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8 mm

Logo Povolené farebné prevedenie loga

Biela UCM čierna

Základná forma loga UCM.

Najmenšia povolená veľkosť loga  
je 8 mm v jeho horizontálnej širke.

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

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

1 2
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Logo UCM doplnené o claim je potreb-
ná verzia na komunikáciu a dovysvet-
lenie skratky. Používa sa v prípadoch, 
keď prebieha formálna komunikácia 
najmä v externom prostredí univerzity.  
 
Najmenšia povolená veľkosť loga  
je 30 mm jeho horizontálnej šírky.

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

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

1 2

Logo s podnadpisom

30 mm

Povolené farebné prevedenie loga

Biela UCM čierna
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Logo v celom znení, je určené pre 
použitie na materiáloch, kde skrátená 
verzia nestačí. V tejto podobe je to 
najformálnejšia verzia loga UCM. 
Najmenšia možná veľkosť loga je  
20 mm jeho horizontálnej šírky.

Povolené farebné prevedenie loga

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

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

1 2

Logo celé znenie

20 mm

Biela UCM čierna
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Ikona

Ikona ako symbol predstavujúca uni-
verzitu si vyžaduje osobitnú pozor-
nosť pri použití v menších formátoch. 
Najmenšia povolená veľkosť ikony je 
8 mm na výšku. Jedinou výnimkou je 
favicon, preferovaný formát aplikácie 
je 16x16 px.

www.ucm.sk

UCM | Home

Veľkosť písmena U v kruhu je definovaná 200% 

zmenšením písmena U, ktorého veľkosť sa rovná 

výške kruhu.

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

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

1 2

Povolené farebné prevedenie ikony 

16px
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Ochranná zóna je minimálny priestor okolo 
loga, do ktorého nesmie zasahovať iný grafický 
prvok.

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

Alternatívna verzia ikony má využi-
tie najmä vo fyzickom svete. Ako 3D 
objekt v priestoroch školy, ale aj ako 
pin na kravatu.  
 
Najmenšia povolená veľkosť ikony je 
8 mm na výšku. Jedinou výnimkou je 
favicon, preferovaný formát apliká-
cie je 16x16 px.

1 2

www.ucm.sk

UCM | Home

Veľkosť písmena U v kruhu je definovaná 200% 

zmenšením písmena U, ktorého veľkosť sa rovná 

výške kruhu.  

Šírka obrysu kruhu je definovaná šírkou jedného 

"zubu" koruny na písmene U.

Ikona alternatívna verzia Povolené farebné prevedenie ikony 

Všetky farby 
fakúlt Black White
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20 mmOchranná zóna je minimálny priestor okolo 
loga, do ktorého nesmie zasahovať iný grafický 
prvok.

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

Pečať UCM je formálnym predchod-
com súčasnéj identity. S ohľadom na 
históriu a zvyklosti je zachovaná v pô-
vodnej forme. Zmena je v texte, ktorý 
je vysadený písmom UCM Sans.

Pečať sa používa na slávnostných 
ceremóniách, tlačovinách, prípadne 
potrvdeniach ako pečiatka.

Najmenšia povolená veľkosť  
je 20mm v jej priemere.

1 2

Cyril a Metod pečať Povolené farebné prevedenie ikony 

Farebné 
prevedenie 

ikony
Podklad
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Použitie pečate Cyrila  
a Metoda
Pečať je symbolom prvých dvoch dekád od založenia UCM. Jej podoba 
ostáva nezmenená. Jediná zmena je v použití písma UCM Sans, ktoré 
obteká kruh, v ktorom je Cyril a Metod zasadený. Využitie pečate je 
prípustné len vo fyzických a printových aplikáciách:

 1. Insígnie, 3D modely, neónové podsvietenie a pod.
 2. Súčasť diplomov, pečiatka, ako súčasť hlavičkových papierov, 

potvrdení, či publikácií.

