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Definícia a filozofia 
logotypu a jednotného 
vizuálneho štýlu

Logotyp Žilinskej univerzity 
v Žiline ideovo nadväzuje 
na sochárske dielo Bohuša 
Kubinského „Pulzujúce srdce 
univerzity”, ktoré je súčasťou 
areálu univerzity. Symbol, ktorý 
je nosným prvkom logotypu, 
má organický charakter a 
spája v sebe viacero aspektov. 
Jedným z nich je prepojenie 
jednotlivých fakúlt v podobe línií 
do kompaktného celku.  
 
Anorganickosť symbolu 
reaguje na podstatu inštitúcie 
ako živého dynamicky sa 
rozvíjajúceho organizmu, ktorý 
sa neustále mení, pulzuje 
životom študentov, pedagógov 
a procesmi univerzity. Činorodá 
práca študentov a spolupráca 
s pedagógmi vyvíja a stíha 
tempo dnešného sveta a tak 
sa odzrkadľuje v nekončiacom 
pohybe a v tepe každého dňa. 
 
Textová časť je vysádzaná 
písmom Public Sans, základné 
logo má 7 variantov, ktorých 
počet je zhodný s počtom 
jednotlivých fakúlt Žilinskej 
univerzity. Logo tak nielenže 
vyzdvihuje charakter 
univerzity, ale aj spája identitu 
jej jednotlivých častí do 
spoločného agilného celku. 
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1 LOGO



5

1.1
Symbol

Konštrukcia a základná
farebnosť symbolu

Základná farebnosť loga 
je definovaná v kapitole 4 
Farebnosť na strane 45.

90 °

Základná farebnosť symbolu - pozitívna a negatívna verzia
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1.2
Základné logo UNIZA

Slovenská verzia 
Anglická verzia

Základným prvkom vizuálneho 
štýlu je logo. Logo Žilinskej 
univerzity v Žiline sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Základná farebnosť loga 
je definovaná v kapitole 4 
Farebnosť na strane 45.
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1.2.1
Zjednodušená podoba 
loga UNIZA a skratka

Použitie zjednodušenej podoby 
loga a skratky je vyobrazené 
v kapitole 7 Príklady použitia 
loga a vizuálneho štýlu UNIZA 
na reklamných predmetoch 
a automobiloch.

Pozitívna a negatívna verzia
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1.2.3
Rozkres loga 
a minimálna ochranná 
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
Žilinskej univerzity v Žiline 
zodpovedá polovici výšky loga.

50 %

50 %

100 %

50 %

50 %

100 %
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1.2.4 
Základný rozmerový rad 
a minimálna veľkosť 
loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga Žilinskej 
univerzity v Žiline ide o výšku 
5 mm, tzn. 50 % základnej 
veľkosti. Rozmerový rad 
a minimálna veľkosť loga sa 
týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.  

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky
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1.2.5
Základná farebnosť
a čiernobiely variant

Základná farebnosť loga je 
definovaná na strane 45.

Negatívny variant loga je biely.
Pravidlá aplikácie pozitívneho 
a negatívneho variantu na rôzne 
podkladové plochy sú presne 
definované na strane 11.

V čiernobielej tlači alebo 
v prípadoch, kedy nie je možné 
logo používať vo farbe, používa 
sa jeho čiernobiela podoba.

Základná farebnosť loga - slovenská verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Čiernobiela farebnosť loga - slovenská verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Základná farebnosť loga - anglická verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Čiernobiela farebnosť loga - anglická verzia
Pozitívna a negatívna verzia
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1.2.6
Logo na farebných
podkladoch

Najvhodnejšie je aplikovať 
logo na bielu alebo svetlú 
podkladovú plochu. V prípade 
čiernobielej tlače sa používa 
čierna verzia loga, v prípade 
farebnej tlače základná modrá 
verzia. V prípade použitia loga 
na sýte podkladové plochy sa 
používa negatívny variant.
Logo je možné umiestňovať na 
fotografie v prípade, že bude 
zachovaná jeho čitateľnosť.

G
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1.2.7
Zakázané modifikácie
loga

Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať. Nie je možné meniť 
vzťahy symbolu a textovej 
časti, meniť pomery veľkostí, 
upravovať typografickú časť 
loga. Taktiež sú zakázané 
akékoľvej farebnostné úpravy, 
ak nie sú inak definované 
v tomto manuáli.

Zakázané varianty loga na tejto 
strane nepredstavujú všetky 
možnosti nesprávneho použitia.
Ilustrujú pochybenia proti 
pravidlám typografie či 
narušenia estetického vnímania 
jednotného vizuálneho štýlu, 
ktoré sa v praxi objavujú 
najčastejšie.
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1.3
Doplnkový (vertikálny)
variant loga UNIZA 

Slovenská verzia
Anglická verzia

Doplnkový (vertikálny) variant 
loga má svoje špecifické 
použitie, ktoré je vyobrazené 
v kapitole 9 Aplikácia loga 
UNIZA v exteriéri a interiéri na 
stranách 92 a 93.

Základná farebnosť loga - slovenská verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Čiernobiela farebnosť loga - slovenská verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Základná farebnosť loga - anglická verzia
Pozitívna a negatívna verzia

Čiernobiela farebnosť loga - anglická verzia
Pozitívna a negatívna verzia
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1.3.1
Doplnkový (vertikálny)
variant loga UNIZA

Konštrukcia loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
Žilinskej univerzity v Žiline 
zodpovedá polovici výšky loga.

