
Príloha č. 1 - Opis predmetu zmluvy „Vytvorenie a správa online marketingových kampaní v reklamných 
kanáloch Google Ads a Facebook Ads pre účely projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ 
 
Predmetom zmluvy  je zabezpečiť služby pri tvorbe, správe a nákupe online kampaní. 

Objednávateľ požaduje: 
 

● založenie reklamných účtov 
● analýza vhodných kľúčových slov 
● návrh štruktúry kampane a textových inzerátov 
● vytvorenie a spustenie kampaní v reklamných systémoch Google Ads (vyhľadávacia + obsahová sieť) 

a Facebook Ads (PPC reklamy + sponzorované odkazy) 
● pravidelná optimalizácia kampaní 
● reporting 
● pridávanie nových kampaní podľa aktuálnych tém a harmonogramu 

 
Objednávateľ zabezpečí obsah a grafické spracovanie na základe odporúčaní dodávateľa.  

 
Základné požiadavky 

Založenie Facebook Ads a Google Ads účtov dodávateľom kampane. SAŽP dodá všetky potrebné podklady – 
texty, obrázky, videá, podcasty. SAŽP bude mať prístup do zriadených účtov. 

 
Téma 

Zlepšovanie kvality ovzdušia s dôrazom na určité zdroje znečisťovania – lokálne kúreniská (vykurovanie 
tuhými palivami v domácnostiach) a cestná doprava. 

 
Všeobecné ciele kampane 

- zvýšiť povedomie širokej verejnosti o problematike kvality ovzdušia a  aktívne ovplyvňovať kvalitu 
ovzdušia 

- upozorniť na aktuálne aktivity spojené s kvalitou ovzdušia, podujatia, svetové dni 
- naučiť verejnosť správne kúriť 
- informovať o možnosti čerpania dotácií pri výmene kotlov a iných finančných mechanizmov 
- podporiť zavádzanie prvkov udržateľnej mobility (v mestách a krajoch)  

 
Priebežné merateľné ciele 

1. Zvyšovanie návštevnosti projektových webových sídiel (populair.sk, dnesdycham.sk) – plán 500 
užívateľov mesačne s priemerným časom stráveným na webstránke viac ako 1 min. 
 

2. Zvýšenie počtu odberateľov newsletterov  
 

3. Zvyšovanie počtu a aktivity (engagement) fanúšikov na Facebooku  
 
 

Cieľové skupiny 
Prostredníctvom kampane si objednávateľ stanovil osloviť odbornú i laickú verejnosť, štátnu správu 
a samosprávu, školy (pedagógov a žiakov). 

Osobitné informácie budú poskytované zraniteľným skupinám ako: seniori, chronicky chorí ľudia (ochorenia 
dýchacej a obehovej sústavy), tehotné ženy a deti. 
 
Aktuálne webové sídla: 

-  Populair.sk  - projektová stránka obsahuje výstupy a aktivity, ktoré sa realizujú v projekte LIFE IP. 



-  Dnesdycham.sk - obsahuje všetky relevantné informácie o kvalite ovzdušia a súvisiacich témach, vrátane 
riešení a odkazov na existujúce weby (enviroportal, vykurovanie inak, EEA, WHO, OECD atď.). 

 
Objednávateľ zabezpečí obsah a grafické spracovanie na základe odporúčaní dodávateľa.  

1. Návrh štruktúry kampane 

1.Facebook Ads platené reklamy 
a. Správne vykurovanie 

b. Udržateľná mobilita (doprava) 

c. Príprava paliva a vykurovacích zariadení 

2.Google Ads platené reklamy  

d. Search kampane (vyhľadávacie) - jednotlivé kľúčové slová 

e. Display kampane - dnesdycham.sk bannery 

3.Neplatené aktivity na Facebooku 
● Pridávanie neplatených príspevkov a eventov na Facebook stránku 

https://www.facebook.com/populairsk v približnom rozsahu 1 krát týždenne (niektoré mesiace 
budú viac zamerané na kúrenie a niektoré viac na mobilitu). 

● Súčasťou neplatených aktivít bude aj kvíz a carousel vždy po skončení danej témy kampane.  
● Fotosúťaže (aspoň 2) zamerané na tému vykurovania domácností a udržateľnú mobilitu. 
● Spolupráca s Facebook stránkami/skupinami v enviro rezorte.  

 
SAŽP bude dodávať obsah (články, obrazové formáty, podcasty, videá a pod.) podľa dohodnutého plánu 
komunikácie. 
 
