
Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov  
 (ďalej len „Dohoda“) 

 

I.  

Strany Dohody 

 

1.    Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 42 259 088 

registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č. 

28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

 v mene ktorej koná Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2.    JEKA studio, s.r.o. 

so sídlom Nádražná 16, 90028 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 35 884 177 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

č.31553/B 

DIČ: 2021822715 

IČ DPH: SK2021822715 

č. účtu:  

tel. kontakt: +421 907 715 420 

elektronická adresa: michal@jeka.sk 

v mene ktorej koná  Michal Krásnohorský, konateľ 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

II. 

Preambula 

 

Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa ust. § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie 

podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a 

medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej základných činností je 

podpora a spoluorganizovanie  kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie 

prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre obyvateľov 

a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Objednávateľ má záujem o reklamné predmety s potlačou a logom slúžiace na propagáciu 

destinácie. 

 

Poskytovateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač na základe výzvy na predloženie 

ponuky podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, názov zákazky „Propagačné predmety 

s potlačou a logom“ zo dňa 11.6.2018.  

 

Predmet tejto zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

 

 

 

 



 

 

III. 

Predmet plnenia 

 

1. Strany Dohody sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto Dohode je 

Dodávateľ povinný Objednávateľovi dodať tovar a Objednávateľ je povinný tovar 

prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.   

 

 

IV. 

Objednávanie a dodávanie tovaru 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote do 5 prac. dní od výzvy Objednávateľa, predložiť 

Objednávateľovi vzorky tovaru bez potlače. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote do 2 

prac. dní od výzvy Objednávateľa predložiť Objednávateľovi grafický návrh 

potlače.  

 

2. Strany Dohody sa dohodli, že Dodávateľ je povinný na základe objednávok 

Objednávateľa dodať Objednávateľovi do prevádzky Objednávateľa na 

Šafárikovom nám. č. 3 v Bratislave, ak sa nedohodnú inak, v lehote 7 pracovných 

dní od prijatia objednávky tovar v zmysle čl. V. Dohody za cenu v zmysle čl. VI. 

Dohody (odsúhlasená vzorka s odsúhlasenou potlačou). 

 

3. Objednávka musí obsahovať najmä špecifikáciu tovaru podľa prílohy č. 1 

k Dohode – špecifikácia tovaru, množstvo tovaru, miesto dodania tovaru, príp. 

termín dodania tovaru. Jednotlivé druhy tovaru možno odobrať po častiach, 

minimálny jednorazový odber je špecifikovaný v  prílohe č. 1 k Dohode – 

špecifikácia tovaru. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že každá objednávka Objednávateľa a podmienky dodania 

budú v lehote 24 hodín od jej doručenia Dodávateľovi potvrdené.  
 

5. Dodávateľ je povinný dodať tovar spolu s dodacím listom.  

 

6. Strany Dohody si odovzdanie a prevzatie tovaru s jeho špecifikáciou a množstvom 

potvrdia na preberacom protokole. 

 

 

V. 

Tovar 

 

1. Strany Dohody sa dohodli, že tovarom sa na účely tejto Dohody rozumejú 

reklamné predmety, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto Dohode  

– špecifikácia tovaru. Na každom tovare musí byť uvedené logo Hl. mesta SR 

Bratislavy a web stránka www.visitbratislava.com. Dodávateľ je povinný sa pri 

výrobe/potlači tovaru riadiť dizajn manuálom Objednávateľa, ktorý je prílohou č. 

2 k tejto Dohode – dizajn manuál. 

  

2. Objednávateľ nie je povinný na základe tejto Dohody od Dodávateľa objednať 

všetok tovar uvedený v prílohe č. 1 k tejto Dohode – špecifikácia tovaru. 

 

 

 

http://www.visitbratislava.com/


 

VI. 

Cena 

 

1. Strany Dohody sa dohodli, že Dodávateľ je povinný predať Objednávateľovi tovar 

za cenu, ktorá je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto Dohode - špecifikácia tovaru. 

