ceníte? A čo vás na tom celom najviac baví?
Mám radosť, že pracujem v oblasti, ktorá sa rýchlo vyvíja a mení. To núti človeka neustále sa vzdelávať a rozvíjať. Zároveň mám šťastie, že pracujem
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Míľniky
v kariére
odštartovanie kariéry
2007 v MEC Česká republika

sťahovanie do
2010 Londýna, práca pre
MEC Global Solutions

návrat na Slovensko,
2013 nástup na pozíciu
Head of GroupM
Digital

Head of GroupM Digital

prvé programatické
kampane na
2014
Slovensku cez
platformu Quisma

Povedal
pre stratégie

Práve digitál, vďaka
svojej adresnosti
a merateľnosti, bude
vo výhode oproti
ostatným mediatypom.

s mimoriadne talentovanými ľuďmi, ktorí ma dennodenne inšpirujú a práca s nimi ma naozaj baví.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Človek sa nesmie báť výziev a musí sa snažiť vytvárať príležitosti na zmenu, ktorá ho posúva vpred. Napríklad, do Londýna som odchádzal
v čase silnej ekonomickej krízy a mnohí ľudia naokolo ma presviedčali, že je to zlý a riskantný nápad. Som
veľmi rád, že som si vtedy nenechal poradiť, pretože to bola neopakovateľná skúsenosť, ktorá posunula môj pracovný aj osobný život na novú úroveň.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Väčšinu „voľného“ času venujeme s manželkou našim trom
dcéram. Radi spolu cestujeme a chutne sa pri tom stravujeme. Ak mi zostane čas na vlastné koníčky, venujem sa najmä hudbe – máme s kamarátmi kapelu, kde hrám na gitare. Som tiež vášnivým zberateľom a počúvateľom platní.  

založenie divízie
2015 Xaxis, rozvoj dátového
plánovania a cielenia
kampaní

2017

založenie oddelenia
Data & Analytics,
spustenie projektu
Live Panel

Wavemaker získava
FLEMA Media Award
2018 vďaka Xaxis kampani
SLSP Personal
Message

spustenie natívnej
2019 platformy Plista, prvé
kampane v digitálnom
audiu

2020

spustenie
automatizovaného
riešenia reportingu
– mReport

Zadávatelia
Kariéra Daše Matušíkovej
je spätá s marketingovou
komunikáciou. Prešla viacerými
rozdielnymi spoločnosťami,
kde získala bohaté skúsenosti
v marketingu. Dnes tieto
skúsenosti úročí v Prvej
stavebnej sporiteľni.

Daša Matušíková
Kto je
V segmente marketingu a komunikácie pôsobí Daša vyše 20
rokov. Do Prvej stavebnej sporiteľne prišla z vydavateľstva
Ringier Axel Springer, kde viedla marketingové oddelenie.
V rokoch 2012 až 2017, pod vedením Václava Miku,
bola riaditeľkou Sekcie marketingu a komunikácie
RTVS. Predtým viedla marketing banky ZUNO. Počas
svojej profesionálnej kariéry tiež pôsobila na rôznych
pozíciách pre agentúry SORIA & GREY a PUBLICIS/KNUT.
Vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity
v Bratislave, špecializáciu obchod a marketing.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Diverzifikácia cieľových skupín je omnoho komplikovanejšia a viac rôznorodá a na ňu treba prispôsobiť aj komunikačné stratégie a message. Dnes často
produkt ťahá brand a bez toho, aby ste mali kvalitnú a konkurencieschopnú značku, brand neprežije.
To, čo ostalo nezmenené, je niečo, čo ja volám marketingová intuícia, ktorá je – okrem dát, skúseností, správnych ľudí okolo seba a vlastného know-how,
ktoré ste dostali do vienka – absolútne potrebná na
to, aby ste boli úspešní. Znamená vedieť, v správnom čase prijať správne rozhodnutie. A aký to všetko bude mať dosah? Bohužiaľ, to, čo priniesol tento
rok je ďalšia podstatná zmena, ktorá zasiahne všetky firemné stratégie. Je to výzva pre každú veľkú značku, prispôsobiť sa a reagovať keďže svet sa zmenil.

Míľniky
v kariére
1996

Account Executive
v Soria&Grey

nástup do Publicis
Group, kde sa od
rôznych pozícií
1997 vypracovala na
CEO. V tejto pozícii
pracovala tri roky

Zuno banka, riaditeľka
marketingu. Bola
2009 zodpovedná za launch
a vývoj značky Zuno na
Slovensku

marketingová riaditeľka,
Prvá stavebná sporiteľňa

Povedala
pre stratégie

To, čo ostalo
nezmenené, je niečo, čo
ja volám marketingová
intuícia. Je absolútne
potrebná na to, aby ste
boli úspešní.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Milujem svoju prácu – je to životný štýl, vášeň, niečo, čím
žijem a čo je podstatou môjho bytia. Mám rada tú variabilitu, kreativitu a príležitosť tvoriť. Moje pracované dni vyzerajú tak, že čokoľvek si naplánujem, je často na druhý 
deň úplne inak. Ale práve to, byť v strehu, denne improvizovať a rýchlo reagovať na situáciu, je to, čo ma neskutočne baví. Prináša to nesmierne veľa skúseností.

Oddych

Launchovacia kampaň
pre Zuno banku
vyhrala vôbec prvú
2012 cenu EuroEffie pre
Slovensko, ocenenenie
za najefektívnejšie
reklamu

šéfka marketingovej
komunikácie
a členka boardu
2012 v RTVS. Jedným z jej
kľúčových projektov
bola zmena identity
televíznej grafiky

grafický ident získal
prestížne ocenenie
– zlato od Svetovej
akadémie PROMAX
2016 v New Yorku, zároveň
získal aj ocenenie
Národná cena za
komunikačný dizajn

marketingová
2019 poradkyňa Ringier Axel
Springer Slovakia

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Každý z nás určite v živote zažil súhru „dobrých okolností, náhod“ – byť v správnom čase, na správnom mieste a ideálne aj so správnymi ľuďmi... Na druhej
strane silu, odhodlanie a know-how tú šancu využiť.

marketingová
2020 riaditeľka PSS
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Zadávatelia
Meno Juraja Mička je spojené
so značkou Kia Motors,
kde v minulosti pracoval
ako marketingový riaditeľ.
Dnes šéfuje marketingu
v poisťovni Kooperativa.

Juraj Mičko
Kto je
Juraj Mičko vyštudoval Pedagogickú fakultu UK a M.B.A na
City University of Seattle v Bratislave so zameraním na Global management. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti EuroTel, kde sa datujú aj jeho začiatky s marketingom a kde
bol napríklad pri rebrandingu značky na T-Mobile. Po šiestich rokoch prešiel na oddelenie marketingovej komunikácie do O2 Telefónica, kde sa práve tvoril revolučný produkt
O2 Fér. Ako marketingový manažér značky Kia Motors bol
od roku 2011 zodpovedný za všetky jej aktivity na Slovensku. Od mája aktuálneho roku vedie marketing a komunikáciu jednej z dvoch najväčších poisťovní na lokálnom trhu.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?

riaditeľ marketingu a komunikácie,
Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group
Povedal
pre stratégie

V mnohých firmách sa
zvýši tlak na výsledky, čísla,
a tým bude náročnejšie
udržať koncentráciu na
poslanie značky a hlas
marketingu môže byť
zatláčaný do úzadia.
inšpiratívnymi ľuďmi, či už v marketingových tímoch,
alebo s ľuďmi z rôznych oblastí, napríklad z prieskumu, z médií, so stratégmi, s kreatívcami a podobne.

Oddych

Je zrejmé, že event marketing bude musieť hľadať nové
formy, ako priniesť zákazníkom skúsenosti s produktmi
a so značkou. O to väčší priestor získavajú virtuálne zážitky, respektíve ich prepojenie s reálnym životom. Zároveň očakávam, že sa v mnohých firmách zvýši tlak na výsledky, čísla, a tým bude náročnejšie udržať koncentráciu
na poslanie značky a hlas marketingu môže byť zatláčaný do úzadia. Aktuálna situácia podporí ešte viac spoločenskú zodpovednosť firiem, digitalizáciu a zameranie na
zákaznícku skúsenosť. Isto sa nezmení tlak na efektivitu.

To je celkom dlhý zoznam mien, a to nielen v pracovnom živote. V každom pôsobisku som našiel ľudí, od ktorých som sa veľa naučil a vďaka nim
som objavoval nové disciplíny marketingu, spoznával biznis a mal chuť zlepšovať sa. Na druhej strane stála moja pracovitosť, chuť učiť sa a chuť robiť naplno veci, ktoré dávajú zmysel. A, samozrejme, šťastie.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac
ceníte? A čo vás na tom celom najviac baví?

