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Článok 1
Všeobecná časť
Do roku 2008 používala Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej „UK“) ako svoj hlavný vizuálny
element znak s podobizňou Jana Amosa Komenského vytvorený podľa averzu medaily UK z roku 1969.
V roku 2008 vznikli dve verzie zjednodušeného znaku s podobizňou Komenského, z profilu a spredu. Znak
z profilu sa v niektorých dokumentoch označuje aj ako „rektorský“1 (viď príloha 1).
V roku 2014 vznikol 158-stranový dizajnový manuál (tzv. „farebné pruhy“), ktorý sa podarilo do praxe
presadiť len čiastočne.
V roku 2018 vznikol dizajnový manuál s logom storočnice, ktorý predstavuje kombináciu nového loga
storočnice (priečelie historickej budovy UK) so znakom s podobizňou Jana Amosa Komenského z profilu
z roku 2008 (tzv. „rektorský znak“). Tento dizajnový manuál je však v rozpore s dizajnovým manuálom
z roku 2014, a vôbec neadresuje používanie log fakúlt.2
Na rôznych dokumentoch, predmetoch či materiáloch UK sa v dôsledku tohto vývoja v súčasnosti
používajú štyri rôzne logá:
1. Pôvodný znak s podobizňou Jana Amosa Komenského používaný do roku 2008 (napríklad na
tvrdých zložkách, menovkách rektorátu, stále sa používa v niektorých dokumentoch či v hlavičkách
niektorých fakúlt).
2. Znak s podobizňou Jana Amosa Komenského spredu z roku 2008, najčastejšie na základe
selektívneho uplatnenia pravidiel dizajnového manuálu z roku 2014.
3. Znak s podobizňou Jana Amosa Komenského z profilu z roku 2008 (niekedy sa nazýva „rektorský
znak“), ktorý niektoré fakulty používajú ako univerzitný znak.
4. Kombinácia znaku Jana Amosa Komenského z profilu spoločne s logom storočnice v súlade
s manuálom z roku 2018.
V tejto súvislosti vznikla otázka, či sa po ukončení používania loga storočnice podľa dizajnového manuálu
z roku 2018 vrátiť k jednému zo starších znakov, alebo pokračovať v používaní loga storočnice bez
číslovky „100“, alebo vytvoriť nové logo.
Dôvody pre začatie procesu tvorby nového loga boli nasledovné:
1. Technické dôvody. Znaky v tvare pečate s latinským textom sú v rámci súčasných technológií ťažko
použiteľné. Znaky vznikli transformáciou z trojrozmernej medaily, obsahujú množstvo detailov a línií
rôznej hrúbky, a k tomu písmo v kruhu. To bráni kombinácii znaku s inými grafickými prvkami ako sú
napríklad štruktúrované či fotografické pozadia, komplikuje to zmenšovanie (napr. v podobe ikonky),
a sťažuje využitie v online prostredí.
2. Heraldické dôvody. Pri logu z profilu nastáva problém jeho korektného umiestnenia tak, aby
podobizeň Jana Amosa Komenského nehľadela mimo plochy, na ktorej je vyobrazená. Táto podmienka
buď značne obmedzuje prácu so znakom, alebo vedie k heraldicky nekorektnému umiestňovaniu. Preto
nie je vhodné znak z profilu používať ako logo.

