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ÚVOD

Cieľom tohto dokumentu je zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotných postupov v oblasti informo-
vania, komunikácie a prezentovania projektov podporených prostredníctvom dotačnej schémy Trnavského 
samosprávneho kraja (ďalej len TTSK). Štandardy a usmernenia uvednené v tomto dokumente sú záväzné 
pre všetky projekty podporené prostredníctvom týchto dotačných schém.

Všetky informačné a komunikačné opatrenia vrátane produktov resp. služieb, ktoré sú uskutočnené alebo na-
dobudnuté príjímateľom (ďalej v manuáli pojem realizátor) prostredníctvom dotácie TTSK, oznamujú podporu 
projektu z dotácií TTSK zobrazením tzv. „základného informačného prvku“, ktorý je tvorený minimálne logom 
TTSK (prípadne aj logom Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy - týkajúce sa časti B v manuáli) a informáciou 
o finančnej podpore v súlade s technickými vlastnosťami stanovenými v tomto dokumente.

Dokument Manuál publicity pre dotácie poskytované Trnavským saposprávnym krajom je rozdelený na dve 
základné časti A a B.

Prvá časť A je venovaná dotačným schémam Trnavského samosprávneho kraja, kde sú popísa-
né pravidlá pre používanie základného informačného prvku a vzorové ukážky rôznych typov výstu-
pov (mediálne výstupy a výstupy na sociálnych sieťach). Vzorové ukážky vizuálov jednotlivých výstu-
pov slúžia ako podklad pre ďalšie spracovanie prijímateľom/ relizátorom, to znamená, že si prijímateľ/ 
realizátor doplní do týchto vzorových podkladov názov a logo resp. značku (ak je k dispozícii) a popis pro-
jektu. Vzorové podklady si môže prijímateľ/ realizátor prispôsobiť podľa potrieb a zamerania daného pro-
jektu musí však dodržať jednotný vizuálny štýl (farebnosť, usporiadanie na formáte, základný informačný 
prvok, čitateľnosť a prehľadnosť). Vzorové dokumenty sú k dispozícii i v elektronickej podobe, čo umožňuje 
dynamickú prácu s podkladmi.
V druhej časti B sú uvedené pravidlá pre používanie informačného prvku v rámci Participatívneho rozpočtu 
Trnavskej župy. Ukážky vzorových výstupov a ich technické riešenie vychádzajú z pravidiel uvedených v časti 
A manuálu. 

Osobitný prístup zahŕňajú plagáty k podujatiam (napr. kultúrne, spoločenské a iné podujatia) prípadne iné typy 
mediálnych výstupov viažuce sa k podujatiu, ktoré sú vytvorené v rámci samostatného vizuálu podľa špecific-
kej grafickej predlohy, alebo kde vstupuje do vizuálu viacero aktérov, organizátorov alebo subjektov. V tomto 
prípade je realizátor povinný vopred konzultovať daný grafický návrh s TTSK pred jeho zverejnením a použí-
vaním, a to zaslaním podnetov na adresu dotacie@trnava-vuc.sk. Táto osobitná výnimka platí pri všetkých 
dotáciách TTSK.

Pravidlá pre zobrazovanie informačných prvkov sú záväzné a je potrebné ich dodžiavať v celom rozsahu. 

Ak si prijímateľ/ realizátor nie je istý označovaním akéhokoľvek typu výstupu realizovaného prostredníctvom 
dotácie TTSK, môže v tejto veci v rámci konzultácie zasielať podnety taktiež na adresu: dotacie@trnava-vuc.sk.

Ak TTSK zistí nespávne označovanie výstupov v rámci projektov realizovaných z dotačných schém TTSK 
a upovedomí o tomto prijímateľa/ realizátora projektu, tento je povinný urobiť nápravu v rozsahu a termíne 
stanovenom TTSK (zvyčajne do 5 pracovných dní od napomenutia zo strany TTSK).
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ČASŤ A

Trnavská župa vyhlasuje výzvy v rámci nasledovných dotačných schém:

●

●

●

●

●

Dotácie pre organizácie/právnické osoby - predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle 
VZN TTSK č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 

Dotácie pre obce - predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 

Dotácie pre regionálny rozvoj - predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK 
č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK na regionálny rozvoj. 

