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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“ alebo „univerzita“) vydáva v
súlade s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku UK v znení neskorších dodatkov a v súlade s
§ 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 ods. 5 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút
UK v znení neskorších dodatkov túto smernicu, ktorou sa upravuje používanie akademických
insígnií.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia univerzita. Od svojho
vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a
stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Táto smernica sa vydáva pri
príležitosti príprav osláv 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave.
(2) Medzi akademické slobody a akademické práva UK patrí aj právo používať akademické
insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.
(3) Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami
demokracie, humanity a s právnym poriadkom.
Čl. 2
Akademické insígnie UK
(1) Akademické insígnie UK sú symbolom historických tradícií, akademickej samosprávy
UK a jej fakúlt, právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov.
(2) Medzi akademické insígnie UK patria:
a)
b)
c)
d)

znak a pečať so znakom,
prsteň,
medaily na reťaziach rektora, prorektorov a dekanov,
žezlá rektora a dekanov.
Čl. 3
Akademické insígnie fakúlt

(1) Fakulty majú právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady
v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami UK.
(2) Fakulty majú právo určiť a meniť vlastné akademické insígnie po predchádzajúcom
písomnom súhlase rektora.
Čl. 4
Akademické insígnie ďalších súčastí UK
(1) Ďalšie súčasti UK majú právo používať vlastné akademické insígnie.
(2) Medzi akademické insígnie ďalších súčastí UK patria znak a pečať so znakom.
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(3) Ďalšie súčastí UK majú právo určiť a meniť vlastné akademické insígnie po
predchádzajúcom písomnom súhlase rektora.
Čl. 5
Znak a pečať so znakom
(1) Znak (grafické zobrazenie - logo) UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK (ďalej aj „znak
UK“) používa UK najmä na označenie bakalárskych, magisterských, doktorských a
doktorandských diplomov, vysvedčení, osvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.
(2) Znaky UK boli prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako
ochranné známky, ktorých majiteľom je UK. Výlučné právo na ich použitie má UK, ktorá
je majiteľom týchto ochranných známok.
(3) Znaky UK môžu byť menené len po predchádzajúcom písomnom súhlase rektora.
(4) Tretie osoby nie sú oprávnené používať znaky UK bez súhlasu rektora alebo ním
poverenej osoby.
(5) Zamestnanec UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK je oprávnený používať znaky UK v:
a) bežnej spisovej agende ako aj v ďalších činnostiach, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej
náplne,
b) publikáciách univerzity/fakulty/ďalších súčastí UK,
c) na marketingových predmetoch univerzity/fakulty/ďalších súčastí UK, ktoré slúžia na
pozitívnu prezentáciu univerzity/fakulty/ďalších súčastí UK,
d) oficiálnych prezentáciách univerzity/fakulty/ďalších súčastí UK,
e) informačných materiáloch univerzity/fakulty/ďalších súčastí UK.
(6) Zamestnanec UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK nie je oprávnený používať znaky UK na
účel:
a) súkromného charakteru,
b) použitia na komerčných produktoch za účelom ich predaja.
(7) Grafické zobrazenie znakov UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK tvorí prílohu č. 1 tejto
smernice.
(8) Pečať so znakom používa UK na označenie významných listín podľa rozhodnutia rektora.
Čl. 6
Medaily na reťaziach
(1) Akademickí hodnostári sú oprávnení používať medaily na reťaziach spolu s talármi.
(2) Akademickí hodnostári môžu používať medaily na reťaziach i na civilnom oblečení,
napríklad v prípade návštevy vzácneho hosťa na pôde univerzity alebo pri iných
mimoriadnych príležitostiach.
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Čl. 7
Univerzitné medaily
(1) Rektor na znak úcty a ocenenia udeľuje univerzitné vyznamenania – medaily1. Tieto
medaily rektor udeľuje tým osobám a inštitúciám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
zaslúžili o budovanie a rozvoj univerzity, o rozvoj vied, vzdelanosti, akademických
slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej
činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce UK s inými vysokými školami a inštitúciami
doma a v zahraničí.
(2) Medzi medaily univerzity patria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bronzová, strieborná a zlatá medaila UK,
veľká strieborná a veľká zlatá medaila UK,
pamätná medaila UK (medené, resp. strieborné vyhotovenie),
pamätná medaila k 95. výročiu založenia UK,
pamätná medaila k 100. výročiu založenia UK,
pamätná plaketa J. A. Komenského.
Čl. 8
Taláre

Taláre UK sú pri slávnostných príležitostiach oprávnení používať rektor, prorektori, predseda
akademického senátu, dekani, prodekani, predsedovia akademických senátov fakúlt,
profesori, docenti a podľa rozhodnutia rektora aj iní vysokoškolskí učitelia a vedeckí
pracovníci UK a jej významní hostia.
Čl. 9
Slávnostné akademické obrady
(1) Pri slávnostných univerzitných podujatiach a obradoch2 sa využívajú predovšetkým
akademické insígnie a taláre.
(2) Medzi slávnostné akademické obrady UK patria najmä:
a) imatrikulácie novoprijatých študentov,
b) promócie absolventov vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom a magisterskom
stupni štúdia,
c) promócie absolventov rigorózneho konania,
d) odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným docentom
a doktorom vied,
e) udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa),
f) inaugurácia rektora univerzity a dekanov fakúlt univerzity.
(3) Na univerzite prebieha program všetkých tradičných slávnostných obradov podľa
ustáleného scenára. Výnimočne sa môže scenár meniť, napríklad v prípade štátnych
návštev sa akademický ceremoniál riadi aj diplomatickým protokolom.
1
2

Bližšie: Vnútorný predpis č. 25/2015 Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK.
Bližšie: Vnútorný predpis č. 1/2005 Smernica rektora UK, Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení
neskorších dodatkov.

5

Čl. 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Fakulty a ďalšie súčasti UK zosúladia svoje vnútorné predpisy a akademické insígnie
a ich používanie s touto smernicou najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto smernice.
(2) Prílohu smernice tvorí:
Príloha č. 1 Grafické zobrazenie znakov UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK.
(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 2. októbra 2017

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

6

