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Pre potrebu šetrnejšej tlače bol tento dokument vytvorený
so zníženým obsahom farieb.

3

01
VÝCHODISKÁ
ZNAČKY
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Východiská značky UK
Východiská značky Univerzity Komenského sa opierajú
o tri body, ktoré sú základom pre vytvorené logá UK a fakúlt UK.
Dvojkružnica je nositeľom myšlienky vstupného objektu, ktorý
vedie do hlavnej budovy UK, a striktne vychádza z pôdorysu tejto
stavby. Do daného objektu sú vkladané symboliky UK a fakúlt UK.
Spomínané symboliky UK a fakúlt UK sú tvorené v monolineárnom
štýle, ktorý vychádza z charakteristickej architektúry hlavnej
budovy UK.
Vo finálnej fáze sú všetky vytvorené prvky zasadené
do dvojkružnice, čím je docielená konzistencia vizuálnej
komunikácie log UK.

1 / Dvojkružnica

Kruhový štýl rešpektujúci vstupný
objekt UK a insígnie UK.
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2 / Monolineárny štýl

Monolineárny štýl rešpektujúci
charakteristickú architektúru budovy UK.

3 / Finálna fáza

Zasadenie symbolu vytvoreného monolineárnym
štýlom do dvojkružnice.
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LOGO
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Logo

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 16 px jej výšky.
16 px

1

Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný
grafický prvok.
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2

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

www.uniba.sk

Farebné pozadie

Na farebnom pozadí využívame
bielu verziu loga.

Čierne pozadie

Na čiernom pozadí využívame
bielu verziu loga.

Biele pozadie

Na bielom pozadí využívame
čiernu verziu loga.
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Logo/ Horizontálne rozloženie loga

2

1

1

UNIVERZITA
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2
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Charakter loga a jeho dobrá
rozpoznateľnosť sú dôležité atribúty,
ktoré môže narušiť neprimerané
zmenšenie. Najmenšia dovolená
veľkosť loga je v horizontálnej šírke
20 mm.

20 mm

1

Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný
grafický prvok.
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2

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

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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Logo / Vertikálne rozloženie loga

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Charakter loga a jeho dobrá
rozpoznateľnosť sú dôležité atribúty,
ktoré môže narušiť neprimerané
zmenšenie. Najmenšia dovolená
veľkosť loga je v horizontálnej
šírke 15 mm.

15 mm

1

Ochranná zóna je minimálny
priestor okolo loga,
do ktorého nesmie zasahovať iný
grafický prvok.
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2

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

Vertikálne rozloženie loga
je vytvorené len pre logo UK.
Logá fakúlt a súčastí sa používajú
len v horizontálnom rozložení.

Farebné pozadie

Na farebnom pozadí využívame
bielu verziu loga.

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Čierne pozadie

Na čiernom pozadí využívame
bielu verziu loga.

Biele pozadie

Na bielom pozadí využívame
čiernu verziu loga.
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UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

LOGÁ
FAKÚLT
A SÚČASTÍ
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Logá fakúlt | Čierna verzia

V prípade svetlého pozadia (v tomto prípade biela) je potrebné využiť
verziu v 100 % čiernej farbe. Ak je aplikovaná biela farba, logo je slabo
čitateľné a dochádza tak k narušeniu konzistencie značky.

15

100 %
čierna

Logá fakúlt | Biela verzia

V prípade tmavého pozadia (v tomto prípade sivá)
je potrebné využiť verziu v 100 % bielej farbe. Ak je aplikovaná
čierna farba, logo je slabo čitateľné a dochádza tak k narušeniu
konzistencie značky.
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100 %
biela

Logá ďalších súčastí | Čierna verzia

V prípade svetlého pozadia (v tomto prípade biela) je potrebné využiť
verziu v 100 % čiernej farbe. Ak je aplikovaná biela farba, logo je slabo
čitateľné a dochádza tak k narušeniu konzistencie značky.
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100 %
čierna

Logá ďalších súčastí | Biela verzia

V prípade tmavého pozadia (v tomto prípade sivá)
je potrebné využiť verziu v 100 % bielej farbe. Ak je aplikovaná
čierna farba, logo je slabo čitateľné a dochádza tak k narušeniu
konzistencie značky.
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100 %
biela
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FAREBNÁ
SCHÉMA
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Farebná škála univerzity
+ 90 % biela
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.
Táto farebná škála by nemala byť dopĺňaná o iné verzie farieb,
inak by mohlo dôjsť k narušeniu konzistencie komunikácie značky.