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Neviem si predstaviť nič lepšie ako marketing. Marketing v ideálnom svete premýšľa a inšpiruje ostatných, čo, prečo, komu, akými kanálmi firma ponúka a predáva, aby bol zákazník spokojný. Tento
ideálny stav sa snažím dosiahnuť, je to veľký záväzok a zábava. Navyše spolupracujem s mnohými

Trinásť rokov som hrával futbal a myslel som
si, že budem profesionálnym športovcom, takže sa rád venujem športu – aktívne aj pasívne. Zároveň milujem hudbu, rád čítam a pozerám filmy,
respektíve dnes už skôr seriály. Relatívne veľa cestujem, rád spoznávam krajiny, mestá a ich históriu.
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Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?

Míľniky
v kariére
Nástup do spoločnosti
2002 EuroTel na oddelenie
služieb zákazníkom

2004

Prestup na oddelenie
marketingu na pozíciu
senior špecialistu
marketingovej
komunikácie

Nástup do spoločnosti
Telefónica O2
2008 Slovakia na úsek
marketingovej
komunikácie
Nástup do spoločnosti
Kia Motors Sales
Slovensko na pozíciu
marketingového
2011 manažéra
zodpovedného za
značku, komunikáciu
a vedenie
marketingového tímu
Rozšírenie
zodpovedností o CRM
2013
a úlohu ambasádora
firemných hodnôt

Prevzatie
zodpovednosti za
špecifikáciu vozidiel
2015
a cenotvorbu – zmena
pozície na Marketing
General Manager

Člen OZ Ľudia
2016 z marketingu od jeho
založenia

Nástup do spoločnosti
2019 Adastra ako Business
development director

Nástup do spoločnosti
Kooperativa
2020 poisťovňa na pozíciu
riaditeľa marketingu
a komunikácie

Kreatívne agentúry
Míľniky
v kariére

Maru Mitlíková je výkonná
riaditeľka TRIAD-u,
Agentúry roka 2018 a 2019
a ako sama hovorí, je tiež
ambasádorkou zmysluplnej
reklamy a práce v nej.

Marec
2012

Prijatá do TRIAD-u ako
prvý social media
„guru“ vôbec
apríl

2012 „Odprijatá“ zo social
media pozície ešte
pred nástupom
máj
2012 Prvý deň v TRIAD-e na
accountskej pozícii
jún

Maru Mitlíková
Kto je

Víťazstvo v slovenskom
2013 kole Young Lions
a reprezentácia
v Cannes
február

Executive Director, TRIAD

Po 11 rokoch
2016 fungovania
TRIAD-u posilňuje
vedenie agentúry ako
Executive Director

Povedala
pre stratégie

september
Maru sa vo vodách reklamy pohybuje už viac ako 10 rokov.
Najskôr na marketingu vo vydavateľstve, neskôr ako
account manager v TRIAD-e. Stala sa líderkou jedného
z tímov agentúry, kde sa nestihla ohriať ani tri roky
a dodnes je výkonnou riaditeľkou agentúry. TRIAD, ktorý 
bol roky vnímaný ako digitálna agentúra, sa aj vďaka
nej posunul do fullservisovej polohy a získal ocenenie
Agentúry roka dvakrát za sebou (2018, 2019). Jej cieľom
je prinášať zmysluplnú a zodpovednú reklamu a vytvárať
zdravé prostredie pre svojich zamestnancov. Stojí za
TRIAD kampaňou Radšej zapálení ako vyhorení, je členkou
Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a Správnej rady ADMA.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?

(Naša) reklama pomáha vyniknúť značkám, za ktorými
stojíme, že má zmysel, aby ich bolo vidno. Doba,
v ktorej žijeme, je zároveň obsahom presýtená, prístup
k internetu sa stáva civilizačnou chorobou, sociálne
médiá a pandémia sú novodobou priemyselnou
revolúciou. Je aj v našich rukách, aby sme udržali
morálne a etické rámce cez viditeľnú komunikáciu
veľkých značiek. A takto prispievať k lepšej spoločnosti.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Všetko, čo v TRIAD-e robíme, má zmysel. Riadime sa
vlastnými rozhodnutiami, s kým spolupracovať, aj
s kým nespolupracovať. Keď pomáhame značkám vyniknúť, zaujať spotrebiteľa, zlepšiť predaje, zvýšiť marže, tak vieme, že svoju energiu investujeme do firiem,

Je aj v našich rukách,
aby sme udržali morálne
a etické rámce cez
viditeľnú komunikáciu
veľkých značiek. A takto
prispievať k lepšej
spoločnosti.

ktoré sa so svojím úspechom delia aj so spoločnosťou
a vracajú do nej niečo dobré naspäť. Pomáhajú neziskovkám, tvoria zdravšie prostredie, podporujú tých,
ktorí podporu potrebujú. Má to zmysel a všetko sa to
deje v kreatívnej atmosfére plnej inšpirácie a tých najšikovnejších ľudí, akých na Slovensku poznáme.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Svojmu nadšeniu a človeku, ktorý celých 10
rokov môjho profesionálneho života drží pevnú pôdu
pod nohami, keď sa ja strácam, môjmu manželovi.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Milujem strategické stolové hry a už štvrtý rok
aj štúdium psychológie, je to zážitok!

Návrat do
2017 univerzitných lavíc –
začiatok externého
štúdia psychológie
október
TRIAD získava dve
ocenenia na Euro Effie
(pre klienta O2), čo
2018 sa predtým žiadnej
slovenskej agentúre
nepodarilo
november
Ocenenie Account
Director roka 2017.
2018 TRIAD sa stáva
prvýkrát vo svojej
histórii Agentúrou
roka
december
Agentúra získava
najväčšieho klienta
2018 doteraz a zastrešuje
360° integrovanú
komunikáciu VÚB
banky
november
2019 TRIAD je druhý raz za
sebou Agentúrou roka
máj
Ambasádorka aktivít
2020 pre duševnú pohodu
v reklamnej práci,
projekt Radšej
zapálení ako vyhorení
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Mediálne agentúry
Profesionálny svet Juraja
Palaja je spätý s mediálnymi
agentúrami. Špeciálne má rad
obchod, preto ho dnes nájdeme
v pozícii Trading Director
v agentúre Dentsu Slovakia.

Juraj Palaj
Kto je
V mediálnom svete pôsobí viac ako 20 rokov. Na
tento vlak naskočil  hneď po skočení vysokej školy
v roku 1999. V predchádzajúcej agentúre Unimedia
prešiel niekoľkými pozíciami. A keďže obchod mu
bol vždy najbližší, je rád, že v Dentsu od roku 2018
môže pracovať na pozícii Trading Director.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Toto obdobie ja zaujímavé tým, že veľa vecí sa zmení. Teraz má celé odvetvie pokles, možno potrvá pár rokov, kým trh narastie na pôvodnú veľkosť. Ja to však
vnímam ako príležitosť. Príležitosť v tom zmysle, že sa
môžu zmeniť trhové podiely v rámci jednotlivých odvetví. Pre zadávateľov by súčasná situácia nemala byť priestor na šetrenie, ale naopak, rastom investícií využiť príležitosť, ktorú ponúka súčasná situácia.
Najbližšia budúcnosť bude zrejme o opatrnosti, opatrnosti klientov sa zaviazať k väčším dealom, o opatrnosti rezervovať niečo na dlhšie obdobie dopredu. Stúpne
tlak nielen na cenu, ale aj na niektoré zmluvné podmienky, ktoré sa doteraz bez výhrad akceptovali.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Vyrástol som v tomto odvetví, baví ma, takže momentálne nechcem robiť niečo iné. Vyskladali sme
v Dentsu perfektný tím, máme dlhodobo nastavené
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Trading Director, Dentsu Slovakia

Míľniky
v kariére

1999 Media Planner,
Unimedia

2005 nástup na pozíciu
Account manager

Povedal
pre stratégie

Pre zadávateľov by
súčasná situácia
nemala byť priestor na
šetrenie, ale naopak,
rastom investícií využiť
príležitosť, ktorú ponúka
súčasná situácia.

2014 šéf TV oddelenia ako
Head of TV buying

všetky interné procesy, šikovných a zodpovedných
ľudí, takže je radosť chodiť do práce. A, samozrejme, moja práca uživí mňa aj moju rodinu a dáva mi
priestor aj na moje ďalšie nepracovné aktivity.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Na začiatku som mal iba šťastie, že
som začal pracovať v mediálnom svete, postupne som sa viac špecializoval na to, čo ma
na tom najviac baví a to dnes aj robím.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Mám štyri deti, ktoré mi náležite vypĺňajú voľné chvíle.
Okrem toho ešte robím poslanca v Malinove, a to je veľká škola asertivity. Snažím sa pracovať na svojej karme pomocou prípravy rôznych projektov pre komunitu,
či vlastnej social responsibility :).  A keď mi naozaj zostane čas, tak bikujem, alebo sa idem prebehnúť a tajne dúfam, že tri odbehnuté maratóny nebudú posledné.

zmena agentúry,
nástup do Dentsu ako
Trading Director. Moja
profesionálna kariéra
nie je o míľnikoch, ale
2018 skôr o osobnostnom
raste a vývoji. Dôležité
pre mňa bolo upratať
si priority bez ohľadu
na aktuálnu pracovnú
pozíciu

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

Svoje dlhoročné skúsenosti
v marketingu momentálne
už piaty rok pretavuje do
marketingovej komunikácie
značky BILLA.

