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1 DEFINÍCIA LOGA
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1 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA



Farebná pozitívna verzia Farebná pozitívna ikona

Farebná negatívna verzia Farebná negatívna ikona
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1 FAREBNÉ VERZIE LOGA



Čierno-biela pozitívna verzia Čierno-biela pozitívna ikona

Čierno-biela negatívna verzia Čierno-biela negatívna ikona
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1 ČIERNO-BIELE VERZIE LOGA
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1 LOGO A SLOGAN

Základné logo so sloganom

Ikona so sloganom

MESTO,
KDE SA ŽIJE
KRÁĽOVSKY

MESTO,

KRÁĽOVSKYKRÁĽOVSKYKRÁĽOVSKY
KDE SA ŽIJEKDE SA ŽIJE
MESTO,

MESTO,
KDE SA ŽIJE
KRÁĽOVSKYKRÁĽOVSKY
KDE SA ŽIJEKDE SA ŽIJE
MESTO,



8

1 POUŽITIE LOGA

Použitie loga s podkladovou plochou Zakázaná verzia

Logo sa na fotografiu umiestňuje s podkaldovou plochou.
Umiestnenie loga je v ktoromkoľvek rohu formátu.
Odsadenie loga je x, ktoré sa rovná 1/2 výšky.

x

x

x

x

x

x

x

x

Logo je zakázané umiestňovať na formát na ľubovolnom
mieste. Pri jeho umiestnení nesmie byť zdeformovaný 
rozmer podkladovej plochy.
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1 POUŽITIE LOGA

Použitie loga bez podkladovej plochy Zakázaná verzia

Logo je zakázané umiesťnovať bez podkladovej plochy
na grafické plochy, ktoré môžu narušiť dobrú čitateľnosť.

Logo sa na fotografiu umiestňuje bez podkladovej plochy
iba v prípade, že nie je ochranná zóna narušená inou
grafikou. Odsadenie loga je x, ktoré sa rovná 1/2 výšky.

x

x

x

x
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2 FAREBNÁ PALETA

Primárne farby

Sekundárna farebnosť využívaná pre reklamné vizuály

Farby pre webstránku

#21347b #6e83b2 #b6c1d7 #e5e9f1

#c6a171 #d7bc98 #efe2d1 #faf5ef

11

Modrá
CMYK 100 / 95 / 10 / 0
RGB 33 / 52 / 123
HEX #21347b
Pantone 293 C

Tyrkysová
CMYK 60 / 0 / 20 / 0
RGB 135 / 192 / 202
HEX #87c0ca

Fialová
CMYK 55 / 60 / 0 / 0
RGB 127 / 112 / 168
HEX #7f70a8

Zelená
CMYK 50 / 10 / 50 / 0
RGB 156 / 185 / 145
HEX #9cb991

Ružová
CMYK 0 / 40 / 0 / 10
RGB 210 / 166 / 190
HEX #d2a6be

Tehlová
CMYK 0 / 60 / 50 / 0
RGB 213 / 130 / 112
HEX #d58270

Žltá
CMYK 0 / 35 / 70 / 0
RGB 230 / 179 / 96
HEX #e6b360

Zlatá
CMYK 0 / 25 / 50 / 28
RGB 198 / 161 / 113
HEX #c6a171
Pantone 15-0927 Pale Gold



2 TYPOGRAFIA

Work Sans Bold

Work Sans Regular
Textový font

Source Serif Pro Regular
Doplnkový textový font
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Primárny nadpisový
font pre tlačenú a online
komunikáciu

Trnava (lat. Tyrnavia, maď. Nagyszombat, nem. Tyrnau) 
je krajské mesto na západe Slovenska, sídlo Trnavského 
samosprávneho kraja a Trnavského okresu. Svojou rozlohou 
a počtom obyvateľov je siedmym najväčším mestom krajiny.
Keďže Trnava bola jedným z najdôležitejších centier rímsko-
katolíckej cirkvi na Slovensku (po roku 1541 bola na isté 
obdobie sídlom ostrihomského arcibiskupa a od roku 1922 
sídlom Trnavskej apoštolskej administratúry, ktorá bola v roku 
1977 povýšená na arcibiskupstvo), stojí tu množstvo kostolov, 
a tak dostala prezývku „Malý Rím“ alebo aj „Slovenský Rím”.