Cena je konečná, nemôže sa zvyšovať a zahŕňa všetky, i dodatočné, náklady 

Dodávateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

2. Súčet cien za všetky tovary dodané na základe tejto Dohody nesmie presiahnuť 

rozpočet Objednávateľa na plnenie tejto zmluvy, t.j. sumu 19 601,50 Eur bez DPH 

/ 23 521,80 Eur s DPH. Dodávateľ je platcom DPH. 

 

3. Cena bude Dodávateľom fakturovaná na základe vzájomne odsúhlaseného súpisu 

dodaného tovaru, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. 

4. Cenu uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe faktúry Dodávateľa 

bezhotovostne na bankový účet Dodávateľa uvedený v čl. I. tejto Dohody.  

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi, pričom 

faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar bez vád. 

 

2. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že záručná doba za tovar je 24 mesiacov od jeho 

dodania Objednávateľovi. 

 

 

VIII.  

Účinnosť Dohody 

 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú – na 12 mesiacov od účinnosti Dohody. 

Ak dôjde k vyčerpaniu celkovej ceny za dodanie tovaru na základe tejto Dohody 

v zmysle čl. V. bodu 2. Dohody pred uplynutím 24 mesiacov od účinnosti Dohody, 

zanikne Dohoda vyčerpaním celkovej kúpnej ceny. 

 

 

IX.  

Predčasné ukončenie Dohody 

 

1. Dohodu možno pred uplynutím dohodnutej doby trvania ukončiť dohodou, 

odstúpením alebo výpoveďou. 

 

2. Obe strany Dohody môžu od Dohody odstúpiť v prípade, ak došlo k podstatnému 

porušeniu povinností vyplývajúcich z Dohody druhou stranou Dohody. Strana 

Dohody, ktorá od Dohody odstúpila, má voči strane Dohody, ktorá podstatne 

porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Dohody, nárok na náhradu všetkých 

nákladov spojených s odstúpením.  

 



3. Obe strany Dohody môžu Dohodu vypovedať. Výpovedná doba je 1 mesiac začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej strane Dohody.  

 

 

X. 

Doručovanie a komunikácia 

 

1. Strany Dohody v záujme riadneho a včasné plnenia Dohody komunikujú písomne, 

ústne, osobne, poštou, elektronicky alebo telefonicky. Objednávateľ je oprávnený 

objednávky realizovať elektronicky na adresu michal@jeka.sk Dodávateľ je 

oprávnený potvrdiť objednávku Objednávateľa osobne, poštou, elektronicky na 

adresu Objednávateľa kollarova@visitbratislava.com alebo telefonicky na t.č. 

0918 465 706. 

 

2. Výpoveď Dohody alebo odstúpenie od Dohody alebo iný právny úkon, ktorý je 

spojený so zmenou právnych vzťahov založených Dohodou sa považuje za platne 

a účinne doručený, ak sa doručuje na adresu sídla  strany Dohody, ktorá je uvedená 

v Dohode, pokiaľ strany Dohody neboli písomne informované o jej zmene.  

 

 

XI. 

Ochrana osobných údajov 

1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých strany Dohody konajú 

a plnia predmet tejto Dohody, vo vlastnom mene spracúvajú obe  strany Dohody. 

Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto Dohody, 

účelom spracúvania osobných údajov je výlučne plnenie tejto Dohody. Doba 

uchovávania osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto Dohody, ak 

osobitný zákon nestanovuje inak. 

2. Dotknutá osoba  má v zmysle GDPR 

a) právo požadovať od  strán Dohody prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 

osoby; 

b) právo na opravu osobných údajov; 

c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov; 

d) právo na prenosnosť osobných údajov; 

e) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej 

osoby, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá 

je potrebná na plnenie tejto Dohody. Neposkytnutie uvedených osobných údajov 

má za následok nemožnosť plniť túto Dohodu. 