Týmto spôsobom zaistíme uchovanie historického odkazu a pečať si 
ponechá exkluzivitu, ktorá sa využíva len v exkluzívnych prípadoch  
a vo formálnej komunikácií Univerzity.
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Nepovolená farebnosť Nepovolená farebnosť

Manipulácia s claimom

Deformácia loga

Vertikálne zalomenie

Chýbajúci prvok

Nesprávne použitie

Používanie loga, loga s claimom a ikony musí byť rovnaké ako na pred-
chádzajúcich stranách tohto dokumentu. 

Iné spôsoby použitia ako zmeny farieb, zmeny názvu, rotácie, zrkadle-
nia, používaie inej typografie ako je uvedené v tomto dokumente  
a ďaľšie transformácie sú prísne zakázané.

Každá jedna zmena dehonestuje značku a je v rozpore s hodnotami 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda..

Nepovolená farebnosť Nepovolená farebná dvojkombinácia Nepovolená farebná dvojkombinácia Inverzná podoba známky

Deformácia ikony

Nepovolená farebná dvojkombinácia

Neproporčné zväčšenie časti ikony Neproporčné zmenšenie časti ikony

Nepovolená rotácia Deformácia ikony

Nepovolená rotácia

Zalomenie na pravý okraj
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LOGOARCHITEKTÚRA
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Konštrukcia loga fakulty

Celý nadpis je v tej istej veľkosti písma. Skratka 
fakulty UCM je vysadená UCM Sans - Black 
(zachované logo) a fakulta rezom UCM Sans - 
Book. Riadkovanie je nastavené o jeden bod 
viac, ako veľkosť písma.

Celý nadpis je v tej istej veľkosti písma. Skratka 
fakulty UCM je vysadená UCM Sans - Black 
(zachované logo) a skratka fakulty rezom UCM 
Sans - Book. Odedelenie medzi skratkami 
univerzity a fakulty je jedna medzera.

Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri  
vytváraní loga pre novú fakultu/inštitút.

1

1

2 !

2Konštrukcia loga s plným znením fakulty Konštrukcia skráteného loga fakulty
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Úrovne použitia loga

Úroveň 01 (Univerzita)

Formálna verzia

Formálna verzia

Neformálna verzia

Neformálna verzia

Úroveň 02 (Fakulty)

*

*

*Môže sa používať ako doplnok na obidvoch úrovniach.

Úrovne použitia loga využijeme keď potrebujeme odlíšiť Univerzitu 
ako brand od jednotlivých fakúlt. 

1. Úroveň 
Univerzitné logo sa požíva na výstupoch samotnej univerzity, či už  
v administratíve alebo inej komunikácií, ktorá je pod značkou UCM.  
V tejto úrovni využívame logotyp UCM s podnadpisom, samotné  
UCM, celý nadpis Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj pečať .

2. Úroveň
Fakultný branding využívajú fakulty na svoje marketingové aktivity. 
Aby bola zaistená konzistnetnosť, a zároveň jasne identifikovateľná  
inštitúcia, ku ktorej fakulty patria, je prítomná skratka UCM pri ná-
zvoch fakúlt. Vo formálnej komunikácií používame celý názov fakulty, 
pri menej formálnych len skratky. Pečať UCM takisto využívame  
aj na tejto úrovni.



28 29

Umiestnenie loga

Pri umiestňovaní jednotlivých logotypov  
a ikon na rôzne formáty dbáme na to, aby neboli 
nezmyselne zasadené mimo formátu, príliš pri 
okrajoch formátu, alebo neboli zarovnané opača-
ne (napravo), ako sú logotypy navrhnuté. 
Práve preto pri celom názve univerzity resp. fa-
kulty je umiestnenie len na ľavej strane formátu.
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LOGOPATTERN
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Pattern 

Jednotlivé prvky hlaholiky (patternu) nájdeme 
v písme UCM Sans v Open Type funkcii Štylistic-
ký set. Alebo prepíname priamo písmena. Tento 
pattern je vytvorený v "reze Black". 
Tento štylistický set je dostupný pre nasledujú-
ce znaky verzálok: A, T, V, E, I, N, R a U. 