Denisa Pernicová
Kto je
Od roku 2015 stojí na čele marketingu v BILLA. Štvrtý rok
je členkou Rady pre reklamu, pretože je názoru, že reklama má nielen vystihovať „DNA“ danej firmy, ale má byť
aj etická a pravdivá. V rokoch 2016 a 2017 pôsobila ako
členka PR sekcie Slovenskej aliancie moderného obchodu. Svoju profesionálnu dráhu odštartovala v Milexe (Savencia Fromage & Dairy), odkiaľ sa po 3 rokoch presunula do Pivovary Topvar (SABMiller), kde počas ôsmich
rokov bola zodpovedná za marketing viacerých značiek.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Koronavírusová pandémia ovplyvňuje a mení naše návyky prakticky vo všetkých oblastiach a nakupovanie nevynímajúc. Za posledné mesiace je možné sledovať zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov, začali viac dbať
na zdravší životný štýl a upravujú svoje stravovacie návyky. My to vidíme v uprednostňovaní zdravších a hlavne čerstvých potravín. Zákazníci sledujú etikety a zaujímajú sa o zloženie, nutričné hodnoty, či sú potraviny
bez konzervačných látok či niektorých éčok. Vidieť tiež
rastúci záujem o lokálne potraviny. Záujem hlavne zo
strany mladšej generácie je o znižovanie uhlíkovej stopy a zavádzanie ekologickejších alternatív obalov či potraviny vyprodukované či vypestované tzv. udržateľným
spôsobom. Samozrejme, popri všetkom vyššie spomenutom ostáva stále pri rozhodovaní veľmi dôležitá cena.
Dostupnosť a lokalita, kde sa obchod nachádza, začína byť dôležitejšou ako obľúbenosť či vzťah ku značke.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Najviac si cením rýchlu spätnú väzbu od našich zákazníkov, pretože dosah rozhodnutí z mojej pozície vidím

Repozicioning
značky Šariš (návrat
k regionálnej značke
z celonárodnej),
2009 vytvorenie novej
komunikačnej
platformy „Šariš,
Srdcom východniar“
postavenej na hrdosti
k svojmu pôvodu, ktorá
zaznamenala veľký
úspech.

Head of Marketing BILLA

Inovatívna kampaň
Clever zameraná na
cenovú komunikáciu
s odkazom, že aj
2016 v BILLA sa dá nakúpiť
lacno. Rozhovor
ikonickej smotany
a mlieka na lavičke
pred supermarketom.
Zvolenie za člena
2017 Predstavenstva Rady
pre reklamu.

Povedala
pre stratégie

Spolupráca s Jamie
Oliverom na projekte
„Food revolution“
2017 s cieľom osvety
zdravého stravovania
u detí, vytvorenia
edukatívneho albumu
pre deti.

Dostupnosť a lokalita,
kde sa obchod nachádza,
začína byť dôležitejšou
ako obľúbenosť či vzťah
ku značke.

Začiatok charitatívneho
projektu Chlebodarca,
v rámci ktorého BILLA
2018 venuje jeden cent
z každého predaného
chleba rodinám v núdzi.

v podstate ihneď. Na základe toho vieme lepšie reagovať na potreby zákazníka a spokojný a verný zákazník je presne to, o čo nám ide v tomto biznise. A čo ma
na tom celom najviac baví? Milujem a napĺňa ma sebarealizácia vo fáze prípravy kampaní, ktoré majú našim zákazníkom priniesť radosť a zážitok pri nakupovaní. Je úžasné sledovať reakcie zákazníkov.

Finalista VIA BONA
SLOVAKIA za rok 2018,
v kategórii Dobrý
2019 partner komunity, so
CSR projektom Podpora
komunity nevidiacich
a slabozrakých.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Za to, kde som a čo robím, vďačím najmä mojej rodine a blízkym, ktorí mi vštepili silné hodnoty, podľa
ktorých sa v živote riadim. Viem, čo je a čo nie je pre mňa
dôležité. Nemenej dôležitá je pre mňa podpora zo strany
môjho manžela, ktorý ma podporuje v túžbe realizovať sa.
Jednou z mojich hodnôt je aj cieľavedomosť, vôľa nevzdávať sa, pretože som vždy zvedavá na výsledok. Úspech
v kariére sa nezaobíde vždy bez skúšania nových vecí
s nejasným výsledkom a vtedy je pre mňa veľmi dôležité,
keď viem, že mám dôveru a podporu nielen vedenia spoločnosti ale aj mojich kolegov. Mala som to štastie, že som
ju vždy mala a vážim si, že ju mám aj teraz v súčasnom zamestnaní. A ak sa niečo nepodarí, neberiem to ako prehru, ale ako ponaučenie, ako to nabudúce urobiť lepšie.

Uvedenie novej
komunikačnej
2019 platformy BILLA
„V potravinách sa
vyznáme“.
Spustenie „Doby
slovenskej“ v BILLA,
projekt na podporu
predaja slovenských
2020
výrobcov potravín,
ktorý má zároveň
akcelerovať pozitívne
zmeny v slovenskej
ekonomike poznačenej
pandémiou COVID-19.
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Zadávatelia
Dlhoročná marketérka
podpísaná pod viacerými
z najvýraznejších
marketingových počinov
spoločnosti O2.

Lucia Petrášová
Kto je
Lucia vyštudovala odbor manažment v kultúre, od
začiatku svojej kariéry sa však postupne čoraz viac
zameriavala na oblasť reklamy. Najprv na accountských
pozíciách v reklamných agentúrach na Slovensku
a Bulharsku, neskôr prešla na „klientsku stranu“ do O2,
kde vystriedala viacero pozícií so zodpovednosťami
za BTL, sponzoring, CSR, a ATL. V roku 2016 sa stala
šéfkou marketingovej komunikácie O2. Na tejto pozícii
viedla viacero úspešných kampaní, s dôrazom na
podporu imidžu O2 ako značky s názorom. V roku 2020
stála pri zrode značky Radosť – digitálny operátor.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš
segment obdobie, v ktorom dnes žijeme?
A naopak, aké pravidlá zostanú?
Myslím si, že posledné obdobie ukázalo v našom segmente dôležitosť digitálnosti a flexibility. Zároveň bol
telco segment jedným z tých, ktoré najrýchlejšie reagovali na potreby zákazníkov a snažili sa pomôcť
v ťažkých časoch (volania/dáta zadarmo, zvyšovanie kapacít a pod.). Toto ukázalo potrebu ľudskosti, ktorá je v technologickom segmente často nezohľadnená a pritom zákazníkmi tak vítaná.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Je toho veľa, ale ak mám vybrať jednu oblasť, tak
sú to ľudia – každý deň pracujem s vysoko profesionálnymi a kreatívnymi ľuďmi (či už v rámci O2 alebo s kolegami z agentúr), ktorí sa vždy snažia nájsť
riešenie, neboja sa práce a keď vedia, pomôžu. Zdá
sa to ako fráza, ale, žiaľ, nie vždy je toto samozrejmosť a vtedy môže byt práca akokoľvek zaujímavá, napriek tomu z nej človek necíti naplnenie.
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Míľniky
v kariére
Začiatok práce
v reklame ako Account
2005 Executive v agentúre
Istropolitana Ogilvy
(v tom čase súčasťou
siete D´Arcy)
Account Director
v agentúre Lowe
2007 Bulgaria – práca so
silnými značkami ako
ING, Unilever a ďalšie.
Návrat na Slovensko
a nástup v agentúre
2009 Appe Pie na pozíciu
Account Director,
práca s klientmi ako
Imperator, Polus a iní.

Head of Marketing
Communications O2

Povedala
pre stratégie

Našou budúcnosťou
v O2 je kombinácia
digitálu a ľudskosti.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Za kľúčovú považujem skúsenosť práce v Bulharsku – práca v úplnej novom prostredí a kultúre, nutnosť rýchlo sa adaptovať, mi dala veľmi veľa a najmä na naučila veriť, že zvládnuť sa dá takmer všetko.
Druhý veľký krok bol nástup do O2 – pôvodná predstava, že práca pre jednu značku ma po chvíli prestane baviť, sa veru nepotvrdila. V O2 som
už 10 rokov a stále mám možnosť robiť na veciach, ktoré sú nové a viem sa z nich veľa naučiť.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Rada si vo voľnom čase vypočujem dobrú hudbu –
v mojom ponímaní to je tvrdá metalová hudba. Toto
býva často predmetom žartíkov mojich kolegov. Priatelia z našej internej agentúry Oliver mi dokonca na
jeden sviatok pripravili obal na knihu „Život je metal“, ktorú by som podľa nich raz mohla napísať :)

Prechod na „klientsku
stranu“ do spoločnosti
O2 (vtedy súčasťou
skupiny Telefónica)
ako Senior BTL
2011 Špecialista, neskôr
prešla viacerými
pozíciami v rámci
marcom oddelenia, so
zodpovednosťami za
CSR a sponzoring, ATL
a médiá.
Po návrate z materskej
dovolenky sa Lucia
2016 vrátila do O2.
Nastúpila na pozíciu
Head of Marketing
Communications.
Viedla kľúčovú kampaň
značky pri príležitosti
10. výročia O2 na
Slovenskom trhu,
2017 ktorá zadefinovala
smerovanie O2 ako
značky s názorom.
Zároveň iniciovala
zmenu komunikačného
konceptu z Maňušiek
na koncept More.