 

4. Strany Dohody sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné 

údaje v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Dohody spracúvajú, o ich vyššie 

uvedených právach vyplývajúcich z GDPR.   

 

5. Strany Dohody deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia 

na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

 

mailto:michal@jeka.sk
mailto:kollarova@visitbratislava.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS


XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ v Dohode nie je upravené inak, právne vzťahy medzi stranami Dohody sa 

spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

2. Strany Dohody sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto Dohody budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou. 

 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami Dohody a účinnosť 

deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý účastník 

Dohody po jej podpise oboma stranami Dohody dostane jedno vyhotovenie. 

 

5. Strany Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

6. Strany Dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je  

                  príloha č. 1 – špecifikácia tovaru a cenník 

príloha č. 2 – dizajn manuál. 

   

 

 

V Bratislave dňa 11.7.2018 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

  

 

V Bratislave dňa 18.7.2018 

 

Dodávateľ: 
 

JEKA studio, s.r.o. 
 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

__________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

 Michal Krásnohorský 

konateľ 
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

B 1

LOGO

Logo Bratislavy je základným prvkom izuálneho štýlu, preberá 

identifikáciu mesta namiesto erbu moderným spôsobom. Erb 

slúži predovšetkým na slávnostnú a oficiálnu komunikáciu 

samosprávy, logo je lepšie použiteľné v súčasnom kontexte

a v komplikovanejších aplikáciách.

 

Logo sa skladá z grafickej časti – symbolu a textovej časti 

„BRATISLAVA“. Presná konštrukcia značky je uvedená v stati 

B5 – B7.

Logo sa používa vo dvoch základných variantoch – horizontál-

nom a centrovanom.

centrovaný variant

horizontálny variant



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

B 2

LOGO | CENTROVANÝ VARIANT

Centrovaný variant loga má viaceré prevedenia, ktoré sú zobra-

zené vľavo.

Plnofarebné prevedenie

Takéto prevedenie sa používa na bielom pozadí. Používa sa v 

oficálnych výstupoch mesta. Je vhodné aj na použitie tretími 

stranami, pokiaľ je mesto reprezentované logom napr. ako 

partner podujatia a podobne (použitie na bielom pozadí).

Jednofarebné prevedenie a čiernobiele prevedenie

Používa sa na bielom pozadí v prípade, ak je použitie jednofa-

rebného prevedenia výhodnejšie, napr. z grafického hľadiska.

Je vhodné aj na použitie tretími stranami, pokiaľ je mesto 

reprezentované logom napr. ako partner podujatia a podobne 

(použitie na bielom pozadí).

Prevedenie s podkladovou plochou

Toto prevedenie je vhodné najmä na použitie na rôznofa-

rebnom pozadí, na fotografii a podobne. Vhodné je aj pre 

použitie tretími stranami, ktoré ho umiestnia na svoj vizuál, 

pričom dopredu nie je možné odhadnúť, aký bude podklad. V 

tomto prevedení je čitateľnosť loga zaručená jeho podkladovou 

plochou.



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | HORIZONTÁLNY VARIANT

Horizontálny variant loga má viaceré prevedenia, ktoré sú 

zobrazené vľavo.

Plnofarebné prevedenie

Takéto prevedenie sa používa na bielom pozadí. Používa sa v 

oficálnych výstupoch mesta. Je vhodné aj na použitie tretími 

stranami, pokiaľ je mesto reprezentované logom napr. ako 

partner podujatia a podobne (použitie na bielom pozadí).

Jednofarebné prevedenie a čiernobiele prevedenie

Používa sa na bielom pozadí v prípade, ak je použitie jedmno-

farebného prevedenia výhodnejšie, napr. z grafického hľadiska.

Je vhodné aj na použitie tretími stranami, pokiaľ je mesto 

reprezentované logom napr. ako partner podujatia a podobne 

(použitie na bielom pozadí).

