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SEKCIE KONFERENCIE
Rokovanie účastníkov konferencie sa uskutoční  
v nasledujúcich sekciách:

1. SEKCIA: CORPORATE BRANDING  
Garanti sekcie: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
 Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
 Mgr. Pavol Minár

4. SEKCIA: REGIONAL BRANDING 
Garanti sekcie: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
 Dr. Milan Rajčák, CSc.
 Ing. Jana Černá, PhD.

5. SEKCIA: PERSONAL BRANDING
Garanti sekcie: doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
 PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
 PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

2. SEKCIA: CONSUMER AND BRANDING
Garanti sekcie: prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
 doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. 
 Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

3. SEKCIA: MEDIA BRANDING   
Garanti sekcie: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
 doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
 PhDr. Jana Radošinská, PhD.

• Značky, ktoré milujeme. Ako vybudovať zo značky  
“lovebrand”?

• Korporátny vs. produktový branding.
• Budovanie značky v online prostredí - nové trendy, možnosti 

a digitálne nástroje.
• Budovanie značky v offline prostredí - nové trendy, možnosti 

a nástroje.
• Stratégie budovania značky.
• Hodnota značky.
• Ako vytvoriť identitu značky? Nielen firemný dizajn a vizuálnu 

identitu.
• Budovanie značky v korporáciách, v treťom sektore  

a vo verejnej správe.
• Lokálne verzus globálne značky. 
• Prípadové štúdie - best practices alebo ako sa vyhnúť chy-

bám?

• Ekonomizácia, bulvarizácia a komercializácia médií.
• Kritika a etika médií.
• Psychologické a sociologické otázky mediálnej komunikácie.
• Mediálny trh a prognózy jeho vývoja.
• Marketing a marketingová komunikácia v médiách.
• Budovanie značky v médiách.
• Inovácie v médiách.

• Regionálne disparity na Slovensku.
• Branding obce, mesta, regiónu.
• Regionálna identita - tradičné verzus multikultúrne hodnoty.
• Značky regionálnych produktov v slovenských regiónoch – 

označovanie produktov a služieb  v regióne.
• Regionálna značka ako nástroj rozvoja vidieka.
• Ekoinovácie v regiónoch.
• Regionálny marketing a komunikácia v regiónoch.
• Partnerstvá v regiónoch - marketingové partnerstvá a ich po-

stavenie v procese regionálneho rozvoja.
• Spolupráca verejného a súkromného sektora v regiónoch.
• Financovanie regionálneho rozvoja. Aktuálne trendy v cestov-

nom ruchu v regiónoch Slovenska.
• Špecifické produkty regionálneho cestovného ruchu.
• Regionálne partnerstvá v cestovnom ruchu.
• Spolupráca verejného a súkromného sektora v regionálnom 

cestovnom ruchu.
• Financovanie cestovného ruchu v regiónoch.
• Región ako kvalitné miesto pre život.

• Marketing osôb, proces budovania osobnej značky.
• Súčasný stav teoretických východísk v oblasti personálneho 

brandingu, príklady dobrej praxe, prípadové štúdie.
• Osoba ako produkt.
• Osoba ako značka.
• Atribúty osobnej značky.
• Budovanie značky, kariérny rast a osobný život.
• Oblasti aplikovania osobnej značky (umenie, šport, politika, 

podnikanie, veda atď.).
• Prínos budovania osobnej značky.
• Hodnota osobnej značky.
• Profesná a osobná identita, profesný a osobný imidž.
• Úloha marketingovej komunikácie pri budovaní osobnej značky.
• Profesionálne poradenstvo v oblasti marketingu osôb a budo-

vania osobnej značky.

• Hodnota značky a jej spotrebiteľské vnímanie.
• Marketingová komunikácia značky v procese nákupu.
• Lojalita k značke v spotrebiteľskom správaní.
• Budovanie obchodnej značky u spotrebiteľa.
• Marketingová stratégia budovania hodnoty značky.
• Zvyšovanie hodnoty značky pre zákazníka v oblasti predaja a 

služieb.
• Marketingová komunikácia značky a jej vplyv na hodnotu pre 

zákazníka.
• Vplyv rebrandingu na spotrebiteľské rozhodovanie.
• Vplyv značky na spotrebiteľské správanie.
• Psychologické, sociologické a právne aspekty značky.
• Digitálny spotrebiteľ a značka.
• Environmentálne značky a spotrebiteľ.
• Výskum značky v kontexte so spotrebiteľským správaním.
• Postoj slovenských spotrebiteľov k domácim značkám.
• Positioning a targeting značky v špecifických cieľových 

skupinách.
• Vplyv značky na generácie spotrebiteľov.

