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Manuál logotypu
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Základná konfigurácia logotypov

Manuál logotypov

Variant A na šírku

Variant B na výšku

Nový logotyp LEADER NSK predstavuje kombináciu Nitrianskeho hradu, rieky  
Nitra a názvu programu Leader.  V obrázku, ktorý má siluetu Nitrianskeho hradu ako  
dominanty celého Nitrianskeho kraja sa striedajú dve farby, tmavomodrá a bledomod-
rá. Tieto farby majú za cieľ znázorniť spojenie vidieka a mesta do vidieckej krajiny  
a snahu o vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Rieka Nitra, ktorá je osou územia  
a má pretiahnutý tvar, je v logotype znázornená vlnou. 
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Geometrická definícia logotypov a ochranná zóna

Manuál logotypov

Variant na šírku A

Variant na výšku B
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Jednofarebná konfigurácia logotypov

Jednofarebná konfigurácia logotypov v stupňoch šedej

Manuál logotypov

Poznámka:  
Može byť použitá lubovoľná jednotná farebná výplň.
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Konfigurácia logotypov pri použití na podkladovej ploche

Manuál logotypov
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Nedovolené aplikácie logotypov

Manuál logotypov

Poznámka:  
Logá Leader NSK je zakázané meniť, alebo inak upravovať.  
Tvar loga dodaný v originálnom súbore je záväzný.
Každý iný variant loga, ktorý sa nenachádza v grafickom manuále je zakázaný.
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Minimálne veľkosti logotypov

Manuál logotypov

Poznámka:  
Najmenšia možná použiteľná veľkosť logotypu A je 30x10mm. Najmenšia možná použiteľná veľkosť 
logotypu B je 12x15mm. Najväčšia použiteľná veľkosť loga nie je obmedzená.

Jediná výnimka úpravy logotypu je pre potlač na písacie potreby. Vtedy môže byť logotyp upravený 
na požadovanú veľkosť, tak aby bol text Nitriansky samosprávny kraj čitateľný.

30x10mm 12x15mm

40x14mm 17x20mm

50x18mm 21x25mm

60x22mm 25x30mm
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Definicia farebnosti logotypov

Manuál logotypov
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Grafické prepojenie logotypu a sloganu
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Logotyp a aplikácia sloganu

Grafické prepojenie logotypu a sloganu

Farebný logotyp a slogan 

Čiernobiely logotyp a slogan 
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Logotyp a aplikácia sloganu

Grafické prepojenie logotypu a sloganu

Stupňešedi logotyp a slogan 

Poznámka:  
Slogan možno proporčne meniť v závislosti od účelu a umiestnenia. Vždy však treba 
dodržať minimálnu ochrannú zónu logotypu. Font v slogane Lora Bold.
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Konfigurácia logotypu a sloganu pri použití na podkladovej ploche

Grafické prepojenie logotypu a sloganu
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Nedovolené aplikácie logotypu a sloganu

Grafické prepojenie logotypu a sloganu
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Definícia farebnosti

Grafické prepojenie logotypu a sloganu
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Typografia
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Typografia logotypu, sloganu.

Typografia

Arial regular

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:; „“!?=()%&@§

Arial italic

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Arial bold

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Arial bold italic

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Arial black

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Lora regular

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:; „“!?=()%&@§

Lora italic

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Lora bold

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§

Lora bold italic

abcdefghijklmnoprstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
.,:;„“!?=()%&@§
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Informačné materiály
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Poznámkový blok

Informačné materialy

Tento projekt je spolufinancovaný 
z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja

Tlačovú verziu poznámkového bloku nájdete priloženú k dizajn manuálu. 
Rozmer poznámkového bloku A4.
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Prezentácia

Informačné materialy

Prezentáciu nájdete priloženú k dizajn manuálu. Prezentácia je vo formáte pptx. 
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Informačné tabuľky

Informačné materialy

Informačné tabuľky sú určené na označovanie 
zrealizovaných projektov. Informačnú tabuľku 
nájdete priloženú k dizajn manuálu. 

Tento projekt je spolufinancovaný 
z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja

Podporujeme 
rozvoj vidieka

Názov projektu:

Vybudovanie moderného detského ihriska 
v obecnom parku
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Web stránka

Informačné materialy

Na web stránku je potrebné umiestniť logotyp B. Na hornú časť stránky so sloganom. 
Na spodnú čast stránky bez sloganu. 
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