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MANUÁL PRE POUŽITIE LOGA ORGANIZÁCIE

Logo vzniklo v roku 2020. Pozostáva z piktogramu piliera
a geometrického prvku kruhu. Piktogram piliera znázorňuje
organizáciu ZKSM ako hlavný nosný prvok, ktorý združuje kresťanské spoločenstvá na Slovensku
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti
v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých
mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť,
náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.
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LOGO
VARIÁCIE LOGA A ICH SPRÁVNE POUŽITIE

(C)

Logo sa skladá z troch samostatných prvkov: symbol, skratka
organizácie, celý názov organizácie. Logo sa smie používať iba
vo variante (A), (B), (C), (D), (E), (F). Logo je dovolené používať
aj v inverznej verzii alebo symbol ako samostatný prvok.

(D)
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(A)

(E)

(B)

(F)

LOGO

OCHRANNÁ ZÓNA
výška loga (d)

1/6 d

DEFINOVANIE OCHRANNEJ ZÓNY V RÁMCI LOGA

Ochranná zóna je priestor okolo loga, do ktorého nemôžu zasahovať žiadne iné graﬁcké prvky, objekty, text a ďalšie. Správne
dodržanie tejto ochrannej zóny zabezpečuje dobrú čitateľnosť,
rozoznateľnosť a nezameniteľnosť loga. Jej veľkosť je vždy rovnaká pre všetky základné farebné, negatívne alebo čiernobiele
prevedenia a varianty loga.

výška loga (d)

1/6 d

Veľkosť ochrannej zóny v jednotlivých riadkoch je stanovená iba
parametricky, a to v násobku hodnoty „1/6d“. Táto ochranná
zóna platí v zóne okolo celého loga a vo všetkých jej variantoch.

OCHRANNÁ ZÓNA
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MINIMÁLNA VEĽKOSŤ

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ V TLAČI

DEFINÍCIA MINIMÁLNEJ VEĽKOSTI POUŽITIA LOGA

30mm

Minimálna veľkosť loga určuje možnosť jeho čitateľnosti a rozpoznateľnosti pri najmenších rozmeroch. Tá je vždy závislá
od techniky tlače alebo spôsobu zobrazenia.

20mm

30mm

20mm

Vždy je dôležité rozlišovať či používame samostané logo alebo
logo v kombinácii s logotypom a podľa toho zachovať minimálnu
veľkosť loga. Maximálna veľkosť loga nie je určená.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ V ONLINE PROSTREDÍ
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MINIMÁLNA VEĽKOSŤ

165px

165px

135px

135px

ZAKÁZANÉ PREVEDENIA
INÉ ZOBRAZENIA LOGA SÚ NEPRÍPUSTNÉ

Presná podoba loga je deﬁnovaná v tomto manuáli na str. 3.
Všetky ostatné zobrazenia alebo prevedenia sú zakázané, preto
nie je dovolené ho deformovať ani upravovať v rozpore s pravidlami danými v tomto manuáli.
Je zakázané zmeniť font alebo jeho proporcie, meniť zoradenie prvkov v logu, používať tiene, pridávať prvky zasahujúce
do ochrannej zóny loga.
Vyobrazenia na tejto strane ukazujú iba niektoré nesprávne podoby a použitia značky!

ZAKÁZANÉ PREVEDENIA
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FAREBNOSŤ
FAREBNÉ POUŽITIE LOGA A JEHO VARIANTY

Primárne farebné prevedenie loga a logotypu je v čiernom prevedení v závislosti od farby a sýtosti podkladu. Sekundárne farebné prevedenie je doplnené zelenou farbou. Touto farbou je
zobrazený piktogram v logu. Farebnosť loga je pevnou súčasťou
jeho vzhľadu.

CMYK 0‒0‒0‒100
RGB 30‒30‒30
HEX # 1E1E1E
Pantone Process Black

CMYK 50‒0‒93‒30
RGB 102-150-55
HEX #669637

V závislosti od intenzity farebného podkladu, je možné použitie
farebného, čierneho alebo bieleho prevedenia loga za predpokladu, že podklad nenarúša čitateľnosť a výraznosť logotypu.

CMYK 0‒0‒0‒100
RGB 30‒30‒30
HEX # 1E1E1E
Pantone Process Black
CMYK 0‒0‒0‒0
RGB 255‒255‒255
HEX # FFFFFF

CMYK 0‒0‒0‒100
RGB 30‒30‒30
HEX # 1E1E1E
Pantone Process Black
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FAREBNOSŤ

TYPOGRAFIA
TYPOGRAFIA POUŽITÁ V LOGU

ZKSM skratka nachádzajúca sa v logu ako najdominantnejší prvok v rámci typograﬁe, je vykreslená pomocou liniek.
Doplnkový text:
Muli v reze Medium je minimalistický typ písma Sans Serif, ktorý
je použitý v logu ako doplnkový text s celým názvom organizácie.

Muli Medium

AaBbCcDdEe

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!.,+%*

TYPOGRAFIA
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