Prvky hlaholiky sú veľkostne rozdelené na  
3 skupiny. Je potrebné, aby pattern začínal  
a končil zarovnaný. Tomu dopomáha aj identic-
ké medzerovanie v rámci jednotlivých prvkov.

Pri veľkosti písma 12 pt je riadkovanie 
nastavené na 10 pt. Takáto záklaná kon-
štrukcia nám pomôže pri rozťahovaní 
paternu. Riadkovanie je všeobecne  
o niečo väčšie ako medzerovanie.

1

1 2

2

m
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Pattern zohráva v identite UCM dôležitú úlohu pri upevňovaní vizuálneho štýlu. 
Škálovateľnosť a nadväznosť patternu nachádzajú svoje efektívne uplatnenie  
vo funkcii podkladových plôch, ktoré majú širokú využiteľnosť. Myšlienka daného 
patternu pracuje s konkrétnym prvkom hlaholiky, ktorý na základe horizontálneho 
a vertíkalneho vrstvenia vytvára súvislé patternové plochy.

Pattern U znak 



38 39



40 41

Jednotlivé znaky používame v reze UCM Sans - Book. Ak sa vyskytujú v jednom di-
zajne dva rôzne, dbáme na to, aby veľkosť znakov bola totožná. V opačnom prípade 
by sme dostali dve rôzne hrúbky a narušila by sa tak konzistencia.

Pattern jednotlivé znaky 

 V tomto prípade sa zakazuje akákoľvek rotácia znakov.
Pri umiestňovaní znaku do formátov dbáme na to, aby bol znak umiestnený 
najviac v 2/3. Posledná tretina formátu je určená na branding, white space 
alebo textovým informáciám.

2/3
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LOGOTYPOGRAFIA
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UCM Sans

Thin Light Book Regular Medium DemiBold Bold Black

abcdefg
Hlavné (nadpisové) písmo Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
je písmo UCM Sans. Kresba písma je inšpirovaná písmom prineseným  
na Veľkú Moravu - hlaholikou. 
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Dizajnový koncept 
písma UCM Sans
UCM Sans je monolineárne bezpätkové písmo primárne určené pre nadpisy 
a kratšie textové bloky. Stavebný princíp písma UCM Sans je založený na 
kontraste oblých a zrezaných tvarov, ktoré sú priamou reflexiou stavebného 
princípu Hlaholiky - základného stavebného prvku vizuálnej identity univer-
zity. Snahou spomínaného kontrastu je vniesť do textového prejavu odvahu 
a nezameniteľnosť vizuálnej informácie, ako odkazu na dielo solúnskych 
bratov Cyrila a Metoda. 

Dva konštrukčné varianty písma, výrazný „kolískový“ princíp spolu s ôsmimi 
hrúbkovými variantmi od Thin (vlasový) po Black (tučný), nezanechajú 
žiaden typografický celok chladným, ale prinášajú moderné a vizuálne  
pútavé spracovanie textu.

Hlaholika

Súčasťou písma UCM Sans je aj tzv. štylistická sada, ktorá pôvodnú abecedu 
písma dopĺňa znakmi hlaholiky. Túto Open Type funkciu využívame najmä  
v rozvíjaní brandu, ako zvýraznenie informácie, náhradu latinských písmen  
(v ustálených slovných spojeniach a výrazoch), či ako pattern.

TRNAVA
TRNAVA

off

on
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There is no learning 
without trying lots  
of ideas and failing 
lots of times.
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, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip  
ex ea commodo consequat.

There is no learning 
without trying lots 
of ideas and failing 
lots of times.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse 
tetuer adipiscing elit.

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, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Pre hlavné nadpisy volíme rez UCM Sans - Bold. Riadkovanie hlavných nad-
pisov nastavujeme vždy o 5 bodov väčšie ako je samotná veľkosť fontu. Ako 
„chlebový font“ používame Encode Sans Regular. V príklade nad textom má 
hlavný nadpis veľkosť 26pt a riadkovanie je nastavené na 31pt. Veľkosť textu 
pod hlavným nadpisom je 10pt a riadkovanie 14pt.