Kampaň Nebuď pirát,
ktorá získala veľké
2019 množstvo slovenských
aj zahraničných
ocenení za kreatívu
a efektivitu.y

Launch značky Radosť
2020 – nového, čisto
digitálneho operátora.

Zadávatelia
Takmer desať rokov pracuje
pre Slovnaft, kde je lídrom
internej a externej komunikácie.

Míľniky
v kariére
Začal pracovať
1999 ako zahraničný
spravodajca ČTK
v Bratislave

Bol pri vzniku
2006 slovenskej
redakcie ČTK

2011 Nastúpil do Slovnaftu

Ladislav Procházka

Prevzal zodpovednosť
za komunikáciu
akvizície spoločností
Lukoil a ENI v Českej
2015 republike, stal sa
súčasťou change
–
2016 manažmentu
zodpovedného za
komunikáciu príchodu
značky MOL na český
trh

tím líder internej a externej komunikácie SLOVNAFT
Kto je

Napriek tomu, že sa pripravoval na štúdium medicíny,
Ladislav Procházka absolvoval obchod a marketing na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ešte počas školy začal
v roku 1999 pracovať ako zahraničný spravodajca pre
Českú tlačovú kanceláriu, kde zotrval 12 rokov. Počas tohto
obdobia bol pri vzniku slovenskej redakcie ČTK. Žurnalistiku
v roku 2011 vymenil za internú komunikáciu v Slovnafte
a neskôr PR. Podieľal sa na niekoľkých imidžových a HR
kampaniach spoločnosti, bol zodpovedný za komunikáciu
pri akvizícii  viacerých spoločností v Českej republike. Od
roku 2016 vedie tím internej a externej komunikácie.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Rafinérie a ropné spoločnosti menili život ľudí posledných zhruba 170 rokov, teraz menia ľudia život rafinérií. V najbližších dekádach budeme určite tankovať menej benzínu a nafty, ale stále budeme cestovať
a ľudia na cestách sa stále budú chcieť zastaviť na
krátky oddych či občerstvenie. A zároveň doplniť palivo, bez ohľadu na to, či je z ropy alebo inej alternatívy. Tento rok je pre každého témou číslo jeden koronavírus, ktorý zmeny vo všetkých segmentoch ešte
urýchli. Posledné mesiace sme si v práci aj súkromí všetci predstavovali trochu inak, respektíve úplne inak, preto ťažko kvalifikovane odhadnúť, čo prinesie budúcnosť. Osobne však dúfam, ďalšie roky
nebudú len o sledovaní štatistík, raste a splošťovaní krivky či uvoľňovaní alebo sprísňovaní opatrení.

Povedal
pre stratégie

V najbližších dekádach
budeme určite tankovať
menej benzínu a nafty,
ale stále budeme cestovať
a ľudia na cestách sa
stále budú chcieť zastaviť
na krátky oddych či
občerstvenie.

Časopis Slovnaftu
získal tretie miesto
v európskej súťaži
2016
FEIEA Grand Prix 2016
v kategórii interný
magazín

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Určite to sú kolegovia, s ktorými som pracoval alebo pracujem. Zároveň ani jedna práca nebola stereotypom.
Stále ma baví, keď obyčajný deň z ničoho nič dostane dynamiku, s ktorou ste pôvodne nepočítali a musíte prichádzať s rýchlymi riešeniami a rozhodnutiami.

Stal sa tím lídrom
2016 internej a externej
komunikácie
v Slovnafte

Short-list náborovej
kampane Slovnaftu
2017 na HR European
Excellence Award

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Ťažko povedať, či to bola náhoda, osud,
vlastná zásluha alebo podpora najbližších, ale určite kombinácia všetkých týchto faktorov.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Som amatérskym športovým manažérom svojich detí,
zároveň aj ich kustódom, šoférom a hlavným sponzorom pri množstve aktivít od hokeja, futbalu, atletiky,
cyklistiky, plávania a rôznych kombinácií týchto športov. A najmä som vždy ich najväčším fanúšikom.  

Odštartovanie
2018 bratislavského
bikesharingu
Slovnaft BAjk
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Kreatívne agentúry
Oceňovaný kreatívec, ktorý 
na Zlatom klinci 2019 získal
prestížne ocenenie Filip za
výnimočný prínos pre slovenskú
reklamu. V posledných
rokoch zastrešuje kampane
Ekotopfilmu, ktoré zbierajú
ocenenia na domácich aj
zahraničných kreatívnych
a efektívnych súťažiach.

Peter Rajčák
Kto je
Peter Rajčák vyštudoval dejepis a štyri roky ho učil na
bratislavskom gymnáziu. Ako copywriter začínal v agentúre
Publicis Knut, v pozícii Team Leadera a Unit Creative
Directora pokračoval v MUW Saatchi&Saatchi. Takmer
sedem rokov pracoval pre klienta T-Mobile a neskôr Telekom,
komunikačne stál aj pri fúzii oboch magentových operátorov.
V agentúre Effectivity pôsobí už siedmy rok. Je zodpovedný 
za komunikáciu značiek Tchibo, NAY i Ekotopfilm, ako aj
aktivačných kampaní pre slovenský a český Kaufland.

Group Creative Director,
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Povedal
pre stratégie

Reklama už dávno nie
je iba „děvka prodejná“,
sledujeme aj to, čo
dokázala popri tom.

Míľniky
v kariére
príchod do agentúry
2003 Publicis Knut

príchod do agentúry
2006 MUW Saatchi

začiatok dlhoročnej
2007 práce pre T-Mobile/
Telekom

kampaň „Odkazy“,
historicky najviac
2009 oceňovaná slovenská
kampaň

doteraz najväčší
osobný míľnik –
kampaň pre skupinu
2013 Depeche Mode
a stretnutie s členmi
kapely, ďakujem
Telekom!

príchod do agentúry
2014 Effectivity

Biznis

Oddych

kampaň „Na konci
2017 evolúcie nie je krása“,
ktorej súčasťou bol aj
krátky film

Ako podľa vás zmení váš segment obdobie, ktoré
dnes žijeme? A, naopak, aké pravidlá zostanú?

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako sa
formovala vaša kariéra, profesia?

Myslím, že s veľkými predikciami sa netreba splašiť. Reklama je ako mačka, okamžite sa prispôsobí akýmkoľvek zmenám. Nebojme sa, určite prežije. Zažil som už
ohlasovaný koniec televízie, rádií či dokonca Facebooku. Možno istý čas budeme opatrní pri zážitkových formách, aby sa neskôr s veľkou pompou vrátili späť. Nápady len menia formu, aby si našli cestu ku klientom.

Skvelým ľuďom, ktorých som stretol v mojom kúte
reklamného sveta. Inšpirovali ma, aj keď o tom netušia. A mnohí z nich mi v kľúčových momentoch uverili, hoci ja som netušil prečo. Sú to napríklad Martin Gartner, Peter Uličný, Rasťo Uličný (inak
nie sú rodina), Rasťo Michalik, Dáša Juríková, Milan Bielik, Daniel Abrahám a Katka Noskajová.

ocenenie Filip za
2019 mimoriadny prínos
do reklamy

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

2019 kampaň Pa a Pi
sú späť

Najviac ma baví asi alergia na stereotypy. Sme brandža, kde sa opakovanie neodpúšťa a to je dobre. A ešte
čosi, čo je fenoménom posledných pár rokov. Snaha o užitočnosť. Niekedy úprimná, niekedy menej. Kedysi sme sa pýtali „vedia si ľudia odspievať náš produkt?“
Dnes sa pýtame „a čo majú tí ľudia z toho?“ Nevymysleli to marketéri, reklama len odráža isté nálady v spoločnosti. No cítiť to z oboch strán – z brífov i brainstormov.
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Mojím koníčkom sú staré syntetizátory.
Je s nimi spojená aj náročná a ušľachtilá misia – ochrániť ich pred mojimi deťmi.  

získanie klienta
2019 Kaufland CZ
a otvorenie pobočky
Effectivity Praha

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

So značkou ŠKODA je
spojený už viac ako
7 rokov. Z medzinárodného
marketingového tímu v Česku
sa vrátil na Slovensko, kde
vedie marketing značky.