Prevedenie s podkladovou plochou

Toto prevedenie je vhodné najmä na použitie na rôznofa-

rebnom pozadí, na fotografii a podobne. Vhodné je aj pre 

použitie tretími stranami, ktoré ho umiestnia na svo vizuál, 

pričom dopredu nie je možné odhadnúť, aký bude podklad. V 

tomto prevedení je čitateľnosť loga zaručená jeho podkladovou 

plochou.

B 3



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | NEGATÍVNE PREVEDENIE

Negatívne prevedenie značky používame opatrne. Odporúča 

sa  umietňovať ho najmä na farebné plochy s dostatočnou 

sýtosťou, aby bola čitateľnosť zaručená. 

V prípade potreby môžeme negatívne prevedenie umiestniť 

aj na fotografické pozadie, pokiaľ je zabezpečené dostatočná 

čitateľnosť. Na fotografie s farebnými prechodmi a štruktúrami 

radšej zvolíme logo s podkladovou plochou.

B 4



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | KONŠTRUKCIA SYMBOLU

Grafický symbol je vytvorený pomocou štvorcovej siete.

Pomernou jednotkou pre definovanie proporcií a vzdialeností je

rozmer „x“, ktorý zodpovedá dĺžke strany základného štvorca v

štvorcovej sieti symbolu. Rozkres je predlohou pre konštrukciu

značky v špeciálnych prípadoch, napríklad pri inštalácii veľko-

rozmerných aplikácií.

X

X

B 5



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | KOMPOZÍCIE

Horizontálne prevedenie

Logo Bratislavy sa skladá z dvoch prvkov - grafického symbo-

lu a textovej časti BRATISLAVA, ktorá je vysádzaná písmom 

Frutiger v reze Black. Uvedená konštrukcia naznačuje vzájomnú 

polohu oboch prvkov.

Pomernou jednotkou pre definovanie proporcií a vzdialeností je 

rozmer „x“, ktorý zodpovedá dĺžke strany základného štvorca 

v štvorcovej sieti symbolu značky (stať B5). Ostatné miery sú 

naznačené ako násobky tejto jednotky. Rozkres je predlohou 

pre konštrukciu značky v špeciálnych prípadoch.

Bežne sa logo používa z vektorových dát v celosti, ako bolo 

dodané autorom.
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | KOMPOZÍCIE

Centrované prevedenie

Logo Bratislavy sa skladá z dvoch prvkov - grafického symbo-

lu a textovej časti BRATISLAVA, ktorá je vysádzaná písmom 

Frutiger v reze Black. Uvedená konštrukcia naznačuje vzájomnú 

polohu oboch prvkov.

Pomernou jednotkou pre definovanie proporcií a vzdialeností je 

rozmer „x“, ktorý zodpovedá dĺžke strany základného štvorca 

v štvorcovej sieti symbolu značky (stať B5 ). Ostatné miery sú 

naznačené ako násobky tejto jednotky. Rozkres je predlohou 

pre konštrukciu značky v špeciálnych prípadoch.

Bežne sa logo používa z vektorových dát v celosti, ako bolo 

dodané autorom.
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | PIKTOGRAM S INFORMÁCIOU

y
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Pre potreby uvedenia informácie charakteru ako je uvedené na 

ukážkach, je možné použiť na identifikáciu grafický prvok

v spojení s textom.

Konštrukcia takéhoto spojenia je daná, nie je umožnené inak

a svojvoľne manipulovať s piktogramom.

Pre sadzbu textu používame písmo Frutiger v reze Black

a Regular.

B 8



BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | OCHRANNÁ ZÓNA

Minimálne vzdialenosti od loga, v ktorých sa nesmie nachád-

zať text alebo iný grafický prvok, vymedzujú plochu ochrannej 

zóny. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpozna-

teľnosť loga a jeho dobrú čitateľnosť.

Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je jednotka x, ktorá 

má veľkosť strany základného štvorca v sieti grafického symbo-

lu loga.

Veľkosť ochrannej zóny je rovnaká pre oba varianty loga (ho-

rizontálny a centrovaný) základne prevedenie, pre negatívne 

prevedenie aj pre prevedenie s podkladovou plochou.

