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Dňa 9. decembra 2020 sa pre študentov druhého ročníka bakalárskeho stupňa na Katedre 

mediamatiky a kultúrneho dedičstva (ďalej len KMKD) na Fakulte humanitných vied Žilinskej 

univerzity uskutočnila online prednáška zameraná na content marketing. Pozvanie prijali 

členovia z marketingovej agentúry ContentFruiter, ktorí počas dvoch hodín odprezentovali 

bohaté skúsenosti priamo z praxe.  

V rámci predmetu Mediálny ateliér si počas zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 

mohli študenti obohatiť svoje znalosti aj o metódy využívané v praktickej rovine. K celému 

vyučovaciemu procesu dopomohli práve zamestnanci agentúry ContentFruiter – Patrik 

Vavrovič (Managing Director & Co-Founder ContentFruiter) a Ľudmila Murgašová (Content 

Distribution Manager). Tí prijali pozvanie i návrh od Dr. Veroniky Murgašovej a doktoranda 

Mateja Somra z KMKD pripraviť pre študentov prednášku. 

Ako na hlavný bod prednášajúci poukázali na dôležitosť práce s online obsahom a jeho 

starostlivosti na webových stránkach. Môže ho tvoriť textová, obrazová, zvuková či 

audiovizuálna zložka. Pokiaľ sú dôkladne spracované patričným spôsobom do vhodnej formy, 

vytvárajú perspektívne prostredie, ktoré je schopné priniesť značke, spoločnosti alebo 

akejkoľvek inštitúcií obrovský úspech.  

Patrik Vavrovič počas svojej rozpravy priniesol zaujímavé fakty v spojitosti s prácou ich 

content marketingovej agentúry. Študenti mali možnosť bližšie spoznať organizačnú štruktúru, 

ako aj lepšie pochopiť výrobný a distribučný proces. Okrem teoretických poznatkov boli 

prezentované konkrétne ukážky z dielne ContentFruiter. Ľudmila Murgašová prezradila, akými 

formami je potrebné distribuovať obsah k finálnemu konzumentovi. Pretože pokiaľ máme 

obsah, ale nemáme svoje publikum, obsah sa stáva nevyužitým a bezcenným. Ďalej kládla 

dôraz na potenciál sociálnych sietí pri šírení obsahu v online priestore, ale aj na to, že 

i v súčasnej dobe netreba zabúdať na správne nastavenie i formu email marketingu.  

Po hodinovej prednáške nastal priestor na diskusiu, kde študenti mali príležitosť klásť zvedavé 

otázky na konkrétnejšie veci týkajúce sa problematiky content marketingu. Záujem o tento druh 

prednášky svedčil práve v počte otázok a bohatej diskusií, ktorá trvala vyše ďalšej hodiny. 

Študentov zaujímali predovšetkým ďalšie činnosti content marketingovej agentúry 

ContentFruiter, ich cieľov do budúcna a aj to, čo by odporúčali potenciálnym záujemcom 



pracovať v tejto sfére. Fascinujúce boli aj otázky týkajúce sa priamo konkrétnych príkladov 

z praxe, respektíve porovnávania použitých nástrojov pri tvorbe či analýze obsahu webových 

stránok.  

Na záver prednášky a diskusného bloku poznamenali Vavrovič a Murgašová, že táto prednáška 

bola pre nich príjemným zážitkom aj vďaka obrovskému záujmu o danú oblasť zo strany 

študentov KMKD. Zároveň dodali, že sú otvorení ďalšej spolupráce medzi ContentFruiter 

a katedrou.  

Agentúra ContentFruiter sa špecializuje na content marketing pre B2C a B2B zameraný na 

dlhodobé zvyšovanie konverzií, predaja a budovanie brandu.  Poskytuje profesionálne služby 

funkčného content marketingu potrebný pre budovanie vzťahov so zákazníkmi a dlhodobú 

podporu predaja. Ide o full-service agentúru zameranú na content marketing disponujúca 

vlastnými prípadovými štúdiami. Ich hlavný zámer spočíva v budovaní informačných lídrov 

v konkrétnych odvetviach. 

Mediálny ateliér je jeden z povinne voliteľných predmetov pre študentov druhého ročníka 

bakalárskeho stupňa KMKD.  Ponúka analyzujúci pohľad na širokospektrálnu mediálnu sféru 

s akcentom na textovú zložku novinárskych a nenovinárskych prejavov v kontexte 

nastupujúceho marketingu (predovšetkým public relations a reklama). Študenti sa oboznamujú 

s nastupujúcimi trendmi v oblasti mediálnej komunikácie s dôrazom na kritický prístup a 

analyzujúci pohľad na médiá. Hlavné zásady mediálnej komunikácie a marketingovej 

propagácie s dôrazom na rôzne typy médií, faktory ovplyvňujúce komunikáciu v médiách a s 

médiami. Čaká ich praktická práca s textom a vlastná kreatívna tvorba. 

Ich úlohou je zostaviť si pracovný tím a fiktívnu reklamnú agentúru, ktorá má navrhnúť 

stratégiu s cieľom poskytnúť vhodnú formu propagácie reálnym spoločnostiam alebo 

občianskym združeniam. Každý tím komunikuje so zástupcami z konkrétnych firiem. Okrem 

hodnotenia vyučujúceho, príslušnej komisie, pred ktorou na konci semestra obhajujú svoje 

projekty, ich hodnotia priradené organizácie. 

Obrazová príloha: 

https://contentfruiter.sk 
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