Jednotná grafická úprava študijnej literatúry na STU – titulné strany obálok
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU zabezpečuje z dotácie na študijnú literatúru vydávanie skrípt,
vysokoškolských učebníc a vedeckých monografií. V súčasnosti nie sú na STU legalizované
pravidlá na grafickú podobu obálok predmetnej literatúry, dôsledkom čoho je často
problematická identifikácia vydanej publikácie s STU a tiež jej priradenie ku konkrétnej edícii.
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU preto navrhuje stanoviť pravidlá na vizuálnu podobu a odlíšiteľnosť
jednotlivých edícií, ktoré sú financované z dotácie na študijnú literatúru. Tento návrh stanovuje
podmienky na formát a grafickú podobu titulných stránok publikácií Edície skrípt, Edície
vysokoškolských učebníc a Edície vedeckých monografií, a to podľa jednotlivých fakúlt. Návrh
rešpektuje pravidlá schváleného grafického manuálu STU.

1. Hlavné rozpoznávacie prvky

Titulná strana obálky každej publikácie financovanej z dotácie na študijnú literatúru bude
definovaná nasledovnými prvkami:
a) formát publikácie,
b) umiestnenie grafických prvkov,
c) umiestnenie, tvar a veľkosť textového popisu,
d) logotyp fakulty a pás v príslušných farbách fakulty,
e) slovné označenie edície,
f) logo Vydavateľstva SPEKTRUM STU.
g) prítomnosť alebo neprítomnosť ilustračného obrázku.

2. Popis rozpoznávacích prvkov podľa edícií
2.1. Edícia skrípt
Publikácia má formát A4, je bez obrázku na titulnej strane obálky, s farebným pásom v hornej
časti obálky podľa príslušnosti k fakulte (podľa objednávky na vydanie neperiodickej
publikácie). Farebný pás má hrúbku 10 mm, na pravom okraji je na spadávku, ľavý okraj siaha
až na chrbát cez celú jeho šírku. Vo farebnom páse je slovné označenie edície „EDÍCIA SKRÍPT“,

použitý je font Calibri, Bold, s verzálkami vysokými 4 mm. Text je horizontálne vycentrovaný na
stred. Farba textu označenia edície je v súlade s farbou textu v logu fakulty.
Hlavný názov publikácie má dolný okraj 205 mm od dolného okraja strany. Použitý je font
Calibri, Bold, s verzálkami vysokými 8 mm. Vedľajší názov publikácie má dolný okraj prvého
riadku situovaný 20 mm pod dolným okrajom hlavného názvu. Použitý je font Calibri, Bold,
s verzálkou vysokou 7 mm a príslušnými minuskami. Hlavný i vedľajší názov sú horizontálne
vycentrované na stred.
V dolnej časti titulnej strany obálky je umiestnené logo SPEKTRUM STU v čiernej farbe bez
podkladu. Logo má šírku 26 mm. Ľavý okraj loga lícuje so zvislou osou strany. Dolný okraj loga
je odsunutý 15 mm od dolného okraja strany.
Nad logom vydavateľstva je farebné logo príslušnej fakulty. Ľavý okraj loga lícuje so zvislou
osou strany, pravý okraj je na spadávku. Dolný okraj loga je odsunutý 30 mm od dolného
okraja strany.
Nad logom fakulty sú mená autorov publikácie. Dolný okraj prvého mena je odsunutý 10 mm
od horného okraja loga fakulty. Ľavý okraj mena lícuje so zvislou osou strany. Prípadné každé
ďalšie meno je výškovo odsunuté o 5 mm nahor od predchádzajúceho mena a opäť zľava
zalícované so zvislou osou strany. Pri menách je použitý font Calibri, Standard, s verzálkami
vysokými 5 mm a príslušnými minuskami.

