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Čl. 1 

Účel použitia 

 

Táto smernica upravuje základné povinnosti vyplývajúce s organizáciou, zabezpečením 

a informovaním o podujatiach organizovaných na fakulte a aktivitách marketingového charakteru.   

Táto smernica je v súlade so štatútom Fakulty managementu a príkazom rektora č. 6/2013 

o organizovaní a zverejňovaní podujatí na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Táto smernica reaguje na potrebu aktívnej a jednotnej komunikácie realizovanej fakultou 

k internej a externej verejnosti s cieľom: 

- posilňovať povedomie o fakulte, jej činnosti, podujatiach, ponuke vzdelávania, ponuke 

partnerstiev vo výskume a ponuke partnerstiev s praxou; 

- posilňovať pozitívny imidž fakulty ako dôveryhodnej inštitúcie poskytujúcej kvalitné 

vzdelávanie a výskum v perspektívnych oblastiach manažmentu;  

- posilňovať záujem o štúdium na fakulte, na všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej 

forme, aktivitami na Slovensku aj v zahraničí; 

- informovať cieľové skupiny o aktivitách fakulty s dostatočným predstihom a vhodnými 

formami. 

 

Čl. 2 

Identita fakulty 

 

Identita Fakulty managementu UK je tvorená oficiálnymi symbolmi (insígniami), 

ako aj formálnym a neformálnym prejavom študentov, absolventov a zamestnancov fakulty. 

Používanie názvu, symbolov a osvojenie si základných zásad vonkajšieho prejavu 

osobnosti je prirodzenou súčasťou pôsobenia na vysokej škole, a súčasne dopomáha k budovaniu 

organizačnej kultúry a posilňovaniu imidžu pred verejnosťou. 

Morálne hodnoty uplatňované v prostredí Univerzity Komenského v Bratislave, sú 

vyjadrené v Etickom kódexe UK, ktorý stanovuje etické princípy a normy správania zamestnancov 

a študentov UK. 

Názov Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu je v bežnej 

komunikácii použiteľný a verejnosťou rozpoznateľný aj v skrátených variantoch: 

- Fakulta managementu UK, 

- Faculty of Management CU, 

- FM UK. 

 



Akademické insígnie fakulty v zmysle historickej tradície sú: 

- znak fakulty, 

- medaila na reťazi dekana so znakom fakulty, 

- žezlo dekana so znakom fakulty. 

 

Znak (logo) fakulty tvorí v hornej polovici hnedého kruhového poľa biely mozog, v dolnej 

časti prekrytý dopĺňajúcou sa sieťou poludníkov a rovnobežiek. Z kruhu sa vpravo odpája 

pravotočivá stuha s bielym odstredivým textom FACULTAS ARTIS MODERATORIAE. V 

hornom segmente bordovej lišty kruhopisu biely odstredivý text UNIVERSITAS COMENIANA 

BRATISLAVENSIS, v päte lišty dvoma bielymi bodmi vymedzený biely dostredivý letopočet 

MCMXIX. Znak reprezentuje silu poznania a logického myslenia potrebného pre výkon 

manažérskej profesie, ako aj medzinárodnú orientáciu a medzinárodnú výmenu informácií, 

vedomostí a skúseností, ktoré charakterizujú princípy vzdelávania na Fakulte managementu UK. 

Logo fakulty je v marketingovej komunikácii podporené sloganom „PRIPRAVUJEME 

LÍDROV BUDÚCNOSTI“. 

Znak fakulty je možné využívať vo farebnom vyhotovení, v odtieňoch sivej alebo v linke. 

            

 

 



Primárna farba FM UK je: RGB: 155-53-32, primárna farba UK je: RGB: 161-41-56. 

Písmo v logotype je Friz Quadrata Itc TCE Regular, doplnkové písma sú DejaVu Sans a Times 

New Roman. 

Znak Univerzity Komenského v Bratislave tvorí kruh s podobizňou Jána Amosa 

Komenského a s kruhopisom „UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX“. 

                    

                                       

 

Logá UK, fakúlt a súčastí UK sú vlastníctvom univerzity, sú zaregistrované na Úrade 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a sú chránené ochrannou známkou. Univerzita 

ako majiteľ ochranných známok má výlučné právo na ich komerčné použitie. 

 

Logá UK a FM UK nesmú používať tretie osoby bez súhlasu UK a FM UK. 

