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LOGOTYP
Základná verzia

Dodané logo vznikalo v minulosti vo viacerých verziách - jemné odlišnosti verzií sa od vzniku 

dizajn manuálu zjednocujú, od 1. 1. 2021 sa používa iba podľa tohto upraveného dizajn 

manuálu.

Logo nie je autorským dielom dizajn manuálu, vzniklo z troch dodaných verzií

a úlohou dizajn manuálu je zjednotenie jeho používania a návrh na identitu spoločnosti BYTOVÝ 

PODNIK MESTA KOŠICE.
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LOGOTYP
Proporcie

Proporcia loga je daná a nesmie sa meniť. Je určená pomerom 100 : 40 (šírka : výška).

100

40
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LOGOTYP
Farebné verzie

Plná farebnosť sa používa pri tlači/on-line, jednoobjektová je určená na laserovanie, 

gravírovanie, atď. a inverzná určuje inverzné pozadie.
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LOGOTYP
Ochranná zóna

Do ochrannej zóny nesmie zasahovať žiadny iný element znižujúci jeho viditeľnosť, čitateľnosť 

či zámenu.
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20 % šírky loga



LOGOTYP
Minimálna veľkosť

Pri tlači záleží aj na použitej technológii - pri digitálnej či inej s rozlíšením 300 dpi a viac je možné 

použiť minimálnu veľkosť, pri aplikácii on-line odporúčame používať formát .svg, ktorý 

zabezpečí jeho lepšiu viditeľnosť, v prípade .png či iného rastrového formátu je nutné zvážiť 

+50 % šírky. Pri aplikácii, tlači alebo on-line, nezabúdať na dodržanie ochrannej zóny.
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LOGOTYP
Nepovolená aplikácia

Pri zadávaní do tlače, exporte do programov, atď. je potrebné vždy dodržiavať farebnosť, 

rozmery a pomer strán, ako i ochrannú zónu. Akékoľvek iné použitie, ktoré vedie k deformite 

loga, prípadne jeho nečitateľnosti či zámene, je neakceptovateľné.
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LOGOTYP
Farebnosť

Primárna farebná kombinácia je modro-žltá vo svojich presne špecifikovaných odtieňoch. Pri 

jednoobjektovej verzii sa používa čierna alebo biela, pre všetky možnosti s dodržaním pravidiel 

ochrannej zóny a aplikácie bez nepovoleného použitia.

Farebnosť musí byť dodržaná vždy, pokiaľ nenarúša estetický zámer grafika.

Ak je ale logo používané iným spôsobom ako definovaným, musí sa žiadať povolenie použitia 

jeho obmeny.
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CMYK: 85, 35, 15, 30

RGB: 17, 103, 137

HEX: #116789

PANTONE 2392 C

CMYK: 0, 35, 95, 5

RGB: 240, 171, 23

HEX: #F0AB17

PANTONE 4008 C

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 20, 21, 21

HEX: #141515

PANTONE Black 6 C



LOGOTYP
70. výročie

Logo pri príležitosti 70. výročia spoločnosti - typografia odlišná z estetických dôvodov, 

zachovanie farebnosti majoritného loga, ktoré je umiestnené pod logom výročia.
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TYPOGRAFIA
Základné písmo
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Korporátnym písmom tlačovín sa stáva Noto Sans a jeho verzie Regular, Italic, 

Bold a Bold Italic. Obsahuje všetky znakové sady nielen slovenského jazyka, ale 

aj iných - takmer všetkých jazykov sveta.

Je čitateľné v tlačenej i digitálnej verzii. Je voľne stiahnuteľné zo služby Google 

Fonts, priložený QR kód obsahuje URL adresu na jeho stiahnutie.

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Noto Sans

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Noto Sans Bold

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Noto Sans Italic

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Noto Sans Bold Italic

Ako jeden z rozpoznávacích prvkov, ktorý slúži na oddeľovanie slov, adries, atď.

je znak: |

Ten vzniká stlačením klávesy pravý Alt a písmena „w“,

prípadne podržaním klávesy ľavý Alt a napísaním číslic: 0124.

Používa sa v kombinácii dvoch medzier pred a dvoch medzier po tomto znaku, napríklad:

Južné nábrežie 13 | 042 19 Košice

oddeľovací znak
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TYPOGRAFIA
Doplnkové písma

Pri internej komunikácii v prípade nemožnosti inštalácie písma Noto Sans je dovolené použiť 

na texty písmo Arial v jeho obvyklých verziách, teda Regular, Italic, Bold a Bold Italic. Pri potrebe 

použitia tenkého rezu písma pri názvoch alebo pozadí, prípadne opačne pri potrebe použitia 

písma s hrubším rezom je dovolené pre potreby estetického cítenia grafika použiť písmo 

Montserrat Light a Montserrat Black.