Trnava leží na riečke Trnávka, v centre Trnavskej pahorkatiny. 
Centrum mesta je v nadmorskej výške 146 m n. m. a leží 45 km 
severovýchodne od Bratislavy. Nitra leží 47 km východne, 
Piešťany 37 km severovýchodne, Senica 42 km severozápadne, 
Galanta 26 km južne a Modra 25 km západne. Podnebie je 
prevažne (v porovnaní so zvyškom Slovenska) teplé a suché 
s miernejšími zimami. Priemerná ročná teplota sa pohybuje 
medzi 9 a 10 °C. Najteplejším mesiacom je júl (20,3 °C), 
najchladnejším január (2,2 °C). Priemerný ročný úhrn zrážok 
sa pohybuje medzi 420 až 800 mm.
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3 OZNAČENIE INŠTITÚCIÍ A PAMIATOK
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TRNAVA
NÁZOV INŠTITÚCIE
ALEBO PAMIATKY

TRNAVA
MESTSKÉ SLUŽBY 
MESTA TRNAVA

TRNAVA
SPRÁVA MESTSKÉHO 
MAJETKU

TRNAVA
STREDISKO SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI

TRNAVA
ZARIADENIE 
PRE SENIOROV

ZAŽI V TRNAVE
MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO

TRNAVA
BRONZOVÁ BUSTA 
PETRA PÁZMÁŇA

ALEBO PAMIATKYALEBO PAMIATKY

TRNAVATRNAVA
NÁZOV INŠTITÚCIE
ALEBO PAMIATKY
NÁZOV INŠTITÚCIE
ALEBO PAMIATKYALEBO PAMIATKYALEBO PAMIATKYALEBO PAMIATKYALEBO PAMIATKY

TTT

ALEBO PAMIATKY



15

0  Prízemie
Informátor→
Podateľna →

1 Poschodie
Kancelária primátora 
Sekretariát  
Projektové oddelenie 
Veľká zasadačka

→

2 Poschodie
Odbor životného prostredia 
Finančný úsek
Mestský archív

→

TRNAVA
MESTSKÁ 
RADNICA

3 INFORMAČNÝ TOTEM
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Mestská radnica→

Kostol Sv. Mikuláša→

Hlavná cesta→

Trojičné námestie →

Železničná stanica →

Mestský úrad →

Verejné
parkovanie

P

3 SMEROVNÍKY



3 MESTSKÁ POLÍCIA
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Logo

Grafický vzor Polep automobilu

MESTSKÁ 
POLÍCIA

MESTSKÁ 
POLÍCIA
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4 GRAFICKÉ PRVKY IDENTITY
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Primárny grafický vzor

Sekundárne grafické vzory

Umiestnenie vzoru vrámci formátu



15 mm

20 mm

20 mm12 stĺpcový grid20 mm

4 UMIESTNENIE LOGA NA FORMÁT

20

15 mm

20 mm

20 mm12 stĺpcový grid20 mm

Vertikálna A4 Vertikálna A5

10 mm

15 mm

15 mm 15 mm8 stĺpcový grid

10 mm

15 mm

15 mm 15 mm8 stĺpcový grid



4 VIZITKA, HLAVIČKOVÝ PAPIER, TLAČOVÁ SPRÁVA
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Vizitka – grid Vizitka – zadná stranaVizitka – predná strana