Roman Rajtár
Kto je
Nadšenec pre komunikáciu a marketing s 12-ročnými skúsenosťami. Svoju kariéru odštartoval v PR agentúre AMI
Communications už počas štúdií na Katedre marketingovej komunikácie UK v Bratislave. Po šiestich rokoch nastúpil na pozíciu PR manažéra v ŠKODA AUTO Slovensko.
V roku 2018 sa presunul do centrály ŠKODA AUTO v Českej republike na oddelenie medzinárodného marketingu. Na starosti mal globálnu stratégiu značky a korporátnu
identitu. Zároveň zastrešoval projekty podporujúce vnímanie a rast imidžu značky, vrátane medzinárodne ocenených brand kampaní. V júli 2020 sa vrátil do Škody na Slovensku na pozíciu vedúceho oddelenia marketingu.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Technológie a nové vedomosti nás posúvajú míľovými
krokmi. Navyše, pandémia koronavírusu všetko ešte viac
urýchlila. Pre auto-moto segment je to obdobie náročných výziev, nielen kvôli implementácii elektromobility,
ale aj kvôli meniacim sa návykom ľudí. Prvá vlna pandémie zasiahla predaj vozidiel na celom svete. Druhý kvartál
poznačili zatvorené fabriky, ako aj predajne a showroomy.
V Škode sme sa rozhodli promptne zareagovať a priniesť
nové koncepty a formy komunikácie. Vytvorili sme virtuálny showroom, digitalizujeme naše procesy a uviedli
sme lifestylový online magazín ŠKODA Storyboard. Predaje na Slovensku sa nám podarilo zastabilizovať a veríme,
že do konca roka tento rozdiel ešte zmenšíme. Máme silnú a profesionálnu sieť autorizovaných predajní, atraktívnu paletu modelov a nebojíme sa robiť veci inak. Aj
preto sa pozerám do budúceho roka s optimizmom.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?

V PR agentúre AMI
Communications
Slovakia pôsobil na
viacerých pozíciách,
vrátane Senior
Account Manager,
Do pre klientov:
2013 Novartis, ŠKODA AUTO
Slovensko, Prima
Banka, Telefónica
O2, Shell, Sygic,
British Council, ČEZ
Slovensko, Dalkia,
Metro, Emporia
Telecom atď.
PR Manager
2013 u automobilového
–
lídra ŠKODA AUTO
2018 Slovensko.

Head of Marketing,
ŠKODA AUTO Slovensko

2017

Povedal
pre stratégie

Je pre mňa kľúčové,
aby som bol s ľuďmi,
s ktorými bezprostredne
spolupracujem, na jednej
vlne, vedeli sme sa na seba
spoľahnúť a bavilo nás to,
čo vytvárame.

PR ocenenie PROKOP
v kategórii B2C
za kampaň ŠKODA
„Expedícia KODIAQ
OBROVSKÝ: PRIPOJTE
SA“

Ocenenie HERMES
Komunikátor roka
2017 2017 za najlepšie
komunikujúcu
automobilovú značku
so svojimi zákazníkmi

Koordinátor globálnej
stratégie a contentu
značky na oddelení
medzinárodného
marketingu v centrále
2018 ŠKODA AUTO v ČR.
–
K posledným
2020 projektom na pozícii
patril aj rozvoj
a implementácia
aktuálnej globálnej
stratégie komunikácie
elektromobility.

Baví ma, že pracujeme s produktmi, ktoré dokážu ľuďom meniť život. To je na tejto práci krásne, ale zároveň aj komplikované. Asi väčšina motoristov odmalička snívala, že raz budú mať auto, a taktiež, ktoré by to
malo byť. Ja som si už počas vysokej školy kúpil svoje prvé, a tým sa mi splnil veľký sen. Auto mi dalo slobodu. Niet lepšieho pocitu. Na druhej strane, auto je
zásadná životná investícia, ktorú ľudia starostlivo zvažujú. Preto náš segment tak citlivo reaguje na ekonomické zmeny, všetky krízy, a vyžaduje si teda dokonalú znalosť trhu, cieľových skupín a ich správania.

Medzinárodné
ocenenie RED DOT
Award: Brands &
2019 Communication
Design za globálnu
brand kampaň „For
whatever drives you“

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Predovšetkým svojim rodičom a inšpiratívnym
ľuďom v mojom pracovnom okolí, na ktorých som mal
veľké šťastie. Pochádzam z televíznej rodiny – moja mama
pracovala desiatky rokov v Slovenskej televízii ako vedúca výrobného štábu a otec ako redaktor a moderátor. Prirodzene som tak inklinoval ku komunikácii a k reklame,
ktorá pre mňa bola ideálnym spojením umenia a biznisu.

Návrat do ŠKODA AUTO
Slovensko na pozíciu
2020
vedúceho oddelenia
marketingu

www.strategie.sk | kto je kto
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Kreatívne agentúry
Tomáš Rosputinský stojí za
rozbehom agentúry THIS IS
LOCCO či za hodnotiacim
projektom Staffino.

Míľniky
v kariére

nástup do agentúry
2006 Wiktor Leo Burnett
ako copywriter

marketingový
2008 manažér DOBRÝ ANJEL

Tomáš Rosputinský
Kto je
Tomáš začínal v agentúre WLB ako copywriter v tíme
s Igorom Brossmannom a Raffom Tatarkom. Po rozbehnutí
Dobrého anjela sa zbalil do Londýna, kde pracoval ako
podomový predavač. Po návrate z Anglicka pracoval
v Istropolitane Ogilvy, následne ako kreatívny riaditeľ
v Zaraguze. V roku 2012 spolu s Ivanom Dvoranom
založili vlastnú reklamnú agentúru, ktorá už počas
prvého roka získala klientov Siemens, Liptov, VSE či
Sberbank. Ide o THIS IS LOCCO. Z dennej exekutívy
agentúry odišiel v roku 2015. Ako co-founder a CEO
buduje customer insight systém STAFFINO, v rámci
THIS IS LOCCO drivuje inovatívne spin-off projekty.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
Pár rokov pociťujem potrebu zmeny nastavenia reklamného trhu, vzťahu klient a agentúra. Súčasná
doba to iba zdôrazňuje. Ak zovšeobecním, hodnota energie, nasadenia, talentu a zručností potrebných a následne investovaných do zadaní klientov je každý rok vyššia,
ale odmena je každoročne nižšia. Textár a arťák dnes už
na úspech nestačia. Reklama je čoraz sofistikovanejšia.
Také musia byť aj modely participácie na úspechu kampaní. Reklama už dávno nie je zlatá baňa, je to baňa. Žiť iba
z prestíže mena klienta sa nedá. Ja nehorekujem. Len cítim, že ak sa plošne nezlepšia podmienky ľudí v reklame,
vidím odlev kreatívneho a biznisového potenciálu z agentúr alebo fokus na nové vlastné inovatívne projekty.

co-founder &
new-business

Povedal
pre stratégie
2010

Cítim, že ak sa plošne
nezlepšia podmienky
ľudí v reklame, vidím
odlev kreatívneho
a biznisového
potenciálu.
produktu, rozumie predaju, dokáže sa rýchlo a fundovane rozhodovať na základe dát, rozmýšľať kreatívne. Dokáže rýchlo prepínať medzi často diametrálne odlišnými zadaniami, dokáže riadiť seba aj tím okolo seba, a to
všetko pri efektívnom využití alokovaného rozpočtu.

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Viliam Raček, v čase, keď som bol ešte novinár, Viliam Raček bol môj prvý šéfredaktor.
Igor Brossmann a Raffo Tatarko – môj prvý strategický a kreatívny šéf v reklame.
Ivan Dvoran – môj partner vo všetkých firmách, s ktorým sa perfektne dopĺňame.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Baví ma rozmanitosť reklamy, možnosť spoznať nekonečné množstvo biznis odvetví. Reklamu si vážim pre
jej schopnosť rýchlo a efektívne pripraviť komplexného človeka, ktorý vie uvažovať strategicky, rozumie

Už nehrám na saxofóne, ale hrám tenis. Rád jazdím na starých autách. Zbieram staré technicky zaujímavé hodinky, hľadám „hodinkové“ príbehy a píšem o nich pre jeden
z top svetových watch-magazínov fratellowatches.com
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teamleader
Istropolitana Ogilvy

2011 kreatívny riaditeľ
Zaraguza

2012

s Ivanom Dvoranom
zakladá THIS IS LOCCO

2015

odchod z exekutívy
THIS IS LOCCO

Oddych

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
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2009 podomový predavač
v Londýne

pár „nevydarených“
spin-offov SMART2016 VIKINGS, ALUMINED,
ARTOŠKA a pár
–
2020 „vydarených“ spinoffov STAFFINO, EZOPO,
TAMOKO

Zadávatelia
Míľniky
v kariére

Skúsený marketér,
ktorý takmer celú kariéru
pôsobil na regionálnej
pozícii, teraz svoje skúsenosti
pretaví na lokálnej úrovni.

