
 

 

PRÍLOHA Č.1:  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Obstarávaná zákazka bude pozostávať z vytvorenia dizajn manuálu Záchrannej služby Košice, 
ktorý štandardnou, jednoduchou a prístupnou formou zadefinuje koncept vizuálnej komunikácie 
interným aj externým spolupracovníkom v nasledujúcom rozsahu: 
 

1. Základné rámce vizuálnej komunikácie (definícia a konfigurácia logotypu, typografie, 
farebnosti a súvisiacich záležitostí) v nasledujúcom rozsahu: 
 

 Definícia a filozofia logotypu, ktorý sa skladá z grafického symbolu a typografie (rôzne 

verzie – horizontálne/vertikálne – pre rôzne komunikačné kanály) 

 Základná konfigurácia logotypu s proporcionálnym rozkrelesním 

 Farebné varianty logotypu a čiernobiele varianty logotypu 

 Použitie loga na rôznych podkladoch, minimálna veľkosť loga, ochranná zóna loga 

 Špeciálne varianty, zakázané varianty a kombinácie 

 Variácie logotypu pre rôzne formy vizuálnej komunikácie (napr. iba grafická časť 

logotypu bez typografie k použitiu v digitálnej komunikácii, ak typografia nie je 

súčasťou obrázkovej časti logotypu) 

 Farebnosť logotypov v CMYK, RGB, HEX a Pantone 

 Základná typografia logotypu a ďalšie 2 typy doplnkového písma používaného na 

komunikáciu (vrátane vzorkovníka) 

 Zjednocujúce prvky komunikácie – grafické prvky (v prípade, ak budú navrhnuté) – 

napr. linky, oblúky, ovály a pod. 

 
2. Návrhy ďalších formátov vizuálnej komunikácie (komunikačné tlačoviny, polep 

služobných motorových vozidiel, merkantil, online komunikácia) v nasledujúcom 

rozsahu:  

 

 Grafické návrhy komunikačných tlačovín (vizitka, hlavičkový papier, pozvánka, folder 

na dokumenty), interiérových navigačných prvkov (menovky k dverám, navigácia 

v priestoroch budov), exteriérových označení (prvky fasád, resp. iné označenie budov 

– staníc RZP) a prvkov (roll-up, pop-up wall) 



 

 

 Grafické návrhy polepu služobných motorových vozidiel: ambulantné vozidlá – 

dodávky, osobné motorové vozidlá (s ohľadom na povinné bezpečnostné prvky 

a pravidlá spôsobilosti vozidiel na premávku) 

 Grafické návrhy merkantilu (reklamné tričko, pero, papierová taška reprezentačná) 

 Grafické vizuály v elektronickej komunikácii (infografika, e-mailový podpis, PPT 

prezentácia, komunikácia v online a na sociálnych sieťach – profilový obrázok na 

Facebook a Instagram, cover photo na Facebook) 

 
3. Návrh vizuálnej koncepcie redizajnu webovej stránky: 

 

 Grafický návrh webstránky ZS KE (v súčasnosti www.zske.sk, resp. 

www.kezachranka.sk – stará doména) 

 
4. Súčasťou dizajn manuálu má byť aj zadefinovanie pravidiel tvorby a používania 

korporátneho dizajnu – checklist, na základe ktorého si užívateľ pred schválením 

jednoducho dokáže vizuál skontrolovať. 

Víťazný uchádzač doručí zdrojové grafické súbory v štandardných formátoch (.ai, .png, .jpg, .pdf), 
ktoré sú bližšie špecifikované v Návrhu zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy (príloha č. 3). 
Požiadavky verejného obstarávateľa na tvorbu ideového konceptu, ako aj bližšia špecifikácia 
východísk pre tvorbu, sú definované v Zadaní (príloha č.2). 
 
 
 

http://www.zske.sk/
http://www.kezachranka.sk/

