
Základný popis aktivity  a cieľ aktivity Príjemca/klient Harmonogram aktivity

Zabezpečenie možnosti získania ucelených informácií o 

podujatiach, pripravovaných seminároch a službách  

CEVED,  aktuality, zaujímavosti, nové výzvy ai.                                                          

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Informovanie zamestnancov, doktorandov, študentov 

ako aj verejnosť o aktuálnych témach formou seminárov 

organizovaných CEVED. Každý mesiac sú pozývaní 

prednášať odborníci na tému uvedenú v harmonograme 

vzdelávacích aktivít; popularizácia vedy; napr.: 

prezentácia aktuálnych otvorených a blížiacich sa výziev 

informovanie o legislatívnych zmenách, predstavenie 

systému manažérstva kvality a modelu CAF a mnoho 

ďalších zaujímavých tém.

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť 10/2017 - 06/2018

Pomoc v prípade potreby propagačných materiálov - 

bannery ( viď možnosti: 

http://www.biznismedia.sk/reklamne-plachty-bannery

zamestnanci JLF UK a UNM priebežne

Pomoc v prípade potreby propagačných materiálov -

letáky, skladačky  (viď možnosti:   

http://www.biznismedia.sk/tlac-letkov-brozur-vizitiek)

zamestnanci JLF UK a UNM priebežne

Každomesačne na základe obežníka informovať o 

aktivitách vo vede a výskume na JLF UK, prípadne 

zaujímavých podujatiach; semináre spropagovať alebo 

následne o nich informovať prostredníctvom článku.

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť 10/2017 - 06/2018

V prípade záujmu o webinár na základe požiadavky z 

pracoviska JLF UK poskytnutie súčinnosti
zamestnanci JLF UK a UNM priebežne

Dohoda o spolupráci EEN, JLF UK priebežne

Dohoda o spolupráci SBA, JLF UK priebežne

Dohoda o spolupráci SIEA, JLF UK priebežne

Informácie sa zverejňujú v rámci univerzitného 

Facebooku Univerzity Komenského v Bratislave, ale 

najmä na stránke www.ceved.sk

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Každomesačný príspevok na webe o aktivitách a dianí 

na  na jednotlivých oddeleniach pracoviskách CEVED
zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Možnosť pre užívateľov Internetu prihlásiť sa k odberu 

noviniek z web stránky, ktorý ponúka RSS zdroj (viď 

www.ceved.sk)

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Každomesačný obežník, zasielaný vedúcim kliník, 

ústavov a samostatných pracovísk s požiadavkou o  

spoluprácu a poskytnutie pomoci pri spracovaní 

podkladov týkajúcich sa popularizácie vedy, výskumu a 

vývoja v národných a medzinárodných projektoch. 

zamestnanci JLF UK a UNM priebežne

Priebežné sledovanie noviniek a trendov v marketingu; 

najmä na pracovisku/oddelení marketingu pridávanie 

aktualít v tejto oblasti.

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Ďeň otvorených dverí pre ZŠ, SŠ a verejnosť; 

sprístupnenie priestorov Auly Magny, Kompetenčného 

centra, Biomedu aj UIT/Simulačného výučbového 

centra, predstavenie JLF UK zaujímavou formou blízkou 

širšej laickej verejnosti tak, aby bola pre nich atraktívna 

a prípadne zaujala budúcich potenciálnych študentov 

JLF UK v Martine.

 ZŠ, SŠ, široká verejnosť 11/2017

Podujatie ponúka náhľad do sveta vedy a techniky 

populárnou formou. JLF UK sa zúčastňuje podujatia 

každý rok s prednáškou a vedeckým stánkom, vďaka 

čomu popularizuje vedecké výsledky na JLF UK.

zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, ZŠ, SŠ, 

verejnosť 
09/2017

najbližšie podujatie na Slovensku v roku 2018 vedecké parky a výskumné centrá 11/2018

Program konferencie je zameraný na výmenu 

skúseností a priblíženie trendov v inováciách s dôrazom 

na regionálny rozmer. Posledné podujatie sa 

organizovalo vo väzbe na výzvy praxe na aktivity malých 

a stredných podnikov, 

význam celoživotného vzdelávania, prepojenie 

vzdelávania a praxe, moderné prístupy pri rozvoji 

záujmu o „technické“ odbory a rozvoj talentov.

Konferencia je určená všetkým, ktorí majú záujem o 

inovácie ( študenti a pedagógovia, zástupcovia firiem, 

zástupcovia štátnej správy, samosprávy, neziskové 

organizácie atď.).

05/2018

Dlhodobá koncepcia činnosti JLF UK v oblasti 

marketingu
zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

Koncepcia činnosti JLF UK v oblasti marketingu za 

obdobie 12 mesiacov
zamestnanci, doktorandi a študenti JLF UK, verejnosť priebežne

EEN

SBA 

Typ aktivity

Lokálne aktivity

Web stránka

Vedecké kaviarne

Iné

Marketingová stratégia 

Marketingový plán

Špecifické aktivity

Týždeň vedy a techniky

Európska noc výskumníka

Research Forum

Inovačný rozvoj regiónov

Marketingový                                                     
plán

Prieskum

Dotazník pre vedeckých 

pracovníkov

Novinky a trendy v 

marketingu

SIEA

Sociálne siete

Facebook

Konferencie/Kongresy

Bannery

Online

Blog/Komentáre

RSS

Propagačné materiály

PR

Články 

Webinare
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