Predkladanie žiadostí o finančné prostriedky v zmysle VZN TTSK č. 52/2019 
o Fonde na rozvoj Trnavského kraja. 

Participatívny rozpočet: tejto téme je venovaná samostatná časť B v tomto manuáli.

V prípade nejasností, resp. doplnenia informácií použite ako kontakt email: dotacie@trnava-vuc.sk 
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PODKAPITOLA 1.1

ZÁKLADNÝ INFORMAČNÝ PRVOK

Základným informačným prvkom pre označovanie všetkých výstupov, ktoré sú realizované v rámci projektu, 
je zobrazenie loga TTSK spolu s informáciou o finančnej podpore  TTSK. Realizátor projektu má k dispozícii 
niektoré vzorové dokumenty (plagát, leták, roll-up, pozvánka, a pod.), ak sa v rámci projektu realizujú výstu-
py, pre ktoré nie je definovaný vzor, tento si realizátor vytvorí osobitne s prihliadnutím na jednotný vizuálny 
štýl grafického spracovania, minimálne však musí byť vyobrazený názov projektu a základný informačný 
prvok  v definovaných farbách. 

Informačný text a názov realizovaného projektu sa uvádzajú písmom Arial, veľkosť je potrebné prispôsobiť 
konrétnym potrebám daného vizuálu projektu.

Horizontálne zarovnanie - primárne používanie tejto verzie zarovnania

Zvislé zarovnanie - použiť v prípade, ak nie je možné využiť horizontálne zarovananie
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PODKAPITOLA 1.2

VZOR TLAČOVÝCH VÝSTUPOV (PLAGÁTY, LETÁKY)

Označovanie informačných letákov, plagátov prípadne iných tlačových výstupov formou umiestnenia loga 
TTSK s informáciou o finančnej podpore poskytnutej TTSK Realizátor projektu takto označí všetky tlačové 
výstupy.

Pri tlačových výstupoch preferovať orientáciu na výšku (výnimkou je informačná tabuľa), v prípade využitia 
pozdĺžnej orientácie alebo atypického formátu zvážiť primeranú veľkosť loga a textu tak, aby boli čitateľné 
a kompozične vyvážené s ostatnou grafickou úpravou.

Umiestnenie základného informačného prvku (loga TTSK s informáciou) na plagáte alebo letáku

layout

logo TTSK s informáciou o finančnej podpore

logo projektu - ak projekt nemá vytvorené
samostatné logo, uvedie sa iba názov projektu

názov projektu: font Arial/ bold, veľkosť písma
prispôsobiť veľkosti použitého formátu a dĺžke
názvu projektu

popis projektu: Arial/ regular veľkosť písma
prispôsobiť veľkosti použitého formátu a dĺžke
názvu projektu

web, sociálne siete, iné zdroje informácií: font
Arial/ regular, môžu byť zobrazené aj piktogramy

logo realizátora - nad logo uviesť text
PROJEKT REALIZUJE (font: Arial/ regular, veľkosť
písma prispôsobiť veľkosti použitého formátu

ilustračný obrázok/ foto - umiestniť pod text
alebo na pozadie formátu
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PODKAPITOLA 1.2

VZOR TLAČOVÝCH VÝSTUPOV (PLAGÁTY, LETÁKY)

Ukážky vizuálu tlačových výstupov, realizátor si môže vytvoriť vlastnú úpravu podľa špecifických potrieb 
projektu, musí však dodržať jednotný vizuálny štýl (použité farby, grafické prvky, font  písma, usporiadanie 
na formáte).

Veľkosť odstavcov (zväčšovanie/ zmenšovanie), prípadne ich počet  je na zvážení realizátora a závisí 
od daného typu tlačoviny a zamerania projektu.

Možnosti zalomenia stránky pre plagát alebo leták

ilustračný obrázok na pozadí



10MANUÁL PUBLICITY PRE DOTÁCIE POSKYTOVANÉ TTSK

PODKAPITOLA 1.3

UKÁŽKA TLAČOVÝCH VÝSTUPOV (PLAGÁTY, LETÁKY)

Ukážka vizuálu pre plagát alebo leták formátu rady A.