Použitie doplnkového 
(vertikálneho) variantu loga 
je vyobrazené v kapitole 9 
Aplikácia loga UNIZA v exteriéri 
a interiéri na stranách 92 a 93.

25 %

25 %25 %

100 %

25 %

100 %
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2 LOGÁ FAKÚLT
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2.1
Logá fakúlt

Základný 
(horizontálny) variant

Prehľad

Slovenská verzia Anglická verzia
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2.2
Logá fakúlt

Doplnkový
(vertikálny) variant

Prehľad

Slovenská verzia Anglická verzia
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2.3
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.3.1
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.3.2
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.4
Strojnícka fakulta

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.4.1
Strojnícka fakulta

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.4.2
Strojnícka fakulta

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4



24

2.5
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.5.1
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.5.2
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.6
Stavebná fakulta

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.6.1
Stavebná fakulta

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.6.2
Stavebná fakulta

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.7
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.7.1
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.7.2
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.8
Fakulta riadenia
a informatiky

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.8.1
Fakulta riadenia
a informatiky

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.8.2
Fakulta riadenia
a informatiky

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.9
Fakulta humanitných 
vied

Základné logo

Logo fakulty sa skladá zo 
symbolu a textovej časti. Logo 
má slovenskú a anglickú verziu.
Do loga nie je možné 
akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, nie je možné ho 
farebne upravovať.

Farebnosť loga sa skladá zo
základnej modrej, určenej pre 
logo Žilinskej univerzity v Žiline
a doplnkovej farby, určenej pre 
danú fakultu. Základná modrá 
a doplnkové farby fakúlt sú 
definované na strane 45.
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50 %

50 %

100 %

2.9.1
Fakulta humanitných 
vied

Rozkres loga
a minimálna ochranná
zóna

Pomocou rozkresu je presne 
definovaný tvar loga, 
rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov, jeho pomerov a veľkostí. 
Rozkres je kontrolným 
nástrojom správnosti aplikácie 
loga, nie je určený pre jeho 
konštrukciu.

Ochranná zóna loga vymedzuje 
priestor, do ktorého nie je možné
umiestňovať žiadne iné grafické 
alebo typografické prvky. Ide 
o najmenšiu možnú vzdialenosť 
od ďalších grafických prvkov.

Dodržovanie ochrannej zóny je 
dôležité pre rozpoznateľnosť 
loga a jeho čitateľnosť 
v kontexte ďalších vizuálnych 
prvkov. Ochranná zóna loga 
fakulty zodpovedá polovici 
výšky loga.

Rozkres loga a ochranná zóna 
fakulty sa týkajú ako slovenskej, 
tak anglickej mutácie.

25 %

100 %

25 %
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2.9.2
Fakulta humanitných 
vied

Základný rozmerový rad
a minimálna veľkosť loga

Veľkosti a príklady použitia

Rozmerový rad ponúka škálu
doporučených veľkostí pre rôzne 
použitie. Základná 100% veľkosť 
predstavuje optimálny rozmer 
pri použití loga na vizitkách. 
Veľkosť 125 % sa aplikuje na 
formáty DL, teda 1/3 A4 alebo 
formáty veľkosti A5. Veľkosť
150 % sa aplikuje na obal pre 
dokumenty formátu A4 alebo 
obálky veľkosti C4.

Minimálna veľkosť loga je 
najmenší možný rozmer, ktorý 
zaručuje jeho čitateľnosť. 
V prípade loga fakulty ide 
o výšku 5 mm, tzn. 50 % 
základnej veľkosti. Rozmerový 
rad a minimálna veľkosť loga 
sa týkajú ako slovenskej, tak 
anglickej mutácie loga.

Použitie loga v menších 
veľkostiach nie je vhodné, 
znižuje sa tým jeho čitateľnosť.

Minimálna veľkosť loga
50 % (5 mm)

125 % (12,5 mm)
obálka DL, hlavičkový papier, poznámkový blok A5

100 % (10 mm)
vizitky

150 % (15 mm)
obal pre dokumenty A4, obálka C4
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2.10
Vedeckovýskumné
pracoviská

 • Ústav znaleckého výskumu 
 a vzdelávania
• Výskumný ústav
 vysokohorskej biológie so 
 sídlom v Tatranskej Javorine 
• Ústav konkurencieschopnosti  
 a inovácií
• Univerzitný vedecký park  
 UNIZA
• Výskumné centrum UNIZA

Tvorba vertikálneho variantu 
loga pracovísk sa odvodzuje od 
schémy vertikálneho variantu 
loga fakúlt.

Pedagogické 
pracoviská

• Ústav telesnej výchovy
• Ústav celoživotného 
 vzdelávania
• Letecké výcvikové 
 a vzdelávacie centrum

Tvorba vertikálneho variantu 
loga pracovísk sa odvodzuje od 
schémy vertikálneho variantu 
loga fakúlt.
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2.11
Univerzitné 
pracoviská

• Centrum informačných 
 a komunikačných technológií
• Univerzitná knižnica UNIZA
• EDIS - vydavateľské centrum  
 Žilinskej univerzity
• Národná služba pre 
 elektronickú spoluprácu škôl
• Multimediálne centrum
• Centrum pre popularizáciu  
 vedy
• Centrum psychologickej 
 podpory

Tvorba vertikálneho variantu 
loga pracovísk sa odvodzuje od 
schémy vertikálneho variantu 
loga fakúlt.

