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Výzva
na vytvorenie novej vizuálnej identity fakulty

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské
luhy č. 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou,
vyhlasuje Výzvu na vytvorenie novej vizuálnej identity fakulty1 pri príležitosti osláv 15. výročia
vzniku Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Východisko
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) založená v roku 1919 je najväčšou a najstaršou
univerzitou na Slovensku a v súčasnosti má 13 fakúlt. Každá fakulta má niekoľko vlastných
ústavov (katedier), na ktorých ročne študuje 27 tisíc študentov. Fakulta sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) vznikla v roku 2002
ako dôsledok vývoja a nových trendov vo vzdelávaní, ktoré si vyžiadali vytvorenie nových
aplikovaných študijných odborov. FSEV UK má aktuálne päť ústavov a je najmladšou
fakultou UK.
Pri príležitosti 15. výročia vzniku FSEV UK chceme predstaviť úplne novú vizuálnu identitu
fakulty, ktorá bude reprezentovať primárne ciele existencie a fungovania FSEV UK – nielen
tradičné teoretické vzdelávanie, ale rozvoj kritického myslenia, samostatnosti a orientácie na
potreby praxe.
Súčasný stav
Univerzita Komenského v Bratislave a jej súčasti podliehajú vizuálnej identite, ktorej
základným prvkom sú logá v tvare pečate, s použitím latinských názvov inštitúcií a typickými
symbolmi reprezentujúcimi konkrétne fakulty alebo ďalšie súčasti UK ako je Botanická
záhrada, Centrum ďalšieho vzdelávania a pod. Logo FSEV UK momentálne podlieha tomuto
vizuálu.
Päť ústavov FSEV UK
•
•
•
•
•

1

Ústav aplikovanej psychológie
Ústav ekonómie
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ústav sociálnej antropológie
Ústav verejnej politiky

Vedenie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť
podmienky výzvy, ako aj výzvu zrušiť.
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Súčasné logá
1. Logo fakulty

2. Logá ústavov
Ústav
verejnej
politiky

Ústav európskych
štúdií
a medzinárodných
vzťahov

Ústav sociálnej
antropológie

Ústav
aplikovanej
psychológie

Ústav ekonómie

Nemá logo

Nemá logo

FSEV UK si chce vytvoriť vlastnú unikátnu identitu odlišnú od univerzitnej. Univerzita
Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita a my sme radi, že
sme jej súčasťou. Sme však najmladšou fakultou a na jednej strane plne rešpektujeme
tradičné hodnoty UK, no zároveň chceme ísť vlastnou cestou reflektujúcou meniace sa
podmienky prostredia, v ktorom pôsobíme.
V súčasnosti vnímame ako jeden z najväčších problémov odliv študentov do zahraničia.
Maturanti odchádzajú študovať do zahraničia s vidinou kvalitnejšieho vzdelania a lepších
pracovných možností, dôvera v slovenské školstvo je nízka. Chceme im ukázať, že hoci sme
súčasťou tradičného slovenského vysokého školstva, sme schopní ponúknuť študentom
vzdelanie kvalitou porovnateľné so zahraničnými vysokými školami, vďaka ktorému budú
konkurencieschopnými uchádzačmi na medzinárodnom trhu práce.
Podmienky výzvy
•

Cieľom výzvy je vytvoriť návrh loga FSEV UK a log piatich ústavov (jedno pre
každý ústav). Logo FSEV UK bude základom pre novú vizuálnu identitu fakulty.

•

Logá musia spĺňať nasledujúce podmienky:
•

Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť.

•

Bez klišé symbolov ako hviezdy EÚ, euro, lebka a pod. Nebránime sa ani
abstraktným grafickým návrhom.
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• Logá fakulty a ústavov by mali byť jasne a logicky prepojené, spoločne
harmonicky fungujúce, no zároveň individuálne a samostatne využiteľné.
•

•
•
•
•

Logo FSEV UK by malo byť modulárne, aby bolo v prípade potreby možné
vytvoriť ďalšie logá, napríklad pre novovzniknuté ústavy fakulty alebo fakultné
eventy.
V prípade využitia textu je potrebné pripraviť dve jazykové mutácie: slovenskú
a anglickú.
Vo farebnom návrhu loga fakulty musí byť aspoň v jednom prvku použitá farba
Pantone 2758 C/97,96,16,5, #0099CC
Logá budú predložené vo farebnom a čiernobielom variante.

