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logotyp
základný variant

Logotyp sa používa bez výhrady na všetkých 
komunikačných materiáloch.

Je nutné zachovávať jeho presnú farebnosť 
v originálnom prevedení alebo povolených

alternatívnych variantách. Logo nie je povolené 
škálovaním akokoľvek smerovo deformovať.



logotyp
varianty základného 

logotypu

Logotyp je možné použiť aj v týchto 
základných variantách v závislosti 

na potrebách a možnostiach umiestnenia 
v rámci komunikačných vizuálov.

Logo môže byť používané len vo svojej 
horizontálnej podobe, nie je povolené 

jeho otáčanie.
Pri zmenšovaní musí byť zachovaná 

jeho dobrá čitateľnosť.



logotyp
varianty základného 

logotypu



logotyp
ochranná zóna
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Ochrannú zónu logtypu je potrebné dodržiavať, 
aby sa dosiahla potrebná vzdušnosť a čistota 

bezprostredného okolia loga.



logotyp
minimálna veľkosť

14 mm 25 mm

31 mm18 mm

Minimálna veľkosť loga je defi novaná 
pre zaručenie dobrej čitateľnosti loga.

Pri použití minimálnej veľkosti loga je však 
potrebné zohľadniť technické vlastnosti 

a možnosti jednotlivých spôsobov aplikácie 
v závislosti od rôznych typov tlače a materiálov.



logotyp
farebné varianty

Vždy je potrebné použiť 
pozitívnu podobu logotypu. 

Ak to nie je možné, použijeme
jeho negatívnu podobu 

alebo verziu v stupňoch sivej, 
prípadne niektorú z jednofarebných variánt. 



logotyp
farebné varianty



logotyp
nedovolené spôsoby 

použitia logotypu

Pri použití logotypu nie dovolené ľubovoľne 
zasahovať do jeho konštrukcie, farebnosti 

a inak znehodnocovať logo ako značku.

Príklady niektorých chýb pri používaní:
a) deformovanie loga

b) otáčanie
c) menenie pomerov symbol + text

d) menenie farebnej kompozície loga
e) nesprávne umiestnenie v hostiteľskom 

prostredí logotypu

a)

c)

e)

b)

d)
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farby
defi nícia farebných 

modelov

PANTONE CMYK RGB HTML

2985 60 0 3 0 91 198 323 5BC6E8

301 100 54 4 19 0 82 147 005293

397 14 2 100 16 193 187 0 C1BB00

376 59 0 100 0 122 184 0 7AB800

Defi nícia fi remných farieb pre použitie do tlače, 
elektronické dokumenty a reklamné materiály.
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Typografi a, písma
použitie preferovaných 

písiem

Nimbus Sans D  Bold
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Nimbus Sans D  Regular
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Nimbus Sans D  Bold Condensed
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Nimbus Sans D  Light Condensed
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Arial  Bold
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Arial  Regular
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
1234567890

Doporučené je použitie defi novaných písiem 
pre všetky druhy externej komunikácie, 

prezentačné materiály, tlačoviny a ostatné 
materiály corporate identity.

Pre účely elektronickej 
komunikácie sa doporučuje používať písmo 

Arial (Arial CE). Nedoporučuje sa používať 
písmo Nimbus Sans D defi nované 

pre materiály do tlače.
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Aplikácia loga
vizitka



Aplikácia loga
hlavičkový papier

Listový papier základný obsahuje logo, 
identifi kačné údaje a internetovú adresu.
Ďalší list obsahuje iba internetovú adresu 

spolu s kruhmi v jednej farbe



Aplikácia loga
poštové obálky

Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Mestský úrad
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu

Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Mestský úrad
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu

Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Mestský úrad
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu



Aplikácia loga
email



Aplikácia loga
prezentačné materiály