100 %
čierna

100 %
biela

+ 80 % biela

+ 60 % biela

+ 40 % biela

+ 20 % biela

Univerzita Komenského
Pantone 704 C / HEX 9E2B2F / RGB 158 43 47 / CMYK 1 95 75 31

+ 20 % čierna

+ 40 % čierna

+ 60 % čierna

+ 80 % čierna

+ 90 % čierna
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Farebné škály fakúlt
Každá fakulta disponuje svojou primárnou farbou, ktorú dopĺňajú
100 % verzie bielej a čiernej. Jednotlivé fakulty môžu využívať
odtiene svojich farieb, ktoré plynulo prechádzajú do bielej
a čiernej farby.
Tieto farebné škály by sa nemali dopĺňať o iné verzie farieb,
inak by mohlo dôjsť k narušeniu konzistencie komunikácie značiek.

Lekárska fakulta UK
Pantone 206 C / HEX C40233
RGB 196 2 51 / CMYK 0 100 69 2

Právnická fakulta UK
Pantone 695 C / HEX B46B7A
RGB 180 107 122 / CMYK 15 61 26 11

Filozofická fakulta UK
Pantone 2369 C / HEX 2C41DB
RGB 44 65 219 / CMYK 94 83 0 0
100 %
čierna

100 %
biela
Prírodovedecká fakulta UK
Pantone 116 C / HEX FDCD00
RGB 253 205 0 / CMYK 0 10 98 0

Pedagogická fakulta UK
Pantone 331 C / HEX 9DE7D7
RGB 157 231 215 / CMYK 27 0 15 0

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Pantone 2397 C / HEX 0EC2C7
RGB 14 194 199 / CMYK 70 0 27 0

Farmaceutická fakulta UK
Pantone 3559 C / HEX 8C4BAF
RGB 140 75 175 / CMYK 51 79 0 0

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Pantone 2365 C / HEX F1B2DC
RGB 241 178 220 / CMYK 3 29 0 0

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Pantone 2417 C / HEX 24B56F
RGB 36 181 111 / CMYK 76 2 68 6

Fakulta managementu UK
Pantone 7636 C / HEX BC204B
RGB 188 32 75 / CMYK 0 100 44 14

Jesseniova lekárska fakulta UK
Pantone 2034 C / HEX E03643
RGB 224 54 67 / CMYK 0 89 76 0

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Pantone 2995 C / HEX 00A9E0
RGB 0 169 224 / CMYK 79 3 0 0

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Pantone 151 C / HEX FF8200
RGB 255 130 0 / CMYK 0 54 100 0

Farebné škály ďalších súčastí
Ďalšie súčasti nedisponujú vlastnou primárnou farbou. Môžu využívať farebnú škálu Univerzity Komenského, ktorá pozostáva z tmavočervenej farby, ktorú
dopĺňajú 100 % verzie čiernej a bielej. Pri tvorbe vizuálnej identity je možné použiť odtiene danej farby, ktoré plynulo prechádzajú do bielej alebo čiernej
farby (viď. predchádzajúca strana).
Táto farebná škála by nemala byť dopĺňaná o iné verzie farieb, inak by mohlo dôjsť k narušeniu konzistencie komunikácie značky.

100 %
čierna
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100 %
biela

04
TYPOGRAFIA
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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.
Toto písmo je predovšetkým určené pre nadpisy.
Písmo UK Sans obsahuje spolu päť súborov číslic –
proporcionálne, tabulárne, skákavé (historické) a horné a
dolné indexy. Vďaka týmto súborom písmo UK Sans pokrýva
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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Ukážka glyfov UK Sans →
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DOPLNKOVÁ
TYPOGRAFIA
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Typograﬁa Roboto - pre dlhé texty
Súbor typograﬁe Roboto je možné použiť na písanie dlhých
textov, napríklad v propagačných materiáloch, publikáciách,
oﬁciálnych písomnostiach (pozvánky, diplomy) a podobne. Toto
písmo je voľne stiahnuteľné na webovej stránke Google Fonts.

Dostupné na

Abčdêf
Roboto Regular - 150 pt

Roboto Regular - 8 pt

Roboto Regular - 6 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.

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

Roboto Regular - 10 pt

Roboto Medium - 6 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.

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

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Typografia Corbel – pre každodennú komunikáciu
Pri bežnej komunikácii a administratívnej agende môžete použiť
bežne dostupný font CORBEL— nájdete ho v základnej sade písma
MS Office – vo Worde, Outlooku či PowerPointe.