Účastník výzvy musí k návrhu log priložiť nasledujúce údaje:
•

meno autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených
osôb)

•

kontaktné údaje na autora (adresa, e-mail, telefónne číslo).

•

Spôsob odovzdania – zaslaním prvotného návrhu (vo formáte PDF, JPG) na adresu
martina.masikova@fses.uniba.sk

•

Dátum na odovzdanie návrhov šiestich log (logo fakulty a logá piatich ústavov) je
17.7.2017.

•

FSEV UK vyhodnotí doručené návrhy a určí ich poradie. Poverená osoba
vyhlasovateľa kontaktuje autora/autorov návrhu, ktorý sa na základe vyhodnotenia
FSEV UK umiestni v hodnotení ako prvý v poradí. S týmto autorom/autormi bude
uzatvorená Zmluva o dielo podľa Autorského zákona v celkovej hodnote 2 500 eur,
pričom vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, aby autor zapracoval do návrhov log
prípadné pripomienky alebo požiadavky vyhlasovateľa.

Informácie o obsahu a podmienkach zmluvy o dielo
Obsahom zmluvy bude dodanie diela v lehote do 10 pracovných dní od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o dielo podľa nasledovnej špecifikácie:
•

Návrh šiestich log vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf),

•

Dizajn manuál s uvedenými náležitosti:
o

objasnenie symboliky každého loga,

o

špecifikáciu každého loga – použité odtiene farieb, štýl písma a i.,

o

konštrukciu každého loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti,

o

farebnosť logotypov, prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy,

o

ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,

o

minimálnu veľkosť log,
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o správne a nesprávne používanie logotypov (uviesť aj príklady nesprávneho
používania log).
o

dizajn dokumentov – vizitky, hlavička dokumentov, obálky, pečiatky, ppt.
prezentácie, pozvánky, mailový podpis, brožúry, informačné tabule a i.,

o

návrh využitia loga fakulty v označení budovy, propagačných materiáloch ako
perá, zápisníky, hrnčeky, nálepky a pod.,

o

grafický návrh použitia loga v kompozícii s logami jednotlivých ústavov pre
použitie na propagačných materiáloch (plagáty, pozvánky), tzn. logo FSEV UK
+ logo jedného ústavu,

o

Vytváranie dizajn manuálu je autor
s poverenou osobou vyhlasovateľa.

povinný

priebežne

konzultovať

•

Odovzdaním diela (návrhov šiestich log podľa stanovenej špecifikácie) na základe
uzatvorenej zmluvy prejde licencia k dielu na Univerzitu Komenského v Bratislave
Fakultu sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. Autor
návrhu udelí UK aj FSEV UK výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využitie k
využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom
rozsahu a na celý čas trvania majetkových autorských práv, s možnosťou udeliť
sublicenciu na jeho použitie v rozsahu udeleného súhlasu. Súčasťou zmluvy bude
vyhlásenie autora, že jeho návrh log nijakým spôsobom neohrozuje ani neporušuje
všeobecné osobnostné práva tretích osôb, ako ani autorské právo tretích osôb.

•

Autor poskytne vyhlasovateľovi výzvy súčinnosť pri využívaní log a poradenstvo v
rozsahu dohodnutých potrieb zo strany vyhlasovateľa výzvy.

•

Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
a nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia v tomto registri.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo návštevu našej fakulty ste srdečne vítaní. Stačí
sa s nami skontaktovať a dohodnúť si termín obhliadky.
Kontaktná osoba: Martina Mášiková, martina.masikova@fses.uniba.sk

V Bratislave dňa 19.6.2017

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
dekanka