Julius Meinl
2007 – Marketing Executive
CEE Region

adidas CE East –
2012 Category Manager
Style

Emil Skákala
Kto je
Emil Skákala vyštudoval aplikovanú ekonómiu na UK. Svoju marketingovú dráhu začína v FMCG segmente, kde je súčasťou regionálneho marketingového tímu pre Julius Meinl.
V adidas East Europe pôsobil vyše 8 rokov v regionálnych
funkciách (V4 + Blatic), kde na začiatku zastrešoval produktový marketing a postupne prešiel na komunikáciu značky. V rámci brand marketingu mal na starosti regionálne aktivity v rôznych kľúčových kategóriách. V poslednom
období viedol tím komunikácie liftestylovej značky adidas Originals a špecializoval sa na influencer a entertainer marketing. Do spoločnosti Porsche Slovakia, na pozíciu
Audi Marketing & PR Manager, prichádza v decembri 2019.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Myslím si, že aktuálna doba nás učí/núti byt flexibilní a agilní. Čo je dnes „in“ môže byť zajtra absolútne „out“. Preto je nevyhnutné byť stále v „strehu“, vzdelávať sa, byť ochotný posúvať sa ďalej
a schopný adaptovať sa v krátkom čase.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Určite je to kreativita, ale hlavne možnosť tvoriť. Komunikácia značky je v tomto veľmi špecifická oproti iným rolám – dáva vám oveľa viac priestoru na realizáciu, a preto k nej mám aj najbližšie. Samozrejme, môže
sa stať, že sa dostanete do cyklu, ale väčšinou si viete nájsť novú výzvu, ktorá vás dostane zo stereotypu.

adidas CE
East - Projekt
2013 diverzifikovania
produktového
portfólia a Go To
Market stratégia

Audi Marketing & PR Manager
Porsche Slovakia

adidas CE East – Brand
2015 Marketing Manager
pre Football a Running

Povedal
pre stratégie

Spoznať biznis model,
globálnu stratégiu
a lokálne potreby,
to bolo po nástupe
do Porsche mojím
hlavným cieľom.

adidas CE East Líder tímu aktivácie
2015 podujatia UEFA
European League final
– Varšava, PL

adidas Runners
2016 člen Európskeho
projektového tímu

Oddych

Spustenie projektov
2016 adidas Runners
Prague, Bratislava

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Od malička mi bol role model môj otec. Keď
sa ma počas aktívnej športovej dráhy trénerka opýtala, čo chcem robiť (s očakávaním, že sa budem venovať športu). Odpovedal som „Chcem robiť to čo môj
otec – zahraničný obchod“ On sa v tej dobe pohyboval na rôznych manažérskych pozíciách. Inšpirácia bol,
ale môj „opapa“ Emil Skákala. Cele detstvo sa ma ľudia pýtali: “ten krasokorčuliar Emil Skakala, je Vaša rodina?“ Až neskôr som si uvedomil, čo všetko dosiahol
a v akej ťažkej dobe (Predseda krasokorčuliarskeho zväzu a riaditeľ ZARESu). A to ma dodnes poháňa ďalej.

2017

Spustenie projektov
adidas Runners
Warsaw, Budapest

adidas East Europe
– Senior Manager
2018
Brand Communication
adidas Originals

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Okrem mojej rodiny nachádzam inšpiráciu a zároveň
aj útočisko v hudbe a golfe. Čo asi veľa ľudí o mne nevie, je môj hudobný vkus. Od malička som fanúšikom
metalu. Paradoxne ale nemám úplne vyhradený štýl.

Porsche Slovakia
2019 – Marketing & PR
Manager Audi

www.strategie.sk | kto je kto
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Kreatívne agentúry
Spoluzakladateľ a dnes aj
CEO agentúry Respect APP,
ktorá minulý rok oslávila
15 rokov na trhu. Ondrej
je tiež uznávaný literát.

Míľniky
v kariére
cena rektora
2002 Univerzity
Komenského za
mimoriadny prínos

2004 založenie Respect APP

2006 copywriter roka

Ondrej Štefánik
Kto je
Ondrej Štefánik vyštudoval Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského, odbor marketingová
komunikácia a odbor kulturológia. V roku 2001
nastúpil ako kreatívny riaditeľ do agentúry ROKO.
V roku 2002 ako copywriter do agentúry Wiktor Leo
Burnett. V roku 2004 založil spolu s priateľmi agentúru
Respect APP, v ktorej pôsobí dodnes na pozícii CEO.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Záleží na tom, čo všetko bude stáť za povahou
dopytu, aké súvislosti ho určujú. To čo ľudia potrebujú, to čo si od značiek želajú, ako sa rozhodujú, to mení svet, v ktorom žijeme. Musíme byť
v týchto súvislostiach stále viac zorientovaní.
Po príčinách dopytu budeme v budúcnosti veľmi detailne a odborne pátrať, s dôrazom na presnú analýzu a syntézu, ale zároveň aj uvažovať
o tom kam dopyt a potreby nasmerovať, akým
spôsobom a s akými cieľmi sa podieľať na povahe spotrebiteľských návykov. Rovnako pristupovať aj k ponuke, rozširovať vzťah značka – produkt
- služba - zákazník  - do viac rozmerov. Odborné
a hĺbkové sondy do spoločnosti a následné výstupy vyžadujú v našom obore stále vzdelanejších a rozhľadených ľudí. Budú sa zvyšovať nároky na personálne skills, pretože musíme byť
konkurencieschopní v porovnaní s inými kreatívnymi a vedeckými odvetviami v službách trhu.
Ďalšou výzvou alebo zásadným pravidlom hry

38
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zakladateľ CEO Respect APP

Povedal
pre stratégie

Prial by som si, aby náš
segment menil postoj
k hodnote nášho času,
zdravia a samotnej práce,
a aby sme fungovali
zdravo a vybalansovane.
je byť v komunikácii autentickým. Musíme generovať autentický priestor a obsah pre komunikáciu, ktorá má byť nielen tolerovaná ale aj atraktívna a užitočná súčasť života.  Spojiť svety – značka,
človek, spoločnosť – do jedného konštruktívneho vzťahu. Nebyť v priestore vizuálnym smogom, ale atraktívnymi informáciami. Prijať tento
vzťah za povinnosť a vyvíjať tlak na zadávateľov,
aby boli priamo účastní na riešení ekologických
a spoločenských tém a vytvárať vo vzťahu zákazník-tovar-spoločnosť win win efekt. Byť nápomocný a zodpovedný, a nielen „výhodný“ v rámci konzumu. Ľudia budú sledovať, ako značky
vplývajú na podobu života, ekológie, ekonomiky.
Musíme ľudí presvedčiť, že ovplyvňujme v ich prospech dobu a posúvať sa akoby k veľkým témam.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Ľudia a informácie. Prichádzam do kontaktu s rozumnými a talentovanými ľuďmi. Baví ma
sledovať ako majú vyvinuté abstraktné myslenie a ako dokážu spracovať množstvo informácii. Zároveň mám prístup k dátam. Neustále

Anasoft litera –
nominácia v top
10 najlepších
2013 slovenských
prozaických diel
s románom Bezprsté
mesto
najlepšia reklama
na Zlatom klinci za
posledných dvadsať
2014 rokov na Slovensku
v kategórii print,
outdoor pre časopis
História
Anasoft litera – cena
za najlepšie slovenské
2017 prozaické dielo Som
Paula

objavujete prítomnosť, spoznávate ju bližšie
a bližšie. Ste rozhľadení v trendoch, čo je nápomocné k tomu, aby ste pochopili ako uvažujú napríklad vaše deti, ale aj ľudia z demografických škál, ktoré sú vám príliš vzdialené.
Reklama vás vyčerpáva, ale zároveň omladzuje.  

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Dajme tomu, že som sa považoval za tvorivého človeka, a zaujímalo ma viac kreatívnych
disciplín, najmä písanie, kreslenie a grafika. Myslel som, že reklama je vhodná na sebarealizáciu, keďže v sebe spája viacero tvorivých činností. Keď som skončil gymnázium otváralo sa na
FFUK štúdium marketingu v kombinácii s kulturológiou. Bolo to niečo nové, niečo čo napĺňalo moje predstavy o tom čo by som chcel robiť.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Literatúra, výtvarné umenie, história, kontakt s ľudskými bytosťami.

Kreatívne agentúry
Míľniky
v kariére

Zaslúžil sa o vybudovanie
fullservisovej agentúry
Elite Solutions. Aktuálne
pôsobí aj ako prezident
Asociácie digitálnych
marketingových agentúr.