Účelové
zariadenia

• Univerzitné stredisko Zuberec
• Ubytovacie zariadenie 
 Veľký Diel
• Ubytovacie zariadenie Hliny V
• Stravovacie zariadenie

Tvorba vertikálneho variantu 
loga zariadení sa odvodzuje od 
schémy vertikálneho variantu 
loga fakúlt.
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3 PÍSMO
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3.1
Základné písmo

Písmo je dôležitou súčasťou 
vizuálneho štýlu a základným 
prvkom komunikácie univerzity. 
Základným písmom Žilinskej 
univerzity v Žiline je písmo 
Public Sans, ktoré sa používa
v ôsmich vybraných rezoch. 
Základné písmo sa aplikuje na 
väčšinu materiálov univerzity.
Predovšetkým na materiáloch, 
ktoré spracováva grafik, napr. 
komunikačné a prezentačné 
materiály, predpripravené 
merkantilné tlačoviny, 
propagačné predmety alebo 
webové stránky.

Písmo Public Sans je voľne 
dostupné v portfóliu písiem 
Google Fonts. Jeho použitie je 
možné len na počítačoch, kde je 
nainštalované.

aábcčdďeéěfghiíj
klmnňoópqrřsštťuúů
vwxyýzž

Minuskuly

0123456789
[(!?,@„“&%)]</+*#

Číslice a znaky

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJ
KLMNŇOÓPQRŘSŠTŤ
UÚŮVWXYÝZŽ

Kapitálky

Public Sans

Public Sans Light
Public Sans Light Italic
Public Sans Regular
Public Sans Italic
Public Sans Medium
Public Sans Medium Italic
Public Sans Bold
Public Sans Bold Italic

Rezy písma
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3.2
Doplnkové písmo

V prípadoch, kedy nie je možné 
použiť písmo Public Sans, je toto 
písmo nahradené doplnkovým 
písmom Arial.

Doplnkové písmo sa používa 
v prípadoch, kedy je možné 
použiť jedine systémové písmo
a nie je možné nainštalovať 
písmo Public Sans do počítača. aábcčdďeéěfghiíj

klmnňoópqrřsštťuúů
vwxyýzž

Minuskuly

0123456789
[(!?,@„“&%)]</+*#

Číslice a znaky

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJ
KLMNŇOÓPQRŘSŠTŤ
UÚŮVWXYÝZŽ

Kapitálky

Arial

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

Rezy písma
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4 FAREBNOSŤ
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4.1
Farebnosť loga UNIZA
a fakúlt

Farebnosť loga a vizuálneho 
štýlu pomáhajú 
k zapamätateľnosti, uľahčujú 
identifikáciu a dodávajú logu 
osobitný charakter. Logo 
Žilinskej univerzity v Žiline 
reprezentuje modrá farba, ktorá 
by mala prevládať na všetkých 
materiáloch.

Základnú modrú farbu loga 
dopĺňa 7 farieb, ktoré definujú 
jednotlivé fakulty univerzity.

Presné definície farieb sú 
uvedené v PANTONE (pre 
priamu tlač),  CMYK (pre sútlač) 
RGB a HEX (pre zobrazenie na 
obrazovkách).

CMYK:
100 / 79 / 0 / 37

PANTONE:
288 C

RGB:
0 / 45 / 114

HEX:
# 002d72

Žilinská univerzita
v Žiline

CMYK:
100 / 80 / 0 / 12 

PANTONE:
286 C

RGB:
0 / 50 / 160

HEX:
# 0032a0

Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy 
a spojov

CMYK:
0 / 100 / 74 / 26

PANTONE:
187 C

RGB:
166 / 25 / 46

HEX:
# a6192e

Strojnícka fakulta

CMYK:
0 / 66 / 99 / 0

PANTONE:
1585 C

RGB:
255 / 106 / 20

HEX:
# ff6a14

Fakulta elektrotechniky
a informačných 
technológií

CMYK:
54 / 19 / 0 / 0

PANTONE:
284 C

RGB:
108 / 172 / 228

HEX:
# 6cace4

Stavebná fakulta

CMYK:
0 / 31 / 98 / 0

PANTONE:
1235 C

RGB:
255 / 184 / 28

HEX:
# ffb81c

Fakulta riadenia 
a informatiky

CMYK:
92 / 0 / 97 / 0

PANTONE:
347 C

RGB:
0 / 154 / 68

HEX:
# 009a44

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva

CMYK:
0 / 100 / 0 / 0

PANTONE:
MAGENTA C

RGB:
217 / 2 / 125

HEX:
# d9027d

Fakulta humanitných
vied
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70 %