V tomto príklade je znázornená kombinácia hlavného nadpisu, podnadpisu 
a „chlebového“ textu. Podnadpis odlišujeme od hlavného nadpisu tak, 
že jeho veľkosť zmenšíme o jednu tretinu veľkosti hlavného nadpisu. 
Pre podnadpis volíme rez Encode Sans - Medium. Medzery medzi jednotlivými 
celkami majú vždy rovnakú veľkosť ako fontu nad textom.

THERE IS NO LEARNING 
WITHOUT TRYING LOTS  
OF IDEAS AND FAILING 
LOTS OF TIMES.

there is no learning 
without trying lots of 
ideas and failing lots  
of times.

THERE IS NO  
LEARNING WITHOUT 
TRYING LOTS OF  
IDEAS AND FAILING 
LOTS OF TIMES.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore mag-
na aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Príklad prevedenia hlavného názvu veľkými písmenami (verzálkami) a malými-
veľkými písmenami (v čiernom rámčeku). Tento typ dizajnu je možné využívať 
hierarchicky pre najdôležitejšie tituly. Pomer veľkostí medzi riadkovaním a 
velkosťou písma zostáva rovnaký, ako v predchádzajúcich prípadoch hlavných 
nadpisov.

Použitie veľkých písmen (verzáliek) v kombinácii s „chlebovým“ 
textom sa povoľuje. Medzery, veľkosti jednotlivých symbolov 
a riadkovanie nastavujeme rovnakým systémom ako 
v predchádzajúcich príkladoch.



Encode Sans pre dlhé texty

Abcdefg
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt.

Encode Sans - Regular 8pt Encode Sans - Regular 6pt

Encode Sans - Regular 160pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

Thin ExtraLight Light Regular Medium SemiBold Bold Black

Encode Sans je písmo určené pre rozsiahlejšie texty, ktoré neplnia funkciu 
nositeľa vizuálnej identity značky. Primárnou úlohou tohto textového písma 
(type for running text) je zabezpečiť pohodlnosť a plynulosť čítania textovej 
informácie, ktorá má väčšiu znakovú sadu. Odporúčaná hrúbka písma 
pre "running text" je hrúbka/rez písma "Regular". Encode Sans disponuje 
viacerými hrúbkami/rezmi, ktorých použitie sa v prípade running textu povoľuje.

V prípade, že nedisponujete korporátnym písmom, 
tak použite celý set typografie Verdana.

Abcdefg
There is no learning 
without trying lots of ideas 
and failing lots of times.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing,  
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna.

THERE IS NO LEARNING 
WITHOUT TRYING LOTS OF 
IDEAS AND FAILING LOTS 
OF TIMES

53
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LOGOFARBY
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Farebné rozdelenie

Tmavšie odtiene

Svetlejšie odtiene

Originál

Každá "originálna" farba obsahuje päť odtieňov svetlejšej 
(verzia light) a päť odtieňov tmavšej (verzia dark). Vďaka 
používaniu odtieňov dosahujeme vyššiu konzistenciu vo 
vizuálnej komunikácií jednotlivých fakúlt UCM.

#ec008c

Pantone Pink U

CMYK 0 100 0 0

FMK

FMK Magenta

Odtieň
Magenta Light 1

Odtieň
Magenta Light 4

Odtieň
Magenta Dark 5

Odtieň
Magenta Light 2

Odtieň
Magenta Light 5

Odtieň
Magenta Dark 4

Odtieň
Magenta Light 3

Odtieň
Magenta Dark 3

Odtieň
Magenta Dark 2

Odtieň
Magenta Dark 1

_
#f2499d

_
#fea8d3

_
#5f1e59

_
#f86daf

_
#ffc3e6

_
#7a1f63

_
#fc8cc1

_
#961e6d

_
#b21a77

_
#cf1382

Dôležitá poznámka

Použitie odtieňov, by nemalo presahovať použitie 
originálnej farby v celkovej vizuálnej komunikácií.

