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AKEJ FARBY JE PREŠOV? 

ANALÝZA FAREBNÝCH ASOCIÁCII OBYVATEĽOV VYVOLANÝCH ÚZEMÍM, 

AKO ZÁKLAD PRE VYTVORENIE AKCEPTOVATEĽNEJ ZNAČKY MESTA 

Kvetoslava MATLOVIČOVÁ1

Abstract: 

 

Najčastejším spôsobom aplikácie brandingu na územia je zameranie sa na jeho vizuálne zložky ako je napríklad 

vytvorenie nového logotypu. Jedným zo šiestich kritérií, ktorými sa odporúča riadiť pri výbere prvkov značky je 

zapamätateľnosť, ktorej napomáha okrem iných aspektov aj výber vhodnej farby. V procese jej výberu je 

užitočné poznať existujúce farebné asociácie obyvateľov k miestu, čo môže prispieť k rýchlejšiemu akceptovaniu 

novej značky a rovnako do istej miery môže aj znížiť riziko jej odmietnutia. Príspevok analyzuje možné farebné 

asociácie k územiu mesta Prešov medzi jeho obyvateľmi, s cieľom stanoviť jeden zo atribútov pre tvorbu novej 

značky.  
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ÚVOD 

Nástup etapy tzv. „entrepreneurial cities“ znamenal začiatok aplikácie celého spektra praktík 

obchodných spoločností na mestá v omnoho väčšom rozsahu ako kedykoľvek predtým. Jednou z nich je aj 

proces tvorby a formovania značky mesta, t.j. branding. Bola to práve úspešnosť niektorých obchodných 

značiek, ktorá viedla mestá k tomu, aby sa pokúsili o ich napodobnenie a odštartovali tak novú etapu vo vývoji 

miest. O tom, že geografické lokality (miesta) môžu byť predmetom brandingu aj napriek ich nemennému názvu 

dnes už niet pochýb (napr. K. Keller, 2007, s. 59).  

Na Slovensku sme v posledných rokoch zaznamenali zvýšený záujem miest o prezentáciu 

prostredníctvom loga či symbolu. Najväčší záujem sme mohli pozorovať v súvislosti so súťažou o titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2013 (European Capital of Culture, ECOC). Tento projekt funguje od r. 1985 a za toto dlhé 

obdobie trvania prešiel mnohými zmenami (posledná koncom roku 2007). Nedávny výber kandidáta pre rok 

2013, ktorý bol ukončený v septembri r. 2008 potvrdil, že v jeho súčasnej podobe sa javí ako mimoriadne 

užitočný nástroj na prebudenie záujmu o place marketingové, resp. place brandingove techniky a to aj v takých 

oblastiach Európy, kde prospešnosť ich aplikácie na územia nebola doposiaľ dostatočne docenená.  

Samotný koncept place brandingu je potrebné chápať v širšom slova zmysle ako proces vytvárania 

značky vychádzajúci zo stratégie miesta. Jeho hlavným cieľom je odlíšiť mesto prostredníctvom zdôraznenia 

tých prvkov alebo jeho súčastí, ktoré ho robia jedinečným. Nejde však o nič nové. Mestá boli odjakživa značkou 

v tom najpravdivejšom zmysle slova. V minulosti bol ich jedinečný charakter zobrazený v erbe, ktorý dnes 

vnímame ako odraz ich viac alebo menej slávnej histórie a osudu. Súčasná značka však odráža prísľub do 

budúcnosti, teda to „čo mesto je a čím chce byť“. Je odrazom vnímanej kvality.  

                                                      
1 RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD, Department of Geography an Regional Development, Faculty of Humanities and Natural Sciences, 

University of Prešov, ul.17. novembra 1, 081 16 Prešov, e-mail: kveta@unipo.sk  
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Najčastejším spôsobom aplikácie brandingu na územia je zameranie sa na jeho vizuálne zložky ako 

vytvorenie nového logotypu, včlenenie nového sloganu a vypracovanie reklamnej kampane, ktorá s uvedenými 

vizuálnymi zložkami súvisí.  