35 %

70 %

35 %

70 %

35 %

70 %

35 %

4.2
Doplnkové farby
vizuálneho štýlu

CMYK:
100 / 79 / 0 / 37

RGB:
0 / 45 / 114

HEX:
# 002d72

Žilinská univerzita
v Žiline

CMYK:
100 / 80 / 0 / 12 

RGB:
0 / 50 / 160

HEX:
# 0032a0

Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy 
a spojov

CMYK:
0 / 100 / 74 / 26

RGB:
166 / 25 / 46

HEX:
# a6192e

70 %

35 %

70 %

35 %

70 %

35 %

Strojnícka fakulta

CMYK:
0 / 66 / 99 / 0

RGB:
255 / 106 / 20

HEX:
# ff6a14

Fakulta elektrotechniky
a informačných 
technológií

CMYK:
54 / 19 / 0 / 0

RGB:
108 / 172 / 228

HEX:
# 6cace4

Stavebná fakulta

CMYK:
0 / 31 / 98 / 0

RGB:
255 / 184 / 28

HEX:
# ffb81c

Fakulta riadenia 
a informatiky

CMYK:
92 / 0 / 97 / 0

RGB:
0 / 154 / 68

HEX:
# 009a44

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva

CMYK:
0 / 100 / 0 / 0

RGB:
217 / 2 / 125

HEX:
# d9027d

Fakulta humanitných
vied

70 %

35 %

CMYK:
0 / 0 / 0 / 100

RGB:
48 / 46 / 44

HEX:
# 302e2c

Žilinská univerzita
v Žiline a fakulty

100 %

65 %
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5 MERKANTILNÉ TLAČOVINY
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5.1
Žilinská univerzita
v Žiline

Hlavičkový papier

Hlavičkový papier slúži k bežnej 
obchodnej korešpondencii 
a je základným vzorom pre 
vzhľad všetkých formulárov 
a písomností. V ľavom hornom 
rohu figuruje logo vo veľkosti 
125 %. Textová časť v spodnej 
časti je vysadená písmom Public 
Sans Light vo veľkosti 8 bodov 
s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

1012
,5

27
,5

10

86
,5

14
3

1510

12
,5
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5.1.2
Žilinská univerzita
v Žiline

Hlavičkový papier 

Úvodná strana
a nasledujúce strany

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Torendae nonsedi suntio. Volor sumque pra sandisitint, nobis quia imus, to beat iduntores id ea inctur. Simet molore 
volesci dicide volupta spiciis apic te a consed quatem eostibu saperrum facesti strunt pratur. Sitati adis nobit et antempo 
riatis ad exceprere nobis eum faccabo. Luptat.

Si temodis excerup tatiust autati odis perae volorep taquatiscia nos aliquis sitius quae magnati nverit optaest, corio dolor 
adis demos ut eos quibeatet, sitassu ntoresto bero volorum asi sum nos et et ommo maximus aut voluptaquis preperibus 
cuptias invenis magnimilias sequia quas doluptatibus magnisqui dunte voluptatquam facepudaerro omnim quae est 
fuga. Ut ratiam, audiatus quiam latio ma volenem accupta ssitasp icatur aliquat lam sequiam faccum facea dersper 
nation re optaque rae volupti busaectur. Itatem aut am, autet pe niet aut ut et que percita essinciis dolorem porrum labor 
rectatem qui rem etur.

Reicimintio. Namusaeritat quasimus ra vendanto dolores temporias et oditatibusa sus apero quas consequ iamusa 
deliquam que et utem que re sam doluptatus, veriti temod qui consequamet offi cta tecesti beaquatem licienectas 
simperum, nisto tem repra id eiunt ventesequis es is excessed ma et accus eum quat aut evelecum rest, utam volutet 
renis et erese esequo doluptatur auditio voluptas molupta commoles autae expelitae moloribus, seque veni intio. Quid 
ma volupta tibererum aut liquas et aceremquam faciisque sin nis net qui de liqui doluptatem quia dendele nientinciur.
Musam essimpo raeritae post, comnihilit ut earum ni re, volorep erepudae pore parum et ut od endae pernam volore 
nonsed qui rempor aliquo molore abo. Ut fugit quia volupta tusciundamet assum rectota velitin nectatur, voluptatus id 
que volore corum qui corem ventem earibusae nihiliqui as quam, atempor aut etur, nimus, nobis aut autatur. Alit quas et 
omnis ent.

Eprae pro ese sinumquid quam sinis mo quasperrum landanias nulparumque essit lit escilla doluptia dem nonsequodi 
dolesto esseque rem recusae landit et qui sunt as aut vel esequunt pel impor re quibus, offi cia secatum ipicime pores 
eosapis et ipsapic to is aliquunti nit quid quatem quatio in reperis di inulparit abore ium es conseditatum fugianditati tem 
landitaquate eatem quo il incti nonet doleser speriostint la porro consectur re doluptatus dis sit qui con conestium qui 
con re, quia sunte sitae et qui occae iducilit utation sequate mporestium abo. Ita deratis earum nobit, cusdae cusdam il 
enda vendenis prest et as et laccum fugitiust, cus si blabore pratet omnimilia sandipsam ipsunt facit et ium dendit dus.
Bit laut arum eatem nia sectestem es velenet libusda venis ea nos solo consequae cus sitatum acearum et versperum 
nitaqui blab iminusandic tem andebit est volo molorpo rrumet eum explici psapelibus et et ullo tem id moditas esci 
aperendebis corehenis millore ictiorrum ventur molorro tet mostiumquid qui ut rempori bustia quis debis et dolupta et 
laute et labores equatem denimpo recullorum aut aspelisti to dolorem as poreped ipicate eveliquia arupti corem fugiasi 
rem re inciis nis min rernam repudit, ipsum, nullesciis rerupta spidit esequam incidebis eat optatium rest rae magniant.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Úvodná strana Nasledujúce strany
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5.1.3
Žilinská univerzita
v Žiline

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.uniza.sk

10 10

15
7,

5

19,6

12
,8

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.uniza.sk

10

12
,5

7,
5

16,3

10

12
,8
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5.1.4
Žilinská univerzita
v Žiline