Toto pravidlo sa nevzťahuje na drobné vizuálne práce
ako napríklad: UI prvky na webe, ilustrácie, social media
post, a podobne.
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#ec008c

Pantone Pink U

CMYK 0 100 0 0

#526894

Pantone 7686 U

CMYK 76 60 21 3

#ebd24b

Pantone 604 U

CMYK 9 11 84 0

#3d3935

Pantone Black 7 C

CMYK 63 60 64 65

#72c593 

Pantone 345 U

CMYK 56 0 56 0

FMKUCMUCMUCM FPV

FMK MagentaUCM FrostUCM VanillaUCM Coal FPV Eucalyptus

Odtieň
Magenta Light 1

Odtieň
Frost Light 1

Odtieň
Vanilla Light 1Odtieň

Coal Light 1

Odtieň
Coal Light 5

Odtieň
Eucalyptus Light 1

Odtieň
Magenta Light 4

Odtieň
Frost Light 4

Odtieň
Vanilla Light 4

Odtieň
Coal Light 4

100%
Biela

Odtieň
Eucalyptus Light 4

Odtieň
Magenta Dark 5

Odtieň
Frost Dark 5

Odtieň
Vanilla Dark 5

Odtieň
Eucalyptus Dark 5

Odtieň
Magenta Light 2

Odtieň
Frost Light 2

Odtieň
Vanilla Light 2

Odtieň
Coal Light 2

Odtieň
Coal Light 6

Odtieň
Eucalyptus Light 2

Odtieň
Magenta Light 5

Odtieň
Frost Light 5

Odtieň
Vanilla Light 5

Odtieň
Eucalyptus Light 5

Odtieň
Magenta Dark 4

Odtieň
Frost Dark 4

Odtieň
Vanilla Dark 4

Odtieň
Eucalyptus Dark 4

Odtieň
Magenta Light 3

Odtieň
Frost Light 3

Odtieň
Vanilla Light 3

Odtieň
Coal Light 3

Odtieň
Coal Light 7

Odtieň
Eucalyptus Light 3

Odtieň
Magenta Dark 3

Odtieň
Frost Dark 3

Odtieň
Vanilla Dark 3

Odtieň
Eucalyptus Dark 3

Odtieň
Magenta Dark 2

Odtieň
Frost Dark 2

Odtieň
Vanilla Dark 2

Odtieň
Coal Dark 2

100 %
Čierna

Odtieň
Eucalyptus Dark 2

Odtieň
Magenta Dark 1

Odtieň
Frost Dark 1

Odtieň
Vanilla Dark 1

Odtieň
Coal Dark 1

Odtieň
Eucalyptus Dark 1

_
#f2499d

_
#6c7ea9

_
#f1da6c_

#524f4b

_
#b1afad

_
#fea8d3

_
#bcc6e9

_
#fdf2c3

_
#989693

_
#ffffff

_
#5f1e59

_
#07134e

_
#615711

_
#f86daf

_
#8696be

_
#f6e28a

_
#696562

_
#cac9c8

_
#ffc3e6

_
#d7dfff

_
#fffae0

_
#7a1f63

_
#1b235c

_
#7b6e1c

_
#fc8cc1

_
#a1add3

_
#faeaa7

_
#807d7a

_
#e4e4e3

_
#961e6d

_
#2a3369

_
#968627

_
#b21a77

_
#374477

_
#b19f33

_
#191816

_
# 000000

_
#cf1382

_
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Pravidlo používania farieb

Každá fakulta UCM musí na svoju vizuálnu komunikáciu 
využiť primárne svoju "originálnu" farbu a jej 
odtiene. Fakulty môžu do svojej vizuálnej komunikácie 
taktiež aplikovať všetky farby a odtiene UCM.

Inštitúcia UCM môže na svoju komunikáciu použiť 
svoje farby a ich odtiene, a taktiež "originálne" 
farby fakúlt bez ich odtieňov.. Odporúčané množstvo 
odtieňov a farieb je 12. 