Začiatok práce v Elite
2007 Soft (pôvodný názov
agentúry)

Transformácia
2009 z webového štúdia na
digitálnu agentúru

Prvé ATL projekty,
2013 postupný prechod
agentúry do
fullservisového režimu

Peter Šurín

2019 Prezident ADMA

Creative & Strategy Director Elite Solutions
Povedal
pre stratégie

Kto je
Od roku 2007 je v agentúre Elite Solutions, kde sa postupne
s vývojom agentúry venoval rôznym činnostiam. Za 13 rokov tak
pomáhal premeniť malé webové štúdio na fullservisovú reklamnú
agentúru. Od roku 2019 je prezidentom Asociácie digitálnych
marketingových agentúr, kde už dlhodobo pôsobí a pomáhal tvoriť
projekty ako súťaž Digital PIE či ADMA Academy. Dnes v agentúre drží
záštitu nad kreatívnymi výstupmi a strategickým plánovaním.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Niekto by povedal, že žijem v dvoch segmentoch. Živote digitálnej agentúry a fullservisovej
kreatívnej agentúry. Osobne v tom už nevidím
rozdiel. Čakám, kedy príde magický moment
konvergencie trhu a klienti i agentúry si uvedomia, že typ média nemá byť rozdeľujúcim prvkom v reklame a marketingu. Rovnako očakávam, že čoraz viac klientov bude využívať skôr
consulting ako produkčný charakter agentúry.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Som veľmi nedočkavý človek, ktorého relatívne rýchlo unudí stereotypná práca. Preto mi veľmi vyhovuje rýchloobrátkovosť nášho

Najlepšia reklama je podľa mňa tá,
ktorá človeka zaujme na prvýkrát.
Je to jedno, akým nosičom, ale keď
ju zbadám, chcem ju vidieť opäť.
Niekedy to je o zábave, inokedy
o hlbších myšlienkach. Ale musí
to diváka mysľou zapojiť do jej
posolstva.

sveta, kde sa doslova každý deň venujeme novým a novým veciam. Zároveň pritom tvoríme niečo dlhodobé – značky, ktoré nás možno prežijú; produkty, ktoré zlepšujú kvalitu
nášho života; projekty, ktoré pomáhajú ľuďom. Zatiaľ som si každý rok vedel povedať,
že som sa za ten posledný veľa naučil a nastavil si nové výzvy. Neviem si predstaviť, aký 
iný segment by mi tieto možnosti ponúkol.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?
Zhluku dobrých náhod a využitých príležitostí. Po strednej som si myslel, že chcem byť
programátor. Aj som to začal študovať a do Elite som nastúpil ako PHP developer. To ma nakoniec nebavilo, začal som vymýšľať projekty a predávať. Prišiel prvý banner, spolupráca

s inšpiratívnymi ľuďmi z reklamy a biznisu. Už
som ani nevedel ako a reklama ma pohltila.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Ako som už spomenul, veľa vecí ma rýchlo unudí. Ale mojou dlhoročnou drogou je pretekársky jachting. Na mori aj na slovenských vodných plochách. Spoločne s priateľmi sme
založili klub, s ktorým posúvame to, ako má
tento šport na Slovensku vyzerať. Takže popri práci sme zorganizovali majstrovstvá sveta na Liptovskej mare (2019), zúčastňujeme
sa na svetových pretekoch, kde pretekáme
s tými najlepšími na svete. Začíname budovať akési športové centrum na vodnej nádrži Kráľová. Jedna z náhod mi minulý rok pod
ruky prihodila zanedbanú záhradu. Počas korony sme si ju adoptovali a pretvárame ju na
takú malú permakultúrnu oázu oddychu.
www.strategie.sk | kto je kto
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Public relations
S marketingovými nástrojmi
pracuje celý život. Posledných
jedenásť rokov svoje
skúsenosti zúročuje vo
vlastnej PR agentúre.

Míľniky
v kariére
1992

Prvé rande s dnešnou
manželkou

Škola, ktorá ma naozaj
1995 bavila

Ľudovít Tóth
Kto je
Od roku 2009 je partnerom a šéfom PR agentúry event2all.
Predtým pôsobil tri roky v televízii JOJ ako riaditeľ oddelenia PR a promotion a ako hovorca televízie. Takmer dvadsať
rokov sa venuje rodinnému vydavateľstvu zameranému na
personifikované detské knihy a pesničky. Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, neskôr
osem rokov prednášal na Paneurópskej vysokej škole predmet mediálny marketing a seminár televízny marketing.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Public relations a komunikácia sa všeobecne za 20 rokov,
čo sa jej venujem, zmenila, to je jasné. Bol som pri prvej
reality šou, pri prvej microsite reality šou, pri prvých cielených spoluprácach televíznych celebrít s bulvárom ešte
v čase, keď sa o Facebooku či Instagrame ani nechyrovalo. Jednoducho sme po televíznych novinách mohli ísť
spať a nehrozilo, že v noci vzbĺkne niekde nejaký flejm
na sociálnej sieti, ktorý by sa už ráno nedal uhasiť. Dnes
fungujeme rýchlejšie – v zásade 24/7 – kto nie, prehráva. Čiže obrovské zrýchlenie udalostí a roztiahnutie doby,
keď sa veci dejú, sú pre mňa najväčšie zmeny. Pomalšie
to však nebude. Čo sa nezmenilo a nezmení, je význam
poctivej, pravdivej a oduševnenej komunikácie pre dlhodobé dosahovanie stanovených komunikačných cieľov.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac ceníte?
Baví ma interakcia s médiami i ľuďmi na sociálnych sieťach i offline. Teší ma argumentovať v prospech klienta
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Vstup do Občianskodemokratickej
mládeže, vďaka ktorej
1995 som spoznal mnohých,
ktorí pomohli formovať
môj budúci profesný
život

managing director a partner
PR agentúry event2all
Povedal
pre stratégie

Nezabudnite, že každá kríza
prináša, okrem strašných
vecí, aj príležitosti. Treba
ich hľadať, identifikovať
a využiť.

v nie úplne priateľsky naladenom prostredí. Som presvedčený, že premyslenou a cielenou komunikáciou sa
hrany dajú obrusovať, argumenty objasňovať a spory zmierňovať. Krízová komunikácia ma naozaj baví.

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Ďakujem priateľom z Občiansko-demokratickej mládeže, vďaka ktorým som skúšal prvé komunikačné kampane pri v proti Mečiarovi, pozrel sa do sveta a našiel množstvo ľudí, ktorých mám dodnes veľmi rád.

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Okrem práce, ktorá nám všetkým asi zaberá väčšinu našich dní, a rodiny, ktorá si potom tiež pýta
a zaslúži svoje, som rád všade, kde je príroda: zbieram huby, potápam sa, rybárčim, birdwatchingujem... A raz za uhorský rok navštívim nejaký super národný park niekde veľmi ďaleko.

Vlastná (úspešná)
volebná kampaň
v ťažkom okrsku za
1998 poslanca Mestského
zastupiteľstva hl.
m. Bratislavy; veľká
zábava.

Založenie rodinného
vydavateľstva Modrý
2000 slon/Milá zebra
s personifikovanými
darčekmi pre deti

2002 Riadenie PR
a marketingu úplne
–
novej televízie; Vysoká
2007
škola života

2007 Narodenie dcéry Žofie!

Prvý pokus
2008
o podnikanie
–
v mediálnej brandži,
2009
Framehouse

Druhý, zatiaľ úspešný
2009 pokus o podnikanie
v mediálnej branži,
event2all.

médiá
Míľniky
v kariére

Evita Twardzik, známa ako
Evita, dnes úspešná značka,
ktorá združuje viacero aktivít:
knihy, ženský magazín, film
či meno úspešnej scenáristky
a dramaturgičky.

Evita Twardzik
Kto je

V roku 2007 vydala svoju prvú knihu, dodnes ich
napísala 13, na námety dvoch z nich napísala
filmové scenáre a filmy patrili k najnavštevovanejším
v slovenských a českých kinách. Od roku 2015 pôsobí
ako šéfredaktorka ženského magazínu Evita, ktorý 
sa posledných 6 mesiacov drží na vrchole rebríčka
predávanosti vo svojom segmente. Momentálne
sa začína nakrúcať tretí celovečerný film podľa
jej scenára – V lete ti poviem, ako sa mám.

Biznis
Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Dúfam, že ľudia si neodvyknú od kín, a napriek
tomu, že Netflix a všetky ostatné platformy sú fantastické, budú chodiť na filmy mimo svojho domova. Čo sa týka tlačených lifestylových periodík, táto
doba len zdôrazní potrebu zžiť sa so svojim publikom a nepredkladať mu témy odstrihnuté od reality.

Čo si na oblasti, v ktorej
pôsobíte, najviac ceníte?
Baví ma zrkadlenie bežného života a to, že ho treba
vtesnať do žánru. Bez toho, aby stratil na autenticite.

šéfredaktorka Evita magazínu,
scenáristka a dramaturgička
NUNEZ NFE

Povedala
pre stratégie

1998

moderátorka rannej
šou rádia Okey

2020

šéfredaktorka
publicistiky
v mesačníku EVA

2006

šéfredaktorka
týždenníka Markíza

založenie
2007 vydavateľstva
Evitapress

Čo sa týka lifestylových
periodík táto doba len
zdôrazní potrebu zžiť
sa so svojim publikom
a nepredkladať mu
témy odstrihnuté
od reality.

Či je to článok, postavený na príbehoch žien, kniha
alebo film, ktorý je výsledkom viacerých pohľadov na
scenár. Baví ma sloboda, ktorú mám pri tvorení obsahu, baví ma to, že z mesiacov presedených za počítačom sa potom stávajú mesiace v teréne a na pľaci, celá tá pestrosť ma udržiava ďaleko od rutiny.