https://uniba.sk/o-univerzite/historia/j-a-komensky/komenskeho-portret-na-uk-v-bratislave/loga-uk-s-portretom-j-akomenskeho/
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/o_univerzite/loga/uk100/SK/dm_UK_100-vyrocie_logo_SK.pdf
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3. Nízka rozpoznateľnosť, hlavne nízka miera spontánneho vybavenia. Väčšina študentov si
v predtestoch, ktoré sme realizovali, nevedela vybaviť vizuál znaku, a mnohí nerozumeli spojitosti
univerzity s osobou Jana Amosa Komenského. Pri predložení znaku (podporená znalosť) sa opakovane
vyskytovali negatívne asociácie ako kruhy pod očami, neupravená brada, unavený a smutný vzhľad.
4. Zameniteľnosť. Logá iných slovenských univerzít používajú podobný vizuálny štýl: napríklad
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre či Trnavská
univerzita v Trnave využívajú štylizovanú podobizeň staršieho muža s bradou v kruhovom ráme
s latinským textom okolo.
5. Potreba zjednotiť vizuálnu reprezentáciu univerzity tak, aby sme odstránili nejednoznačnosť
a používanie rôznych vizuálnych symbolov.
Najväčšou hrozbou súčasného stavu je, že vzhľadom na technické limity existujúcich znakov si mnohé
fakulty UK vytvárajú vlastné logá či vizuály – napríklad pre sociálne siete či propagačné kampane. Nové
symboly často nemajú žiadnu spojitosť s oficiálnym znakom. Tým sa vizuálna identita univerzity
fragmentuje a narúša sa konzistentnosť značky UK.
Zásadným dôvodom vytvorenia konzistentnej vizuálnej komunikácie je potreba prezentovať silnú značku.
Naliehavosť tohto dôvodu stúpa v dobe, keď sa univerzita snaží oslovovať generáciu študentov, pre ktorých
je prvou voľbou štúdium v Českej republike.
Článok 2
Zadefinovanie východiska
Na základe úvodných analýz sme si zadefinovali nasledujúce východiská:
1. Chceme evolučnú zmenu: rozpracovať do hlavného loga buď podobizeň Jana Amosa Komenského alebo
priečelie rektorátu, v nadväznosti na existujúce znaky.
2. Systém symbolov musí mať jasný spoločný vizuálny jazyk, aby aj bez textu bola zjavná príslušnosť
k hlavnej značke univerzity. Zároveň musí Univerzitu Komenského odlíšiť od ostatných slovenských
univerzít. Logá musia byť technicky vhodné pre použitie s rôznymi pozadiami, a mali by „fungovať“ aj
v rámci on-line aplikácií.
3. Doterajšie symboly budeme naďalej používať na rituálnych predmetoch (žezlá, kolany), medailách,
pamätných listoch, grafikách. Zachováme ich patentovú ochranu a nevzdáme sa ich úplne. Nebudú však
prítomné v každodennej vizuálnej komunikácii (podobne ako napríklad erb mesta Bratislava).
4. Aby sme sa vyhli vysokým personálnym a finančným nákladom, na webovej stránke univerzity a fakúlt
sa v prvom kroku zmení len logo a farba. Zároveň zmeníme logo v systéme AiS2. Zmeny v ďalších
softvérových aplikáciách budeme zavádzať priebežne.
5. Nové logo bude súčasťou šablón základných dokumentov a publikácií (Výročná správa UK, UK
v číslach a grafoch; časopis Naša univerzita; propagačné materiály k veľtrhom a DOD; ročenky;
hlavičkové papiere) a na dizajne spotrebných materiálov (reklamné predmety, vizitky, obaly).
6. Ostatné predmety či nápisy sa budú meniť priebežne, v čase, kedy uplynie ich prirodzená životnosť.
V príprave na zmenu vizuálneho štýlu sme na rektoráte už od februára 2019 objednávali len nevyhnutný
spotrebný materiál so znakmi UK, netvorili žiadne zásoby, a prostredníctvom príslušných prodekanov
sme zároveň požiadali fakulty, aby zvážili akékoľvek investície do predmetov s doterajšími znakmi či
aktivity využívajúce doterajšie vizuálne prvky, a aby zároveň pri všetkých prípadných stavebných
úpravách zvážili použitie 3D písma či inštalovanie symbolov na fasádu.
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Článok 3
Postup práce
Na začiatku prác sme realizovali zber dát formou fókusových skupín (12 fókusových skupín, 11 fakúlt, 80
študentov) a 9 hĺbkových rozhovorov s členmi vedenia univerzity, v máji a júni 20193. Zároveň sme
vypracovali konkurenčnú analýzu (porovnanie s českými univerzitami MU, UPOL, UK) a komunikačný
audit vlastných kanálov UK.
Výsledky slúžili ako základ pre návrh vizuálov. Z pohľadu vizuálnej reprezentácie sa ako jednoznačne prvá
asociácia ukázala budova rektorátu. Študenti v skupinách oceňovali vizuálny minimalizmus a čistý štýl.
Celkovo necítia spriaznenosť voči univerzite, ale chceli by, a oceňujú každú snahu univerzity zapájať ich.
Jednoznačne by ocenili atraktívne reklamné predmety v podobe tričiek alebo mikín, súčasné vzory však
nepokladajú za zaujímavé.
Na Vedení UK dňa 21. marca 2019 prezentoval prorektor pre vonkajšie vzťahy ideový návrh na zmenu
loga. Vedenie UK sa v znení zápisnice „dohodlo na vytvorení jednotnej vizuálnej identity, ktorá zjednotí
komunikáciu rôznych súčastí univerzity“. Po prezentácii záverov prieskumu (konkurenčná analýza, analýza
komunikačných kanálov a analýza SWOT, 24. apríl 2019) vedenie sformulovalo úlohu „začať prípravu a
procesy vedúce k redizajnu vizuálnej identity univerzity a nastaveniu novej efektívnej a obsahovo naplnenej
komunikačnej stratégii univerzity – s akcentom na prijatie zmien akademickým prostredím univerzity
(smerom dnu)“. Na porade vedenia 20. mája 2019 predniesol prorektor pre vonkajšie vzťahy časový