 

Zamestnanec UK je oprávnený použiť logo fakulty, resp. súčasti UK, na ktorej je 

zamestnaný, a logo UK: 

- v oficiálnych prezentáciách univerzity/fakulty, 

- v publikáciách univerzity/fakulty, 

- na informačných materiáloch univerzity/fakulty, 

- na marketingových predmetoch univerzity/fakulty, ktoré slúžia na pozitívnu prezentáciu 

univerzity/fakulty, 

- v bežnej spisovej agende vyplývajúcej z jeho pracovnej náplne. 

 



Zamestnanec UK nie je oprávnený použiť logo univerzity/fakulty na účel: 

- súkromného charakteru, 

- použitia na komerčných produktoch za účelom ich predaja. 

 

Akékoľvek použitie loga univerzity, jej fakulty alebo súčasti zamestnancom nad rámec 

pracovnoprávneho vzťahu sa považuje za porušenie práv z ochrannej známky Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

 

Čl. 3 

Prezentácia fakulty na podujatiach organizovaných, spoluorganizovaných FM UK alebo s 

partnerstvom FM UK 

 

Podujatia, ktoré sú organizované alebo spoluorganizované na fakulte, ako aj podujatia, na 

ktorých fakulta vystupuje ako partner sa riadia nasledovnými pravidlami: 

- o plánovanom podujatí rozhoduje dekan fakulty, pričom podujatia, ktoré sa viažu na 

vedecko-výskumnú činnosť alebo vzdelávaciu činnosť sú koordinované v spolupráci 

s príslušným prodekanom zodpovedným za danú oblasť alebo stupeň, či formu štúdia; 

- organizátor alebo zodpovedná osoba za fakultu je povinná konzultovať prípadné finančné 

požiadavky a informovať o možných vzniknutých výdavkoch tajomníka fakulty; 

- organizátor alebo zodpovedná osoba za fakultu je povinná o podujatí informovať 

s predstihom najneskôr 7 dní pred jeho konaním, a najneskôr do 72 hodín po jeho konaní 

podať informáciu (písomnú správu s fotografiami pre zverejnenie) o uskutočnení: 

- pri podujatiach fakultného alebo katedrového významu sú informácie prezentované 

na webovom sídle fakulty, prípadne na sociálnych sieťach v koordinácii 

s prodekanom zodpovedným za vzťahy s verejnosťou; 

- pri podujatiach celofakultného alebo univerzitného významu sú informácie 

v koordinácii s prodekanom zodpovedným za vzťahy s verejnosťou komunikované 

aj na oddelenie vzťahov s verejnosťou na UK; 

- informácie o podujatí po jeho uskutočnení sú zasielané prodekanovi pre vzťahy 

s verejnosťou, prípadne tiež príslušnému prodekanovi podľa zamerania podujatia 

a v koordinácii s nimi je zabezpečené publikovanie informácie v časopise Naša 

univerzita, na webovom sídle fakulty alebo na sociálnych sieťach a v ročnej správe 

hodnotenia činností FM UK; 

- organizátor alebo zodpovedná osoba za fakultu je povinná zabezpečiť primeranú, účelnú 

a dostatočne viditeľnú vizuálnu prezentáciu fakulty na podujatí formou rollup bannerov, 

a primeraného uvedenia loga a názvu fakulty v prezentáciách, priestore alebo 

informačných materiáloch (potrebu zapožičania rollup bannerov, ako aj grafických 

podkladov pre podporu viditeľnej vizuálnej prezentácie fakulty je potrebné koordinovať 

s prodekanom zodpovedným za vzťahy s verejnosťou); 

- organizátor alebo zodpovedná osoba za fakultu je povinná zabezpečiť primeranú a účelnú 

distribúciu informačných materiálov o ponuke fakulty v závislosti od charakteru 

a zúčastnených osôb na podujatí (potrebu informačných materiálov je potrebné 



koordinovať s prodekanom zodpovedným za vzťahy s verejnosťou s predstihom 

minimálne troch týždňov pred konaním podujatia). 

Tieto pravidlá je povinné dodržiavať pri podujatiach odborného alebo spoločenského 

významu, podujatiach fakultného významu alebo podujatiach významne prezentujúcich 

postavenie a imidž FM UK. 

Pre zabezpečenie efektívnosti a zásad debyrokratizácie sú od formálneho postupu 

schvaľovania a informovania oslobodené podujatia menšieho významu do 20 účastníkov. 