Pri grafickom spracovaní vždy zosúladiť ilustračný obrázok alebo farbu pozadia s farbou textu tak, aby bola 
zabezpečená dobrá čitateľnosť znakov a textu. K dispozícii sú dva základné vzorové dokumenty v bielom
a v modrom prevedení, ilustračný obrázok si doplní realizátor osobitne podľa zamerania projektu.

Ukážka plagátu alebo letáku na formáte rady A
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PODKAPITOLA 1.4

VZOR INFORMAČNEJ TABULE

Nižšie je uvedený vzor informačnej tabule, ktorá bude vyhotovená na pevnejší a trvácnejší materiál. Formát 
tabule je orientovaný pozdĺžne, ako vzor je uvedený formát rady A (v prípade potreby si veľkosť formátu 
prispôsobí realizátor v súvislosti s potrebami daného projektu). Musí však byť dodržaná podmienka dobrej 
viditeľnosti a čitateľnosti tabule. Typ písma a rozmiestnenie prvkov na formáte je popísané v podkapitole 1.2.

Ukážka informačnej tabule

layout

layout
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PODKAPITOLA 1.5

ROLL-UP

Ukážka vizuálu roll-upu. Ilustračný obrázok si doplní realizátor osobitne v súvislosti so zameraním projektu.
Typ písma a rozmiestnenie prvkov na formáte je popísané v podkapitole 1.2.

Ukážka roll-upu, formát 85x200 cm
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PODKAPITOLA 1.6

VZOR POZVÁNKY

Ukážka vizuálu pozvánky. Ilustračný obrázok si môže doplniť realizátor osobitne v súvislosti so zameraním 
projektu. Typ písma a rozmiestnenie prvkov na formáte je popísané v podkapitole 1.2 .

Vzor pozvánky

ilustračný obrázok na pozadí
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PODKAPITOLA 1.7

VZOR PREZENČNEJ LISTINY

Ukážka vizuálu prezenčnej listiny, Ilustračný obrázok si môže doplniť realizátor osobitne v súvislosti so zame-
raním projektu. Typ písma a rozmiestnenie prvkov na formáte je popísané v podkapitole 1.2. 

Vzor prezenčnej listiny
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PODKAPITOLA 1.8

OZNAČOVANIE PROPAGAČNÝCH PREDMETOV

Realizátor označí všetky propagačné predmety s uvedením základného informačného prvku, názvu projektu, 
loga projektu (ak má k projektu vytvorené logo), prípadne loga alebo názvu realizátora. 

V prípade realizácie interiérového vybavenia (nábytok, technické vybavenie a pod.) stačí uviesť informáciu  
o realizácii daného vybavenia na plagáte prípadne letáku s uvedením základného informačného prvku (logo 
TTSK a finančná podpora TTSK).  

Ukážka polepu na auto a iné propagačné predmety
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PODKAPITOLA 1.8

OZNAČOVANIE PROPAGAČNÝCH PREDMETOV

Ukážka označenia prezentačného stánku
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PODKAPITOLA 1.8

OZNAČOVANIE PROPAGAČNÝCH PREDMETOV

V prípade označovania vozov je vhodné umiestniť základný informačný prvok na viditeľnú časť z bočnej 
alebo zadnej strany vo farbe, ktorá je v kontraste s podkladom tak, aby bol informačný prvok dobre viditeľný 
a čitateľný.

Ukážka označenia dreveného vozu

logo projektu

Názov projektu
logo realizátora
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PODKAPITOLA 1.9

UNIVERZÁLNE POLEPY PRE OZNAČOVANIE PROPAGAČNÝCH
PREDMETOV

V prípade, že realizátor projektu zabezpečuje predmet, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, alebo potrebuje 
dodatočne označiť určité predmety, môže využiť vzor pre univerzálny polep, ktorý si veľkostne a farebne 
prispôsobí podľa osobitných potrieb projektu.

Realizátor projektu si môže na polep doplniť logo a názov projektu podľa vzoru.