Samotné logo, ktoré je popri oficiálnych heraldických symboloch základom jednotného vizuálneho 

štýlu mesta, nemožno považovať za place branding tak ako ho chápe marketingová teória, ale tvorí veľmi 

dôležitú súčasť komponentov značky podporujúci ľahšie zapamätanie a preniknutie do podvedomia ľudí, 

prostredníctvom ktorej sú vnímané kvalitatívne aspekty miesta. Sú to práve podvedome vytvárané asociácie vo 

vzťahu k značke, ktoré tvoria podstatné elementy pri hodnotení kvality značky.   

 Jedným zo šiestich kritérií, ktorými sa odporúča riadiť pri výbere prvkov značky je zapamätateľnosť2

 

, 

ktorej napomáha okrem iných aspektov aj výber vhodnej farby. Vplyv farieb na človeka je predmetom skúmania 

už od čias Pythagorasa (560-496 p.n.l.). V archívoch nachádzame mnohé pokusy o vedecké či holistické dôkazy 

o ich pôsobení na človeka (Kašová 2007). Domnievame sa preto, že poznanie existujúcich farebných asociácií 

obyvateľov k miestu, môže určitým spôsobom prispieť k rýchlejšiemu akceptovaniu novej značky a  do istej 

miery tiež znížiť aj riziko z jej následného odmietnutia.  

METODIKA VÝSKUMU 

Vzhľadom k ambícii vedenia mesta Prešov vytvoriť stratégiu značky mesta, sme v novembri 2007 

zrealizovali prieskum medzi jeho obyvateľmi s cieľom identifikovať najsilnejšiu farebnú asociáciu, ktorú 

vyvoláva v podvedomí Prešovčanov územie ich bydliska.    

Z dôvodu absencie vhodnej opory výberu pre jednoduchý náhodný výber (v tomto prípade kompletných 

databáz obyvateľstva) sme zvolili metodiku konštrukcie vzorky kvótnym výberom s troma viazanými kvótami 

(pohlavie, vek3, miesto bydliska4). Získaná vzorka 1004 respondentov sa svojou štruktúrou dostatočne zhoduje 

so štruktúrou cieľovej populácie podľa pohlavia, veku a miesta bydliska, preto ju možno považovať za 

reprezentatívny výberový súbor5

Naše empirické zisťovanie bolo realizované výlučne v samotnom meste Prešov v jeho 

administratívnych hraniciach a nezahŕňa (v mnohých aspektoch iste zaujímavejší) pohľad externého prostredia. 

Poskytuje preto len parciálny obraz o sledovanom fenoméne. 

.  

 

                                                      

2 Kritéria výberu prvkov značky: 1. zapamätateľnosť, 2. zmysluplnosť, 3. obľuba, 4. prenosnosť, 5. adaptabilita, 6. možnosť 

ochrany (Keller 2007, s. 204-210). 

3 Cieľovú populáciu tvorili Prešovčania starší ako 19 rokov 

4 Podľa urbanistických obvodov 

5 Na poli metodológie sociologického výskumu, resp. konkrétne výskumu verejnej mienky sa obšírne diskutuje o spoľahlivosti 

rozšírenia príslušných zistení metódou kvótneho výberu na celú cieľovú populáciu. Výsledky početných prieskumov obidvomi 

metódami sa však významne neodlišujú, teda možno konštatovať, „...že ani jedna aplikácia pravdepodobnostných výberových 

schém nezaručuje, že sa odhady nevychýlia  a že obidva postupy majú pri praktickom použití podobné rysy“ (Šubrt a kol. 1998, 

s. 110).  
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Výsledky nášho zisťovania ukázali, že u respondentov je vytvorená silná asociácia mesta s červenou 

(29%) a zelenou (28%) farbou, v menšej miere i bielou farbou (13%) (graf 1).  