2.2. Edícia vysokoškolských učebníc
Publikácia má formát B5, má podkladový celostranový obrázok na titulnej strane obálky a
farebný pás v hornej časti obálky podľa príslušnosti k fakulte (podľa objednávky na vydanie
neperiodickej publikácie). Podkladový obrázok je povinný dodať autor publikácie, a to
v zodpovedajúcej kvalite (rozlíšenie min. 300 dpi), pričom je zároveň povinný mať vyriešené
prípadné autorské práva na predmetný účel (uverejnenie obrázku na publikácii zverejňovanej
a distribuovanej v tlačenej a elektronickej forme).
Farebný pás s názvom edície má hrúbku 9 mm, na pravom okraji je na spadávku, ľavý okraj
siaha až na chrbát cez celú jeho šírku. Vo farebnom páse je slovné označenie edície „EDÍCIA
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNÍC“, použitý je font Calibri, Bold, s verzálkami vysokými 3,5 mm.
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Text je horizontálne vycentrovaný na stred. Farba textu označenia edície je v súlade s farbou
textu v logu fakulty.
Pri hlavnom názve publikácie je použitý font Calibri, Bold, s verzálkami vysokými spravidla 12 –
7 mm. Pri prípadnom vedľajšom názve publikácie je použitý font Calibri, Bold, s verzálkou
obvykle o 1 mm nižšou ako verzálka hlavného názvu a príslušnými minuskami. Mená autorov
majú spravidla rovnakú výšku verzálky a príslušné minusky ako vedľajší názov publikácie.
Použitý je font Calibri. Umiestnenie, farba, zalomenie a riadkovanie textu hlavného
i vedľajšieho názvu a mien autorov nie sú pevne určené vzhľadom na potrebu zohľadnenia
kompozície a farebnosti podkladového obrázku. Názov publikácie a mená jej autorov môžu
mať pre lepšiu čitateľnosť jednofarebný podklad, ktorý prekrýva obrázok úplne alebo
transparentne. O forme, resp. hodnote uvedených atribútov názvu/názvov a mien autorov
publikácie, ako aj o podklade pod textom rozhoduje pri koncipovaní obálky vysokoškolskej
učebnice vždy Vydavateľstvo SPEKTRUM STU.
V dolnej časti titulnej strany obálky je umiestnené logo SPEKTRUM STU v čiernej farbe, a to
v závislosti od podkladového obrázku buď v orezovej forme bez podkladu, alebo s bielym
podkladom. Logo má šírku 26 mm v orezovej forme bez podkladu alebo 30 mm s bielym
podkladom. Zvislá os loga je zhodná so zvislou osou strany. Dolný okraj loga je odsunutý 5 mm
od dolného okraja strany.
Nad logom vydavateľstva je farebné logo príslušnej fakulty. Ľavý okraj loga fakulty lícuje
s ľavým okrajom loga vydavateľstva. Pravý okraj loga fakulty je na spadávku. Dolný okraj loga
fakulty je odsunutý 18 mm od dolného okraja strany.

2.3. Edícia vedeckých monografií
Publikácia má formát B5 a má podkladový celostranový obrázok na titulnej strane obálky.
Podkladový obrázok je povinný dodať autor publikácie, a to v zodpovedajúcej kvalite, pričom je
zároveň povinný mať vyriešené prípadné autorské práva na predmetný účel (uverejnenie
obrázku na publikácii zverejňovanej a distribuovanej v tlačenej a elektronickej forme).
Pri hlavnom názve publikácie je použitý font Calibri, Bold, s verzálkami vysokými spravidla 12 –
7 mm. Pri prípadnom vedľajšom názve publikácie je použitý font Calibri, Bold, s verzálkou
obvykle o 1 mm nižšou ako verzálka hlavného názvu a príslušnými minuskami. Mená autorov
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majú spravidla rovnakú výšku verzálky a príslušné minusky ako vedľajší názov publikácie.
Použitý je font Calibri. Umiestnenie, farba, zalomenie a riadkovanie textu hlavného
i vedľajšieho názvu a mien autorov nie sú pevne určené vzhľadom na potrebu zohľadnenia
kompozície a farebnosti podkladového obrázku. Názov publikácie a mená jej autorov môžu
mať pre lepšiu čitateľnosť jednofarebný podklad, ktorý prekrýva obrázok úplne alebo
transparentne. O forme, resp. hodnote uvedených atribútov názvu/názvov a mien autorov
publikácie, ako aj o podklade pod textom rozhoduje pri koncipovaní obálky vysokoškolskej
učebnice vždy Vydavateľstvo SPEKTRUM STU.
V dolnej časti titulnej strany obálky je umiestnené logo SPEKTRUM STU v čiernej farbe, a to
v závislosti od podkladového obrázku buď v orezovej forme bez podkladu, alebo s bielym
podkladom. Logo má šírku 26 mm v orezovej forme bez podkladu alebo 30 mm s bielym
podkladom. Zvislá os loga je zhodná so zvislou osou strany. Dolný okraj loga je odsunutý 5 mm
od dolného okraja strany.
Nad logom vydavateľstva je farebné logo príslušnej fakulty. Ľavý okraj loga fakulty lícuje
s ľavým okrajom loga vydavateľstva. Pravý okraj loga fakulty je na spadávku. Dolný okraj loga
fakulty je odsunutý 18 mm od dolného okraja strany.
Nad logom fakulty je farebný pás s farbou prislúchajúcou danej fakulte (podľa objednávky na
vydanie neperiodickej publikácie). Farebný pás má hrúbku 12 mm, na pravom okraji je na
spadávku, ľavý okraj lícuje s ľavými okrajmi log fakulty a vydavateľstva. Vo farebnom páse je
slovné označenie edície „EDÍCIA VEDECKÝCH MONOGRAFIÍ“, použitý je font Calibri, Bold, s
verzálkami vysokými 3,5 mm. Prvé písmeno textu lícuje s ľavým okrajom čiastkového
grafického loga fakulty umiestneného v kombinovanom logu fakulty. Farba textu označenia
edície je v súlade s farbou textu v logu fakulty.
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