5 mm

12 mm

6mm6mm

5 mm

12 mm

6mm6mm

5 mm

12 mm

6mm6mm

Mgr. Veronika Majtánová
hovorkyňa mesta
vedúca úseku komunikácie
a marketingu

Mesto Trnava
Trhová 3, 917 01 Trnava
www.trnava.sk

veronika.majtanova@trnava.sk
+421 33 32 36 104
+421 905 920 038



4 VIZITKA, HLAVIČKOVÝ PAPIER, TLAČOVÁ SPRÁVA

22

Hlavičkový papier – grid Hlavičkový papier – úrovne typografie

telefón / fax
Tel.: 033/32 36 124
Fax.: 033/32 36 400

e-mail
michal.spernoga@trnava.sk

ičo
00 313 114

web
www.trnava.sk

15 mm

20 mm

20 mm 20 mm12 stĺpcový grid

telefón / fax
Tel.: 033/32 36 124
Fax.: 033/32 36 400

e-mail
michal.spernoga@trnava.sk

ičo
00 313 114

web
www.trnava.sk

Vec

Trnava – odpoveď

Dňa 21.10.2021 bola Mestskému úradu, Trhová ulica 3, Trnava doručená Petícia proti presťahovaniu 1.C triedy 
ZŠ s MŠ J. Bottu 27, Trnava. V petícii uvádzate dôvody: poloha triedy, vybavenosť triedy, menšia trieda, 
skrinky v suteréne, veľké okná bez vetrania, možné prehrievanie priedy, rekuperácia, schodisko.

Predmetná petícia bola dôkladne preskúmaná a vyhodnotená ako bežná petícia. Z formálneho hľadiska nie je 
možné považovať hárok číslo 2 za súčasť petície, pretože neobsahuje všetky potrebné zákonom stanovené 
náležitosti. V tomto prípade však nejde o petíciu, ktorú by musel podporiť zákonom stanovený najnižší počet 
osôb, preto tento nedostatok neovplyvnil riešenie petície.

Petícia obsahuje v bodoch 1. až 3 nespokojnosť s polohou, vybavenosťou a rozmermi triedy v novostavbe. 
Nový pavilón je vybavený moderným zariadením v triedach pre výchovno-vzdelávací proces a na chodbách 
sú vytvorené oddychovo-relaxačné zóny. Jedinečnosťou v rámci verejných základných škôl na západnom 
Slovensku je vybavenie tried interaktívnymi monitormi, ktoré majú v sebe zabudovanú aj potrebnú 
výpočtovú techniku, čím dosiahneme spestrenie, skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacích hodín.

V bode číslo 4 je vyjadrená nespokojnosť s umiestnením skriniek, ktoré majú žiaci momentálne
priamo pri triede. Po presťahovaní žiakov do novostavby, budú presťahované aj ich skrinky do suterénu
a to priamo k prechodu medzi pôvodnou budovou školy a novým pavilónom. Pre takmer všetkých žiakov
školy sú skrinky umiestnené v suteréne. Umiestnením skriniek priamo k prechodu do nového pavilónu pre
žiakov tejto triedy zabezpečíme , že žiaci budú vchádzať do novovybudovanej časti školy prezutí.

S pozdravom
Meno Priezvisko

Vážený pán
Dušan Kranec
Ulica Veterná 27
917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
OŠMaŠ/1600-103578/2021/Šng

Naše číslo
OŠMaŠ/1600-106877/2021/Šng

Vybavuje/linka
Mgr. Špernoga/124

Trnava
11. 1. 2022

45 mm

75 mm

95 mm

125 mm

255 mm 

telefón / fax
Tel.: 033/32 36 124
Fax.: 033/32 36 400

e-mail
michal.spernoga@trnava.sk

ičo
00 313 114

web
www.trnava.sk

Vec

Trnava – odpoveď

Dňa 21.10.2021 bola Mestskému úradu, Trhová ulica 3, Trnava doručená Petícia proti presťahovaniu 1.C triedy 
ZŠ s MŠ J. Bottu 27, Trnava. V petícii uvádzate dôvody: poloha triedy, vybavenosť triedy, menšia trieda, 
skrinky v suteréne, veľké okná bez vetrania, možné prehrievanie priedy, rekuperácia, schodisko.