Graf 1: 

 

Červená farba je pre mnohých farbou mesta, predovšetkým kvôli tomu, že je dominantná v historickom 

erbe a vlajke mesta a mesto ju prijalo za svoju farbu takpovediac na historickom princípe. To, že je všeobecne 

akceptovaná ako farba Prešova sa odrazilo aj pri vytváraní znakov rôznych inštitúcií, ktoré sú ladené v odtieňoch 

červenej (napr. oficiálna farba Prešovskej univerzity je purpurová a v znaku univerzity sú zakomponované tri 
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heraldické ruže z erbu mesta). V mestskom erbe je kombinovaná s bielou, respektíve striebornou farbou6

Druhou takmer rovnako početne uvádzanou farbou bola zelená. Takmer polovica respondentov uviedla 

ako dôvod dostatok zelene v meste, resp. v jeho okolí a viac ako štvrtine zíde na um preto, lebo ju má zafixovanú 

v spojitosti s  farbami športového klubu Tatran Prešov. 

, čo bol 

aj jeden z dôvodov pre spájanie Prešova s týmito farbami.  

Graf 2 ukazuje, že spojitosť Prešova s červenou farbou so stúpajúcim vekom respondentov výrazne 

slabne. Kým v skupine 19-24 ročných uviedlo „červenú asociáciu“ 70% opýtaných, u 60 a viac ročných je ich 

podiel len 25%. Opačnú tendenciu má vo vzťahu k veku respondentov asociácia so zelenou farbou. Tá je 

najsilnejšia u starších respondentov (40 a viac ročných). U najmladšej vekovej kategórie sotva dosahuje hodnotu 

10% podielu. Starší respondenti teda spájajú mesto so zelenou farbou a mladšia veková kategória, predovšetkým 

vo veku 19-24 rokov jednoznačne s červenou farbou.    

Graf 2: S akou farbou sa Vám spája mesto Prešov? Hodnotenie odpovedí respondentov podľa veku 
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Spojenie Prešova s červenou farbou najčastejšie uvádzajú vysokoškolsky vzdelaní respondenti a má 

mierne stúpajúcu tendenciu z 22% podielu u respondentov so základným, resp. stredoškolským vzdelaním bez 

maturity na 45% u vysokoškolsky vzdelaných (graf 3). Naopak podiel „zelenej asociácie“ má skôr klesajúcu 

tendenciu, t.j. výraznejšie sa prejavuje u respondentov so stredoškolským vzdelaním ako u „vysokoškolákov“ (v 

rátane respondentov s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania). Nepriamu úmernosť v tomto prípade narúša 

skupina „bakalárov“, u ktorej podiel „zelenej asociácie“ takmer o 10% nižší ako u opýtaných s vysokoškolským 

vzdelaním. Analýza odpovedí vo vzťahu k vzdelaniu ukázala, že opýtaní s nižším stupňom vzdelania 

(maximálne stredoškolský stupeň bez maturity) predstavujú jedinú skupinu, u ktorej podiel odpovedí 

preferujúcich „zelenú asociáciu“ ma prevahu nad spojením Prešova s farbou červenou. Je to zároveň skupina, 

kde bol aj najvyšší podiel tých, ktorí na uvedenú otázku odpovedať nevedeli, respektíve neuviedli žiadnu farbu.  

Jednoznačnú dominanciu „červenej asociácie“ sme zistili u respondentov s bakalárskym (43%) 

a vysokoškolským (45%) stupňom vzdelania.  
 