• Tradičné verzus digitálne médiá.
• Médiá a ich vplyv na mediálnu gramotnosť.
• Rozvoj kritického myslenia recipientov mediálnej produkcie.
• Manipulačné stratégie a techniky v médiách.
• Teoretické, sociologické, kulturologické, etické a ekonomické 

aspekty digitálnych hier ako mediálnych produktov.
• Umenie v médiách.
• Aktuálne výzvy kreatívnych postupov v oblastiach klasických 

a digitálnych médií.
• Produkčné stratégie mainstreamových a alternatívnych médií.



VEDECKÝ VÝBOR KONTAKT

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. Diab Al-Badayneh
Mutah University, Ammán, Jordánsko
prof. Dr. Peter A. Bruck Ph.D.
Research Studios Austria Forschungsgeselschaft mbH, 
Salzburg, Rakúsko
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. dr.sc. Denis Jelačić
Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko 
doc. Krzysztof Gajdka, PhD.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Poľsko
doc. Ing. Aleš Hes, PhD.
Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
PhDr. Peter Murár, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
dr. Iulian Rusu
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Rumunsko

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Mgr. Slávka Mazáková, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
Mgr. Dáša Mužíková, PhD.
PhDr. Jana Radošinská, PhD.

E-mail: marketing.identity@fmk.sk
Internet: http://fmk.sk/marketing-identity/

Kontaktné osoby: Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
 mobil: 00 421 905 620 517
 Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
 mobil: 00 421 915 120 214
Adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVENSKO

8. 11. 2016
08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 - 10.30 Otvorenie konferencie a hlavná časť
 programu
10.30 - 10.45 Prestávka
10.45 - 12.00 Hlavné prednášky, diskusia   
12.00 - 13.30 Obed
13.30 - 15.00 Rokovanie v sekciách, diskusia
15.00 - 15.30 Prestávka
15.30 - 18.00 Rokovanie v sekciách, diskusia
Od 19.00 Raut s kultúrnym programom

9. 11. 2016
08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 - 10.30 Rokovanie v sekciách, diskusia
10.30 - 10.45 Prestávka
10.45 - 12.00 Rokovanie v sekciách, diskusia
12.00 - 13.30 Obed

Podrobný program diskusných príspevkov dostanú
účastníci pri registrácii.

VÝSTUPY Z KONFERENCIE

• Recenzovaný konferenčný zborník vybraných príspevkov  
v anglickom jazyku, ktorý bude ponúknutý databázam  
Web of Science, Scopus, EBSCO a i. 

 Zborníky s príspevkami v anglickom jazyku z konferencií  
Marketing Identity 2013 a Marketing Identity 2014 sú inde-
xované v databáze Web of Science. V súčasnosti prebieha 
evaluácia zborníka z konferencie Marketing Identity 2015 v 
databáze Web of Science.

 Upozorňujeme autorov, že tieto texty musia spĺňať požiadav-
ky kladené na znenie vedeckých článkov v anglickom jazyku  
a preklad musí dosahovať najvyššiu odbornú úroveň.

• Štandardný konferenčný zborník príspevkov v  slovenskom, 
českom, poľskom, príp. inom jazyku.



TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
KONFERENCIE

POKYNY PRE AUTOROV

Záväzná prihláška na konferenciu
Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 10. 10. 2016 prostred-
níctvom elektronickej prihlášky dostupnej na: http://bit.ly/ 
midentity16.

Konferenčný poplatok
Každý zaslaný konferenčný príspevok prejde anonymným re-
cenzným procesom. Výška konferenčného poplatku bude sta-
novená v závislosti od výsledku tohto procesu nasledovne:
• 150,- € - príspevok v anglickom jazyku odporučený na publiko-

vanie v konferenčnom zborníku, ktorý bude zaslaný na indexo-
vanie do  medzinárodných databáz (Web of Science),

• 100,- € - príspevok v slovenskom, českom, poľskom, an-
glickom alebo inom jazyku, ktorý bude publikovaný
v štandardnom konferenčnom zborníku.