 

Prehľad pripravených rollup bannerov (ponuka môže byť aktualizovaná/dopĺňaná): 

 

           
 

Ukážka pripravenej fotosteny použiteľnej na podujatiach: 

 

 
 

 

 

 



Prehľad pripravených letákov pre odbornú verejnosť (ponuka môže byť aktualizovaná/dopĺňaná): 

 

    
   

 

 

Čl. 4 

Prezentácia fakulty na veľtrhoch  

 

Za účelom podpory zviditeľnenia ponuky a aktivít fakulty je podporovaná účasť zástupcov 

fakulty na prezentačných veľtrhoch a podobných podujatiach, najmä: 

- veľtrhoch a prezenčných podujatiach pomaturitného vzdelávania, 

- veľtrhoch práce, 

- vedeckých a iných prezentačných podujatiach (napr. pri príležitosti Týždňa vedy alebo 

Týždňa celoživotného učenia). 

 

Plán prezentácie fakulty je potrebné pripraviť v spolupráci zodpovedných prodekanov. Za 

koordináciu a prípravu marketingového plánu aktivít je zodpovedný prodekan zodpovedný za 

vzťahy s verejnosťou. Posúdenie nákladov spojených s prezentáciou fakulty v danom roku 

posudzuje tajomník fakulty. Schvaľovanie účasti a miery participácie je v kompetencii dekana 

fakulty. 

 

Za organizáciu účasti a personálne zabezpečenie zodpovedajú vedúci katedier a príslušné 

oddelenia (Študijné oddelenie, Oddelenie externého štúdia, Oddelenie pre zahraničné vzťahy, 

Referát vedy a výskumu). Vedúci katedier zodpovedajú za zabezpečenie študentov na podujatiach 

prostredníctvom predmetov katedry, v ktorých je možné motivovať študentov k aktivite 

organizácie, organizačného zabezpečenia podujatí, ako aj podpory propagácie fakulty. Cieľom je 

podporiť aktívnu účasť študentov na prezentáciách fakulty pred cieľovou skupinou uchádzačov 

o štúdium. 

 

Informačné materiály je potrebné pre zabezpečenie prezentácie koordinovať 

prostredníctvom prodekana zodpovedného za vzťahy s verejnosťou minimálne 3 týždne pred 

konaním podujatia (pri väčšom počte propagačných materiálov je odporúčané koordinovať 

prípravu a zabezpečenie materiálov s väčším predstihom). 

 

 



Prehľad pripravených rollup bannerov prezentujúcich ponuku štúdia v dennej a externej forme na 

FM UK (ponuka môže byť aktualizovaná/dopĺňaná): 

 

        
 

 

Prehľad pripravených letákov prezentujúcich ponuku štúdia na FM UK (ponuka môže byť 

aktualizovaná/dopĺňaná): 

 

    



    
 

    
 

 

Čl. 5 

Prezentácia fakulty na webovom sídle fakulty a na sociálnych sieťach 

 

Za účelom informovania, ako aj propagácie sa na fakulte využívajú nasledovné formy: 

- prezentovanie na webovom sídle fakulty (www.fm.uniba.sk) v príslušnej sekcii podľa 

charakteru a obsahu informácie 

- prezentovanie na webovom sídle fakulty (www.fm.uniba.sk) v sekcii „Aktuality/Kalendár 

podujatí“ 

- prezentovanie na mikrostránke fakulty pre študentov a záujemcov o štúdium na FM UK 

(www.fakultamanagementu.sk) 

- prezentovanie na sociálnych sieťach: 

-  Facebook: www.facebook.com/fm.uniba  

-  Instagram: https://instagram.com/fakulta.managementu.uk/  

-  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWRwGdyRyClGUDpn_3flPZQ  

-  LinkedIN: www.linkedin.com/company/faculty-of-management-uk-bratislava/  

 

 

Cieľom efektívnej a účelnej externej komunikácie fakulty je intenzifikácia prezentácie 

v online priestore, využitím viacerých komunikačných kanálov a podpora proaktívneho prístupu 

študentov a zamestnancov fakulty pri príprave a realizácii propagačných aktivít využívajúcich 

moderné formy marketingovej komunikácie.  

 

 

 

 

 

http://www.fm.uniba.sk/
http://www.fm.uniba.sk/
http://www.fakultamanagementu.sk/
http://www.facebook.com/fm.uniba
https://instagram.com/fakulta.managementu.uk/
https://www.youtube.com/channel/UCWRwGdyRyClGUDpn_3flPZQ
http://www.linkedin.com/company/faculty-of-management-uk-bratislava/


Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

 

V oblastiach nedotknutých touto smernicou sa zamestnanci riadia prioritami fakulty 

uvedenými v Dlhodobom zámere Fakulty managementu, prioritami univerzity uvedenými v 

Dlhodobom zámere rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave a hodnotami uvedenými 

v Etickom kódexe Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 3. decembra 2018. 

 

 

 

V Bratislave 3. decembra 2018 

 

 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

dekan FM UK 