 

 

                                                      
6 V praxi je spravidla strieborná farba v erbe nahradzovaná bielou farbou, preto sa vžila skôr bielo-červená ako bielo-strieborná 
verzia jeho zobrazenia. V odpovediach respondentov predstavovala skupina uvádzajúca striebornú farbu ako „farbu mesta“ len 
zanedbateľné 2%.   
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Graf 3: „S akou farbou sa Vám spája mesto Prešov?“ Hodnotenie odpovedí respondentov podľa vzdelania  
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Hodnotenie farebnej asociácie mesta podľa zamestnania respondentov (graf 4) je v prípade skupiny 

„študenti“ do značnej miery zhodné s hodnotením vekovej skupiny 19-24 ročných (väčšina respondentov v tejto 

vekovej kategórii sú študenti) a v prípade dôchodcov, so skupinou 60 a viac ročných (z rovnakých dôvodov ako 

u predošlej skupiny). Viac ako 40% súkromných podnikateľov vníma Prešov v spojitosti s červenou farbou (so 

zelenou len približne polovica 21%). Ako „červené“ mesto, Prešov vnímajú nezamestnaní (50% z nich). 

U zamestnancov súkromných spoločností a štátneho sektoru je skóre medzi „červenou“ a „zelenou“ asociáciou 

pomerne vyrovnané, pričom miernu prevahu má červená farba. Vo vzťahu k ostatným farbám, ktoré sa 

objavovali v odpovediach, je zaujímavá skupina, označená ako „ostatní ekonomicky aktívni“, ktorú zo 75% 

tvorili matky na materskej dovolenke. Obvykle 1-2% podiel „bielej asociácie“ u ostatných skupín respondentov, 

tu predstavuje až 18% a na modrú farbu v spojitosti s Prešovom si spomenulo najviac 9% (u nezamestnaných a 

dôchodcov je to 7%, u študentov 6%). Vo vzťahu k sledovanému zamestnaniu sa vyprofilovali dve kontrastné 

skupiny: skupina dôchodcov, ktorá spája mesto Prešov so zelenou farbou (39% z opýtaných) a skupina 

študentov7

Graf 4: „S akou farbou sa Vám spája mesto Prešov?“ Hodnotenie odpovedí respondentov podľa zamestnania 

, u ktorej je mesto Prešov jednoznačne spojený s červenou farbou (65% z opýtaných).  

 

                                                      
7 Rovnako veľmi výrazný je podiel červenej asociácie aj u skupiny nezamestnaných (50%). Podiel druhej početnosťou najviac 
uvádzanej farby – zelenej dosiahol úroveň len 8%. 
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Predpokladom vytvorenia farebnej asociácie je zrakový vnem prostredia. V našom prípade respondenti 

boli najčastejšie ovplyvnení prostredím svojho bydliska, teda tej časti mesta, s ktorou sú v dennom kontakte 

a tiež centrom mesta. U respondentov bývajúcich v urbanistických obvodoch (ďalej UO) s najhustejšou zeleňou 

prevláda tzv. „zelená asociácia“ (mapa 1). Ide o UO Družba, Sídlisko II (západ), severnú časť urbanistického 

obvodu Za mlynským náhonom II a juhozápadnú časť Solivaru. U posledných dvoch boli ako dôvody uvádzané 

„zelené okolie Prešova“ a „zelené centrum mesta“. Za mlynským náhonom I (UO blízko stredu mesta) je 

pomerne často spomínanou aj žltá farba. Tá sa, ako mnohí uvádzali, viaže s prevládajúcou farbou budov v centre 

mesta. Na sídlisku Sekčov a Šváby opýtaní často uvádzali aj sivú farbu s odôvodnením, že im ju evokuje 

ponurosť a fádnosť miesta ich bydliska a často sa sťažovali na špinu a nedostatok zelene.  

 

 

Mapa 1 
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Hlbšia kvalitatívna analýza odpovedí na otázku: „S akou farbou sa Vám spája mesto Prešov“, umožňuje 

aj lepšie porozumieť procesu vytvárania postoja obyvateľov k mestu. Možno ju tiež chápať ako istý druh 

projekcie, prostredníctvom ktorej získavame informácie o dominantnom prvku(och) mesta. Ak je dostatočne 

intenzívny a výrazný, stáva sa akýmsi nositeľom podvedomej informácie a spúšťačom konkrétnych asociácií 

spojeným s miestom. Stáva sa teda súčasťou značky mesta.  