Vzor polepu s logom a názvom projektu

Vzor polepu - základný informačný prvok horizontálne zarovanie

Vzor polepu - základný informačný prvok zvislé zarovanie

logo projektu

Názov projektu
logo realizátora
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PODKAPITOLA 1.10

WEB, APLIKÁCIE

Pri použití alebo vytvorení web stránky alebo aplikácie uvedie realizátor projektu informačný prvok podľa 
ukážky. Informačný prvok s označením finančnej podpory TTSK môže byť uvedený v spodnej alebo v hor-
nej časti web stránky alebo aplikácie, prípadne so zarovnaním k  ľavému okraju, ak si to vyžaduje osobitná 
úprava daného návrhu web stránky. 

Informačný prvok može byť použitý v bielej farbe s modrým pozadím alebo opačne - informačný prvok 
v modrej farbe na bielom alebo svetlom pozadí 

Použitie základného informačného prvku na webe - príklady

Použitie základného informačného prvku na mobilnej aplikácii - príklady

Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavského samosprávneho kraja.
Trnavského samosprávneho kraja.
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PODKAPITOLA 2.1

FACEBOOK

Ak prijímateľ dotácie využíva na komunikáciu podporeného projektu aj sociálne siete, je povinný v rámci 
tejto komunikácie informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský sa-
mosprávny kraj.

Označenie v príspevku: v príspevku informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je 
Trnavský samosprávny kraj a označiť profil @TrnavskyKraj.

V príspevku uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou 
  podporou Trnavského samosprávneho  
  kraja

- označiť profil @TrnavskyKraj

Pri podujatí uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou 
  podporou Trnavského samosprávneho  
  kraja

- označiť ako spoluorganizátora aj 
  Trnavský samosprávny kraj

Označenie pri vytváraní podujatia:  označiť ako spoluorganizátora aj Trnavský samosprávny kraj a v popise podu-
jatia uviesť – Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
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PODKAPITOLA 2.2

INSTAGRAM

Ak prijímateľ dotácie využíva na komunikáciu podporeného projektu aj sociálne siete, je povinný v rámci 
tejto komunikácie informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský sa-
mosprávny kraj.

Označenie v príspevku: v príspevku informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je 
Trnavský samosprávny kraj a označiť profil @trnavskazupa.

V príspevku uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou 
  podporou Trnavského samosprávneho  
  kraja

- označiť profil @trnavskazupa
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LOGO TTSK

ZÁKLADNÉ
VIZUÁLNE
PRVKY TTSK 

KAPITOLA 3
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PODKAPITOLA 3.1

VIZUÁL A SYMBOLIKA LOGA TTSK

Grafický symbol pozostáva z typografie „TTSK“. Rozdelenie skratiek „TT a SK“ skrýva početnú symboliku. 
„TT“ definuje o aký kraj ide. Zároveň spôsobom, akým sú dve „T“ prepojené, vzniká symbolika premoste-
nia, prvok spájania. Trnavský kraj ako most spájajúci najväčší počet štátov zo všetkých slovenských krajov  
a zároveň kraj hlavného mesta s ďalšími krajmi Slovenska. Charakter spojenia „TT“ je blízky aj významnej 
architektonickej pamiatke tohoto kraja, Kolonádovému mostu v Piešťanoch. Skratka samosprávneho kraja 
„SK“ hierarchicky umiestnená v logu pod skratkou TT vraví, o ktorý štát ide, a to jasne spĺňa kritérium kontex-
tu aj so zahraničím. Opticky je logo starostlivo vyladené a je funkčné aj pri minimálnych rozmeroch. Používa 
svieži originálny font, ktorý je vhodný pre celú identitu.

(text: autor loga Miroslav Beličák)   

Vizuál loga - základný grafický znak
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PODKAPITOLA 3.2

KONŠTRUKCIA LOGA

Logo TTSK je proporčne definované použitým písmenom „K“, ktoré geometricky vychádza z tvaru štvorca. 
Ten vytvára pravouhlý raster, do ktorého je vpísaný samotný znak loga. Plocha štvroca „K“ definuje taktiež 
ochrannú zónu okolo znaku, ktorá zabezpečuje jeho vizuálnu kvalitu a čitateľnosť  Do ochrannej zóny nie je 
možné vkladať žiadne grafické prvky či obrázky, ktoré by narušili čitateľnosť loga. 

