
CHARAKTERISTIKA LOGA UPJŠ
Základný tvar loga Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach bol pri vzniku UPJŠ v roku
1959, na základe medaily univerzity, na ktorej je
vyobrazený reliéf P. J. Šafárika, významného
slovenského vedca a národovca, ktorý žil v ro-
koch 1795 - 1861. N

re názov univerzity, resp. jej fakúlt použité
bezpätkové písmo - verzálky (veľké písmena)
typu

Základný tvar loga UPJŠ je vyhotovený vo firem-
nej zlato-hnedej farbe UPJŠ - v číselnej hodnote
v modeli

Pre účely slovného označovania univerzity,
jednotlivých fakúlt a pracovísk

ktorý obsahuje logo UPJŠ, resp. fakulty
UPJŠ, je umiestnený vždy na pravej strane.
Slovné označenie príslušného pracoviska je
tvorené veľkým písmom

vytvorený

ázov univerzity v logu je vo
forme kruhu, ktorý obkolesuje portrét Šafárika.
V dolnej časti nápisu je uvedený rok založenia
univerzity - 1959. V rámci redizajnu loga UPJŠ
bolo p

Doplnkovou firemnou farbou UPJŠ je béžová
CMYK: 3:6:17:0 (RGB: 243:232:202).
Alternatívne sa používa čierno-biely variant loga,
resp. čierno-biely variant so sivým alebo zlatým
pozadím. Pre špeciálne potreby sú vyhotovené
aj strieborne a zlaté varianty loga UPJŠ a jej
fakúlt.

UPJŠ sa používa

Grafické
riešenie logotypu univerzity, fakúlt a pracovísk
UPJŠ je uvedené v kapitole "02. Typografia"

hránená zóna predstavuje minimálny priestor
okolo loga, resp. logotypu v horizontálnom aj
vertikálnom smere, do ktorého -

ť ž á š
í s rušivými elementmi, ktoré by

znižovali jeho vizuálny účinok, musí byť logo
obklopené dostatočne veľkým , -

čeným na obrázku sivou plochou, ý
ý jednou štvrtinou (1/4) š “ ”,

ktorú tvorí priemer loga UPJŠ Ochranná zóna
loga je vymedzená po celom jeho obvode.

Tvar loga UPJŠ je presne definovaný bitmapou
a nesmie byť znovu vytváraný. Minimálny rozmer
loga UPJŠ pre použitie v tlačených materiáloch
je kruh o priemere 12 mm.
Kópia loga je k dispozícii v elektronickej verzii na
na CD ROM-e Dizajn manuálu UPJŠ v adresári
"01 LOGO A FARBY" a na serveri UPJŠ:
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CMYK:

logotyp,

20:52:90:0 (RGB: 184:125:58).

.

CHRÁNENÁ ZÓNA

POUŽÍVANIE LOGA

C

nesmie zasaho
va iaden text ani in grafika. Aby sa predi lo
interakci loga

priestorom vy
zna ktor je
definovan kon tanty A

.

www.upjs.sk/design_manual

Chránená zóna loga UPJŠ

1.1

LOGÁ UNIVERZITY
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Logo UPJŠ vo farebnom a čierno-bielom prevedení

LINKY NAZDROJOVÉ SÚBORY:

Logo_UPJS_cb.CDR Logo_UPJS_fa.CDR

Logo_UPJS_cb.JPG Logo_UPJS_fa.JPG

Logo_UPJS_cb.AI Logo_UPJS_fa.AI

Logo_UPJS_cb.PNG Logo_UPJS_fa.PNG
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CMYK: 0:30:95:0
RGB: 243:174:17

CMYK: 92:20:100:0
RGB: 0:130:59

CMYK: 60:100:20:0
RGB: 113:32:105

CMYK: 20:100:92:0
RGB: 177:40:46

CMYK: 100:34:0:0
RGB: 0:109:178

Logá fakúlt UPJŠ vo farebnom prevedení (čísla farby v modeli CMYK)

1.2

LOGÁ FAKÚLT

LINKY NAZDROJOVÉ SÚBORY:
Logo_LF_UPJS_fa.CDR
Logo_LF_UPJS_fa.JPG

Logo_PravF_UPJS_fa.CDR
Logo_PravF_UPJS_fa.JPG

Logo_FF_UPJS_fa.CDR
Logo_FF_UPJS_fa.JPG

Logo_PF_UPJS_fa.CDR
Logo_PF_UPJS_fa.JPG

Logo_FVS_UPJS_fa.CDR
Logo_FVS_UPJS_fa.JPG

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

LEKÁRSKA FAKULTA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

PRÁVNICKÁ FAKULTA

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

1-2



Logá fakúlt UPJŠ v čierno-bielom prevedení

1.2

LOGÁ FAKÚLT

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

LEKÁRSKA FAKULTA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

PRÁVNICKÁ FAKULTA

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

LINKY NAZDROJOVÉ SÚBORY:
Logo_LF_UPJS_cb.CDR
Logo_LF_UPJS_cb.JPG

Logo_PravF_UPJS_cb.CDR
Logo_PravF_UPJS_cb.JPG

Logo_FF_UPJS_cb.JPG

Logo_PF_UPJS_cb.CDR
Logo_PF_UPJS_cb.JPG

Logo_FVS_UPJS_cb.CDR
Logo_FVS_UPJS_cb.JPG

Logo_FF_UPJS_cb.CDR
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Logá univerzity a jej fakúlt v čierno-bielom prevedení na sivom pozadí (10% čiernej)

1.3

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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Logá univerzity a jej fakúlt v čierno-bielom prevedení na zlatom pozadí (10:20:65:0)

1.3

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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Logá univerzity a jej fakúlt v striebornom - sivom prevedení (v modeli CMYK 0:0:0:30)

1.3

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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Logá univerzity a jej fakúlt v zlatom prevedení (v modeli CMYK 10:20:65:0)

1.3

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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Logá univerzity a jej fakúlt vo farebnom prevedení na čiernom pozadí (negatív)

1.4

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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Logá univerzity a jej fakúlt v čierno-bielom prevedení na čiernom pozadí (negatív)

1.4

LOGÁ UNIVERZITY A FAKÚLT
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logo o priemere 25 mm
použitie na hlavičkových papieroch

logo o priemere 18 mm
použitie na hlavičkových papieroch

rektora a dekanov
(minimálny rozmer s textom fakúlt)

logo o priemere 12 mm
použitie na vizitkách

- u fakúlt bez textu
(minimálny rozmer

bez textu fakúlt)

25 mm

40 mm

18 mm

12 mm

Minimálne rozmery loga univerzity a jej fakúlt
a, minimálny rozmer loga UPJŠ: priemer loga je 12 mm

b, minimálny rozmer loga fakulty s názvom priemer loga je min. 18 mm
c, bez názvu fakulty: priemer loga je min. 12 mm a max. 17,9 mm

1.5

MINIMÁLNE ROZMERY LOGA UNIVERZITY
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