Na dokreslenie a lepšie pochopenie konštrukcie odpovede na uvedenú otázku, uvádzame aj presný 

prepis vybraných odpovedí respondentov (rámček 1, graf 1). Obmedzili sme sa predovšetkým na tie odpovede, 

ktoré neuvádzali červenú farebnú asociáciu so stručným odôvodnením – „erb“ a zelenú farebnú asociáciu 

s odôvodnením: „Tatran8

 Obsahová analýza uvádzaných zdôvodnení odpovedí na otázku „s akou farbou sa vám spája mesto 

Prešov?“ ukázala, že Prešovčania najčastejšie spájajú svoje mesto s červenou farbou a považujú ju jednoznačne 

za farbu mesta. Aj odpovede, ktoré exaktne neuvádzali oficiálne znaky mesta, sa nepriamo odvolávajú na ich 

súčasti ako napr. jahody, ruže a pod. U druhej, početnosťou výrazne menšej skupiny respondentov, sa pomerne 

často objavoval odkaz na komunistickú minulosť, od ktorej sa podľa nich Prešov nevie stále odpútať.  

“, „príroda“ alebo odpovede „neviem“.  

Pre zástancov „zelenej asociácie“, je Prešov mestom s dostatkom zelene, situované v prostredí krásnej 

prírody. So zelenou farbou spájajú mesto aj tí Prešovčania, ktorí zelenú odvádzajú od farieb tunajšieho 

športového klubu, ktorý má s bohatou tradíciou a aj v súčasnosti sa výraznou mierou podieľa na zviditeľňovaní 

mesta.  

Z ostatných farebných asociácii zmienime ešte čiernu farbu, kde sa objavovali asociácie spojene 

s negatívnym vnímaním prítomnosti početných neprispôsobivých rómskych skupín. 

V odpovediach sa objavili aj farby, ktoré boli výsledkom premyslených marketingových kampaní, ako 

napríklad oranžová – farba, ktorú si zvolil  terajší primátor mesta Prešov ako farbu svojej predvolebnej kampane 

alebo aj modrá – čo je výsledkom vytvorenia pomerne silnej asociácie na politickú stranu SDKU (Slovenská 

demokratická a kresťanská únia), ktorá v r. 2002 použila pre svoju volebnú kampaň jednoduchý a pre svoju 

bezobsažnosť aj často v médiách diskutovaný slogan „modrá je dobrá“. Ako vidieť, úspešne, pretože aj po 

takmer siedmich rokoch, je asociácia na politickú stranu v spojitosťou s modrou farbou stále živá.   

Prešovčania teda vnímajú svoje mesto ako zelené mesto, obklopené krásnou prírodou, ktoré „prináša 

pocit kľudu, harmónie a bezpečia“ (citovaná odpoveď respondenta). Takéto hodnotenie vyvoláva pocit 

spokojnosti v prípade väčšiny respondentov strednej a staršej vekovej kategórie. U mladších je skôr formulované 

ako kritika, „kľud v Prešove“ chápu skôr negatívne a hodnotia ho ako spiace mesto, kde sa nič nedeje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 „Tatran“ je názov športového klubu v meste Prešov. 
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Rámček 1:     S akou farbou sa Vám spája mesto Prešov? (Výber z odpovedí respondentov) 

 
 červená - jahodové mesto 
 červená – farba mesta 
 červená - červené tulipány na pešej zóne 
 červená - energia, dravosť- vlastnosti Východniarov 
 červená – tak ma napadlo 
 červená – škridla na streche, erb, jahody 
 červená - je v mestskom znaku, inak si neviem 

predstaviť inú farbu  
 červená – farby prevládajúce na stránke mesta 
 červená – farba krvi, Caraffa, farba jahôd - Eperjes 
 červená – jahody sa tu pestovali 
 červená – komunisti v zastupiteľstve 
 červená – mesto je plné nevyužitej energie 
 červená - lebo máme červené autobusy 
 červená - má ju v erbe. Je to odporná farba.  
 červená - veľa lavicovo založených ľudí 
 červená - neviem, vybavil sa mi erb 
 červená - erb mesta a internetová stránka 
 čierna a biela - biela: reprezentuje všetko pekne ,čo 

