UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH

LOGO Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a zásady jeho používania

Vnútorný predpis č. 46

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil Akademický
senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 22.02.2010

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Zásady používania loga Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
(ďalej len „zásady“) sú vnútorným predpisom Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) a upravujú používanie loga organizačnými
súčasťami UVLF (ďalej len „logo“) vo vnútri UVLF a navonok. Zásady taktiež upravujú
používanie loga inými právnickými a fyzickými osobami a ochranu loga.

2.

Tieto zásady sú v súlade s Dizajn manuálom UVLF (ďalej len „dizajn manuál“), ktorý
predstavuje záväznú normu pre použitie loga.

3.

Základnými prvkami dizajn manuálu sú logo, logopis, farby, doplnkové farby, doplnkové
farby invertované, vodotlač, reliéfna tlač, font.
Článok 2
Popis loga UVLF

1. Súčasné logo z dôvodu zachovania kontinuity kompletného vizuálneho štýlu inštitúcie
vychádza z predošlého už zaužívaného loga univerzity, rešpektuje jeho farebnosť,
typografiu, kompozíciu a vizuálnu kultúru.
Skladba znaku:
a) had (užovka stromová) trojnásobne omotaný okolo Eskulapovej palice a
charakteristickým spôsobom skosené písmeno “V” – uvedené znaky symbolizujú
veterinársku medicínu,
b) lekárnické váhy symbolizujúce farmáciu,
c) kruh, po obvode ktorého je vypísané plné znenie názvu univerzity.
Jazykové varianty sú tri – slovenský, latinský a anglický.
Farebnosť loga vychádza z farieb mesta Košice, menovite z modrej a žltej, pričom modrá je
zároveň farbou veterinárskej profesie, ďalej čiernej farby a tiež bielej farby ako farby
pozadia. Písmo a obrysová línia kruhu sú modré. Palica a lekárnické váhy sú čierne, had žltý.
Písmeno “V” má modrú výplň a žltý obrys.
Exaktné pomenovanie farieb pre použite v DTP:
Čierna: BLACK 100; Žltá: CMYK 3 12 100 0, RGB 250 214 4, PANTONE 7404 C; Modrá:
CMYK 100 75 0 0, RGB 0 84 166, PANTONE 7455 C.
Čierno-biele logo je možné použiť aj v invertovanej podobe.
K dispozícii je možnosť použitia ďalších doplnkových farieb:
1.) CMYK 0 0 0 80, RGB 88 89 91, PANTONE 425 C
2.) CMYK 62 17 21 0, RGB 95 171 190, PANTONE 7458 C
3.) CMYK 96 60 55 43, RGB 0 64 73, PANTONE 547 C
4.) CMYK 35 11 79 0, RGB 176 193 95, PANTONE 584 C
Taktiež je možné použiť invertovaný variant, v tom prípade farba výplne a obrysov je biela,
farba pozadia je konkrétna doplnková farba.
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Font loga: Elan Itc T OT
Odporúčaný font textu: Times Regular, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic.
Rozmery: Najväčší priemer pôvodného návrhu: 50, 5 mm, priemer vnútorného kruhu 45, 5
mm. Pri uvedených rozmeroch je hrúbka obrysov 1 pt a 0,5 pt. Veľkosť písma textu v logu
11,65 pt. Pri zväčšovaní a zmenšovaní návrhov je nutné zachovať proporcie.
Vodotlač prichádza do úvahy v prípadoch uvedených v článku 3 tohto vnútorného predpisu.
Reliéfna tlač prichádza do úvahy v prípadoch uvedených v článku 3 tohto vnútorného predpisu.
2. Logo je návrhom Mgr. art. Zsolta Lukácsa.
Článok 3
Používanie loga UVLF
1. Používanie loga UVLF sa riadi pravidlami obsiahnutými v dizajn manuáli, ktorý je
uložený na oddelení informačno-komunikačných technológií UVLF. Logo môže byť
použité za podmienok uvedených v týchto zásadách a v súlade s dizajn manuálom. Logo
sa môže používať len z originálneho vzoru, ktorý je priložený na digitálnom nosiči ako
súčasť dizajn manuálu.
2.

Logo používajú spôsobom určeným týmito zásadami organizačné súčasti UVLF
uvedené v článku 2 Organizačného poriadku UVLF. Logo sa záväzne používa najmä
na:
a) Označovanie písomností súvisiacich s jej činnosťou, ktorými sú:
diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a iné doklady o štúdiu,
úradná korešpondencia („hlavičkový“ papier),
časopisy, vedecké publikácie, učebnice, skriptá, záverečné práce,
informačné, reklamné a iné tlačoviny, vizitky.
b) Označovanie pamätných
a propagačné účely.

písomností a predmetov používaných na reprezentačné

c) Označovanie výrobkov a služieb, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti UVLF a
jej súčastí a písomností súvisiacich s touto činnosťou.
d) Logo je možné použiť v audiovizuálnych programoch a pomôckach a na webovej
stránke UVLF.
e) Logo je možné použiť pri odborných, vedeckých, spoločenských, kultúrnych a
športových podujatiach organizovaných UVLF.

