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Logo obce Košeca vychádza
z tehliarskej tradície v obci, ktorá 
sa premietla do geometrickej 
konštrukcie prvkov, ktoré sú 
poskladané do jedného celku 
symbolizujúceho neďaleké Strá-
žovské vrchy (zelená farba), 
slnko nad nimi (žltá), hrad (čer-
vená) a rieku Váh (modrá).

Logo

Symbolika



Vertikálny variant

Horizontálny variant

Logo je definované v horizon-
tálnom a vertikálnom variante. 
Oba varianty sú rovnocenné. 

Logo

Varianty loga



10 % čierna

Farebné varianty loga
pri použití s definovanými
farbami.

Na iných farebných
podkladoch používame
biely alebo čierny variant
loga tak, aby bola
zachovaná jeho
čitateľnosť 

40 % čierna

50 % čierna

100 % čierna

0 % čierna
Základný farebný variant loga 
používame na bielom podklade.

Na iných farebných podkladoch 
používame biely alebo čierny 
variant loga tak, aby bola 
zachovaná jeho čitateľnosť.

Logo

Varianty loga



Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Ochranná zóna loga predsta-
vuje minimálnu zónu okolo 
loga, do ktorej nesmú zasahovať 
žiadne grafické prvky.

Ochranná zóna je definovaná 
ako trojnásobok strany štvorca
z loga.

Logo

Ochranná
zóna



50 px

60 px

20 mm

25 mm

WEBPRINT

Dodržujte minimálnu veľkosť 
loga, aby bola zachovaná jeho 
čitateľnosť.

Pre tlačené materiály je mini-
málna veľkosť vertikálneho 
variantu loga definovaná šírkou 
20 mm a horizontálneho 
variantu loga šírkou 25 mm.

Pre online použitie je minimálna 
veľkosť vertikálneho variantu 
loga definovaná šírkou 50 px
a horizontálneho variantu loga 
šírkou 60 px.

Logo

Minimálna
veľkosť
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Dodržujte definované farby.
Je zakázané upravovať fareb-
nosť loga.

Logo

Farby



A4:  vrchný/spodný okraj 10 mm
 ľavý/pravý okraj: 20 mm
 výška loga 10 mm

A4:  vrchný/spodný okraj 10 mm
 ľavý/pravý okraj: 20 mm
 výška loga 22,5 mm

A4

A3

Preferované umiestnenie loga 
na vizuáloch je vpravo dole 
alebo vľavo hore.

Pre formát A4 je výška hori-
zontálneho variantu loga 10 
mm a vertikálneho variantu 
loga 22,5 mm. Logo je umiest-
nené vo vzdialenosti 20 mm od 
ľavého/pravého okraja vizuálu 
a 10 mm od vrchného/spod-
ného okraja.

Pre iné formáty ako A4 určíme 
veľkosť loga proporcionálne 
vzhľadom na pomer dlhších 
strán formátov.

Logo nesmie byť umiestnené
na rovnakej strane ako ozdobný 
pruh s textúrou.

Logo

Použitie loga



Môžme meniť
svetlosť

Môžme meniť
sýtosť

Nemeníme odtieň
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Dodržujte definované odtiene 
farieb.

V rámci odtieňa farby môžme 
meniť sýtosť a svetlosť.

Vizuálny štýl

Farby



Základný stavebný
prvok textúry

Základný stavebný prvok textúry
môžme otáčať, preklápať

Farbu zhodnú s podkladovou
nahradíme v textúre bielou

Môžme použiť stmavený
alebo desaturovaný odtieň
podkladovej farby

Textúra svojou štruktúrou 
vychádza z loga.

Základný stavebný prvok textúry 
môžme ľubovoľne otáčať alebo 
preklápať.

Textúru používame na bielom, 
definovanom červenom, zele-
nom, modrom alebo žltom pod-
klade.

Pri použití na inom farebnom 
podklade ako bielom, nahrá-
dzame v textúre bielou farbou 
farbu zhodnú s podkladovou 
farbou.

Pre dosiahnutie menej výraznej 
textúry môžme použiť pre zák-
ladný prvok stmavený alebo 
desaturovaný odtieň podklado-
vej farby.

Vizuálny štýl

Textúra
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A4

10 mm

A5

A5

A4

Textúru používame celoplošne 
alebo ako ozdobný pás.

Ozdobný pás z textúry vytvo-
ríme opakovaním základného 
prvku textúry buď v horizontál-
nom alebo vertikálnom smere.

Veľkosť základného prvku tex-
túry pre formáty A4 je 10 mm. 

Pre iné formáty ako A4 určíme 
veľkosť základného prvku tex-
túry proporcionálne vzhľadom 
na pomer dlhších strán formá-
tov.