Predmetná petícia bola dôkladne preskúmaná a vyhodnotená ako bežná petícia. Z formálneho hľadiska nie je 
možné považovať hárok číslo 2 za súčasť petície, pretože neobsahuje všetky potrebné zákonom stanovené 
náležitosti. V tomto prípade však nejde o petíciu, ktorú by musel podporiť zákonom stanovený najnižší počet 
osôb, preto tento nedostatok neovplyvnil riešenie petície.

Petícia obsahuje v bodoch 1. až 3 nespokojnosť s polohou, vybavenosťou a rozmermi triedy v novostavbe. 
Nový pavilón je vybavený moderným zariadením v triedach pre výchovno-vzdelávací proces a na chodbách 
sú vytvorené oddychovo-relaxačné zóny. Jedinečnosťou v rámci verejných základných škôl na západnom 
Slovensku je vybavenie tried interaktívnymi monitormi, ktoré majú v sebe zabudovanú aj potrebnú 
výpočtovú techniku, čím dosiahneme spestrenie, skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacích hodín.

V bode číslo 4 je vyjadrená nespokojnosť s umiestnením skriniek, ktoré majú žiaci momentálne
priamo pri triede. Po presťahovaní žiakov do novostavby, budú presťahované aj ich skrinky do suterénu
a to priamo k prechodu medzi pôvodnou budovou školy a novým pavilónom. Pre takmer všetkých žiakov
školy sú skrinky umiestnené v suteréne. Umiestnením skriniek priamo k prechodu do nového pavilónu pre
žiakov tejto triedy zabezpečíme , že žiaci budú vchádzať do novovybudovanej časti školy prezutí.

S pozdravom
Meno Priezvisko

Vážený pán
Dušan Kranec
Ulica Veterná 27
917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
OŠMaŠ/1600-103578/2021/Šng

Naše číslo
OŠMaŠ/1600-106877/2021/Šng

Vybavuje/linka
Mgr. Špernoga/124

Trnava
11. 1. 2022

45 mm

75 mm

95 mm

125 mm

255 mm 



4 VIZITKA, HLAVIČKOVÝ PAPIER, TLAČOVÁ SPRÁVA
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Tlačová správa – grid Tlačová správa – úrovne typografie

Nadpis tlačovej správy
na viac riadkov

Tlačová správa Mesta Trnavy – 12. marec 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lo-
rem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and 
more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lo-
rem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and 
more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

mesto trnava

Kancelária primátora    
Úsek komunikácie a marketingu
033/32 36 324, 344, 346
spravy@trnava.sk

sledujte nás

www.trnava.sk
newsletter.trnava.sk
facebook.com/trnava
twitter.com/trnava
instagram.com/trnava

70 mm

90 mm

255 mm

15 mm

20 mm

20 mm 20 mm12 stĺpcový grid

mesto trnava

Kancelária primátora    
Úsek komunikácie a marketingu
033/32 36 324, 344, 346
spravy@trnava.sk

sledujte nás

www.trnava.sk
newsletter.trnava.sk
facebook.com/trnava
twitter.com/trnava
instagram.com/trnava



4 OBÁLKA A ZAKLADAČ
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Obálka – grid

10 mm10 mm

10 mm

15 mm

12 stĺpcový grid



4 OBÁLKA A ZAKLADAČ

25

Obálka – predná strana

Vážený pán
Mikuláš Schneider Trnavský
Hlavná 12
917 01 Trnava

55 mm



4 OBÁLKA A ZAKLADAČ

26

Zakladač – vonkajšie strany

MESTO,
KDE SA ŽIJE
KRÁĽOVSKY



4 OBÁLKA A ZAKLADAČ
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Zakladač – vnútorné strany

info@trnava.sk
+421 33 32 36 101
+421 33 32 36 111

IČO: 00313114
DIČ: 2021175728

SK5902000000000026925212
SK5475000000000811751043
SK2509000000000045539210
SK7556000000001002482001

Mesto Trnava
Trhová 3, 917 01 Trnava
www.trnava.sk



4 GRAFICKÉ LIŠTY
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Informačný plagát – pozitívna verzia

x xy

x

x x=1/2 y

Nadpis infoletáku
na dva riadky

Nadpis odstavca

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took 
a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesett-
ing, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets contain-
ing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing soft-
ware like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's standard 
dummy text ever since...