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Arial

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Arial Bold

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Arial Italic

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Arial Bold Italic

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

Montserrat Light

AÁÄBCČDĎDzDžEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďdzdžeéfghchiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž

012345678@€

MOntserrat Black



MERKANTIL
Vizitky
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Vizitky v štandardnej veľkosti 90 x 50 mm. Zvolená varianta neobsahuje presah, teda ich výroba 

je jednoduchšia, nakoľko sa „nereže zo živého“. Dve základne verzie: s menom a funkciou 

a druhá ako označenie oddelenia.

Pri verziách neobsahujúcich číslo pevnej linky sa daný riadok vynecháva.

Tlač digitálna, ale i ofsetová. Papier pri digitálnej tlači odporúčame Xerox 350 g, pri ofsetovej 

tlači jeho ekvivalent bielosti a hrúbky či gramáže. Tlač jednostranná.

Noto Sans Bold, 9 pt

Noto Sans Regular, 7 pt

Noto Sans Regular, 7,5 pt

BPMK správca

bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk

Ing. Peter VRÁBEL
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

Director

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Slovenská republika

tel.: +421 55 7871 353

mobil: +421 917 836 205

email: peter.vrabel@bpmk.sk

BPMK správca

bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk

Právne oddelenie

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Slovenská republika

tel.: +421 55 7871 313

mobil: +421 945 458 059

email: pravne@bpmk.sk

BPMK správca

bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk

Mgr. art. Gabriela Zezulková

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Slovenská republika

mobil: +421 917 841 594

email: gabriela.zezulkova@bpmk.sk

Správca objektov
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Farebná verzia hlavičkového papiera je uspôsobená na ofsetovú tlač - prvkami sú iba „TOP“, teda 

vrch obsahujúci logo a adresu a „BOTTOM“ obsahujúci komplexné informácie.

Tlač sa odporúča ofsetom na biely 80 gramový papier, ktorý je vhodný pre následnú tlač 

v digitálnych i atramentových tlačiarňach. Pre potreby tlače dokumentov v kancelárskom balíku, 

napríklad Microsoft Office Word sa zadáva celkový podklad „pattern“ 1:1 vo formáte .wmf alebo 

top a bottom ako osobitná „hlavička“ a „päta“. Náhľad v zmenšenej podobe.

MERKANTIL
Hlavičkový papier - plnofarebná verzia

BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk  |  FB: BPMK správa  |  tel.: +421 55 78 71 301  | mobil: +421 917 880 051

IČO: 44 518 684  |  IČ DPH: SK202 272 2075  |  IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22846/V 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Váš list zo dňa:
30. 10. 2020

Naša značka:
ABX98765

Vybavuje:
Menoslav Priezviskovitý

Dátum:
15. 11. 2020

Miesto:
Košice
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Čiernobiela verzia pre použitie priamej tlače. Rovnako i tu spisové značky sú iba náhľadom 

a dopĺňajú sa až pri tlači konkrétneho dokumentu, pri ktorom sú potrebné. Inak sa používa iba 

„hlavička“ a „päta“, rovnako ako u farebnej verzie. Náhľad v zmenšenej podobe.

MERKANTIL
Hlavičkový papier - čiernobiela verzia

BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk  |  FB: BPMK správa  |  tel.: +421 55 78 71 301  |  mobil: +421 917 880 051

IČO: 44 518 684  |  IČ DPH: SK202 272 2075  |  IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22846/V 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Váš list zo dňa:
30. 10. 2020

Naša značka:
ABX98765

Vybavuje:
Menoslav Priezviskovitý

Dátum:
15. 11. 2020

Miesto:
Košice
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Pri všetkých typoch obálok sa používa rovnaká veľkosť tlače. Štandardný náhľad obálky DL 

s okienkom, teda rozmer 110 x 220 mm a obálky C5, teda rozmer 162 x 229 mm.

MERKANTIL
Obálky

13 mm odsadenie

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie č. 13

042 19  Košice
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie č. 13

042 19  Košice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie č. 13

042 19  Košice
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Veľkosť A5, teda 148 x 210 mm, listy s gramážou papiera 80 g. Potlač 4+0, teda jednostranné. 

Väzba lepená na vrchnej strane. Bloky po 50 ks listov, ofsetová tlač, grafika bez presahu z dôvodu 

jednoduchšej výroby a následne teda i finančnej úspory. Náhľad 1:2.