Proporčný a zároveň konštrukčný raster zabezpečuje presnosť, kompozičnú a vizuálnu čistotu pri zostavova-
ní a používaní loga za účelom eliminovania rôznych odchýlok a chybného zobrazovania loga.  

Konštrukcia loga a ochranné zóny - primárny vizuál loga
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PODKAPITOLA 3.3

FAREBNOSŤ LOGA

Logo „TTSK“ je jasne odlíšené od log ostatných krajov tvarom symbolu a jednofarebnosťou. Tvar nepouží-
va ani ilustráciu ani abstraktný prvok, ale typografiu, a tak je už ako samostatný znak maximálne čitatelný. 
Jednofarebnosť vyjadruje dôstojnosť inštitúcie a predchádza zhoršenej vizuálnej čitateľnosti. Taktiež tento 
aspekt ovplyvňuje aj ekonomickú stránku pri tlači.

Logo TTSK sa vyobrazuje primárne v modrej farbe, ako doplnková je definovaná žltá farba. Presné odtiene  
a farebné kódy sú uvedené nižšie.   
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PODKAPITOLA 3.4

PÍSMO V LOGU

Logo pracuje výlučne s textom, z tohto dôvodu bol výber vhodného fontu veľmi dôležitý. Charekter písma 
pôsobí originálne, moderne, funkčne s veľkou škálou rezov rodiny písma Branding a má plnú podporu slo-
venských znakov. Už pri samotnom znaku je možné vidieť, že písmo má originálne prvky ako oblé zakonče-
nia ale s ostrou hranou – stretáva sa tak vážnost s prístupnosťou. Litera K má hornú nožičku oblú, čo pôsobí 
optimizmom a priateľstvom. Znak je opticky vyladený.

(text: autor loga Miroslav Beličák) 

Rodina písma „Branding“
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PODKAPITOLA 3.5

SPRÁVNA INTERPRETÁCIA LOGA

V ukážkach je uvedené správne a nesprávne používanie a inetrpretácia loga ako grafikcého znaku Pri ne-
správnej interpretácii loga dochádza k jeho deformácii alebo nečitateľnosti.

Zachovanie proporcií loga
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PODKAPITOLA 3.6

MINIMÁLNE ROZMERY LOGA

Minimálne rozmery loga určujú najmenšiu prípustnú veľkosť jeho použitia. Tieto hraničné rozmery zabezpe-
čujú zachovanie čitateľnosti znaku.

Minimálne rozmery loga
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PODKAPITOLA 3.7

FAREBNÉ MUTÁCIE

V prípade použitia podkladov rôznych farieb je možné prispôsobiť čitateľnosť loga využitím farebných mu-
tácií. Primárne je vhodné využívať modrú farbu, prípadne modrú so žltou a sekundárne čierno-bielu verziu 
loga.

Modrá verzia

Modro-žltá verzia

Čierno-biela verzia
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PODKAPITOLA 3.8

APLIKÁCIA LOGA NA RÔZNOM POZADÍ

V prípade použitia loga na obrazovom podklade (obrázky, fotografie a pod.) je potrebné prispôsobiť správny 
výber farebného variantu a umiestnenia loga tak, aby bola zebezpečená jeho dobrá čitateľnosť.

Správne použitie loga s rôznym pozadím



ČASŤ B
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Projekty realizované v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy sa označujú informačným 
prvkom s uvedenou informáciou o finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja a Participa-
tívneho rozpočtu Trnavskej župy spolu s logami oboch subjektov, ktoré v tomto prípade vystupujú 
rovnocenne.

V rámci usmernenia používania informačného prvku je potrebné vychádzať z prvej časti A tohto 
manuálu, kde sú uvedené technické pravidlá, ktoré platia aj pre kapitoly časti B, vzorové ukážky 
mediálnych a iných výstupov sú totožné s ukážkami uvedenými v časti A manuálu. Rozdiel je iba 
v upravenom informačnom texte a rovnocennom používaní loga TTSK a loga Participatívneho roz-
počtu Trnavskej župy. 

Viac informácií o Participatívnom rozpočte Trnavskej župy nájdete na ww.tvorimekraj.sk.