Návrh plánu platenej kampane 

Predpokladan
ý začiatok 
kampane  

Predpokladaná 
dĺžka trvania 

Predpokladané 
skončenie 
kampane 

Téma Formát Reklamný kanál 

1.1.2022 3 mesiace 31.3.2022 8 x Vykurovanie Článok na webe, 
obrázok 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

1.4.2022 5 mesiacov 31.8.2022 4x Príprava paliva 
a vykurovacích 
zariadení 

Článok na webe, 
obrázok 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

Spaľovanie 
záhradného 
odpadu 

Článok na webe, 
obrázok 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

Príprava paliva a 
vykurovacích 
zariadení 

Článok, obrázok, 
Excel tabuľka na 
výpočet úspory 
nákladov 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

1.4.2022 5 mesiacov 31.8.2022 10x Doprava Článok na webe, 
obrázok 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

Doprava Článok, obrázok, 
Excel tabuľka na 
zaznamenanie km 
prejdených každý 
deň 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

Doprava 
  

FB, Google Ads, blog (SEO) 

1.9.2022 4 mesiace 31.12.2022 8x Vykurovanie Článok na webe, 
obrázok 

FB, Google Ads, blog (SEO) 

 
 
 



Očakávaný dosah: 

1.Facebook Ads platené reklamy 
a. Správne vykurovanie Očakávaný dosah: 2000 kliknutí a 500 až 1 000 videní samotnej reklamy 

každý mesiac 

b. Udržateľná mobilita (doprava) Očakávaný dosah: 1000 kliknutí a 500 až 1 000 videní 

samotnej reklamy každý mesiac 

c. Príprava paliva a vykurovacích zariadení Očakávaný dosah: 2000 kliknutí a 500 až 1 000 videní 

samotnej reklamy každý mesiac 

2.Google Ads platené reklamy  

d. Search kampane (vyhľadávacie) - jednotlivé kľúčové slová Očakávaný dosah: 750-1000 

kliknutí/mesiac, očakávame niekoľko tisíc videní samotnej reklamy každý mesiac. 

e. Display kampane - dnesdycham.sk bannery Očakávaný dosah: 250 kliknutí/mesiac, 

očakávame niekoľko stoviek až tisíc videní samotnej reklamy každý mesiac. 

 
Doba trvania kampane je stanovené na max. na jeden rok (12 kalendárnych mesiacov) od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

 
Ďalšie požiadavky: 
 

● Obsah, podľa dohody, SAŽP pošle priamo dodávateľovi, ktorý ich potom zdieľa na sociálnych sieťach, 
portáloch projektu LIFE IP  alebo ich publikujú a zdieľajú samotní zamestnanci SAŽP a projektu LIFE 
IP. 

● Dodávateľ bude spravovať Facebook Ads a Google Ads so zreteľom na obsahový plán kampane a 
dohodnuté ciele. Tiež optimalizuje SEO jednotlivých článkov, podcastov a pod. 

● Dodávateľ pre potreby čo najlepšieho dosahu reklamy bude optimalizovať webové sídla pre Google. 

● Dodávateľ bude registrovať weby do lokálnych internetových katalógov a bude budovať spätné 
odkazy z relevantných webových stránok, kde sa spomína kvalita ovzdušia a ktoré by mohli 
odkazovať na populair.sk a dnesdycham.sk. 

● Dodávateľ pripraví každý mesiac "report" - prehľad úspešnosti jednotlivých kampaní podľa 
stanovených kritérií a čerpania rozpočtu. Videokonferencia/stretnutie so SAŽP podľa potreby.  

● Po ukončení projektu dodávateľ bez vyzvania vytvorí záverečnú správu projektu, kde bude 
zhodnotené dosiahnutie stanovených cieľov a úspešnosť kampane. 

● Súčasťou ceny za predmet zákazky sú služby za tvorbu, správu a nákup online kampaní, teda prácu 
a zároveň rozpočet na mediálny priestor na Facebook Ads a Google Ads. Platby za reklamné účty, ich 
nastavenie a spravovanie budú v kompetencii dodávateľa.  

● Dodávateľ kampane vytvorí reklamné účty pre objednávateľa, ktoré bude dodávateľ spravovať 
a zároveň umožní objednávateľovi prístup do týchto účtov. Objednávateľ bude pravidelne na 
mesačnej/týždennej báze dodávať aktuálne odborné podklady v podobe článkov a príspevkov.  

 

Spôsob platby:  
Na základe stanoveného rozpočtu a skutočného čerpania prostriedkov na mediálny priestor a vykonané 
služby.   
 
 
 
 
 
 


