
Používanie ochrannej známky, loga a ikon ORCID 

(Výňatok z pravidiel ORCID)1,2 
 
Materiály publikované na oficiálnych stránkach ORCID definujú, ako správne používať 
ochranné známky, logo a ikonu ORCID, ako zobraziť ORCID iD a ako odkazovať na ORCID. 
 
Medzi ochranné známky spoločnosti ORCID patria: 

• Registrovaná ochranná známka ORCID® 

• Logo („ORCiD“) ako aj vedľajší text „Connecting Research with Researchers“  

• Zelená ikona iD  
Logo 

           
Zelená ikona 

 
 
Logo alebo členské logo môžu pre potreby grafickej reprezentácie používať iba riadni 
členovia ORCID. Nečlenovia môžu pre grafickú reprezentáciu používať zelenú ikonu iD. 
Symbol môže byť použitý iba pri autentifikovanej entite.  
Grafické predlohy sú k dispozícii v Repozitári ORCID  :: 
https://doi.org/10.23640/07243.5008697 
Farebný odtieň zelenej: 

• PMS: Pantone: 382 

• Screen: Hex #A6CE39 

• CMYK: C: 40, M: 0, Y: 100, K: 0 
 
Zobrazenie/grafická reprezentácia 
Na zobrazenie ORCID iD možno použiť jeden z dvoch formátov: 

• Spoločný hypertextový segment zelenej ikony a textu s odkazom na URI: 
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

• Iba zelená ikona s hypertextovým odkazom prepojená na URI: 
(odkaz za obrázkom ikony: https://orcid.org/0000-0002-1825-0097) 

Grafické prvky nemožno upravovať (otáčanie, klopenie, tiene, animácie…). Okolo ikony je 
potrebné ponechávať voľný okraj  50 % veľkosti obrázka (napr. 16 x 16 je miesto 4 : 4 : 4 :4). 
                                                            
1 Trademark and iD Display Guidelines (https://orcid.org/trademark-and-id-display-guidelines) 
2 Guidelines on the display of ORCID iDs in publications (https://orcid.org/content/journal-article-display-guidelines) 
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Zobrazenie/použitie značky ORCID  v online a tlačených dokumentoch 
Autentifikované ORCID iD by malo byť umiestnené na viditeľnom, resp. ľahko vyhľadateľnom 
mieste, napr. vedľa mena autora/výskumného pracovníka, v sekcii profilu a pod. Odkaz je 
smerovaný priamo na profil osoby.  
Odporúčané formáty pre zobrazovanie autentifikovaného ORCID iD: 

• Meno autora            https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

• Meno autora        (odkaz za obrázkom ikony: https://orcid.org/0000-0002-

1825-0097) 

 

Napríklad: Sofia Garcia         https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

 

Pri publikovaní článkov, informácií a pod. o ORCID sa odporúča použiť zelenú ikonu 
s odkazom na oficiálne webové sídlo: 

https://orcid.org alebo     (s odkazom priamo na https://orcid.org).  
 

 

Príklady zobrazovania ORCID iD v článku/na publikácii 

1. Názov článku 
Autor A , Autor B , Autor C, Autor D, Autor E  

2. Zobrazenie v separátnej sekcii: Údaje budú uvedené za hlavným textom pred 
referenciami: 

ORCID iDs 
Autor A https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 
Autor B https://orcid.org/0000-0001-5727-2427 

3. Zobrazenie v infoboxe: Formou pop-up okna po kliknutí alebo nastavením kurzora 
myši na meno autora sa zobrazia príslušné informácie: 

Názov článku 
Autor A… 

infobox: 
Autor A (email@postserver.sk) 
Afiliácia, Miesto, Krajina 

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 
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