Obrazová príloha č. 1

Symboly a logo Košického samosprávneho kraja

Heraldický opis erbu
Štvrtený štít. V prvom delenom poli hore v červenom dve strieborné brvná, dole v modrom
strieborný stojaci vzlietajúci vpravo otočený vták v zlatej zbroji. V druhom poli v červenom
zlatý lev s rozdvojeným chvostom a v striebornej zbroji. V treťom delenom poli hore v zlatom
z línie delenia vyrastajúci červený kolmo postavený strapec hrozna na zelenej dvojlistej
stopke, dole trikrát delené strieborno červené pole. Vo štvrtom poli v modrom zo spodného
okraja vyrastajúci strieborný hrad s cimburím ukončenou vežou a otvorenou hradnou bránou
vo farbe poľa.
Kraj sa rozprestiera na častiach území historických komitátov, stolíc, žúp: Abovskej,
Turnianskej, Spišskej, Zemplínskej, Užskej, Gemerskej.
V hornej časti deleného prvého poľa je prevzatý Abovský erb, v dolnej časti Turniansky
erb. Po spojení žúp bol vytvorený spoločný erb Abovsko-turnianskej župy. V druhom poli je
prevzaté heraldické znamenie z prvej štvrte Spišského erbu. V hornej časti deleného tretieho
poľa je prevzatá figúra objavujúca sa na štíte aj na klenote Zemplínskeho erbu. V dolnej
časti je prevzatá časť dolnej časti Užského erbu. Vo štvrtom poli je prevzatá figúra
z Gemerského erbu.
Všetky tieto erby boli panovníkmi udelené v druhej polovici 16. storočia na základe dekrétu
Ferdinanda I. z roku 1550.
Pri farebnom vyobrazení erbu Košického samosprávneho kraja sú záväzné farby vzorkovníka
„Pantone“ :
a) modrá farba – Pantone Blue 287 C lesk. alebo Pantone Blue 287 U mat.,
b) červená farba – Pantone 186 Red lesk., alebo Pantone 185 U 2x mat.,
c) žltá alebo zlatá farba – Pantone Yellow C lesk. alebo Pantone Yellow U mat. alebo
Pantone Gold 873,
d) čierna farba – Pantone Process Black,
e) biela alebo strieborná farba – Pantone White alebo Pantone Paper alebo Pantone Silver 877,
f) zelená farba – Pantone Green 355 C lesk., alebo Pantone Green 355 U mat.
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Pečať

Vlajka
Heraldický opis vlajky

Vlajka samosprávneho kraja má podobu raz deleného a raz v jednej tretine od žrde štiepeného
listu, ktorého polia sú sfarbené žlto-červeno-modro a žlto. Pomer strán vlajky listu je 2 : 3.
Pri farebnom vyobrazení vlajky Košického samosprávneho kraja sa používajú farby
vzorkovnice „Pantone“ :
a) modrá farba – Pantone Blue 287 C lesk. alebo Pantone Blue 287 U mat.,
b) červená farba – Pantone 186 Red lesk alebo Pantone 185 U 2x mat.,
c) žltá farba – Pantone Yellow C lesk. alebo Pantone Yellow U mat..
Logo Košického samosprávneho kraja
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Farebné vyobrazenie loga odsúhlasuje predseda Košického samosprávneho kraja. Farby nie sú
záväzné, na grafických vyobrazeniach sa môžu používať farby alebo farebné kombinácie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

čierna,
biela,
modrá,
žltá,
červená,
zelená.

Logo Oceňovania osobností Košického samosprávneho kraja
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