šéfredaktorka
2015 magazínu Evita
v mediálnom dome
Mafra Slovakia

premiéra prvého
2017 celovečerného filmu
Všetko alebo nič

2017

predaj značky Evitovky
spoločnosti Mafra
Slovakia

premiéra druhého
2019 celovečerného filmu
Príliš osobná známosť

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Vždy ľuďom, ktorí mi dali dôveru. Paľo Danišovič v rozhlase, Katka Patvarošová v Eve, Vlado Mužík v Mafra
Slovakia a Peter Núňez vo filmovom segmente.
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Mediálne agentúry
Natália Vlk je spojená profesijne
s agentúrou Zenith, kde pôsobí
ako obchodná riaditeľka.

Míľniky
v kariére
2010

BDO finančný
konzultant

2012 Zenith digitálny
špecialista

2014 Zenith Head of Buying

2018 Zenith Sales director

Natália Vlk

2018 Trading Lead VivaKi
Exchange

Sales Director Zenith, Publicis Media
Povedala
pre stratégie

Kto je
Natália vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Už počas štúdia a neskôr aj po ňom pracovala ako finančný 
konzultant v medzinárodnej spoločnosti BDO na projektoch due
diligence a finančné modelovanie. Koncom roka 2012 nastúpila do  
spoločnosti ZenithMedia, ktorá je jej pôsobiskom dodnes. Začínala
na pozícii digitálneho špecialistu, v roku 2014 sa vypracovala na Head
of Media Buying a od roku 2018 pôsobí na pozícii Sales directorky
a zároveň má na starosti aj vyjednávanie podmienok za nákupný 
dom VivaKi Exchange. Od roku 2018 pôsobí v manažmente Zenithu.

Biznis
Ako podľa vás zmení
váš segment obdobie,
ktoré dnes žijeme? A, naopak,
aké pravidlá zostanú?
V týchto pandemických časoch budeme musieť viac zabojovať o mediálne rozpočty. Je
všeobecne známe, že v nečase sú práve tie
prvé na odstrel. Zároveň budeme musieť preukázať našu efektivitu, ktorá musí byť priamo viditeľná v obchodných výsledkoch klienta.
Pretože rastie komplexnosť komunikačného biznisu, vo výhode sú agentúry, ktoré disponujú modernými nástrojmi na detailné analýzy napojené na klientske obchodné dáta.
A ktoré majú v rámci príslušnosti k medzinárodnej sieti prístup k know-how, medzinárodným prieskumom nálad spotrebiteľov a rôznym sieťovým aktivitám. Nástroje tohto druhu
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Televíziám sa stále darí a aj sa im bude
dariť, i keď sa budú musieť vyrovnať
s potenciálnou hrozbou Netflixu. Keďže
dáta ukazujú, že ľudia počas korony
začali intenzívnejšie presedlávať na
platformy tohto typu ako bolo povôdne
predpokladané a čiastočne obmedzovali
tradičný televízny videoobsah.

sú veľkými investíciami, ktoré si menšie agentúry nemôžu dovoliť, preto predpokladám, že
táto doba by mohla ozdraviť trh, čo do počtu
hráčov. Počas tohto obdobia sme taktiež zaznamenali celospoločenský jav, týkajúci sa penetrácie internetu, ktorá sa zvýšila v priemere
o 5 – 7 p. b., aj v tých najvyšších vekových skupinách ako 60 – 70 rokov a 70+. Televíziám sa
stále darí a aj sa im bude dariť, i keď sa budú
musieť vyrovnať s potenciálnou hrozbou Netflixu. Keďže dáta ukazujú, že ľudia počas korony začali skúšať tieto platformy a čiastočne
obmedzovali tradičný televízny videoobsah.

vyzerá inak. Motivuje ma, že mi dokáže predostrieť výzvu, a v neposlednom rade je to
hlavne o ľuďoch, s ktorými spolupracujem.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte,
najviac ceníte? A čo vás na
tom celom najviac baví?

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?

Je mi veľmi sympatická istá dávka neformálnosti v našej brandži. Cením si, že moja
práca nie je stereotypná a každý môj deň

Oddych
Čomu alebo komu vďačíte
za to, ako sa formovala
vaša kariéra, profesia?
Najväčšia vďaka patrí majiteľom a nášmu bývalému CEO Alexandrovi Máťušovi, ktorý si všimol
môj potenciál a dal mi možnosť realizovať sa.

Po nekonečných hodinách v bazéne
ako akvabela si ma teraz našla joga.

Mediálne agentúry
Zuzana Zelenay bola dlhoročne
spätá s agentúrou Universal
McCann, je súčasťou vedenia
IPG Mediabrands. Pôsobila tiež
ako dlhoročná predsedníčka
Asociácie mediálnych agentúr.

Zuzana Zelenay
Kto je
V mediálnej agentúre pracuje Zuzana Zelenay od roku
2001. Za najväčšie úspechy považuje zisk klientov ako
TCCC, Heineken ako aj ČSOB, pre ktorú agentúra, kde
Zuzana pôsobí, dlhodobo pracuje. Medzi ďalšie zaujímavé
a obohacujúce profesijné skúsenosti patrí spolupráca na
uvedení značky Telefonica O2 na slovenský trh, práca pre
L'Oreal, Tesco, Ringier a About you .Cennou skúsenosťo je aj
spolupráca na projekte TAM. Zuzana zastupovala Asociáciu
mediálnych agentúr (AMA)od roku 2010. Od roku 2019 pôsobí
ako Managing Partner skupiny IPG Mediabrands, ktorá
strategicky riadi značky Universal McCann a Initiative.

Biznis

Ako podľa vás zmení váš segment
obdobie, ktoré dnes žijeme?
A, naopak, aké pravidlá zostanú?
Zmeny, ktoré prináša toto obdobie, sú a budú ďalekosiahle. Mení sa miesto aj spôsob práce – väčší priestor
pre home office a využívanie online komunikačných
platforiem ako náhrad za osobné stretnutia. Zvýšia sa požiadavky na flexibilitu komunikácie v médiách, a to na úrovni „nasadenia“, ako aj konceptu. Vnímam tiež, že vzhľadom na túto situáciu, ktorá odkrýva
tému vzájomnej prepojenosti, ovplyvňovania, zodpovednosti, budú spotrebitelia oveľa senzitívnejší na to,
čo značky komunikujú, čo prinášajú nielen na úrovni jednotlivého spotrebiteľa (reflexia bezprostrednej potreby), ale aj na úrovni celospoločenskej.

Čo si na oblasti, v ktorej pôsobíte, najviac
ceníte? A čo vás na tom celom najviac baví?
Najviac si cením možnosť pracovať s množstvom dát
a informácií, dávať ich do vzájomnej súvislosti, hlbšie

Managing Partner,
IPG Mediabrands

Povedala
pre stratégie

Zvýšia sa požiadavky
na flexibilitu
komunikácie
v médiách – a to na
úrovni „nasadenia“, ako
aj konceptu.

chápať potreby, obmedzenia, výzvy a motivácie spotrebiteľov, značiek, médií, stále sa niečo nové učiť a posúvať sa. Páči sa mi dynamický vývoj tohto odvetvia.

Oddych

Čomu alebo komu vďačíte za to, ako
sa formovala vaša kariéra, profesia?
Jednoznačne ľuďom – vynikajúcemu tímu
v Universal McCann, priestoru a dôvere, ktorú mi
dali, tiež podpore a dôvere na úrovni celého segmentu, ktorú som dostala na pôde AMA. Veľmi si cením
a som vďačná všetkým mojim kolegom, konkurentom aj ľuďom v JIC (Joint Industry Committee).

Čomu sa venujete v súkromí
a brandža o tom (ne)vie?
Okrem mojej rodiny sa vo voľnom čase venujem športu a umeniu – „aktívne“ (píšem básne) aj „pasívne“ (knihy, divadlo, kino, výstavy, koncerty...). Mojou dlhoročnou vášňou je aj štúdium psychológie.

Míľniky
v kariére
Communication
2001 Strategists, Universal
McCann
zavedenie
peoplemetrových
dát na slovenský trh:
člen Metodologickej
2003 komisie PMT,
–
spolupráca na výbere
2004 poskytovateľa
dát televíznej
sledovanosti,
participácii pri
vytváraní štandardov
projektu TAM

2010 predsedníčka AMA

Research director
2014 Universal McCann

získanie titulu Mgr. na
2014 Právnickej fakulte UK

2018 člen GDPR skupiny IAB

iniciovanie
partnerstva AMA
v súťaži Young Lions
2018 v kategórii Médiá,
ktorú zastrešuje
ADC v spolupráci
s KRAS-om

Managing Partner
IPG Mediabrands
2019 (zastrešuje mediálne
agentúry Universal
McCann a Initiative)

spolupráca na
TAM projekte ako
2019 zástupca AMA vo
–
valnom zhromaždení
2020 PMT (najvyšší orgán
spoločnosti)
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Avízo

Kto je kto
v biznise
Po minulé roky sme predstavili viac ako
200 ľudí, ktorí sú úspešní v našej brandži.
Ak ich chcete spoznať, napíšte nám mail:  
strategie@mafraslovakia.sk,
želané vydania vám doručíme.
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