harmonogram prípravy konceptu komunikačnej stratégie. Vedenie UK sa s návrhom stotožnilo a
odporúčalo prorektorovi pre vonkajšie vzťahy „pokračovať ďalej v činnostiach vedúcich k efektívnemu
nastaveniu komunikačnej stratégie univerzity“.
Návrh spracovania vizuálnej identity UK prerokovala Správna rada UK (22. novembra 2019) a Kolégium
rektora UK (28. novembra 2019). Na spoločnom stretnutí členov Vedenia UK a Správnej rady UK
s autormi návrhu (18. decembra 2019) sa členovia zhodli, že logo môže vychádzať buď z profilu budovy
alebo podobizne Jana Amosa Komenského, avšak profil budovy musí byť jasne rozpoznateľný. Na prvých
návrhoch bola budova znázornená v pravouhlej reprezentácii a nebola jasne identifikovateľná. Na základe
tejto spätnej väzby predložil prorektor pre vonkajšie vzťahy na Vedení UK (20. februára 2020) dve
alternatívy návrhu priečelia budovy rektorátu. Návrhy s podobizňou Jana Amosa Komenského sme v rámci
prípravných prác vylúčili, keďže v monolineárnom prevedení je náročné dosiahnuť splnenie kritérií
dostatočnej rozpoznateľnosti a zároveň dôstojnosti. Podobizeň Jana Amosa Komenského vznikla
prekreslením trojrozmernej medaily, jeho hlavnými charakteristickými črtami sú účes a brada, prílišné
zjednodušenie nákresu môže pôsobiť dehonestujúco. Preto sme sa rozhodli pracovať radšej s vyobrazením
priečelia historickej budovy rektorátu.
Návrhy log fakúlt paralelne s týmto procesom schvaľovali dekani a dekanky jednotlivých fakúlt. Nechali
sme na ich zváženie, či do procesu tvorby zapoja aj ďalších členov vedenia fakulty či akademickej obce
fakulty. Väčšina návrhov fakúlt vychádza z prekreslenia a zjednodušenia doterajších fakultných znakov.
Dňa 20. februára 2020 sme vo Vedení UK prerokovali Postup zabezpečenia konzistentnej vizuálnej
reprezentácie značky Univerzity Komenského.
VO na dodávateľa vyhrala spoločnosť Big Name. Zmluvu sme uzatvorili 20. februára 2020, bola zverejnená
21. februára 2020 a účinná od 22. februára 2020.
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Zber a vyhodnocovanie dát stále prebieha v rámci série bakalárskych a diplomových prác a jedného doktorského projektu na
Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
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Vedenie UK dňa 30. apríla 2020 – po prechode na dištančnú výučbu a zrušení rokovania senátu 11. marca
2020 - rozhodlo, že „v procesoch smerujúcich k zmene vizuálnej reprezentácie univerzity sa pokračuje,
avšak odkladá sa termín jej spustenia od septembra 2020, a to z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie a
obmedzeného režimu spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy
oboznámi členky a členov AS s koncepciou formou videoprezentácie.“
Dňa 12. mája 2020 sme požiadali všetky fakultné senáty o možnosť predložiť návrh koncepcie.
K dnešnému dňu návrh prerokovalo a podporilo 12 z 13 senátov. Všetky pripomienky sme prebrali
a väčšinu z nich zapracovali do finálneho návrhu.
25. júna 2020 prerokovala finálne návrhy Správna rada UK.
16. decembra 2020 malo materiál prerokovať plénum Akademického senátu UK; z dôvodu vysokého počtu
bodov a z dôvodu otázok dr. Kysela k priebehu verejného obstarávania rektor tento materiál stiahol. 8.
februára 2021 sa uskutočnila porada pod vedením pána rektora, kde sme si sporné otázky vyjasnili.
V tomto momente sme prebrali všetky prvky, ktoré nám dodala agentúra Big Name: brand logo guidelines
(dizajnový manuál), návrhy log univerzity a 13 fakúlt, font na mieru, farebné škály. Ďalšiu fázu prípravy
(logá súčastí, konkrétne pracovné šablóny pre rektorát a fakulty ako hlavičkový papier, prezentácia, rollup, reklamné predmety, návrh redizajnu vlastných komunikačných kanálov ako Naša Univerzita, emailové
aktuality Unum Necessarium, sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) plánujeme
realizovať vo vlastnej réžii.
Článok 4
Finálny návrh
Finálny návrh sa v nadväznosti na logo storočnice primárne opiera o zjednodušenú lineárnu štylizáciu
polvalcovej vstupnej dvorany budovy rektorátu. Snahou tohto návrhu je efektívne zadefinovať vizuálnu
kotvu – odkaz na hlavnú budovu univerzity. Návrh je zasadený do dvojkruhu, ktorý sa rovnako objavuje
celým spektrom log jednotlivých fakúlt. Výslednou koncepciou je teda monolineárna hierarchická štruktúra
hlavného loga spolu s 13 fakultnými logami; pribudnú k nim ešte logá súčastí ako internáty, Centrum
ďalšieho vzdelávania, Botanická záhrada UK, Vydavateľstvo UK.
Na základe diskusií a na základe odporúčania vedúcej Archívu UK (Príloha 3) sme navrhli ako hlavný
univerzitný znak jednoznačne definovať znak s podobizňou J. A. Komenského z profilu (obr. 3 v Prílohe
1). Znak sa bude používať pri slávnostných príležitostiach a na oficiálnych dokumentoch, kde je použitie
znaku vhodné. V každodennej elektronickej aj papierovej komunikácii budeme používať nové logo. Čo sa
týka vizuálnej komunikácie fakúlt, aktuálne znaky ostanú v pozícii historických znakov, a nové
zjednodušené logá nahradia doterajšie znaky v bežnej komunikácii. Fakulty budú svoje znaky používať
analogicky ako znak UK.
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Článok 5
Finančné zdroje
Položka