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

4

10
6 13,1 5

6

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

1
2

3

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.uniza.sk

Slovenská verzia Anglická verzia

Strana s logom a textovými informáciami Strana s logom v negatívnej verzii
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5.1.5
Žilinská univerzita
v Žiline

Oddelenie pre vzdelávanie

Hlavičkový papier

Hlavičkový papier slúži k bežnej 
obchodnej korešpondencii 
a je základným vzorom pre 
vzhľad všetkých formulárov 
a písomností. V ľavom hornom 
rohu figuruje logo vo veľkosti 
125 %. Textová časť v spodnej 
časti je vysadená písmom Public 
Sans Light vo veľkosti 8 bodov 
s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Oddelenie
pre vzdelávanie

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Oddelenie
pre vzdelávanie

1012
,5
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,5

10

86
,5
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,5
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5.1.6
Žilinská univerzita
v Žiline

Oddelenie pre vzdelávanie

Hlavičkový papier 

Úvodná strana
a nasledujúce strany

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Oddelenie
pre vzdelávanie

Torendae nonsedi suntio. Volor sumque pra sandisitint, nobis quia imus, to beat iduntores id ea inctur. Simet molore 
volesci dicide volupta spiciis apic te a consed quatem eostibu saperrum facesti strunt pratur. Sitati adis nobit et antempo 
riatis ad exceprere nobis eum faccabo. Luptat.

Si temodis excerup tatiust autati odis perae volorep taquatiscia nos aliquis sitius quae magnati nverit optaest, corio dolor 
adis demos ut eos quibeatet, sitassu ntoresto bero volorum asi sum nos et et ommo maximus aut voluptaquis preperibus 
cuptias invenis magnimilias sequia quas doluptatibus magnisqui dunte voluptatquam facepudaerro omnim quae est 
fuga. Ut ratiam, audiatus quiam latio ma volenem accupta ssitasp icatur aliquat lam sequiam faccum facea dersper 
nation re optaque rae volupti busaectur. Itatem aut am, autet pe niet aut ut et que percita essinciis dolorem porrum labor 
rectatem qui rem etur.

Reicimintio. Namusaeritat quasimus ra vendanto dolores temporias et oditatibusa sus apero quas consequ iamusa 
deliquam que et utem que re sam doluptatus, veriti temod qui consequamet offi cta tecesti beaquatem licienectas 
simperum, nisto tem repra id eiunt ventesequis es is excessed ma et accus eum quat aut evelecum rest, utam volutet 
renis et erese esequo doluptatur auditio voluptas molupta commoles autae expelitae moloribus, seque veni intio. Quid 
ma volupta tibererum aut liquas et aceremquam faciisque sin nis net qui de liqui doluptatem quia dendele nientinciur.
Musam essimpo raeritae post, comnihilit ut earum ni re, volorep erepudae pore parum et ut od endae pernam volore 
nonsed qui rempor aliquo molore abo. Ut fugit quia volupta tusciundamet assum rectota velitin nectatur, voluptatus id 
que volore corum qui corem ventem earibusae nihiliqui as quam, atempor aut etur, nimus, nobis aut autatur. Alit quas et 
omnis ent.

Eprae pro ese sinumquid quam sinis mo quasperrum landanias nulparumque essit lit escilla doluptia dem nonsequodi 
dolesto esseque rem recusae landit et qui sunt as aut vel esequunt pel impor re quibus, offi cia secatum ipicime pores 
eosapis et ipsapic to is aliquunti nit quid quatem quatio in reperis di inulparit abore ium es conseditatum fugianditati tem 
landitaquate eatem quo il incti nonet doleser speriostint la porro consectur re doluptatus dis sit qui con conestium qui 
con re, quia sunte sitae et qui occae iducilit utation sequate mporestium abo. Ita deratis earum nobit, cusdae cusdam il 
enda vendenis prest et as et laccum fugitiust, cus si blabore pratet omnimilia sandipsam ipsunt facit et ium dendit dus.
Bit laut arum eatem nia sectestem es velenet libusda venis ea nos solo consequae cus sitatum acearum et versperum 
nitaqui blab iminusandic tem andebit est volo molorpo rrumet eum explici psapelibus et et ullo tem id moditas esci 
aperendebis corehenis millore ictiorrum ventur molorro tet mostiumquid qui ut rempori bustia quis debis et dolupta et 
laute et labores equatem denimpo recullorum aut aspelisti to dolorem as poreped ipicate eveliquia arupti corem fugiasi 
rem re inciis nis min rernam repudit, ipsum, nullesciis rerupta spidit esequam incidebis eat optatium rest rae magniant.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Oddelenie
pre vzdelávanie

Úvodná strana Nasledujúce strany
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5.1.7
Žilinská univerzita
v Žiline

Oddelenie pre vzdelávanie

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.uniza.sk

Oddelenie
pre vzdelávanie

10 10

15
7,

5

19,6

5

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.uniza.sk

Oddelenie
pre vzdelávanie

10
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7,
5

16,3

10

5
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5.1.8
Žilinská univerzita
v Žiline

Oddelenie pre vzdelávanie

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

Oddelenie pre vzdelávanie

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

Oddelenie pre vzdelávanie

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.uniza.sk

Department of Education

Slovenská verzia Anglická verzia

Strana s logom a textovými informáciami Strana s logom v negatívnej verzii

4

10
6 13,1 5

6

2,
5

4

1

2

3
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5.2
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M:+421 908 000 000
www.fpedas.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M:+421 908 000 000
www.fpedas.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