Tri verzie: čistý blok, linajkovaný so 16 riadkami a štvorčekovaný s 5 mm štvorčekmi.

MERKANTIL
Poznámkový blok

Vaše poznámky:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  |  Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice  |  BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk

tel.: +421 55 78 71 301 | mobil: +421 917 880 051  |  FB: BPMK správa  |  Instagram/Linkedin: Bytový podnik mesta Košice

Vaše poznámky:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  |  Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice  |  BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk

tel.: +421 55 78 71 301 | mobil: +421 917 880 051  |  FB: BPMK správa  |  Instagram/Linkedin: Bytový podnik mesta Košice

Vaše poznámky:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  |  Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice  |  BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk

tel.: +421 55 78 71 301 | mobil: +421 917 880 051  |  FB: BPMK správa  |  Instagram/Linkedin: Bytový podnik mesta Košice
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Obal na dokumenty s veľkým výsekom bez rastrových podkladov. Iba farebnosť spoločnosti - 

loga so základnými údajmi.  Výsek s chrbtom 5 mm na vloženie viacerých dokumentov 

s výsekom na vloženie vizitky. Tlač jednostranná, ofset.

Odporúčané dve verzie:

A: klasický 250 - 300 gramový papier

B: 300 - 350 gramový papier, matné laminovanie 1+0 a UV parciálny lak cez všetky logá.

MERKANTIL
Folder

Správa bytov
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Výrobná činnosť

Správa bytov
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Správa bytov

BPMK.sk | bpmk@bpmk.sk | FB: BPMK správa

tel.: +421 55 78 78 301 | mobil: +421 917 880 051

IČO: 44 518 684 | IČ DPH: SK202 272 2075

IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo 22846/V 

SPRÁVA BYTOV

TECHNICKÁ SPRÁVA A ENERGETIKA

SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

VÝROBNÁ ČINNOSŤ

BYTOVÝ PODNIK

MESTA KOŠICE

Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice

+421 55 78 78 301

+421 917 880 051

www.bpmk.sk

bpmk@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice
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Z dôvodu univerzálnosti sa menia všetky vankúše pečiatok na výslednú veľkosť odtlačku 

v rozmere 45 x 16 mm. Ide o  univerzálny rozmer s možnosťou výmeny vankúša, štočku, atď. 

Existujú i varianty cestovných strojčekov, samonamáčacích, atď. Číslovanie v kruhu. Základná 

verzia s logom, adresou a číslom. Druhá verzia obsahuje navyše IČO, IČ DPH a číslo. Číslo je 

možné odstrániť. Odporúčame používať modrý atrament. Jeho bitmapová 1-bit verzia 

(monochromatická) dodávaná osobitne, v náhľade jedna vzorová verzia.

MERKANTIL
Pečiatky

Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice

35

Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice

IČO: 44 518 684  |  IČ DPH: 202 272 2075

99

1
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Reklamné predmety odporúčame najmä laserované - sú jednoduchšie, trvácnejšie a pôsobia 

luxusnejšie. Sú predpripravené hrnčeky či perá, USB kľúče, atď. Pri sublimácii na hrnčeky alebo 

tampónovej tlači sa používa farebná verzia loga. Takisto pri UV tlači na USB kľúče či iné 

predmety. Na dáždniky sa používa špeciálna sivo-strieborná aplikácia. papierové tašky sa podľa 

počtu tlačia UV tlačou alebo priamo ofsetom na papier, ktorý sa potom skladá do požadovanej 

formy a prevedenia „ušiek“ a podobne.

MERKANTIL
Reklamné predmety
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Pri oblečení je potrebné používať najmä sieťotlač, dvojfarebnú alebo jednofarebnú. V prípade 

potreby sa zabezpečí priama potlač sieťotlačou alebo transfér, ktorý sa následne aplikuje 

v budúcnosti. Dá sa používať i výšivka, napr. šiltovky. Flex/flock/brick fólie využívať iba ako 

náhradné riešenie. Priama digitálna potlač je vhodná pri aplikácii aj s rastrami - pri akciách, 

prípadne veľkých plochách či počtoch, pri ktorých je neekonomická sieťotlač.

MERKANTIL
Oblečenie
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Základné členenie firemných áut: manažérske vozidlá a pracovné.

Manažérske označené iba logom na dverách, pomerovo ako v náhľade s webovou adresou 

na kufri vozidla.

Pracovné sa musia vždy držať platnej vyhlášky v čase ich polepu.

