
Logo – claim 



Návrh loga Fondu na podporu 

umenia, vychádza z premisy, že najpodstatnejšie na činnosti Fondu je 

umenie. A bodka. Logo preto akcentuje písmeno u., ktoré by sa malo 

stať rozpoznateľným znakom symbolu štátnej podpory umenia. 

Je prevedené v písme Fedra serif display (SemiBold) z dielne sloven-

ského dizajnéra Petra Biľaka. Vo farebnom prevedení je logo v signál-

nej modrej - farbe loga zriaďovateľa fondu - Ministerstva kultúry 

slovenskej republiky. 

Logo – explikácia



Logo – základná verzia

CMYK 100-88-0-5
RGB 53-78-199
PANTONE 7687 C 
RAL 5002



Logo – ČB verzie 

Na farebných podkladoch 
používame čiernu, alebo 
inverznú verziu loga



Logo – konštrukcia 
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Logo – písmo 

Logo je vytvorené 
písmom 

Fedra Serif 
Display Pro 
SemiBold
od autorov Peter Biľak
a Nikola Djurek
© 2007 typotheque



Logo – minimal verzia 

Vo výnimočných prípadoch
je možné použiť logo len 
v tvare písmena “u”, avšak až 
po schválení samotným 
Fondom na podporu 
umenia



Logo – ochranná zóna
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Ochranná zóna loga je 
vzdialenosť, do akej nesmie 
byť pri aplikácii loga 
umiestnený nijaký iný 
grafický prvok. 
Tvorí ju pomyselný rám 
hrúbky polovice výšky 
písmena “u.”



Logo – EN verzia

V anglickej verzii sa logo 
doplní o anglický názov.
 veľkosť názvu “fond na 
podporu umenia” sa zmenší 
tak, aby spolu s anglickým 
názvom “slovak art fund”tvo-
rili blok v pôvodnej veľkosti 
názvu.



Logo – konštrukcia EN 
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Logo – aditívny text 

Ak váš projekt vznikol s fi-
nančnou podporou Fondu 
na podporu umenia, je nut-
né k logu uviesť adekvátny 
aditívny text - a to nasledu-
júcim spôsobom:

Text doplníte do bloku
nad, alebo pod, alebo pred 
ochrannú zónu loga. Texty 
sú zarovnané zľava a nesmú 
zasahovať do ochrannej 
zóny loga. 

text

text

Príklady

Vzor

Tento projekt finančne podporil

Tento projekt finančne podporil

Tento projekt finančne podporil

text



Logo – zakázané 
použitie 

Pri rôznofarebných podkla-
doch preferovane použí-
vajte ČB verziu loga. Pokiaľ 
je podklad svetlo-tmavý, 
použite modrý alebo biely 
jednofarebný podklad mini-
málne v rozsahu ochrannej 
zóny.

Príklady správneho 
použitia loga

Nesprávne použitie
loga

Na tmavom podklade 
použite bielu farbu loga.

Na svetlo-tmavom pod-
klade použite biely alebo 
modrý podklad 
minimálne vo veľkosti 
definovanej ochrannej 
zóny.

Na svetlom farebnom 
podklade použite čiernu 
farbu loga.