máme  a všetko pekne, čo dúfam, nás čaká.  
 červená a čierna - prejdite sa okolo pôšt okolo 20. v 

mesiaci a uvidíte 
 červená a zelená - komunizmus, príroda okolo 
 červená a zelená - farba striech, zeleň 
 bordová - prevažuje na stránke PU 
 zelená – odjakživa to je farba pre toto mesto 
 zelená - mame veľa zelene (stromy, zelene plochy) 
 zelená - bolo tu veľa zelene 
 zelená - FC Tatran, hádzanár majú v znaku zelenú, 

celé aj mesto je v lone prírody 
 zelená – lebo je v centre veľa zelene 
 zelená – je tu dosť zelenej, dúfam, že to tak aj ostane 
 zelená – nepoznám zelenšie sídlisko ako sídl. III 
 zelená – tradičná farba - futbal, hádzaná, príroda 
 zelená – mesto zelene 
 zelená – lesy, parky, športový odev 
 zelená – veľa zelene v meste, len škoda že na Sekčove 

NIE 
 zelená – dresy futbalistov a hádzanárov 
 zelená – nádej, futbal, príroda 
 zelená - nepoznám zelenšie sídlisko ako sídl. III 
 zelená a biela - kvôli športovcom, ktorí nám robia 

dobré meno 
 zelená - nádej pre nový začiatok v podobe p. 

primátora 
 červená, zelená a biela - neviem, asi podvedome 

červená a biela z erbu, zelená a biela Tatran 
 zelená a žltá - Tatran, farári 
 zelená a žltá - dostatok zelene, je priestranné 
 modrá… asociácie 
 modrá -  kresťanské 
 modrá - najväčšie zastúpenie SDKú 
 modrá - modrá obloha nad Prešovom 
 modrá - rieka Torysa 
 modrá  - pri západe slnka je mesto modré 
 modrá - čistota, kľud 
 modrá a žltá - pre Prešov typická farba stĺpov 

verejného osvetlenia 
 modrá - neviem, tak ma to napadlo 

 modrá - asi preto, že moje rodné Košice červená a v 
PO je chladnejšie 

 modrá - Lebo modrá je studená farba a aj mesto 
Prešov pôsobí svojim životom studené. 

 modrá  - farba prináša zo všetkých farieb najväčšie 
upokojenie, je svetovo najobľúbenejšou farbou. Život 
v meste Prešov mi prináša pocit kľudu, harmónie, 
bezpečia. 

 modro – fialová - Prešov je ako krásny drahokam, 
zatiaľ chladný, neopracovaný čakajúci na šikovné 
ruky, ktoré by z neho vyrobili dokonalý klenot a 
odhalili jeho plnú krasu a lesk 

 tmavomodrá - akoby mesto zaspalo ( rozvoj ) 
 sivá - lebo je sivý, hlavne ešte stále málo zelený a ako 

to vyzerá bude ešte menej zelený.. 
 sivá - fádne a jednotvárne sídliska 
 šedá - katastrofálna infraštruktúra, nedostatok 

kultúrneho a športového vyžitia 
 šedá - Sekčov - príďte a uvidíte 
 šedá - je dosť špinavý 
 šedá - Priveľa áut, neporiadku 
 šedá - stagnácia, vysoká nezamestnanosť, dopravný 

problém 
 sivo – šedá - spiace mesto 
 sivá - slabé platy, žiadna radosť, len prezívanie! 
 sivá - fádnosť, nezáujem ľudí o dianie, stagnácia 

mesta  
 sivá - zlý pocit z mesta 
 sivá - betónová džungľa 
 sivá - pochmúrne mesto - nič tu nie je 
 sivá a zelená  - polovica mesta betón a polovica zeleň 
 hnedá, šedá - veľa špiny a odpadkov 
 biela - dym z Kronospanu 
 biela - taká nijaká farba, prázdna ako mesto 
 biela - máme tu soľnú jaskyňu 
 biela a modrá - farba soli, farba vody (stará vodná 