MERKANTIL
Autá

DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍwww.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 301  |  bpmk@bpmk.sk

DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 301  |  bpmk@bpmk.sk

DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 301  |  bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 301  |  bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk
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Identifikačná karta v rozmere 85 x 54 mm. Jednoduché označenie predmetu, logo spoločnosti 

a adresa. 50 % plochy tvorí táto symbolika, druhú časť karty tvorí bezpečnostný pattern, ktorý 

je scanovaním obtiažne dosiahnuť. V ňom je vpísané číslo - čísla sa dajú samozrejme meniť, 

prípadne iné označenie karty. Karty sa dajú potláčať priamo na UV tlači či tlačiť na nálepky, ktoré 

sa lepia na hotové chipové karty.

MERKANTIL
Identifikačná karta

Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice

Identifikačná
karta

#0001

Ing. Menoslav 

Priezviskovitý
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Pri informačných plagátoch je nutné zachovávať logo, písmo, farebnosť.

Pri potrebe infografiky s fotografiou je to na uvážení grafika, nepovolené sú však farebné 

prechody cez fotografie, umiestnenie loga do fotografie a celkovo nesmie fotografia zaberať

viac ako 50 % celkovej plochy plagátu.

Pri brožúrach je potrebné rovnako používať dodanú symboliku sekcií.

MERKANTIL
Plagáty, brožúry

So správou bytového fondu máme 70-ročné skúsenosti. 

V súčasnosti spravujeme 7 717 bytov, z toho v súkromnom 

vlastníctve 6 197, obecných 1 286, hybridných 208 a v našom 

vlastníctve 26. Klientom poskytujeme v rámci správy domu 

komplexné služby, ktoré zahŕňajú štandardné a mnohé 

nadštandardné prvky: 

• Každý bytový dom má prideleného vlastného správcu

• Ponúkame najkomplexnejší balík služieb pre správu bytov vďaka vlastným kapacitám

• Samozrejmosťou je vedenie samostatného účtu v banke

• Zabezpečujeme podrobné vypracovanie ročného vyúčtovania záloh či mesačnej a ročnej uzávierky

• Poskytujeme detailný prehľad o stave a čerpaní finančných prostriedkov

• Pristupujeme zodpovedne k nadštandardnému udržiavaniu spoločných častí domu a zariadení

• Zaručujeme profesionálnu zákaznícku podporu

• Disponujeme vlastnou havarijnou službou, ktorá je zabezpečená 24 hod/denne

Ak máte záujem 

o naše služby, vyplnte 

on-line formulár na 

www.bmpk.sk

v sekcii „Služby klientom“.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie 13 | 042 19 Košice
BPMK.sk | bpmk@bpmk.sk | FB: BPMK správa

tel.: +421 55 78 71 308 | mobil: +421 917 880 051

EFEKTÍVNA SPRÁVA
BYTOVÝCH DOMOV SPRÁVA

BYTOV

KOMPLEXNÁ SPRÁVA 

VÁŠHO BYTOVÉHO DOMU

EKONOMIKA
Hospodárne nakladenie

s Vašimi finančnými prostriedkami

VYÚČTOVANIE
Profesionálne, odborné a čitateľné prehľady

OPRAVY
Plánované opravy a údržby bytového domu

INOVÁCIE
Okamžité, dostupné a prehľadné informácie

OCHRANA
Právne služby a poradenstvo

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV

ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY 
V CENTRE MESTA

HISTORICKÉ OBJEKTY

AMBULANCIE NA POLIKLINIKÁCH

ŠPORTOVÉ HALY

REKLAMNÉ BILLBOARDY 

Vždy aktuálnu ponuku voľných nebytových 

priestorov nájdete na stránke:

www.bpmk.sk

kontakty:

+421 55 78 71 308

+421 917 880 043  |  +421 915 697 585

bpmk@bpmk.sk

kontakty:

+421 55 78 71 308

+421 917 880 057  |  +421917 880 028

dsvb@bpmk.sk

MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE

MURÁRSKE PRÁCE

ZÁMOČNÍCKE PRÁCE

KLAMPIARSKE PRÁCE

ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE

OPRAVA VODOVODU A KANALIZÁCIE

OPRAVA PRIESTUPOV MÉDIÍ

OPRAVA ZÁBRADLÍ A KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OPRAVA STRECHY 

kontakty:

+421 55 78 71 308

+421 948 600 566

udrzba@bpmk.sk

• 245 bytových domov

• 7509 bytov

• 247 objektov

• 130 nebytových priestorov

Zabezpečujeme revízie,

odborné skúšky a kontroly,

vyúčtovanie a spotreba médií 

a služieb.