Pôvodná suma s DPH

Aktualizovaná suma s DPH

Platba - Big Name

18108

19068 (dodatočné návrhy
log LF UK a JLF UK po
schválení)

Aplikačná fáza (pôvodne sme chceli súťažiť dodávateľa,
zrealizujeme vo vlastnej réžii)

15000

0

Orientačný systém v priestoroch rektorátu, rollupy pre RUK a
fakulty, bannery

10000

10000

7000

7000

50108

36068

Reklamné predmety – mikiny a tričká s novým logom
Spolu

Tab. 1 – Odhad finančných zabezpečenia konzistentnej vizuálnej reprezentácie značky Univerzity Komenského

Prevažnú časť úloh pri zabezpečení konzistentnosti značky prevezme Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
(OVV RUK), ktoré sa stane garantom konzistentného využívania značky. Od začiatku sme sa snažili
rozvíjať personálne kapacity tak, aby sme dokázali čo najviac grafických návrhov zabezpečiť vlastnými
silami, bez externých dodávok.
Hlavným kanálom pre komunikáciu s fakultami budú pravidelné stretnutia s poverenými prodekanmi
jednotlivých fakúlt zodpovednými za vonkajšie vzťahy, vzťahy s verejnosťou, marketing alebo
komunikáciu. OVV bude fakultám pomáhať pri procese riadenia zmeny.
Článok 6
Úlohy
1. Usporiadanie stretnutia vedúcich oddelení a zložiek na RUK, a informovanie tajomníkov v spolupráci
s kvestorkou: pred letom 2021.
2. Predloženie novelizovaného Vnútorného predpisu č. 19/2017 – Smernica rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií (Z: Masaryk a OLP)
3. Analýza vnútornej legislatívy UK a overenie všetkých predpisov, ktoré môže byť potrebné
novelizovať v spojitosti so zmenou (T: jar 2021, Z: Masaryk a OLP)
4. Stanovisko k dizajnu diplomov (T: jar 2021, Z: Masaryk a Kovačičová)
5. Uzavretie práce komisie, ktorá pripraví zoznam základných dokumentov obiehajúcich v rámci UK
a navrhne šablóny v súlade s príslušnými technickými normami. prvé stretnutie prebehlo 11. mája
2020 (T: zoznam jar 2021, šablóny do leta 2021, Z: Mášiková).
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Vlastný materiál
Nové logá
Stanovisko vedúcej archívu
Dizajn manuál
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PRÍLOHA 1
Súčasné znaky

1.

Znak UK do roku 2008

2.

Znak UK spredu z roku 2008

3.

Znak z profilu z roku 2008

4.

Logo storočnice z roku 2018

PRÍLOHA 2
Nové logá UK a fakúlt

Comenius
University
in Bratislava

FACULTY OF ARTS
Comenius University
in Bratislava

Pantone
704 C

Pantone
3559 C

HEX
2C41DB

FACULTY OF MEDICINE
Comenius University
in Bratislava

FACULTY OF PHARMACY
Comenius University
in Bratislava

Pantone
206 C

HEX
C40233

FACULTY OF LAW

Comenius University
in Bratislava

FACULTY OF
NATURAL SCIENCES

Comenius University
in Bratislava

JESSENIUS FACULTY
OF MEDICINE IN MARTIN

HEX
A050E1

Comenius University
in Bratislava

Pantone
3559 C

Comenius University
in Bratislava

HEX
00AB84

FACULTY OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

Pantone
Green C

EVANGELICAL LUTHERAN
THEOLOGICAL FACULTY

Pantone
2369 C

Comenius University
in Bratislava

HEX
BC204B

HEX
F04E98

FACULTY OF ROMAN CATHOLIC
THEOLOGY OF CYRIL AND METHODIUS

Pantone
212 C

Pantone
2386 C

Comenius University
in Bratislava

FACULTY OF SOCIAL
AND ECONOMIC SCIENCES

Comenius University
in Bratislava

HEX
9DE7D7

Comenius University
in Bratislava

FACULTY
OF MANAGEMENT

FACULTY
OF EDUCATION

Pantone
Green 0921 C

HEX
F77F00

Comenius University
in Bratislava

FACULTY OF MATHEMATICS,
PHYSICS AND INFORMATICS
Comenius University
in Bratislava

Pantone
151 C

Pantone
2995 C

Pantone
Magenta 0521 C

Pantone
1797 C

Pantone
109 C

Pantone
695 C

HEX
00AAE3

HEX
F1B2DC

HEX
E03643

HEX
FDCD00

HEX
B46B7A

PRÍLOHA 3
Stanovisko vedúcej Archívu UK

Znak Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Grófová, Archív UK v Bratislave
Úlohou univerzít je šíriť vzdelanosť a vedu, byť oporou spoločnosti v mravných otázkach, stať
sa jej integrálnou súčasťou, snažiť sa o naplnenie týchto cieľov a získať uznanie tých najlepších
univerzít. Vážnosť a dobré meno univerzity vytvára nielen počet vynikajúcich absolventov, ale
aj počet profesorov a docentov s medzinárodne porovnateľnými výsledkami ich vedeckej práce.
Každá univerzita by si mala byť vedomá svojej duchovnej sily, spoločenského i vedeckého
vplyvu, ale aj slabostí i zraniteľnosti. Jej poslanie ju napĺňa pocitom sebadôvery, ktorý zhmotňuje v univerzitných slávnostiach využívajúcich symboliku, taláre a insígnie akademických
funkcionárov, ktoré im dodávajú obradnosť a dôstojnosť.
Symbolika univerzity sa netvorí okamžite s jej vznikom a inak tomu nebolo ani v prípade Univerzity Komenského v Bratislave. Nie je to ničím výnimočné vzhľadom na to, že tento typ
symbolu materiálnej i umelecko-historickej hodnoty zároveň nepodlieha na univerzitách náhlym a zásadným zmenám dozaista spojeným s vysokými nákladmi na ich výrobu a úzkym
okruhom umelcov, ktorí by tieto insígnie vedeli vytvoriť. Ďalej to súvisí s faktom, že návrhy
a výroba jednotlivých insígnií nasledujú i niekoľko rokov po právnom akte, ktorým nastáva
určitá zmena (vznik novej fakulty, premenovanie či prinavrátenie názvu fakulty, univerzity
a pod).
Časté a neopodstatnené zmeny v symbolike alma mater vzbudzujú v domácej verejnosti
i v medzinárodnom meradle dojem, že ide o inštitúciu nestálu, bez tradícií a historického
zázemia.
Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií, akademickej samosprávy univerzity
i jej fakúlt, právomoci rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Medzi ne v podmienkach
Univerzity Komenského v Bratislave patria:






znak a pečatidlo so znakom univerzity/fakulty
prsteň rektora so znakom univerzity
žezlá akademických funkcionárov
o rektora UK
o dekanov fakúlt
kolany akademických funkcionárov
o rektora UK
o prorektorov UK
o dekanov fakúlt
o prodekanov fakúlt (RKCMBF a EBF)
o promótora UK
o predsedu AS UK.

Osobitné miesto v symbolike univerzity patrí talárom akademických funkcionárov a talárom pedelov rektora a dekanov fakúlt.

Znak je trvalé znamenie na štíte, vytvorené podľa príslušných heraldických pravidel, charakterizujúce spravidla nejakú územnú jednotku (obec, mesto, župu, kraj, štát či iné územné spoločenstvo), prípadne právnickú osobu.
Často dochádza k zámene s pojmom erb. Zatiaľ čo erb chápe heraldika ako dedičné znamenie
v rámci vlastného rodu, znak je znamením nededičným, vychádzajúcim a identifikujúcim majiteľa najčastejšie z titulu jeho funkcie, prípadne se jedná o znak určitého úradu, spoločenstva
atď., ktoré má všeobecnú platnosť.
V súvislosti s univerzitou/fakultou používame termín znak/symbol (z gréckeho σύμβολον,
latinsky symbolum) – obvykle ide o vizuálny znak, znamenie, emblém alebo značku, ktorá odkazuje na určitý konvenčný alebo tradičný význam. Symbol tak môže znamenať či zahŕňať
i veľmi bohaté obsahy, napr. had – symbol zla, kríž – symbol kresťanstva a pod.
Základ symboliky Univerzity Komenského v Bratislave položil v roku 1922 Josef Vydra
(1884 – 1959), umelec, etnograf, teoretik, zakladajúci riaditeľ Školy umeleckých remesiel
v Bratislave, ktorý vytvoril návrhy žeziel rektora UK a žeziel dekanov prvých troch fakúlt (LF,
PraF, FiF), ako aj taláre akademických hodnostárov i pedelov. Práve realizovaním návrhov žeziel dekanov kodifikoval symboliku fakúlt. V jeho diele pokračovali ďalší umelci zvučného
mena: Ladislav Majerský (1900 – 1965), sochár, medailér a pedagóg, Andrej Peter (1912 –
2013), akademický sochár a medailér.
Návrhom vypracovať Pamätnú medailu k 5. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave poverila univerzita akademického sochára Otakara Španiela (1881 – 1955), ktorý sa
na jej reliéf na averze inšpiroval podobizňou Jana Amosa Komenského na obraze Jürgena Juriana Ovensa (1623 – 1678) v Rijksmuseu v Amsterdame. Medaila z roku 1924 sa tiež použila
ako medaila privesená na kolanách akademických hodnostárov a jej perokresba predstavovala
v období I. ČSR znak univerzity.
Druhý znak univerzity vychádza rovnako z medailérskej tvorby a to Pamätnej medaily
k 50. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej autorom bol akademický
sochár a vysokoškolský pedagóg Ján Kulich (1930 – 2015). Rovnako jej obraz sa používal istý
čas ako znak univerzity od roku 1968na hlavičkových papieroch, oveľa dlhšie na diplomoch
a iných predmetoch univerzity.
Práve Andrej Peter, žiak Otakara Španiela, rešpektoval pri tvorbe insígnií univerzity v roku
1958 a znaku univerzity zásady heraldiky, držal sa zásadnej koncepcie pôvodnej sady insígnií
z obdobia pred rokom 1940, čo akceptoval i Ladislav Čisárik ml. (1953 – 2017) a nadviazal
na viac ako 80-ročnú tradíciu pri tvorbe znaku univerzity v roku 2007... Na žiadosť vtedajšieho rektora UK vytvoril dva znaky vychádzajúce z oboch spomínaných pamätných medailí
vyrazených pri výročiach vzniku univerzity. Znak č. 1 sa mal používať na osobných listoch
rektora a na obálke časopisu Naša univerzita, znak č. 2 na hlavičkovom papieri, diplomoch,
predmetoch... Stali sme sa tak jedinou univerzitou používajúcou na svoju identifikáciu dva
znaky.

Heraldický popis znakov Univerzity Komenského v Bratislave

(znak č. 1)

Znak UK v Bratislave č. 1 tvorí: v svetlohnedom kruhu biely portrét Jana Amosa Komenského, zobrazeného v pravom profile. V hornom segmente bordovej lišty kruhopisu
biely odstredivý text UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, v päte lišty
kruhopisu bielymi bodmi vymedzený dostredivý letopočet MCMXIX.

(znak č. 2)

Znak UK v Bratislave č. 2 tvorí: v svetlohnedom kruhu biely portrét Jana Amosa Komenského, zobrazeného en face. V hornom segmente bordovej lišty kruhopisu biely odstredivý text UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, v päte lišty kruhopisu
bielymi bodmi vymedzený dostredivý letopočet MCMXIX.