Použitie farieb a odtieňov by nemalo presahovať 
použitie "originálnej" farby fakulty. Odporúčané 
množstvo odtieňov a farieb je 6. 

Farby UCM Farby UCM Farby UCM Farby FMK Farby FPV Farby FF Farby FSV Farby FZV Farby IM
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Príklad správneho použitia 
farieb pre fakultu

Fakulta FMK vytvára nový dizajn
postu na sociálne siete.

Ako dominantnú farbu musí využiť 
hlavnú farbu fakulty:
- FMK Magenta.

Zoznam farieb ktoré môže fakulta 
použiť:
- všetky odtiene FMK Magenta
- všetky farby a odtiene UCM 

Fakulta FMK si na tvorbu nového 
dizajnu vyberá:
- Magenta Dark 2
- Vanilla Light 2
- UCM Coal

Príklad nesprávneho použitia 
farieb pre fakultu

V tomto prípade fakulta FMK 
aplikoval do svojho dizajnu viac ako 
6 odporúčaných farieb.

Fakulta FMK nesmie používať iné 
originálne farby ďalších fakúlt
a ich odtieňov
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Príklad správneho použitia 
farieb pre UCM

UCM vytvára novú brožúru
na propagáciu fakulty FSV.

Pre tento prípad si UCM ako 2 
dominatné farby vyberá:
- UCM Coal
- FSV Mango

Zoznam farieb ktoré môže UCM 
použiť: 
- všetky farby a odtiene UCM
- všetky originálne farby fakúlt

UCM dopĺňa farebné spektrum o :
- Coal Light 1
- Coal Light 2
- Frost Light 5
- Frost Dark 3

Príklad nesprávneho použitia 
farieb pre UCM

V tomto prípade UCM aplikovala 
do svojho dizajnu viac ako 12 
odporúčaných farieb.

UCM nesmie používať odtiene fakúlt.
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Pravidlo tvorby novej farby

Pri tvorbe farby pre novovznikajúcu inštitúciu UCM, 
využívame aktuálne farby (ľavá strana) a všetky 
ostatné farby (pravá strana)

Dodržiavaním tohto jednoduchého pravidla, docielime 
konzistenciu vizuálnej komunikácie UCM a jednotlivých 
fakúlt UCM.

Nová farba by mala vizuálne zapadnúť do aktuálneho 
farebného spektra a mala by vyjadrovať myšlienku, 
ktorá je charakteristická pre danú inštitúciu / fakultu.

Príklad tvorby novej farby

UCM otvára novú fakultu letectva. Charakteristickým znakom letectva 
je lietadlo v oblakoch.

Pri vytváraní novej farby musíme 
zohľadniť farebnosť všetkých fakúlt 
a univerzity. Nová fakultná farba 
nesmie byť v tom istom odtieni ako 
sú súčasné farby UCM a jej fakúlt.

Na základe vstupov vzniká nová 
farba, ktorá rešpektuje myšlienku  
a taktiež farebnosť UCM.

1. 2. 3. 4.

FAKULTA 
LETECTVA

FAKULTA 
LETECTVA
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LOGORASTER
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Vizuály

Vo vizuáloch hrajú primárnu úlohu patterny. Kedže znaky sú vytvorené s 
rovnakým medzerovaním, sú zarovnané a vytvárajú nám tak dodatočnú 
typografickú "farbu". Nie je stanovené obmedzenie na hrúbku rezu patter-
nu, teda môže byť využitá celá sada písma UCM Sans. Text je však potrebné 
zjednotiť v jednom reze. Výnimkou je len logo fakulty, ktoré je už zadefinované.

Farebné spektrum čerpá z farebnej schémy jednotlivých fakúlt. Je tiež  
možné využívať celé možnosti definovaného farebného spektra, kde sa však 
musia rešpektovať zásady tvorby farebnej palety.



72 7372 73
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Typografia  
pre publikácie

Regular ItalicMedium Medium 
ItalicSemiBold SemiBold 

ItalicBold Bold Italic

abcdefg
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quisvelit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Culpa qui officia deserunt.