Vizuálny štýl

Textúra



Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit ametGrafické prvky tvarovo a farebne 

vychádzajú z geometrických 
prvkov loga.

Používame najviac 2 štvorce
a 2 oblúky.

Ak je podkladová farba rovnaká
s farbou grafického prvku, prvok 
prefarbíme nabielo.

Pre farbu prvku môžme použiť 
odvodený stmavený alebo 
desaturovaný odtieň podklado-
vej farby.

Vizuálny štýl

Grafické
prvky



Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Do oblúku alebo štvorca 
môžme vložiť fotografiu.

Kombinovanie oblúkov, štvor-
cov s textúrou závisí od citu 
dizajnéra.

Vizuálny štýl

Grafické
prvky



Nepoužívame viac ako
2 štvorce a 2 polkruhy

Prvky nemôžu mať
rovnakú farbu

Nekombinujeme základné
farby s odvodenými farbami

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit ametPríklady nesprávneho použitia 

grafických prvkov.

Vizuálny štýl

Grafické
prvky



Museo 300 | Museo 300 Italic

Museo 700 | Museo 700 Italic

Museo 900 | Museo 900 Italic

Košeca má
nové logo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Košeca má
nové logo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Košeca má
nové logo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Používame v nadpisoch v kombinácii s Museo 300 pre zvýraznenie kontrastu.
Nepoužívame v bežnom bloku textu.

Používame samostatne v nadpisoch alebo v bežnom bloku textu pre zvýraznenie slova.

Používame v bežnom bloku textu alebo v nadpisoch v kombinácii s Museo 900.

Ako primárne písmo používame 
rodinu Museo. V prípadoch, ak 
Museo nie je možné použiť 
(napr. elektronické dokumenty), 
nahradíme ho písmom Arial.

Vizuálny štýl

Typografia



CintorínKaplnka

Rím. kostolEv. kostol

Športový
areál

Kostol

Dom
smútku

Slnečné
hodiny

Požiarna
zbrojnica

Škola

Železničá
stanica

Pošta

Potraviny

Autobusová
zastávka

Zberný dvor

Detské
ihrisko

Materská
škola

ZasadačkaOsvetová
beseda

Pamätník SNP

Stredisko
evanjelickej

diakonie

Obecný
úrad

Ukážka použitia piktogramu

ŠPORTOVÝ AREÁL

Piktogramy významných bodov 
obce.

Vizuálny štýl

Piktogramy



Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

IČO: 00317390
DIČ: 2020610922
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0030 0032 3372

Telefón: 042/4468 023 (183)
Mobil: 0918 461 201
Fax: 042/4468023

Vážený pán,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Meno Priezvisko
Ulica 123
Mesto
123 45

Vážený pán,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Meno Priezvisko
Ulica 123
Mesto
123 45

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

IČO: 00317390
DIČ: 2020610922
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0030 0032 3372

Telefón: 042/4468 023 (183)
Mobil: 0918 461 201
Fax: 042/4468023

Hlavičkový papier je navrhnutý 
vo variante pre bežnú úradnú 
komunikáciu a vo variante
s ozdobným pruhom pre
špeciálne použitie.

Tlačené materiály

Hlavičkový
papier



Meno Priezvisko
pozícia

0909 123 456
meno.priezvisko@koseca.sk
koseca.sk

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Rozmer vizitky je 90x50 mm.

Tlačené materiály

Vizitky
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Zakladač na dokumenty
s výrezmi pre vloženie vizitky.

Tlačené materiály

Zakladač
na dokumenty



DL

B4

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Obálky sú navrhnuté na 
rozmery DL (220x110mm) a B4 
(353x250mm).

Tlačené materiály

Obálky



Meno Priezvisko

Lorem ipsum dolor

Pozícia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

1. 1. 2019 Meno Priezvisko

pozícia

Cena obce, papier, A4Plaketa, sklo, 210x210 mm Tubus

Meno Priezvisko

Lorem ipsum dolor

Pozícia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat 

1. 1. 2019 Meno Priezvisko

pozícia

Tlačené materiály

Cena obce



NÁZOV PREZENTÁCIE

MENO PRIEZVISKO

1. 1. 2019

Lorem ipsum dolor sit amet

• Ipsum dolor sit amet
• Dolor sit amet
• Sit amet
• Amet

Definícia pozadia snímok
a farebnosti textov šablóny
prezentácie. 

Elektronické
materiály

Prezentácia



Meno Priezvisko
pozícia

Tel.: 0909 123 456

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

www.koseca.sk

Elektronické
materiály

E-mailový
podpis