ODPORÚČANIE:
 Univerzita Komenského v Bratislave by mala byť univerzitou používajúcou jeden znak
a to znak č. 1.
 Vychádza z čistých medailérskych línií, ktoré sa dajú veľmi jednoducho zobraziť linkou
a ktorých základom sa stal pravdepodobne najlepší existujúci namaľovaný portrét Jana
Amosa Komenského.
 Umiestňuje sa na dokumentoch (hlavičkový papier) vždy vľavo, čo je čestnejšie miesto,
znak univerzity „sa díva“ na znak súčasti umiestnený v pravej strane hlavičky, „díval“
by sa aj na text dodatkov k diplomom a „neotáčal“ sa im chrbtom.
 Korešponduje s pečaťou univerzity, ktorou sa pečatia diplomy Dr. h. c. od 30. rokov 20.
storočia.
 Pocit ľahkosti, estetickosti a harmónie aj pre ľudí bez výtvarného vzdelania na zobrazeniach použitých na papieri i trojrozmerných predmetoch.
 Platí akási nepísaná, no do značnej miery rešpektovaná, zásada: klasické univerzity pomenované len podľa lokality, v ktorej sídlia, „sa zobrazujú“ tým, čo je pre ne typické –
budovou, sídlom, univerzity pomenované po osobnosti práve tou osobnosťou, univerzity, z ktorých sa jedna včlenila do tej druhej, vznikajú zvyčajne nové znaky, aby sa
neukrátila ani jedna, nový znak môže byť preto úplne iný, alebo vychádza z oboch pôvodných znakov. S technickými vysokými školami je to trochu inak.
 Terminológiou archivárov a historikov vyjadrené: treba ísť „ad fontes“, k prameňom,
v reálnom živote k svojim koreňom. A my sa ako univerzita nemáme za čo hanbiť, čo
sa jej prezentácie navonok týka (insígnie, taláre, medaily...), svojho času oslovovala
vždy tých najlepších, ktorí boli k dispozícii.
 Používaním znaku č. 1 by sa ako univerzita vrátili k svojim koreňom, čistým líniám
vnímania Otakara Španiela z rokov 1923 – 1924, keď pracoval na univerzitnej zákazke,
ktoré sú ľahko prekresliteľné do liniek.
 Univerzita je pomenovaná po Komenskom, jeho portrét rozhodne patrí do znaku – kto
nevie, kto to bol, nech googli a rozšíri si svoj vedomostný obzor, pretože to bola vynikajúca osobnosť, ktorej význam slovenská komeniológia dodnes komplexne nepostihla
– oháňame sa znalosťou pedagogických spisov, no jeho teologické spisy nezaujímajú
asi ani teológov. Jediný, ktorý bol schopný postihnúť túto osobnosť v širokom vnímaní
jeho diela, bol svojho času prof. ThDr. PhDr. Ján Kvačala vzhľadom na filozofické i teologické vzdelanie.
PREČO NIE znak č. 2:






Vychádza z veľmi osobitého rukopisu sochára Jána Kulicha, ťažko prekresliteľného do
liniek, aby sa nestratili črty tváre a tá nevyznela „plocho“.
Pri umiestnení na dokumentoch (hlavičkový papier) vždy vľavo, čo je čestnejšie miesto,
znak univerzity „sa otáča chrbtom“ znaku súčasti umiestnenom v pravej strane hlavičky, v použití fotografie Veľkej Zlatej medaily Univerzity Komenského v Bratislave
(vyrazenej v roku 1969) sa „otáča“ chrbtom textu dodatkov k diplomom.
Nekorešponduje s pečaťou univerzity, ktorou sa pečatia diplomy Dr. h. c. od 30. rokov
20. storočia, musela by sa dať prerobiť za nie malé peniaze.
Na zobrazeniach na papieri i trojrozmerných predmetoch môže pôsobiť „drsno“ a ťažšie
čitateľne.
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01

FILOZOFIA
ZNAČKY

5

Filozofia značky UK
Filozofia značky Univerzity Komenského sa opiera o tri body,
ktoré sú základom pre vytvorené logá všetkých inštitúcií
a fakúlt UK.
Dvojkružnica je nositeľom myšlienky schodiska, ktoré vedie
do hlavnej budovy UK, a striktne vychádza z pôdorysu tejto
stavby. Do daného objektu sú vkladané symboliky inštitúcií
a fakúlt UK.
Spomínané symboliky inštitúcií a fakúlt Univerzity Komenského
sú tvorené v monolineárnom štýle, ktorý vychádza z významnej
architektúry hlavnej budovy UK.
Vo finálnej fáze sú všetky vytvorené prvky zasadené
do dvojkružnice, čím je docielená absolútna konzistencia
vizuálnej komunikácie log UK.

6

Kruhový štýl rešpektujúci schodisko
budovy UK a insígnie UK.

1 / Dvojkružnica

Monolineárny štýl rešpektujúci významnú
architektúru budovy UK.

2 / Monolineárny štýl

Zasadenie symbolu vytvoreného monolineárnym štýlom
do dvojkružnice.

3 / Finálna fáza

7
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02

LOGO

9

Logo

1
Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný

10

grafický prvok.