Lora Regular 8pt Lora Italic 8pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quisvelit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Culpa qui officia deserunt.

Pre publikácie používame písmovú sadu Lora. Lora je serifový google 
font, ktorý okrem základných 4 rezov ponúka aj odpovedajúcu italiku. 
Vzhľadom na publikačnú činnosť univerzity jej čitateľnosť využijeme 
najmä pri dlhých textoch v monografiách, uniiverzitných časopisoch, 
vedeckých štúdiách a pod. 
 
V prípade, že písmo Lora nie je dostupné, využijeme systémové písmo 
Georgia.

V prípade, že nedisponujete korporátnym písmom, 
tak použite celý set typografie Georgia.

Abcdefg
There is no learning 
without trying lots of ideas 
and failing lots of times.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing,  
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna.

THERE IS NO LEARNING 
WITHOUT TRYING LOTS OF 
IDEAS AND FAILING LOTS 
OF TIMES
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Hlavičkový papier

Logo univerzity

Oslovenie

Text

Meno & Podpis

Údaje o univerzite

Hlavičkový papier je základnou administratívnou tlačovi-
nou. Jej formát je A4. Layout je rozdelený do troch stĺpcov 
a celkovo deviatich polí. Tento layout však používame  
aj na ďalšie administratívne formuláre. Pre rôzne potreby 
je grid možné násobiť (pravá strana) dvoma. 

Ďalším prvkom je farebnosť. Používame farebný  
prechod (gradient) z plnej farby do transparentne bielej.  
Ten umiestňujeme od spodného okraja ku vrchnému.

2020

20

20
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Raster publikácií

10

15

20

25

A
5 

Pr
av
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na

Publikácie, monografie, výročné správy a ďalšie výstupy sú nevy-
hnutnou zložkou UCM. Práve pre tieto účely nám slúži raster.

Pri tradičnom formáte A5 sú okraje nasledovné:
Pravý okraj: 10 mm
Ľavý okraj: 25 mm
Horný okraj: 15 mm
Spodný okraj: 20 mm

Tento raster sa môže prispôsobiť na formát A4 (pravá strana).  
Pri iných formátoch, ktoré pripravujeme na knižnú väzbu, prispôso-
bujeme jednotlivé okraje.

Aj v tomto prípade využívame farebný prechod. Od vnútorného 
okraja smerom ku vonkajšiemu, prípadne, pri uvedení novej kapitoly 
v publikácií, je povolené používať aj celofarebné strany. Avšak využí-
vame len farebné spektrum danej fakulty.

15
15

3030

2020

2525

A
4 

D
vo

js
tr

an
a
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Raster obalu publikácie

Pri obaloch publikácií je najdôležitejšia uniformita, jednoduchosť a okamžitá 
rozpoznateľnosť. Kedže sú knihy v knižniciach vystavené chrbtom  
do priestoru, práve chrbát je nositeľom informácie o autorovi, názve diela, 
brandingu fakulty a najvýraznejšie komunikuje farebnosťou. Na chrbte 
používame vždy definovanú farbu fakulty. V prípade prednej a zadnej strany 
použijeme farebný prechod.
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Vizitka

Vizitka je nositeľom informácií o univerzite alebo o jednotlivej fakulte.  
Hlavným rozlišovacím znakom je farebnosť a logotyp. 
 
Formát vizitiek je 90 mm na 50 mm, pričom myslíme na okraje, ktoré  
sú nastavené na 5 mm.
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Emailový podpis

Emailový podpis nesie všetky nevyhnutné informácie o danom pracovníkovi 
univerzity ako aj branding univerzity.

Pokiaľ nevieme použiť verziu č. 1 (s písmom UCM Sans), volíme verziu č. 2,  
so systémovým písmom Verdana.

Dôležitou zložkou je farebnosť, ktorá je zastúpená primárnou farbou 
univerzity resp. fakulty s patternom v tej istej farebnej kombinácií. Plocha 
emailového podpisu je 80 x 20 mm. Textová časť tvorí približne 2/3 formátu.