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 
x

5 
x

5 
x

5 
x
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x
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x
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x
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x
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

Uvedené zobrazenie môže pomôcť napríklad pri veľkoplošných 

aplikáciách loga, pri osadzovaní jednotlivých prvkov, ktoré sú 

montované v častiach.

LOGO | ROZKRES NA SIETI
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | UMIESTNENIE NA POZADÍ

Pri umiestnení na pozadí s tonalitou čiernej, umiestňujeme 

pozitívne prevedenie loga až do sýtosti 50%. Pri vyššej sýtosti 

podkladu použijeme negatívne prevedenie loga.

Ostatné princípy sa dajú vypozorovať z obrázkov.
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | UMIESTNENIE NA FOTOGRAFII

Na fotografické pozadie umiestňujeme negatívne logo len v 

prípade, ak je veľmi dobre zachovaná čitateľnosť. Plnofarebné 

prevedenie ani jednofarebné prevedenie na fotografii nepouží-

vame.

Pokiaľ je to možné, vždy uprednostňujeme na fotografii logo

v prevedení s podkladovou plochou.
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BRATISLAVA   GRAF ICK Ý  MANUÁL JEDNOTNÉHO V IZUÁLNEHO ŠTÝLU

LOGO | UMIESTNENIE MEDZI PARTNERMI

Ak sa logo umiestňuje medzi ďalšími logami, zvolíme jeho 

veľkosť tak, aby korešpondovala s ostatnými logami, pokiaľ je 

ich vzťah rovnocenný.

Pri plochách, ktoré môžu obmedziť čitateľnosť, použijeme 

prevedenie s podkladovou plochou. 

Vzhľadom na kompozíciu a zachovanie čo najväčšej viditeľnosti 

sa javí vhodnejší variant horizontálny.

Samozrejmosťou je zachovanie ochrannej zóny. Pokiaľ možné, 

dobrým riešením je ponechanie medzier väčších ako určujú 

ochranné zóny logotypov.
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LOGO | ZAKÁZANÉ VARIANTY

Pre používnie sú určené výhradne varianty, ktoré sú uvedené 

v manuále. Akákoľvek manipulácia s logom – farebná alebo 

kompozičná zmena je zakázaná.

Pre netradičné aplikácie (napr. exteriérové, veľkoplošné, kombi-

nácie s inými logami a pod.) kontaktujte autora.

Tu sú uvedené neprípustné varianty, s ktorými sa autor stretol 

v praxi.

správne varianty

zmena proporcií

nesprávna typografia

SA STÁVA DESTINÁCIOU

vkladanie loga do textu ako náhrada názvu mesta

pripájanie rôznych dovetkov

logo nepoužívame rotované

logo vo výrezoch v materiále tam,
kde ho vidno aj z odvrátenej strany

zmena proporcií
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LOGO | ZAKÁZANÉ VARIANTY

Pre používnie sú určené výhradne varianty, ktoré sú uvedené 

v manuále. Akákoľvek manipulácia s logom – farebná alebo 

kompozičná zmena je zakázaná.

Pre netradičné aplikácie (napr. exteriérové, veľkoplošné, kombi-

nácie s inými logami a pod.) kontaktujte autora.

Tu sú uvedené neprípustné varianty, s ktorými sa autor stretol 

v praxi.
správne varianty

zmenšovanie podkladovej plochy

zmena farebnosti

zmenšovanie podkladovej plochy

zmena kompozície
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LOGO | FAREBNOSŤ

Farby loga sú definované vo viacerých farebných systémoch.

BRATISLAVA MODRÁ

CMYK 100 / 0 / 0 / 0
RGB 0 / 155 / 225
PANTONE CYAN
RAL vybrať najbližšiu farebnosť z aktuálneho vzorkovníka

BRATISLAVA ČERVENÁ

CMYK 0 / 100 / 100 / 10
RGB 178 / 49 / 27
PANTONE 485
RAL 3020
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