1012
,5

27
,5

10

86
,5

14
3

1510

12
,5
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5.2.1
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M:+421 908 000 000
www.fpedas.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra cestnej
a mestskej dopravy

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M:+421 908 000 000
www.fpedas.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra cestnej
a mestskej dopravy

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M:+421 908 000 000
www.fpedas.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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5.2.2
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fpedas.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.feit.uniza.sk
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prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

5.2.3
Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy
a spojov

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

4

10
6 13,1 5

6

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

1

2

3

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fpedas.uniza.sk

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

Čiernobiela verzia

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia
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4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

4

1

2

3

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.3
Strojnícka fakulta

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstroj.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstroj.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00
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5.3.1
Strojnícka fakulta 

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstroj.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra aplikovanej
matematiky 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstroj.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra aplikovanej
matematiky 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstroj.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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5.3.2
Strojnícka fakulta

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fstroj.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fstroj.uniza.sk
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5.3.3
Strojnícka fakulta

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

Katedra aplikovanej matematiky 

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

Katedra aplikovanej matematiky 
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.4
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.feit.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.feit.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00
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5.4.1
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.feit.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra elektroenergetiky
a elektrických pohonov

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.feit.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra elektroenergetiky
a elektrických pohonov

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.feit.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.feit.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.feit.uniza.sk
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5.4.2
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.
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5.4.3
Fakulta elektrotechniky
a informačných
technológií

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov 

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.feit.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov 
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.5
Stavebná fakulta

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstav.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstav.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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5.5.1
Stavebná fakulta

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstav.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra stavebnej mechaniky
a aplikovanej matematiky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstav.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra stavebnej mechaniky
a aplikovanej matematiky

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fstav.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fstav.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fstav.uniza.sk
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5.5.2
Stavebná fakulta

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.
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5.5.3
Stavebná fakulta

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fstav.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.6
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fbi.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fbi.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

12
,5

27
,5

10

86
,5

14
3

1510

12
,5

10



73

5.6.1
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fbi.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra bezpečnostného
manažmentu

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fbi.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra bezpečnostného
manažmentu

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fbi.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fbi.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fbi.uniza.sk
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5.6.2
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.
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5.6.3
Fakulta
bezpečnostného
inžinierstva

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

Katedra bezpečnostného manažmentu

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fbi.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

Katedra bezpečnostného manažmentu
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.7
Fakulta riadenia
a informatiky

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fri.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fri.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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5.7.1
Fakulta riadenia
a informatiky

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fri.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra informačných
sietí

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fri.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra informačných
sietí

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fri.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fri.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fri.uniza.sk
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5.7.2
Fakulta riadenia
a informatiky

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.
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5.7.3
Fakulta riadenia
a informatiky

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

Katedra informačných sietí

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fri.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

Katedra informačných sietí
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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5.8
Fakulta humanitných 
vied

Hlavičkový papier

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Textová 
časť v spodnej časti je vysadená 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fhv.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Ekonomická univerzita
Katedra ekonomiky NHF
doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Dolnozemská cesta 1
852 13 Bratislava 5

Váš list značky/zo dňa
FD/157/2021/Ky

Vec

Omnis as ad est, odi optam, qui siti veligen iatem.

Omnihitatiat experem fuga. Accae nobisi coritiisi simet volorrum faccus consequ iatemque volesti isquatincia
dollaut adi recum laut qui consedit lab ipsunt peritat.

Offi cium desequa ectempo ribuscienda prectat ute cusda nime re prae coribusamus et enim aut et verchil ilicimp
oribus eum fugitio sandelis qui dus in eume seque occuptum acernam et as cum vel exceature, corendigenis aut eatur 
acium acerior estiis volores et maion est arum, nosa eos eiur ad quatumquo est, ut facit eum imagnimin num is ipsum 
reptatibus acerum rem doluptame plit endae la vel moluptat.

S pozdravom,

titul Meno Priezvisko, titul
funkcia

Prílohy

Tu napíšte názov prílohy, viaceré prílohy oddeľujte enterom.

Na vedomie

Tu napíšte, komu dávate na vedomie, viaceré osoby oddeľujte enterom.

Naša značka
456/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ružencová/
+421/41/513 00 00

Žilina
Vložte dátum

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fhv.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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5.8.1
Fakulta humanitných 
vied

Hlavičkový papier
Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia je obdobou 
farebnej verzie hlavičkového 
papiera.

Hlavičkový papier
Verzia s označením katedry

V ľavom hornom rohu figuruje 
logo vo veľkosti 125 %. Pod 
logom je umiestnený názov 
katedry vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fhv.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra anglického jazyka
a literatúry

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fhv.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824

Katedra anglického jazyka
a literatúry

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000
www.fhv.uniza.sk

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
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Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fhv.uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
T: +421 41 513 00 00
www.fhv.uniza.sk
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5.8.2
Fakulta humanitných 
vied

Obálky

Na poštové obálky rôznych 
formátov (DL, C4) sa umiestňuje 
logo do ľavého horného rohu.
Text pod logom je vysadený 
písmom Public Sans Light vo 
veľkosti 8 bodov s riadkovaním 
9,6 bodov.
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5.8.3
Fakulta humanitných 
vied

Vizitky

Na vizitky vo formáte
85 × 55 mm sa umiestňuje
logo vo veľkosti 100 %.

