
    

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:    1 / 7 
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo  
- oznámením kódu “S08-Návod na inštaláciu univerzitného fontu” na náš helpdesk  
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Inštalácia fontu nie je náročná, je ale potrebné mať dostatočné oprávnenia na Vašom počítači, aby ste mohli font 

nainštalovať.  

MÁM POČÍTAČ VO WINDOWS  DOMÉNE / NIE SOM ADMINISTRÁTOROM VLASTNÉHO POČÍTAČA  

Ak nemáte na Vami používanom univerzitnom / fakultnom počítači práva administrátora, prosím kontaktujte 

technického správcu resp. technika, ktorý Vám s inštaláciou pomôže.  

MÁM NA POČÍTAČI OPERAČNÝ SYSTÉM WINDOWS  

1. Začneme tým, že si súbor s fontami (pravdepodobne nazvaný UKSans.zip) uložíme v počítači na miesto, ktoré si 

zapamätáme. Ak ho sťahujeme z webu, pravdepodobne bude uložený v priečinku „Stiahnuté súbory“ / 

„Downloads“. 

 

2. Súbor UKSans.zip otvoríme dvojklikom. Podľa softvéru, ktorý je na počítači nainštalovaný na otváranie súborov 

s príponou .zip, sa otvorí okno obsahujúce prehľad súborov, ktoré sú v tomto .zip archíve uložené. (Systém 

Windows otvára súbory .zip aj bez potreby inštalovanie softvéru, Vaše okno ale môže vyzerať inak, ako to, čo 

vidíte na obrázkoch v tomto návode.) Celý adresár, ktorý je uložený v .zip archíve extrahujeme a otvoríme 

priečinok, do ktorého sme súbory extrahovali. 
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3. Stlačením klávesy Windows alebo kliknutím na tlačidlo Štart otvoríme Štart menu, v ktorom klikneme na 

tlačidlo Nastavenia. 

 

4. V ponuke nastavení klikneme na položku Nastavenia (1) a v nej na záložku Písma, prípadne priamo v ponuke 

nastavení do vyhľadávacieho okna začneme písať „písma“ a v ponúknutých možnostiach vyberieme Nastavenia 

písma (2). 
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5. Z priečinka, kde máme otvorené extrahované súbory zo .zip archívu, označíme súbory, ktorých názov sa začína 

„UKSans-...“ a ťahom myšou ich presunieme (drag&drop) do indikovanej oblasti v Nastavení písma. 

6. Ak máme dostatočné oprávnenia, fonty by mali byť nainštalované. Môžeme ich hned vyhľadať zadaním UKSans 

do vyhľadávacieho okienka Dostupných písiem. 

OFICIÁLNY NÁVOD NA STRÁNKACH VÝROBCU 

Alternatívny oficiálny návod na pridanie nového písma v OS Windows na stránkach Office  

 

https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/stiahnutie-a-in%C5%A1tal%C3%A1cia-vlastn%C3%A9ho-p%C3%ADsma-a-jeho-pou%C5%BE%C3%ADvanie-v-bal%C3%ADku-office-0ee09e74-edc1-480c-81c2-5cf9537c70ce
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MÁM NA POČÍTAČI OPERAČNÝ SYSTÉM MACOS 

1. Stiahnuť ZIP do priečinka, napr. Downloads 

2. Dvojkliknúť na ZIP súbor UKSans.zip, zjaví sa automaticky odbalený priečinok 
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3. Vojsť do priečinka. 

4. Otvoriť aplikáciu Font Book 

 



INŠTALÁCIA UNIVERZITNÉHO FONTU     

    7 / 7 
   

5. Myšou uchopiť písma a tiahnuť do sekcie User v aplikácii Font Book 

 

OFICIÁLNY NÁVOD NA STRÁNKACH VÝROBCU 

Alternatívny oficiálny návod: https://support.apple.com/sk-sk/guide/font-book/fntbk1000/mac 

 

https://support.apple.com/sk-sk/guide/font-book/fntbk1000/mac
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