Farby univerzity
FARBY UNIVERZITY A JEJ FAKÚLT
TUKE pouíva pre svoju identifikáciu na verejnosti i vo
vnútri univerzity farby definované vo faremnom modeli
PANTONE a CMYK (kapitolu 3.2). Okrem toho sa
vyuívaju ešte modely RAL a vzorkovníky farieb
výrobcov samolepiacich fólií, ktoré je potrebné
pouíva s ve¾kou pozornosou, aby vybrané odtiene
farieb sa èo najhodnovernejšie priblíili k èíselne
stanoveným modelom PANTONE, resp. CMYK.
V praktickej èinnosti na univerzite pri tvorbe textových
dokumentov a jednoduchých informaèných a propagaèných materiálov sa vyuíva ÈIERNO-BIELA
digitálna a ofsetová tlaè, resp. kopírovanie, kde sa
uplatòuje aj model stupòov SIVEJ FARBY.
Farebný model PANTONE vyuívame:
! pri ofsetovej farebnej tlaèi (na všetky typy kancelárskych tlaèovín),
! pri sieotlaèi (potlaè reklamných predmetov v malých
sériách),
! pri tlaèi na textil, umelé hmoty a iné neštandardné
materiály;
Farebný model CMYK:
! pri ofsetovej tlaèi (plnofarebné dokumenty, ako napr.
katalógy, plagáty a iné tlaèové materiály)
Farebný systém ÈIERNA - BIELA a model STUPNE
SIVEJ:
! pri èiernobielej, resp. monochromatickej tlaèi
dokumentov, inzercii a ïalších tlaèovinách;
Samolepiace fólie:
! pri výlepovaní smerových tabú¾, oznaèení budov,
menoviek pracovísk, piktogramov, reklamných
panelov a iných plošných aplikácií.
DARÈEKOVÉ PREDMETY:
Za úèelom reprezentácie univerzity doma i v zahranièí
pouíva TUKE darèekové premety s logotypom,
prípadne aj sloganom univerzity, ktoré majú za cie¾
pripomína odmeòovaným spoluprácu s univerzitou
a budova jej pozitívny imíd vo verejnosti.
Dôleité je, aby pri výbere darèekových predmetov sa
prihliadalo ku charakteru TUKE ako výskumnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá si vytvára povedomie poprednej
univerzity na Slovensku a uznávanej aj v zahranièí.
Prednos by mali ma darèekové predmety, ktoré
priamo súvisia s hlavnou èinnosou TUKE, resp. ju
môu naznaèova.
Osobitná pozornos by sa mala venova drobným
darèekovým predmetom, ktoré by mali slúi pre
propadáciu univerzity medzi stredoškolákmi, v rámci
dni otvorených dverí TUKE.
Príklady nieko¾kych typov darèekových predmetov
súèasných i novonavrhovaných sú uvedené v druhej
èasti tejto kapitoly dizajn manuálu.

3.1

Logo TUKE vo farbach CMYK,
štvorec vo farbach Pantone

C:0 M:0 Y:0 K:100

C:0 M:0 Y:0 K:50

PANTONE
Process Black CV

PANTONE 424 CV

Logo univerzity
v inverznom bielom vyhotovení
na Pantone 424 CV a èiernom pozadí

LINKY NA VZOR UNIVERZITNÝCH FARIEB:
Univerzitne_farby.CDR
Univerzitne_farby.JPG
Univerzitne_farby.PDF
Logo TUKE_ Pantone.CDR
Logo TUKE_ Pantone.JPG
Logo TUKE_ Pantone.PDF
Logotyp TUKE_Pantone.CDR
Logotyp TUKE_Pantone.JPG
Logotyp TUKE_Pantone.PDF

Farby fakúlt

3.2

Priradenie farieb fakultám - štvorec vo farbách CMYK,
štvorec s bielym logom TUKE vo farbách Pantone

BERG

HF

SjF

FEI

C:85 M:0 Y:80 K:40
PANTONE 357 CV

C:0 M:100 Y:100 K:0
PANTONE 1795 CV

C:100 M:56 Y:0 K:19
PANTONE 294 CV

C:0 M:15 Y:100 K:0
PANTONE 129 CV
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C:0 M:31 Y:90 K:0
PANTONE 143 CV

C:0 M:70 Y:90 K:0
PANTONE 164 CV

C:51 M:65 Y:30 K:0
PANTONE 5135 CV

C:0 M:0 Y:65 K:38
PANTONE 5835 CV

LF

C:76 M:0 Y:6 K:0

PANTONE 306 CV

TUKE

C:0 M:0 Y:0 K:50

PANTONE 424 CV

Darèekové predmety

3.3

Vzorky aktuálnych darèekových predmetov TUKE so striebornou, resp. èiernou potlaèou
(kravata, papierová odnosná taška, pánska polokoše¾a s vyšitým logom vo viacerých farbách)

Darèekové predmety

3.3

Vzorky aktuálnych darèekových predmetov TUKE so striebornou potlaèou
(prepisovacie pero, rámèek na fotografiu, odznak a spona do kravaty,
prenosné rádio, box na CD, UV svietidlo na kontrolu bankoviek)

Darèekové predmety

3.4

Sivé a biele trièko (T-shirt) pre študentov s dvojfarebnou potlaèou
(strieborná Pantone 424 CV + oranová Pantone 124 CV)
- logo + grafický motív z vlajky TUKE a webová adresa univerzity

VÝZVA pre tvoju BUDÚCNOS

VÝZVA pre tvoju BUDÚCNOS

www.tuke.sk

www.tuke.sk

TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH
TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH

Príklady finanène nenároèných darèekových predmetov pre TUKE
(prepisovacie pero , prívesok na k¾úèe, šálka na kávu, resp. èaj,
èiapka so šiltom, PVC taška s dvojfarebnou potlaèou)

TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH
www.tuke.sk

www.tuke.sk

TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH

VÝZVA pre tvoju BUDÚCNOS
www.tuke.sk

VÝZVA pre tvoju BUDÚCNOS
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