2
Centrálna časť má dôležité
využitie najmä pri aplikácii loga
do jednotlivých formátov.

16 px

Ikona, ako symbol reprezentujúci
spoločnosť, si vyžaduje dôslednú
pozornosť pri aplikácii do menších
formátov. Výnimkou najmenšej
povolenej veľkosti ikony je tzv.
favicon, ktorej formát je veľkosti
16x px jej výšky.

Univerzita Komenského
www.uniba.sk

bielu verziu loga.

Na farebnom pozadí využívame

Farebné pozadie

bielu verziu loga.

Na čiernom pozadí využívame

Čierne pozadie

čiernu verziu loga.

Na bielom pozadí využívame

Biele pozadie

11

2

1

1

2
Centrálna časť má dôležité
využitie najmä pri aplikácii loga
do jednotlivých formátov.

2

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

2

Logo / Horizontálny claim

1
Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný

12

grafický prvok.

1

1

2

Charakter loga a jeho dobrá
rozpoznateľnosť sú dôležité atribúty,
ktoré možno narušiť neprimeraným
zmenšením. Najmenšia dovolená
veľkosť loga je v horizontálnej šírke
20 mm.

20 mm

Farebné pozadie

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Na farebnom pozadí využívame
bielu verziu loga.

Čierne pozadie

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Na čiernom pozadí využívame
bielu verziu loga.

Biele pozadie

Na bielom pozadí využívame
čiernu verziu loga.
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2
Centrálna časť má dôležité
využitie najmä pri aplikácii loga
do jednotlivých formátov.

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Logo / Vertikálny claim

1
Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný

14

grafický prvok.

Charakter loga a jeho dobrá
rozpoznateľnosť sú dôležité atribúty,
ktoré možno narušiť neprimeraným
zmenšením. Najmenšia dovolená
veľkosť loga je v horizontálnej
šírke 15 mm.

15 mm

Na farebnom pozadí využívame
bielu verziu loga.

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Farebné pozadie

Na farebnom pozadí využívame
bielu verziu loga.

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Čierne pozadie

Biele pozadie

Na bielom pozadí využívame
čiernu verziu loga.

15

16

LOGÁ
FAKÚLT

17

Logá fakúlt | Čierna verzia
V prípade svetlého pozadia (v tomto prípade biela) je potrebné
využiť verziu v 100 % čiernej farbe.

100 %
čierna

Ak je aplikovaná biela farba, tak je logo slabo čitateľné a dochádza
tak k narušeniu konzistencie značky.

18

19

Logá fakúlt | Biela verzia
V prípade tmavého pozadia (v tomto prípade tmavočervená)
je potrebné využiť verziu v 100 % bielej farbe.

100 %
biela

Ak je aplikovaná čierna farba, tak je logo slabo čitateľné a dochádza
tak k narušeniu konzistencie značky.

20

21

22

03

FAREBNÁ
SCHÉMA

23

Farebná škála univerzity
Farebná škála Univerzity Komenského pozostáva z tmavočervenej
farby, ktorú dopĺňajú 100 % verzie čiernej a bielej. Pri tvorbe
vizuálnej identity značky je možné použiť odtiene danej farby, ktoré
plynulo prechádzajú do bielej alebo čiernej farby.

100 %
čierna

100 %
biela

Táto farebná škála by nemala byť dopĺňaná o iné verzie farieb, inak
by mohlo dôjsť k narušeniu konzistencie komunikácie značky.

24

Univerzita Komenského

+ 90 % biela

+ 80 % biela

+ 60 % biela

+ 40 % biela

+ 20 % biela

Pantone 704 C / HEX 9E2B2F

+ 20 % čierna

+ 40 % čierna

+ 60 % čierna

+ 80 % čierna

+ 90 % čierna

Farebné škály fakúlt
Každá jedna fakulta disponuje svojou primárnou farbou, ktorá
je doplnená o 100 % verziu bielej a čiernej. Jednotlivé fakulty môžu
využívať odtiene svojich farieb, ktoré plynulo prechádzajú do bielej
a čiernej farby.

100 %
čierna

100 %
biela

Tieto farebné škály by nemali byť dopĺňané o iné verzie farieb,
inak by mohlo dôjsť k narušeniu konzistencie komunikácie značiek.
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Lekárska fakulta UK
---

Právnická fakulta UK
---

Filozofická fakulta UK
---

Prírodovedecká fakulta UK
---

Pedagogická fakulta UK
---

Farmaceutická fakulta UK
---

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
---

Jesseniova lekárska fakulta UK
---

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
---

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
---

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
---

Fakulta managementu UK
---

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
---

--Pantone 206 C / HEX C40233

--Pantone 695 C / HEX B46B7A

--Pantone 2369 C / HEX 2C41DB

--Pantone 116 C / HEX FDCD00

--Pantone 331 C / HEX 9DE7D7

--Pantone 3559 C / HEX 8C4BAF

--Pantone 2417 C / HEX 24B56F

--Pantone 2034 C / HEX E03643

--Pantone 151 C / HEX FF8200

--Pantone 212 C / HEX F04E98

--Pantone 2365 C / HEX F1B2DC

--Pantone 7636 C / HEX BC204B

--Pantone 2995 C / HEX 00A9E0
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TYPOGRAFIA