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

Katedra anglického jazyka a literatúry

Prof. Ing. Name Surname, PhD.
function

name.surname@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
www.fhv.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

prof. Ing. Meno Priezvisko, PhD.
funkcia

meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

Katedra anglického jazyka a literatúry
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1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3

Slovenská verzia - rozloženie Anglická verzia

Verzia s označením katedry
- rozloženie a typografia

Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia s označením katedrySlovenská verzia - typografia

4 Public Sans Light, 7 bodov / riadkovanie 8,4 bodov

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov
2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov3
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6 PREZENTAČNÉ TLAČOVINY
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6.1
Poznámkový blok
a obal na dokumenty

Na poznámkový blok formátu
A4 sa umiestňuje logo do ľavého 
horného rohu vo veľkosti 150 %.

Na poznámkový blok formátu
A5 sa umiestňuje logo do ľavého 
horného rohu vo veľkosti 125 %.

Na obal pre dokumenty 
formátu A4 sa umiestňuje logo 
na prednej strane do ľavého 
horného rohu vo veľkosti 150 %.
Na zadnej strane do ľavého 
spodného rohu vo veľkosti
150 %. Pod logom je umiestnený 
text adresy vysadený písmom 
Public Sans Light vo veľkosti 8 
bodov s riadkovaním 9,6 bodov.

uniza.sk uniza.sk

uniza.sk uniza.sk

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5001
www.uniza.sk
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6.2
Obálky publikácií

Na obálku publikácie formátu
A5 sa umiestňuje logo do ľavého 
horného rohu vo veľkosti 125 %.

uniza.sk

Názov publikácie
na dva riadky
Meno Priezvisko

uniza.sk

Názov publikácie
na dva riadky
Meno Priezvisko

uniza.sk

Názov publikácie
na dva riadky
Meno Priezvisko

uniza.sk

Názov publikácie
na dva riadky
Meno Priezvisko
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6.3
Mediálna stena
a rollup

Ukážky aplikácie loga
na mediálnej stene a rollupe 
v pozitívnej a negatívnej verzii.

www.uniza.sk

Ehent corum magnis 
labneius molreium 
abor es sam.

www.uniza.sk

Ehent corum magnis 
labneius molreium 
abor es sam.

Rollup

Rollup

Mediálna
stena

Mediálna
stena
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7 PRÍKLADY POUŽITIA LOGA A VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
NA REKLAMNÝCH PREDMETOCH
A AUTOMOBILOCH
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7.1
Príklady použitia
loga a vizuálneho štýlu 
na reklamných
predmetoch

Podľa typu predmetu
a technológie výroby je možné 
pracovať s bielou alebo modrou 
podkladovou plochou.

Na reklamných predmetoch 
je možné pracovať so 
zjednodušenou verziou loga 
UNIZA.
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7.2
Príklady použitia loga
na automobiloch

V závislosti na farebnosti 
podkladu automobilu je dôležité
zvoliť príslušnú verziu loga.

V prípade sýtej podkladovej 
plochy automobilu sa 
doporučuje použiť negatívnu 
verziu loga.
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8 APLIKÁCIA LOGA UNIZA
V EXTERIÉRI A INTERIÉRI
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8.1
Aplikácia loga
v exteriéri

Ukážka aplikácie doplnkového 
(vertikálneho) a základného 
loga v exteriéri.

Pre svetlé povrchy je 
doporučené používať logo 
v základnej modrej farbe. Pre 
sýte povrchy sa doporučuje 
používať logo v negatívnej 
verzii, v určitých prípadoch je 
možné ponechať farebnosť loga 
vo farebnosti materiálu (napr. 
eloxovaný hliník).
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8.2
Aplikácia loga
v interiéri

Ukážka aplikácie doplnkového 
(vertikálneho) loga v interiéri.

Pre svetlé povrchy je 
doporučené používať logo 
v základnej modrej farbe. Pre 
sýte povrchy sa doporučuje 
používať logo v negatívnej 
verzii, v určitých prípadoch je 
možné ponechať farebnosť loga 
vo farebnosti materiálu (napr. 
eloxovaný hliník).
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9 ELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE
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9.1
E-mailový podpis
UNIZA

Všetky informácie v e-mailovom 
podpise sú zarovnané na ľavú 
stranu.

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
International Relations and Marketing Office
 
meno.priezvisko@uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.uniza.sk

1

2

1 Public Sans Medium, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov

2 Public Sans Light, 8 bodov / riadkovanie 9,6 bodov

1

2

1

2

2

1
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9.2
E-mailový podpis
fakúlt

Prehľad

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
 
meno.priezvisko@fpedas.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fpedas.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Fakulta riadenia a informatiky
Faculty of Management Science and Informatics
 
meno.priezvisko@fri.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fri.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Strojnícka fakulta
Faculty of Mechanical Engineering
 
meno.priezvisko@fstroj.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstroj.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Faculty of Security Engineering
 
meno.priezvisko@fbi.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
 
meno.priezvisko@feit.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.feit.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Fakulta humanitných vied
Faculty of Humanities
 
meno.priezvisko@fhv.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fhv.uniza.sk

Etiam in mauris est. Donec massa est, accumsan malesuada fringilla ac, eleifend id libero. 
Cras mollis odio eu odio dignissim, vel sodales justo sodales. Curabitur vitae mauris tincidunt, 
imperdiet risus sed, viverra nibh. Pellentesque dignissim elit sed sem ultricies, id pretium sem 
rutrum. Vestibulum adipiscing congue porttitor. Cras sit amet massa diam.

