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11. Manažérske zhrnutie 
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Krátka anotácia: Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v nadväznosti na 

predchádzajúce stretnutie na tému sociálne médiá, komunikácia a problémové cvičenia.  

Pod pojmom sociálne média si väčšina z nás predstaví Facebook, Instagram, 

LinkedIn,  Twitter a iné. Riadenie sociálnych médií však nezávisí primárne od druhu 

sociálnej siete a ponúkaných  nástrojov, ale od komunikačnej stratégie a použitia týchto 

nástrojov. Princíp socializácie v online prostredí je o účasti v diskusiách a zdieľaní obsahu a 

nápadov. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

• sociálne médiá 

• efektivita komunikácie v online prostredí 

http://www.spsehalova.sk/


Výmena skúseností a diskusia viedla k spoločnému názoru, že k sociálnym médiám patrí 

Internet, komunikačné kanály mobilných zariadení a nástroje, ktoré dokážu medzi sebou navzájom 

zdieľať názory a obsah. Poskytujú nám priestor na budovanie komunity a sietí a podnecovanie nás 

ako používateľov k účasti a zapájaniu sa do týchto komunít. Slúžia na združovanie a rozvíjanie 

spoločenských kontaktov. Ich výhodou je, že ich obsah môže vytvárať, upravovať alebo komentovať 

každý registrovaný užívateľ. Poskytujú teda veľký priestor pre kreativitu a nápady, ktoré sa následne 

ľahko šíria medzi samotnými užívateľmi. 

Všetci prítomní sa zhodli na potrebe využívania tohto interaktívneho prostredia využiteľného na 

komunikáciu digitálnymi prostriedkami ako počítač, tablet, smartfón. Rovnako sa prítomní zhodli 

v názore, že sociálne médiá globálne zjednodušili život tým, ktorí potrebujú vybaviť rôzne náležitosti 

veľmi rýchlo a na niekoho napríklad nemajú telefonický kontakt. Vďaka ním dokážeme zdieľať 

vlastné myšlienky, rôzne záujmy, informácie aj činnosti, ktoré aktuálne robíme. Možnosťami, ktoré 

sociálne médiá poskytujú sa  považujú za efektívny spôsob komunikácie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Využívanie sociálnych médií a zapájanie sa do jednotlivých komunikačných skupín v rámci 

sociálnych médií má v súčasnosti pomerne dominantné postavenie v komunikácii. Ja na 

každom konzumentovi či účastníkovi týchto médií ako sa ich ujme. 

Odporúčania: 

Využívajme sociálne média v zdravej miere ako komunikačný prostriedok na, rýchly 

prístup k informáciám, nezabúdajme pri nich na tradičné médiá.  Využívajme ich v záujme 

napredovania a získania užitočných informácií. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.  

https://skalindam.sk/socialne-siete-a-ich-moznosti-vyuzitia-z-hladiska-marketingu/