 

ČASŤ B
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MEDIÁLNE
VÝSTUPY 

KAPITOLA 4
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PODKAPITOLA 4.1

INFORMAČNÉ PRVKY PRE OZNAČOVANIE PROPAGAČNÝCH
PREDMETOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 
TRNAVSKEJ ŽUPY

Projekty realizované v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je povinné označiť informačným 
prvkom, kde je uvedená informácia o finančnej podpore spolu s logami TTSK a Participatívneho rozpoču 
Trnavskej župy.

Informačný text a názov realizovaného projektu sa uvádzajú písmom Arial, veľkosť je potrebné prispôsobiť 
konrétnym potrebám daného vizuálu projektu.

Informačný prvok s logom TTSK, logom participatívneho rozpočtu a názvom projektu

Informačný prvok horizontálne zarovanie

Informačný prvok zvislé zarovanie
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SOCIÁLNE
SIETE

KAPITOLA 5
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PODKAPITOLA 5.1

FACEBOOK - PROJEKTY V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZ-
POČTU TRNAVSKEJ ŽUPY

Ak prijímateľ dotácie využíva na komunikáciu podporeného projektu aj sociálne siete, je povinný v rámci 
tejto komunikácie informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský sa-
mosprávny kraj.

Označenie v príspevku: v príspevku informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský 
samosprávny kraj a označiť profily @TrnavskyKraj a @tvorimekraj.

V príspevku uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou 
  podporou Trnavského samosprávneho  
  kraja zo zdrojov Participatívneho rozpočtu 
  Trnavskej župy

- označiť profil @TrnavskyKraj 
a @tvorimekraj

Pri podujatí uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou podpo-
rou Trnavského samosprávneho kraja 
zo zdrojov Participatívneho rozpočtu 
Trnavskej župy

- označiť ako spoluorganizátora aj 
  Trnavský samosprávny kraj a Tvoríme  
  kraj

Označenie pri vytváraní podujatia:  označiť ako spoluorganizátora Trnavský samosprávny kraj a Tvoríme kraj, 
v popise podujatia uviesť – Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zo zdro-
jov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy.
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PODKAPITOLA 5.2

INSTAGRAM - PROJEKTY V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZ-
POČTU TRNAVSKEJ ŽUPY

Ak prijímateľ dotácie využíva na komunikáciu podporeného projektu aj sociálne siete, je povinný v rámci 
tejto komunikácie informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský sa-
mosprávny kraj.

Označenie v príspevku: v príspevku informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je 
Trnavský samosprávny kraj a označiť profil @trnavskazupa a @tvorimekraj.

V príspevku uviesť:

- projekt je realizovaný s finančnou podpo-
rou Trnavského samosprávneho kraja 
zo zdrojov Participatívneho rozpočtu
Trnavskj župy

- označiť profil @trnavskazupa 
  a @tvorimekraj
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LOGO

KAPITOLA 6
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PODKAPITOLA 6.1

LOGO A OCHRANNÁ ZÓNA

Ak prijímateľ dotácie využíva na komunikáciu podporeného projektu aj sociálne siete, je povinný v rámci 
tejto komunikácie informovať o finančnej podpore zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Trnavský sa-
mosprávny kraj.

Logo

Ochranná zóna loga

MANUÁL PUBLICITY PRE DOTÁCIE POSKYTOVANÉ TTSK

1x 1x 1x
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1x
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PODKAPITOLA 6.2

FAREBNOSŤ LOGA

Logo používa 3 zadefinované farby, ktorých kódy sú uvedené nižšie.

Zadefinované farby
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C      M      Y      K
0      27     94     0

R      G      B
237   191    45

C      M      Y      K
98    32     13      2

R        G       B
2        124     177

C      M      Y      K
97    97      6      1

R      G      B
62    255   208
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PODKAPITOLA 6.3

FAREBNÉ MUTÁCIE

V závislosti od farebnosti pozadia je možné si vybrať z troch variant farebnosti loga. Pri použití vybraného 
variantu je potrebné zvážiť najmä jeho viditeľnosť a dobrú čitateľnosť na danom podklade.

Základná farebnosť loga

Čierna monochrómová verzia

Biela monochrómová verzia
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PODKAPITOLA 6.4

PÍSMO V LOGU

V logu je použitý font Brother 1816 v reze Thin.

Font Brother 1816 Thin
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