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Brandingová príručka 
 
Všeobecné pravidlá používania mien a označení 

• Názov programu v anglickom jazyku je „The Duke of Edinburgh’s International Award“ a po označení 
plným menom je možné použiť skrátene označenie „Award“. Názov programu v slovenskom jazyku je 
„Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“ a po označení plným menom je možné použiť skrátene 
označenie „DofE“ alebo „program DofE“. Iné označenie sa nepoužíva. 

• Organizácia poskytujúca program DofE na Slovensku má meno „The Duke of Edinburgh’s International 
Award Slovensko, o.z. a je označovaná ako „Národná kancelária DofE“ alebo „National Award Operator“. 
 

Všeobecné pravidlá používania loga 

• Logo nie je dovolené graficky upravovať, editovať ani meniť farby. 

• Logo smie byť použité len s bielim podkladom. Vo výnimočných prípadoch musí byť použitie iného 
podkladu schválené Národnou kanceláriou. 

• Nie je možné logu meniť proporcie, otáčať ho ani inak deformovať. 

• Pri použití loga nesmú byť uplatnené žiadne efekty meniace farbu a transparentnosť. 

• Po použití loga musí byť v jeho okolí zachovaný prázdny priestor minimálne 10px. Do loga nesmie 
zasahovať žiaden iný grafický objekt ani text. 

• Logo musí byť použité v postačujúcej kvalite, aby bolo jasne čitateľné a boli zachované jasné obrysy. V 
prípade, že nemáte prístup k logu s dostatočnou kvalitou, kontaktuje Národnú kanceláriu. 

• Logo má svoju anglickú a slovenskú verziu. Je žiadúce, aby bolo logo použité vždy v správnom jazyku.  

• V prípade ak je možné obrázok loga nastaviť ako tlačidlo, link musí smerovať na adresu: 
http://www.dofe.sk 

 
 

Použitie veľkého loga 
 
Veľké logo je vhodné použiť, keď máte dostatok 
priestoru ho umiestniť v takej veľkosti, aby bola 
zachovaná jeho čitateľnosť. Logo je zhotovené v 
troch verziách: 
 

• S hrdosťou poskytujeme - určené pre poskytovateľov programu 

• S hrdosťou sa zapájam - učené pre účastníkov  

• S hrdosťou podporujeme - pre podporovateľov, partnerov a sponzorov 
 
Každá verzia má svoj anglický preklad a je zhotovená v čierno-bielej a farebnej verzii. Ak to okolnosti 
dovoľujú, primárne sa používa logo vo farebnej verzii. Ak to nie je možné, je akceptovateľné použiť čierno-
bielu verziu. 
 
 

http://www.dofe.sk/
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Použitie malého loga 
 
Pre prípad, keď priestor nedovoľuje použiť veľké horizontálne logo, 
existuje menšia štvorcová alternatíva. Jej výhodu je štvorcový tvar, čiže 
nezaberie toľko miesta a neobsahuje drobný text, čiže je čitateľné aj v 
menších veľkostiach. Napriek tomu platí, že logo musí byť použité tak, 
aby bolo viditeľné a čitateľné.  
 
 

Príklady nesprávneho použitia 
 

Deformácia loga 

 

Zmena sklonu 

 

Požívanie efektov 
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Zasahovanie do farieb 

 

Nevhodná veľkosť 

 

Nedodržiavanie okrajov 

 

Text zasahujúci do loga 

 

Editovanie loga 

 

  

 


