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Článok I. 

Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici vydáva vnútorný predpis, ktorý určuje pravidlá 

dodržiavania a používania jednotného vizuálneho štýlu Akadémie umení v Banskej Bystrici  

pre všetky súčasti vysokej školy – fakulty, knižnicu, študentský domov, pedagogických  

a nepedagogických zamestnancov a študentov. 

Vydaný príkaz je v súlade s vnútorným predpisom Zásady používania, ochrany loga a dizajn manuál 

Akadémie umení v Banskej Bystrici, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie jednotného vizuálneho štýlu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“). 

 

 

Článok II. 

Dizajn manuál – „Pravidlá vizuálnej identity AU BB“ obsahuje pravidlá a základné definície 

korporátnej identity AU BB. Dizajn manuál je záväzný jednotný regulatív. Opisuje pravidlá 

používania a definuje štandardy jednotného vizuálneho štýlu na všetkých prvkoch písomnej, 

grafickej, tlačenej, navigačnej a vizuálnej korešpondencii AU BB. 

 

 

Článok III. 

1. Ku dňu účinnosti tohto príkazu rektora bude zabezpečené uloženie a sprístupnenie 

Grafického manuálu Akadémie umení v Banskej Bystrici, logobanky a vnútorné predpisy 

viazané na dizajn manuál AU BB na internetovom sídle www.aku.sk. 

2. Grafický manuál v tlačenej forme po jednom vyhotovení bude doručený kancelárií rektora  

a na sekretariátoch dekana príslušných fakúlt AU BB. 

3. Na dosiahnutie účelu používania jednotného dizajn manuálu budú na vybrané PC 

nainštalované potrebné fonty písma a vytvorené technické šablóny dokumentov podľa 

dizajn manuálu AU BB. 

4. Dizajn manuál, logobanka, vzory technických šablón pre internú a externú písomnú 

komunikáciu budú uložené v elektronickom systéme AU BB a prístupné pre jednotlivých 

zamestnancov AU BB, príslušných fakúlt a univerzitných pracovísk. 

 

 

Článok IV. 

1. Všetky pracoviská a zamestnanci fakúlt AU BB, univerzitných pracovísk AU BB sú povinní 

dodržiavať technickú aplikáciu jednotného dizajn manuálu. 
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→ Používať logo AU BB, logá fakúlt v zmysle grafického manuálu. 

→ V písomnej externej a internej forme záväzne používať prvky grafického manuálu  

s cieľom maximálnej efektivity a ochrany jednotného dizajn manuálu AU BB.  

→ V písomnej externej a internej komunikácií používať schválený hlavičkový papier 

vytvorený podľa grafického manuálu. 

→ Vnútorné predpisy, dokumenty, písomné materiály AU BB pripravovať a používať podľa 

grafického manuálu, logo. 

→ Používať prvky jednotného dizajn manuálu 

/poštové obálky, vizitky, preukazy, obaly na dokumentoch a publikáciách, Prezentačných 

materiálov, dekréty a certifikáty, ocenenia a akademické symboly, menovky, informačné 

tabule, vizitky – podpisy v e-mailoch, atď./. 
→ Dizajn manuálom sa riadi aj informačný systém v interiéroch budovy, (menovky na dverách,  

ale aj navigácia  na divadelné predstavenie, nápisy na koncertných sálach, galérie FX, Informačné 

panely – vývesky a pod.). 

 

2. Na tento účel bude vytvorený súbor všetkých korešpondenčných prvkov tzv. hromadná   

        korešpondencia so vzorovými predlohami internej a externej komunikácie. 

 

3. Hromadná korešpondencia a grafický manuál tvoria prílohu uvedenej smernice a budú 

 k dispozícii na každom pracovisku Akadémie umení. 

 

 

Článok V. 

 1.    Ostatné podrobnosti týkajúce sa používania dizajn manuálu AU BB sú uvedené v smernici            

 Zásady používania, ochrany loga a dizajn manuál Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
 

2. Akékoľvek pozmeňovanie, svojvoľná úprava alebo zneužívanie loga AU BB a neplnenie 

povinností v zmysle tohto príkazu rektora bude považované za porušenie pracovnej 

disciplíny. 
 

3. V zmysle tohto príkazu je používanie Loga a jednotného vizuálneho štýlu povinné dňom 

účinnosti. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť a platnosť 1. apríla 2021. 

 
 

V Banskej Bystrici, 31. 03. 2021 
 

 

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 
        rektor  
                    Akadémie umení v Banskej Bystrici 
Príloha                  

→ Grafický manuál dizajn AU BB 