Abčdêf
Abčdêf
UKÁŽKA NADPISU
V KAPITÁLKACH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

UKÁŽKA NADPISU
V REGULAR
KAPITÁLKACH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.
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UKÁŽKA
SAMOSTATNÉHO
NADPISU
V KAPITÁLKACH
UKÁŽKA
SAMOSTATNÉHO
NADPISU
V REGULAR
KAPITÁLKACH
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PATTERN
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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 fakúlt.
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 fakúlt.
Na čo najlepšie využitie potenciálu patternu je potrebné jednotlivé
prvky alebo texty kopírovať horizontálne, vertikálne alebo zvoliť
obidve možnosti.

1 / Typografia

UK Sans
Pattern môže byť vytvorený len
z originálnej typografie UK Sans.
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2 / Farba

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

3 / Kopírovanie

Jednotlivé písma alebo texty je potrebné
kopírovať horizontálne, vertikálne alebo zvoliť
obidve možnosti.
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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 dodržiavaní tohto grid systému docielime
konzistentnosť vizuálneho jazyka Univerzity Komenského.
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Odsadenie loga a textov od okrajov je vždy určené 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
Konzistentnosť a efektívny branding vizuálnych obrázkov
je pre značku kriticky dôležitý. Používateľ 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.

PREHĽAD
AKREDITOVANÝCH
ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV
PRÁVNICKEJ FAKULTY.

OR
ŠU
SŤ.
38

PRIESTOR
PRE VAŠU
BUDÚCNOSŤ.
PREDNÁŠKA

MATEMATIKA
& VESMÍR.
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APLIKÁCIE
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Vizitka

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Titul. MENO PRIEZVISKO, Titul.
Názov pozície

+421 2 xxxx xxxx
+421 9xx xxx xxx
e-mail@uniba.sk
www.uniba.sk

Ukážka vizitky Univerzity Komenského
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UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

KATEDRA

Titul. MENO PRIEZVISKO, Titul.
Názov pozície

+421 2 xxxx xxxx
+421 9xx xxx xxx
e-mail@uniba.sk
www.uniba.sk

Ukážka vizitky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
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Pozvánka

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Vás pozýva na

Slávnostné odovzdanie
Veľkej zlatej medaily Univerzity Komenského
prof. Dr. BERNARDOVI LUCASOVI
FERINGOVI
držiteľovi Nobelovej ceny za chémiu v roku 2016
zo Stratingh Institute for Chemistry, Faculty of Science

POZVÁNKA

and Engineering, University of Groningen

dňa 9. septembra 2019 o 10.00 hod.
v Aule Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

R.S.V.P.: rsvp@uniba.sk do 4. 9. 2019
Miesta prosíme zaujať do 9.50 hod.

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Ukážka pozvánky Univerzity Komenského
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REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Vás pozýva na

Slávnostné odovzdanie
Veľkej zlatej medaily Univerzity Komenského
prof. Dr. BERNARDOVI LUCASOVI
FERINGOVI
držiteľovi Nobelovej ceny za chémiu v roku 2016
zo Stratingh Institute for Chemistry, Faculty of Science

POZVÁNKA

and Engineering, University of Groningen

dňa 9. septembra 2019 o 10.00 hod.
v Aule Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

R.S.V.P.: rsvp@uniba.sk do 4. 9. 2019
Miesta prosíme zaujať do 9.50 hod.

FAKULTA SOCIÁLNYCH
A EKONOMICKÝCH VIED
Univerzita Komenského
v Bratislave

Ukážka pozvánky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
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Prezentácia

Názov prezentácie
Meno Priezvisko
Pozícia

Názov prezentácie
Meno Priezvisko
Pozícia

Ukážka prezentácie Univerzity Komenského a Farmaceutickej fakulty UK
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Rollup

Ukážka rollupu Univerzity Komenského a Právnickej fakulty UK
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Úradný list

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát

Šafárikovo námestie 8
P. O. BOX ==>
?@= AA Bratislava @

Kancelária rektora

Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
Váš list číslo/zo dňa
XXXXXX

Naše číslo
XXXXXX

Vybavuje/linka
XXX/XXX

Miesto a dátum odoslania
Bratislava XX. XX. XXXX

Vec:

Meno Priezvisko
+421 2 xx xxx xxx
meno.priezvisko@uniba.sk

Ukážka úradneho listu Univerzity Komenskéko
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www.uniba.sk