U
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To: Vedecká rada

Lorem ipsum,

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, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo. 

Regards

Cc:

Subject:

Attachment:

Message size: 5 mb

New message

lorem_ipsum_dolores.jpg final_info.pdf items.doc
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Template prezentácie

Te
xt
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ý 
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Formát prezentačnej šablóny je Full HD (1920 x 1080 px). Šírka formátu  
je rozdelená na tretiny, z toho prvok hlaholiky môže byť zasadený do 2/3  
(v ukážke napravo je formát rozdelený na 9 stĺpcov kvôli umiestneniu  
loga, číslovania a textu).

Farebne pracuje primárne s bielym podkladom, na ktorom sú v definovaných 
farbách umiestnené prvky. Je možné využiť inverznú farebnosť, ako aj 
jednotlivé odtiene (podľa pravdiel v sekcii farebnosť).

Na nadpisy využívame písmo UCM Sans (rez Black príp. Bold), na podnadpisy 
Encode Sans (rez Regular). Ak nedisponujeme písmami, použijeme systémové 
písmo (definované v sekcii typografia).
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Merchandise

Tieto oblasti môžeme využiť na umiestnenie 
loga, ikony, patternu alebo ďalších foriem 
brandingu. 

Tieto oblasti môžeme využiť na umiestnenie 
nášivky s logom alebo ikonou

1 2

95
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Navigačné tabuľky

Pri vytváraní tabuliek pracovísk je dôležitá hierarchia. Vo vrchnej časti 
formátu sa nachádza výrazné logo univerzity resp. fakulty. Nasleduje 
názov pracoviska a meno pracovníka. Tieto informácie sú v jednotnej veľ-
kosti a reze písma UCM Sans. Najvýraznejším prvkom je číslovanie dverí. 
Jednotlivé fakulty odlišujeme farebne a použitím loga fakulty.
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Polep auta

V rámci polepu auta pracujeme s farebnou paletou (viď kapitolu farebnosť). 
Nemeníme farbu auta, ale prispôsobujeme prvky, ktoré naň budeme 
umiestňovať. V prípade čierneho auta je zvolený fragment z hlaholiky, 
ktorý je natiahnutý na celom aute a logo UCM. Biele auto na sebe nesie celý 
"nekonečný pattern" a malé logo. 

Vo všeobecnosti platí pravidlo troch brand kódov:
 1. Farba grafických prvkov vs. farba auta z výroby
 2. Hlaholikový pattern
 3. Logo Univerzity
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Obal na diplom

Diplom zachováva tradičnú farebnosť diplomov (Červená = červený diplom 
udelený za absolvovanie s vyznamenaním). Odtieň čierného diplomu je 
primárna farba univerzity, UCM Coal. Ako alternatívu k farbe UCM Coal 
môžeme použiť UCM Frost, či 100% čiernu.

Predná strana diplomu je nositeľom ikony UCM aplikovanej v zlatej ražbe.

UCM Coal Red 220

310

60
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Akademické insígnie

Akademické insígnie sa využívajú pri výnimočných príležitostiach. Ich 
postavenie a podobu zachovávame s úctou k pôvodu a histórií. Pôvodná 
podoba nijako neovplyvňuje, či nenarúša branding univerzity.

Pri vytváraní ďalších insígnií pracujeme s novým písmom. Ak nie je  
k dispozícií, usilujeme sa dodržiavať koncepciu predchádzajúcich 
nastavených písiem.
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LOGOMULTIMÉDIÁ
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Layout pre sociálne médiá

Tvar, v ktorom je zasadené logo fakulty, je vytvorené z písmena U (UCM Sans). Je 
možné využívať ho všetkými fakultami. Ďalším použitím je veľký fragment, napr. 
dvoch tvarov. V práci so sociálnymi sieťami, ale aj inými vizuálmi, môžeme tento tvar 
využívať ako podklad pre text, či podklad pod produkt, alebo iný grafický prvok.
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