S pozdravom

titul. Meno Priezvisko, titul. 
funkcia
function

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UNIVERSITY OF ŽILINA

Stavebná fakulta
Faculty of Civil Engineering
 
meno.priezvisko@fstav.uniza.sk
T: +421 41 513 00 00 • M: +421 900 000 000 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
www.fstav.uniza.sk



97

Názov prezentácie
do dvoch riadkov
Podtitul prezentácie

Meno Priezvisko
Dátum

2

• Odrážka

• Dlhší názov odrážky

• Odrážka s dlhším textom, zalomeným
 na viac ako jeden riadok

 • Ďalšia odrážka nižšej úrovne

• Posledná odrážka

Nadpis prezentačného slidu

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum nobitas 
 quis con re, as mincti officta nimporum rectium conse ere no
 bis autempos porerio doluptaquis nonsequam ipsus magnis 
 enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum nobi
 tas quis con re, conse ere nobis autempos porerio doluptaquis 
 sequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum nobitas 
 quis con re, as mincti officta nimporum

4

Nadpis predelového slidu
do dvoch riadkov s fotografi ou

6

Nadpis prezentačného slidu

0 20 6040 8010 30 7050 90 100

2017

2018

2019

2020

 Itatibus
 Sidipsam ius
 Sidipsa
 Hanzsa

3

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

Nadpis prezentačného slidu

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut
 volum nobitas quis con re, as mincti officta
 nimporum rectium conse ere no bis autempos
 porerio doluptaquis nonsequam ipsus magnis
 enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit
 ut volum nobi tas quis con re, conse ere nobis
 autempos porerio doluptaquis sequam ipsus
 magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit
 ut volum nobitas quis con re, as mincti officta

5

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut vo-
lum nobitas quis con re, as mincti officta nimporum 
rectium conse ere nobis autempos porerio doluptaquis 
nonsequam ipsus magnis enditiis.

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut vo-
lum nobitas quis con re, conse ere nobis autempos po-
rerio doluptaquis sequam ipsus magnis enditiis.

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut vo-
lum nobitas quis con re, as mincti officta nimporum.

• Odrážka

Nadpis prezentačného slidu

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

9.3
Powerpointová
prezentácia v pomere 
strán 16 : 9

Prezentácia spracovaná 
v programe PowerPoint využíva 
najmä heslovité informácie, 
tabuľky, grafy, prípadne 
fotografie.

Titulný list prezentácie má 
modrú podkladovú plochu, 
obsahuje logo v negatívnej 
verzii, názov prezentácie 
a daľšie informácie. Ostatné 
stránky majú bielu podkladovú 
plochu. V pravom spodnom rohu
je umiestnené logo v negatívnej 
verzii v modrom pruhu.

V prípade, že nie je možné
použiť základné písmo Public 
Sans, prezentácia sa vypĺňa 
doplnkovým písmom Arial.
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4

Nadpis predelového slidu
do dvoch riadkov s fotografi ou

5

Nadpis prezentačného slidu

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum 
 nobitas quis con re, as mincti officta nimporum
 rectium conse ere no bis autempos porerio dolupta
 quis nonsequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut
 volum nobi tas quis con re, conse ere nobis autempos 
 porerio doluptaquis sequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit
 ut volum nobitas quis con re, as mincti officta
 nimporum

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

6

Nadpis prezentačného slidu

0 20 6040 8010 30 7050 90 100

2017

2018

2019

2020

 Itatibus
 Sidipsam ius
 Sidipsa
 Hanzsa

9.4
Powerpointová
prezentácia v pomere 
strán 4 : 3

Prezentácia spracovaná 
v programe PowerPoint využíva 
najmä heslovité informácie, 
tabuľky, grafy, prípadne 
fotografie.

Titulný list prezentácie má 
modrú podkladovú plochu, 
obsahuje logo v negatívnej 
verzii, názov prezentácie 
a daľšie informácie. Ostatné 
stránky majú bielu podkladovú 
plochu. V pravom spodnom rohu
je umiestnené logo v negatívnej 
verzii v modrom pruhu.

V prípade, že nie je možné
použiť základné písmo Public 
Sans, prezentácia sa vypĺňa 
doplnkovým písmom Arial.

Názov prezentácie
do dvoch riadkov
Podtitul prezentácie

Meno Priezvisko
Dátum

2

• Odrážka

• Dlhší názov odrážky

• Odrážka s dlhším textom, zalomeným
 na viac ako jeden riadok

 • Ďalšia odrážka nižšej úrovne

• Posledná odrážka

Nadpis prezentačného slidu

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum 
 nobitas quis con re, as mincti officta nimporum
 rectium conse ere no bis autempos porerio dolupta
 quis nonsequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut
 volum nobi tas quis con re, conse ere nobis autempos 
 porerio doluptaquis sequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit
 ut volum nobitas quis con re, as mincti officta
 nimporum

3

Nadpis prezentačného slidu

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut volum 
 nobitas quis con re, as mincti officta nimporum
 rectium conse ere no bis autempos porerio dolupta
 quis nonsequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit ut
 volum nobi tas quis con re, conse ere nobis autempos 
 porerio doluptaquis sequam ipsus magnis enditiis

• Odrážka est, to bearum ut pro tem aliqui idit
 ut volum nobitas quis con re, as mincti officta
 nimporum

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.

Priestor pro vloženie fotografie,
grafu alebo tabuľky.
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