Naši zamestnanci poskytujú

stavebné a remeselné služby.

Sme riadne zapísaní v zozname správcov bytových 
domov vedenom na MDaVSR pod číslom 278.

KOMPLEXNÁ OBNOVA

BYTOVÝCH DOMOV

Riešime financovanie obnovy 

bytových domov formou úveru 

prostredníctvom Štátneho fondu 

rozvoja bývania:

ZATEPLENIE

VÝMENA ALEBO MODERNIZÁCIA 

VÝŤAHOV

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

STAVEBNÝ DOZOR

kontakty:

+421 55 78 71 308

+421 948 600 566

udrzba@bpmk.sk

Profesionálne a odborné služby od roku 1951

NONSTOP poruchová služba

+421 55 7871 345 +421 917 880 051

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

Streda

Piatok

8:00-12:00

8:00-12:00

12:30-15:00

12:30-17:00

8:00-12:00

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice

IČO: 44 518 684  |  DIČ: 2022722075

IČ DPH: SK2022722075

bpmk@bpmk.sk

+421 55 7 871 301

www.bpmk.sk

BPMK správa

Zapísaný: 

Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro vl.č. 22846/V
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Billboard 510 x 240 cm.

Ochranná zóna loga v prvej verzii porušená zámerne.

Billboard k 70. výročiu v štýle jednoduchosti.

Tretí imaginárny je vzorové použitie loga, typografie a fotografie.

MERKANTIL
Billboard

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 308  |  bpmk@bpmk.sk

SPRÁVA
BYTOV

SPRÁVA
NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

TECHNICKÁ
SPRÁVA
A ENERGETIKA

VÝROBNÁ
ČINNOSŤ

70 ROKOV
SKÚSENOSTÍ

bpmk.sk 

bpmk.sk 

otvárame:

DOLNÁ 
BRÁNA 
OTVÁRAME 
SEZÓNU

1. 5. 2021
otvorenie:
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V rozmere 1185 x 1750 mm zabezpečí kvalitnú informovanosť najmä peších okoloidúcich. 

Postup je vždy na uvážení grafika - oproti billboardu má troj až päťnásobný čas prezerania.

MERKANTIL
Citylight

70 ROKOV SKÚSENOSTÍ

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 308  |  bpmk@bpmk.sk

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 308  |  bpmk@bpmk.sk

otvárame:

DOLNÁ 
BRÁNA 
OTVÁRAME 
SEZÓNU

1. 5. 2021
otvorenie:
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Obálka výročnej správy - predná strana a zadná strana.

MERKANTIL
Výročná správa

VÝROČNÁ
SPRÁVA

k účtovnej závierke za rok 2020

podľa § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Košice  |  marec 2021

Predkladá: Ing. Peter Vrábel, PhD.

konateľ - riaditeľ spoločnosti

70 ROKOV SKÚSENOSTÍ

www.bpmk.sk
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Infotabuľa v pomere strán ako existujúca tabuľa.

Menovka na dvere v pomere existujúcich menoviek bez nutnosti technickej zmeny stačí meniť 

výplne.

Smerové šípky, označovacie tabule jednoriadkové a dvojriadkové majú vždy variabilnú šírku, 

výška písma bez znakov diakritiky, tvorí 1/3 celkovej výšky. Pri dvojriadkových tabuliach tvorí 

odsadenie zhora a zdola 1/3 výšku jednoriadkovej tabule. 

MERKANTIL
Navigácia

SPRÁVA VLASTNÍCKYCH BYTOV
Ekonomické oddelenie  |  Technické oddelenie  |  Pokladňa  |  Podateľňa

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  |  Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice  |  IČO: 44 518 684  |  DIČ: 2022722075  |  IČ DPH: SK2022722075

www.bpmk.sk  |  +421 55 78 71 308  |  bpmk@bpmk.sk

NONSTOP poruchová služba

+421 55 7871 345 +421 917 880 051

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

ÚRADNÉ HODINY

pondelok
8:00 - 12:00  |  12:30 - 15:00

streda
8:00 - 12:00  |  12:30 - 17:00

piatok
8:00 - 12:00

101 Technický úsek
Oddelenie správy objektov

Ivana VITKOVIČOVÁ
správca bytov

Zuzana KRISTANOVÁ
správca bytov

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  |  Južné nábrežie č. 13  |  042 19 Košice  |  www.bpmk.sk 

KANCELÁRIA SPRÁVCU SKLAD NÁRADIA

KUCHYNKA

A JEDÁLEŇ
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