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Prehľad typov
- svetlé pozadie
Logo webového portálu “VEDA NA DOSAH”
je nedeliteľný celok, ktorý pozostáva z robustnej
skratky VND, predeľovacej čiary a nápisu VEDA NA
DOSAH zarovnaným vľavo do dvoch riadkov.
Všetky prvky sú usporiadané v presne
definovaných vzájomných vzťahoch a proporciách.
Logo sa na svetlom podklade používa plnofarebné
alebo čierne. Čierne logo sa používa v čiernobielej
tlači, všade kde tlač neumožňuje taký rozsah
farieb, aký je použitý v logu, alebo v špeciálnych
technikách ako napríklad razba.

Prehľad typov
- svetlé pozadie
Ak podklad neposkytuje dostatočný priestor pre
rozšírené logo (viď kapitola o minimálnej veľkosti
loga), vo výnimočných prípadoch sa môže použiť
logo vo variante nápisu VEDA NA DOSAH pod
skratkou VND bez predeľovacej čiary.
Farebné použitie má rovnaké pravidlá ako pri
rozšírenom logu.

Prehľad typov
- tmavé pozadie
Na tmavom podklade sa logo používa plnofarebné
s bielym písmom alebo biele. V bielej variante sa
opäť jedná o využitie v prípade čiernobielej tlače,
alebo ak nie je možné využiť rozsah farieb v logu.

Prehľad typov
- tmavé pozadie
Ak podklad neposkytuje dostatočný priestor pre
rozšírené logo (viď kapitola o minimálnej veľkosti
loga), vo výnimočných prípadoch sa môže použiť
logo vo variante nápisu VEDA NA DOSAH pod
skratkou VND bez predeľovacej čiary.
Farebné použitie má rovnaké pravidlá ako pri
rozšírenom logu.

Prehľad typov
- zložité či
viacfarebné pozadie
Pri zložitom, vzorovanom či viacfarebnom
podklade ktorý logo prehlušuje, použijeme variantu
čierneho loga na zelenom prechode. Farby prechodu
sú presne stanovené (viď kapitola o farbách).

Ochranná zóna
a minimálna veľkosť
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Pre zachovanie integrity loga je dôležité
stanoviť jeho ochrannú zónu. Je to
pomyselný obdĺžnik po obvode loga, do
ktorého by nemali vstupovať žiadne ďalšie
grafické prvky, ako logá, texty, obrázky
a podobne. V tomto prípade vzdialenosti
ochrannej zóny od okrajov loga určuje
hodnota výšky loga.
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Ochranná zóna B (nápisy pod sebou)
Minimálna veľkosť A
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výška VND

Minimálna veľkosť B (nápisy pod sebou)
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Gotham Book

Logotyp a farby
Skratka VND v logu sa inšpiruje robustnými
písmami, ktoré sú dobre viditeľné aj v minimálnej
veľkosti. Zvláštnosťou písma sú zaoblené vnútorné
a zašpicatené vonkajšie rohy.
Font nápisu VEDA NA DOSAH rovnako nesie tieto
pridané znaky, vychádza však z písma Gotham Book.
Farebný prvok v logu je prechod (Gradient), pričom
písmená VND fungujú ako jeho maska / výrez, takže
Gradient prechádza od svetlejšej zelenej v písmene V
plynule do tmavšej zelenej cez N do písmena D.
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neaplikujte obrysy!

Zakázané použitie
Akýkoľvek zásah do integrity loga je neprípustný.
Ide predovšetkým o zmenu písma, deformácie,
výplne farbou či vzormi, tieňovanie a podobne.
Tieto odporúčania sa týkajú základného statického
použitia loga, kedy je nositeľom identity portálu
Veda na dosah. Pri dynamickom použití
(v digitálnom prostredí) je možné animovať
jednotlivé elementy. Výsledný tvar však musí
zodpovedať základnej podobe loga, definovanej
v tomto manuáli.

neaplikujte tieňovanie!

neaplikujte ďalšie gradienty!

neaplikujte špeciálne efekty!

VEDA
NA DOSAH
neaplikujte výplne a textúry!

nemeňte typografiu! (VND ani Veda na dosah!)

nemeňte proporcie!

neoddeľujte elementy a nemeňte ich vzájomné
proporcie!

nemeňte farby!