V prípade spoluautorstva na príspevku každý spoluautor platí 
poplatok 70,- € bez ohľadu na to, či sa konferencie osobne zú-
častní alebo nie.
Prosíme Vás o riadne dodržanie termínu zaslania príspevku 
(10.10.2016), aby sme Vás v dostatočnom časovom predstihu 
stihli informovať o výsledku recenzného procesu a následne  
o výške konferenčného poplatku. V prípade nedodržania uve-
deného termínu nebude Váš príspevok publikovaný.
Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou 
konferencie, prenájmom priestorov, denné občerstvenie, ve-
černý raut, tlač konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie 
recenzovaných zborníkov. Poplatok nezahŕňa obedy a ubytova-
nie. Platí sa v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie. 
Pokiaľ nie je možné uhradiť konferenčný poplatok v hotovosti pri 
registrácii, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom konferenč-
ného e-mailu.

Strava
8. 11. 2016 – Obed = 10,- € / 9. 11. 2016 – Obed = 10,- €
Obed sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné označiť 
už v prihláške.

Doprava
Doprava na miesto konania konferencie je individuálna, každý 
účastník si hradí cestovné výdavky na vlastné náklady. Z mesta Tr-
nava bude pre účastníkov konferencie zabezpečený odvoz auto-
busom, ktorý pôjde o 07.45 hod. zo železničnej stanice a o 08.00 h 
odchádza zo sídla Univerzity sv. Cyrila a Metoda, z Námestia J. Her-
du 2. Cestu týmto autobusom hradí univerzita. V prípade záujmu  
o túto dopravu sa, prosím, obráťte na Dr. Bezákovú alebo Dr.
Mendelovú. Dovoľujeme si upozorniť všetkých, ktorí sa rozhod-
nú cestovať autom, že v dôsledku komplikovanej dopravnej si-
tuácie v meste Trnava treba počítať so zdržaním. Odporúčame
použiť trasu po ceste 51. Auto je možné zaparkovať na parkovis-
ku priamo pri zámku.

Ubytovanie
Smolenický zámok: cena (1 osoba) = 35,– €/noc
Platí sa na mieste, v prípade záujmu je potrebné označiť už v pri-
hláške.
Ďalšie možnosti individuálneho ubytovania v meste Trnava získa-
te kliknutím na: www.trnava.sk.

Dôležité termíny 
Do 10. 10. 2016 Zaslanie prihlášky 
Do 10. 10. 2016 Zaslanie príspevku
8. - 9. 11. 2016 Konanie konferencie

Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom 
jazyku, v maximálnom rozsahu 10 strán, vrátane abstrak-
tov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu pou-
žitej literatúry a zdrojov, pošlite v textovom editore MS 
Word najneskôr do 10. 10. 2016 na e-mailovú adresu:  
marketing.identity@fmk.sk

Formát textu
• Typ písma: Times New Roman.
• Veľkosť písma: 12 bodov.
• Zarovnanie: podľa okraja.
• Riadkovanie: 1.
• Okraje strany: horný a spodný 2,5 cm,

vpravo a vľavo 2 cm.
• Označenie tabuľky: nad tabuľkou a s uvedením zdroja.
• Označenie obrázku: pod obrázkom a s uvedením zdroja.
• Odkazy na použitú literatúru a zdroje: všetky referencie

uvádzať prostredníctvom číslovaných poznámok pod čia-
rou na príslušnej strane podľa citačných pravidiel FMK.

Obsahové usporiadanie príspevku
(viď šablónu príspevku na webovej stránke konferencie):
• Názov príspevku v slovenskom jazyku (14 bodov, tučné, 

všetky písmená VEĽKÉ, centrovať).
• Názov príspevku v anglickom jazyku (14 bodov, tučné, 

centrovať).
• Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov, kurzíva, 

centrovať).
• Abstrakt v slovenskom jazyku: maximálne 15 riadkov.
• Kľúčové slová v slovenskom jazyku: maximálne 10 slov.
• Abstrakt v anglickom jazyku: maximálne 15 riadkov.
• Kľúčové slová v anglickom jazyku: maximálne 10 slov.
• Názvy kapitol (tučné).
• Text príspevku.
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov: podľa citačných 

pravidiel FMK.
•  Kontaktné údaje: meno autora/autorov s plnými titulmi, 

názov a adresa organizácie, e-mail autora/autorov  
(zarovnať doľava). 

Príspevok bude publikovaný v  recenzovanom vedeckom 
zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Prijaté 
budú iba doposiaľ nepublikované príspevky (viď Editorial 
Policy na webovej stránke konferencie). Prezentácia prí-
spevku by nemala prekročiť 15 minút. V každej sekcii bude 
pripravený notebook a projektor.

http://fmk.sk/marketing-identity/
http://fmk.sk/marketing-identity/
http://fmk.sk/veda-a-vyskum/citacne-pravidla/
http://fmk.sk/veda-a-vyskum/citacne-pravidla/


B R A N D S  W E  L O V E 