Nadpis odstavca

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took 
a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesett-
ing, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets contain-
ing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing soft-
ware like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.



4 GRAFICKÉ LIŠTY
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Informačný plagát – negatívna verzia

x xy

x

x x=1/2 y

Nadpis infoletáku
na dva riadky

Nadpis odstavca

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took 
a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesett-
ing, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets contain-
ing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing soft-
ware like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's standard 
dummy text ever since...

Nadpis odstavca

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took 
a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesett-
ing, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets contain-
ing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing soft-
ware like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.



4 GRAFICKÉ LIŠTY
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Kultúrne plagáty

Nadpis
podujatia
1. ODSTAVEC
Informácie informácie
Informácie informácie
Informácie

2. ODSTAVEC
Informácie informácie
Informácie informácie
Informácie

3. ODSTAVEC
Informácie informácie
Informácie informácie
Informácie

Dobrý výhľad
z Mestskej veže
OTVÁRACIE HODINY
Po - Ne: 11.00 – 16.00 h
Vstup je možný každú 
celú hodinu.

VSTUPNÉ
Dospelý: 3 €
Študent, senior, ZŤP: 2 €.
Dieťa do 6 rokov: zadarmo

KONTAKT
Štefánikova 1, Trnava
Tel.: 033 32 36 440
info@trnavatourism.sk

Priestor pre grafiku



4 GRAFICKÉ LIŠTY
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Kultúrne plagáty

Dobrý jazzyk
uprostred leta

Dobré tradície
prežijú storočia
STREDOVEK POD HRADBAMI
1. – 2. 9. 2022
Otvorenie brán mestečka
10.00 h

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK
4. 9. – 6. 9. 2022
Otvorenie jarmoku
Trojičné námestie 14.00 h

→ KOMPLETNÝ PROGRAM
   www.trnava.sk/program

TRNAVSKÝ JAZZYK
30. 7. – 6. 8. 2022
Nádvorie
Mestský amfiteáter

4. 8. 2022 / 19.00 h
Pat Metheny
Mestský amfiteáter
Vstupné: zadarmo

6. 8. 2022 / 19.00 h
Richard Bona
Mestský amfiteáter
Vstupné: zadarmo



5  SOCIÁLNE SIETE Facebook – 33
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5 FACEBOOK
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Facebook event cover pozitív

Facebook event cover negatív

Facebook profil pozitív

Facebook profil negatív

Názov podujatia 01. 01. – 01. 01. 2022

Priestor pre grafiku

Názov podujatia 01. 01. – 01. 01. 2022

Priestor pre grafiku



5 INSTAGRAM
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Instagram fotopost

Instagram fotopost + text

Instagram profil pozitív

Instagram profil negatív

Instagram oznam pozitív

Instagram oznam negatív

70% obyvateľov nad 
65 rokov je kompletne 
zaočkovaných.
Pridajte sa!

OZNAM

Každá tretia rodina
v Trnave triedi odpad.
Pridajte sa!

OZNAM

Prehliadka
Bellušovho vodojemu
v Trnave



5 INSTAGRAM
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Sada ikon pre výbery Instagram Stories

P

Parkovanie Doprava Bývanie Bikesharing Kultúra Rozpočet

Výsadba Šport Život Leto Vianoce Identita

Škola Zdravie Vzácne návštevy Škriatkovia



Nezabudnite, že v Trnave 
sa žije kráľovsky!
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