elektr.) 
 biela - pôsobí na mňa čisto, stále som rada keď som 

doma (v Prešove) 
 bielo-červená,  tiež bielo-zelená - sú v erbe mesta a 

historicky potvrdené, sú tiež v SK futbalu a hádzanej  
 ružová - farba dlažby na pešej zóne 
 rúžová  - na ul. 17. nov. Kvitnú v máji čerešne 
 rúžová  - kvitnúce stromy na 17. novembra - super 
 oranžová - pestré mesto, plné študentov, živé  
 oranžová - zmeny po voľbách  
 oranžová - farba primátora 
 žltá - centrum mesta žiari týmito farbami 
 žltá - ma to napadlo 
 žltá - na hlavnej ulici je veľa žltých budov 
 žltou – nádej - verím, že okrem krásy, bude aj kam ísť 
 zlatá a biela - Zlatá baňa a Solivar 
 zlatá a modra - farby -aspoň kedysi- hokejového tímu 
 žltohnedé - také jesenné mesto 
 čierna–smútok čierna: reprezentuje všetko  

negatívne, čo sa dlhodobo nedarí odstrániť, 
predovšetkým obrovsky odchod ľudí z regiónu na 
rôzne dlhu dobu a sídliská, ktoré neponúkajú 
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obyvateľom okrem elementárnych potrieb takmer nič. 
... 

 hnedá - špina, nekultúrnosť, postriekané budovy, 
nedokončené projekty 

 žiadna - blbá otázka 
 žiadna - spájať mestá s farbami nemá podľa mňa 

zmysel 
 dúha - sídliská- farebné bloky, pešia zóna- farebné 

domy 

 farby dúhy - lebo pre mňa to mesto má tak veľa tvárí 
 rôzne farby, hlavne veselé -  centrum, Hlavná ul. 
 pestrofarebná - lebo v centre mesta sú domčeky v 

rôznych farbách 
 fialová - smútok, arogancia, nemravnosť 
 čierna - tak lebo Prešov je nudný. 
 

Zdroj: vlastný empirický výskum 

 

 

ZÁVER 

Pri vytváraní nového jednotného vizuálneho štýlu a najmä loga mesta Prešov by sa malo aj prihliadať na 

už existujúce prirodzené asociácie, ktoré vyvoláva u jeho obyvateľov, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k 

zvýšeniu pravdepodobnosti jeho akceptácie. V tomto smere sa na základe výsledkov prieskumu ukazuje ako 

prospešné stanoviť jeden z požadovaných atribútov nového loga, jeho koncipovanie v odtieňoch zelenej farby. 

Zelená farebná asociácia nevyvoláva u respondentov negatívne konotácie. Predstavuje vhodnú alternatívu k inej 

často uvádzanej farbe – červenej, ktorá je dobre spojená s mestom na historickom princípe, prostredníctvom jeho 

symbolov (erb, zástava). Orientácia na zelenú farbu by tak veľmi dobre nadviazala na víziu ďalšieho rozvoja 

mesta ako „Eko-mesta“, ktorá sa objavila aj v pripravovanom projekte kandidatúry mesta na titul EHMK 2013 

a ktorá súvisí aj s novou ambíciou ďalšieho rozvoja mesta založeného na „čistých technológiách“ (ako napr. 

iniciatíva Prešovskej univerzity v Prešove, mesta Prešov a ďalších súkromných firiem smerom k vytvoreniu 

Biotechnologického parku).    

 

Poznámka: Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0611/09 - „Koncept miesta 

v regionálno-geografickej analýze a syntéze a teritoriálnom marketingu: teoreticko-metodologický rámec a 

aplikácia na vybrané modelové územia“ (vedúci projektu prof. R. Matlovič). 
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