
Obálka monografie – tlačená verzia 

 

Predná strana obálky 

 

Názov monografie – uvedie sa názov, príp. aj podnázov monografie. 

Meno autora/autorov – uvedie sa meno autora/autorov (bez akademických titulov). Na 

obálke by malo byť maximálne 5 mien autorov. V prípade väčších autorských kolektívov sa 

uvedie meno hlavného autora a spojenie „a kolektív“. Spojenie „a kolektív“ sa rozpisuje, 

nepoužíva sa skratka „a kol.“. V prípade publikácie v cudzom jazyku je skratka prípustná, 

napríklad: et al. 

Názov edície alebo série – ak je monografia súčasťou edície alebo série, na obálke sa môže 

uviesť aj názov edície alebo série.  

Logo a názov UK – na prednej strane obálky (zvyčajne dole) sa uvádza logo univerzity, jeho 

súčasťou je aj názov Univerzita Komenského v Bratislave. Veľkosť loga definuje 

dizajnmanuál. Odporúčané veľkosti loga pre jednotlivé formáty: A4 – 2 cm, B5 – 1,8 cm, A5 

– 1,6 cm. 

Logo si možno stiahnuť z internetovej stránky univerzity: https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-

symboly-uk/na-stiahnutie/loga-univerzity-komenskeho/ 

Obrázok – rozlíšenie obrázka na obálke je minimálne 300 dpi. Na použitie obrázka je 

potrebný súhlas jeho autora, týka sa to aj obrázkov stiahnutých z internetu (s výnimkou 

obrázkov s voľnou licenciou). V publikáciách, ktoré vychádzajú vo Vydavateľstve UK, musia 

mať všetky obrázky (na obálke aj vnútri publikácie) vysporiadané autorské práva. Meno 

autora obrázka sa uvádza v (prednej) autorskej tiráži. Ako zdroj obrázkov možno použiť aj 

voľne dostupné fotobanky, v takom prípade v (prednej) autorskej tiráži treba uviesť 

internetovú adresu, odkiaľ bol obrázok prevzatý. 

 

Chrbát obálky 

 

Na chrbte obálky (ak je široký minimálne 0,6 cm) sa uvádza meno autora/autorov a názov 

publikácie. 

 

Zadná strana obálky 

 

ISBN a EAN kód  – na zadnej strane obálky sa v jej spodnej časti uvádza číslo ISBN a EAN 

kód (nie nižšie ako 2 cm od spodného okraja strany). EAN kód sa tvorí pomocou generátora 

EAN kódu z čísel ISBN (generátor je voľne dostupný na internete). Ak má monografia viac 

https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/na-stiahnutie/loga-univerzity-komenskeho/
https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/na-stiahnutie/loga-univerzity-komenskeho/


verzií (tlačenú a elektronickú), na zadnej strane obálky sa uvedie ISBN danej verzie 

(neuvádzajú sa všetky ISBN pre všetky verzie, tie sa uvádzajú len do prednej a zadnej tiráže). 

Autor môže na zadnú stranu obálky umiestniť svoju fotografiu a krátku informáciu o sebe, 

príp. anotáciu svojej publikácie alebo úryvky z recenzných posudkov.  

 