3. Farebné prevedenie loga má tieto varianty:
a) logo vo farebnom prevedení – základné (modré) – používa sa v úradnej
korešpondencii
na hlavičkovom papieri,
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b) logo vo farebnom prevedení – základné (modré) – používa sa pre každé ďalšie
používanie loga uvedené v článku 3 tohto vnútorného predpisu, mimo povolené
výnimky uvedené v bode 3 c), 3d) a 3e) tohto vnútorného predpisu,
c) logo vo farebnom prevedení – doplnkové farby a doplnkové farby invertované –
používa sa na odborné, vedecké, reklamné, informačné a propagačné účely,
d) logo v farebnom prevedení – čiernobiela – používa sa na hlavičkovom papieri
v odôvodnených prípadoch (napr. čiernobiela tlačiareň) a tam, kde farebné
prevedenie nie je možné (napr. faxový papier, pečiatky, periodiká, inzercia ap.),
e) logo v bezfarebnom prevedení – vodotlač – používa sa v osobitných prípadoch
(napr. hlavičkový papier, diplomy, pozvánky ap.),
f) logo v bezfarebnom prevedení – reliéfna tlač – používa sa v osobitných prípadoch
a používa ho len rektor (napr. na diplomy, písomnosti decentného charakteru ap.).
4. Jazykové varianty loga – slovenský, latinský, anglický – používajú sa v súlade
s dizajn manuálom. Logo v latinskej a anglickej verzii vychádza z prekladu textovej
časti loga v slovenskej verzii.
Text loga v slovenskej verzii je UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH.
Text loga v latinskej verzii je UNIVERSITAS MEDICINAE VETERINARIAE ET
PHARMACIAE CASSOVIENSIS.
Text loga v anglickej verzii je THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE
AND PHARMACY IN KOŠICE.
5. Názov, farebné prevedenie loga a typ písma je bezpodmienečne nutné dodržať. Veľkosť
loga je možné prispôsobiť veľkosti plochy, na ktorej bude použité.
6. Logo nesmie byť použité v iných podobách než v tých, ktoré stanovuje dizajn manuál.
7. Logo sa nesmie voľne kombinovať s ďalšími grafickými či textovými prvkami.
Článok 4
Používanie loga inými právnickými a fyzickými osobami
1.

Používanie loga inými právnickými a fyzickými osobami je možné pre akcie, na
ktorých organizačné súčasti UVLF participujú. Používanie loga je možné poskytnúť
odplatne alebo bezodplatne.

2.

Používanie loga inými právnickými a fyzickými osobami sa uskutočňuje vždy na
základe zmluvy, ktorú za UVLF podpisuje rektor. Obsah týchto zmlúv a ich plnenie
nesmie byť v rozpore s poslaním UVLF alebo na úkor jej dobrého mena. V zmluvách
musia byť zakotvené ustanovenia o práve UVLF kontrolovať používanie loga
a o možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade, že druhá strana toto dobré meno pri
výkone svojich oprávnení poškodzuje.
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3.

UVLF je oprávnená používanie loga zakázať aj v priebehu organizovania aktivity
v prípade, ak sa preukáže, že logo sa používa v rozpore so stanovenými podmienkami
ich používania alebo pri nerešpektovaní ich stvárnenia, alebo spôsobom znevažujúcim
dobré meno UVLF.
Článok 5
Ochrana loga pred zneužitím

Vedúci zamestnanci UVLF sú povinní vytvárať na svojich pracoviskách podmienky na
ochranu loga pri jeho používaní podľa týchto zásad. Za týmto účelom:
1. Sledujú, či korešpondencia, publikácie, tlačoviny a ďalšie písomnosti a produkty
označené logom sú výsledkom činnosti UVLF a jej súčastí a zistené prípady
neoprávneného použitia loga zamestnancom UVLF na jeho súkromnú činnosť alebo
cudzím subjektom sú povinní oznámiť rektorovi.
2. Dbajú na používanie loga výhradne na akcie organizované alebo spoluorganizované
UVLF.
3. Sledujú kvalitu výrobkov a výkonov, v súvislosti s ktorými sa logo UVLF používa a ktoré
sú predmetom podnikateľskej činnosti UVLF, a v prípade zistenia nedostatkov tejto
kvality, ktoré by mohli poškodiť dobré meno UVLF, vykonajú opatrenia na ich nápravu.
Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Logo môže byť používané za podmienok uvedených v týchto zásadách len v grafických
podobách stanovených dizajn manuálom.
Predmetom práva iných právnických a fyzických osôb používať logo na základe zmlúv
môžu byť len grafické podoby loga stanovené dizajn manuálom.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto vnútorného predpisu je príloha č. 1 obsahujúca dizajn
manuál.
Vedúci zamestnanci UVLF sú povinní v súlade s týmito zásadami preveriť stav
používania loga a zabezpečiť nápravu.
Tento vnútorný predpis bol schválený vedením UVLF dňa 9. 2. 2010 a nadobúda
platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte UVLF.

V Košiciach dňa 22.02.2010

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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