29

30

31

UK Sans
Písmo UK Sans je bezpätkové písmo s nízkym kontrastom
v siedmich hrúbkach a širokou jazykovou podporou, ktoré bolo
vytvorené špeciálne pre účely použitia vo vizuálnej identite
Univerzity Komenského v Bratislave.
Jeho dizajn je postavený na kombinácii viacerých historických
a moderných vplyvov, z ktorých najdôležitejším je Capitalis
Monumentalis – rímska kapitála. UK Sans preberá jej konštrukciu
a tieňovanie, pridáva však aj kaligrafický kontrast a niekoľko
moderných prvkov, ako napríklad kolmé zrezanie diagonálnych
a vertikálne zrezanie oblých ťahov.
Keďže Capitalis Monumentalis neobsahovala písmená malej
abecedy, v písme UK Sans boli vytvorené na mieru tak,
aby svojou konštrukciou a charakterom s kapitálkami prirodzene
spolupracovali a v sadzbe spolu pôsobili harmonicky.
Konštrukcia a proporcie znakov I, l, 1 a O, 0 sú upravené tak,
aby bola zabezpečená ich jednoduchá čitateľnosť a odlíšiteľnosť.
Špecialitou je charakteristické rozširujúce sa veľké písmeno U.
Písmo UK Sans obsahuje spolu päť súborov číslic –
proporcionálne, tabulárne, skákavé (historické) a horné a
dolné indexy. Vďaka týmto súborom písmo UK Sans pokrýva

32

všetky potreby sadzby číslic. Päť súborov číslic je doplnených
aj o zlomky, ktoré sú, rovnako ako ostatné znakové varianty,
dostupné prostredníctvom OpenType funkcií.
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DOPLNKOVÁ
TYPOGRAFIA
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9^UTLWFܪF7TGTYTUWJIQMऍYJ]Y^
8छGTWY^UTLWFܪJ7TGTYTOJRTঔSऍUTZঔNॽSFUऑXFSNJIQMञHM
YJ]YT[FPTSFUWऑPQFI[TܪHNअQS^HMZSN[JW_NYSञHMITPZRJSYTHM
UZGQNPअHNअHMMQF[NभPT[ञHMUFUNJWTHMFUTITGSJ9TYTUऑXRT
OJ[Tक़SJXYNFMSZYJक़SऍSF\JGT[JOXYWअSPJ,TTLQJ+TSYX
Dostupné na

Roboto Regular - 6 pt

Roboto Regular - 150 pt

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

&GभIऎKL
Roboto Regular - 8 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo.
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PATTERN

39

Pravidlá tvorby patternu
Tvorba patternu (vizuálneho prvku) podlieha trom jednoduchým
pravidlám.
Pattern je možné vytvoriť len z originálnej typografie UK Sans
a všetkých jej rezov. Aplikácia akejkoľvek inej typografie
nie je v súlade s vizuálnou identitou značky Univerzity
Komenského a jej fakultami.
Na pattern je možné aplikovať len farby zo sekcie „farebná
schéma“. Pri tvorbe musí tvorca striktne dodržať farebné rozhranie
Univerzity Komenského a rozhrania jednotlivých fakúlt. Kombinácie
farieb sú prísne zakázané. Aplikácia akejkoľvek inej farby
nie je v súlade s vizuálnou identitou značky Univerzity
Komenského a jej fakultami.
Pre čo najlepšie využitie potenciálu patternu je potrebné jednotlivé
prvky alebo texty kopírovať horizontálne, vertikálne alebo zvoliť
obidve možnosti.
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1 / Typografia

UK Sans
Pattern môže byť vytvorený len
z originálnej typografie UK Sans.

Je možné využiť len farby zo sekcie
„farebná schéma“.

2 / Farba

Jednotlivé písma alebo texty je potrebné kopírovať
horizontálne, vertikálne alebo zvoliť obidve možnosti.

3 / Kopírovanie
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06

GRID
SYSTÉM
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Grid systém

Priestor označený číslicou 1 je vhodný na umiestňovanie loga
a textov. Pri dodržiavani tohto grid systému docielime
konzistentnosť vizuálneho jazyka Univerzity Komenského.
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Odsadenie loga a textov od okrajov je určené vždy veľkosťou
aplikovaného symbolu UK (na ukážke vyššie je toto odsadenie znázornené
sivou verziou symbolu).
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07

SOCIÁLNE
SIETE
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Sociálne siete
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Konzistentnosť a efektívny branding
vizuálnych obrázkov je pre značku
kriticky dôležitý.
Užívateľ by mal byť schopný ihneď rozpoznať
vizuál a spojiť si ho so značkou vďaka
premyslenej kombinácii farieb, typografie
a dizajnu.
Pútavé vizuály pomáhajú značke vykročiť
z radu konkurencie a zaujať pozornosť
užívateľa, ktorý práve prechádza news feed
ktorejkoľvek sociálnej siete.
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MEDICI:
MÔŽEME BYŤ HRDÍ
NA TO, ČO ROBÍME.
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského
v Bratislave

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
NA MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín podania prihlášky na magisterský stupeň štúdia je stanovený
do 31. mája 2020. Prihlášku stačí podpísanú a oskenovanú
alebo odfotenú poslať mailom alebo ju vytlačenú doručiť
dodatočne pred uzavretím prihlášok.
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PREHĽAD
AKREDITOVANÝCH
ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV
PRÁVNICKEJ FAKULTY.

§§§
PRIESTOR
PRE VAŠU
BUDÚCNOSŤ.

MATEMATIKA
& VESMÍR.

PREDNÁŠKA

