
Dizajn manuál
verzia 1.2



Ombudsman chráni práva tým, že upozoňuje 
na ich porušovanie. Ideový koncept je preto 
postavený na vytvorení čo najväčšej sily 
ombudsmanovych upozornení. Zosilniť hlas! 
Dať upozorneniam dôraz! Zdôrazniť to čo 
je dôležité! „Mojou ambíciou je zosilniť hlas 
občanov, aby rezonoval v činnosti orgánov 
verejnej správy, a tým napomôcť prinavráteniu 
dôvery ľudí k verejnej moci na Slovensku.“  



Koncept

Výkričník je interpunkčné znamienko, 
ktoré sa používa na zdôraznenie 
vety. Tento vizuálny prvok je 
všeobecne známy ako znak výstrahy 
a upozornenia. Zbavením sa jeho bežnej 
funkcie ukončenia vety a vložením 
ho do písmových znakov dodávame 
slovám vizuálny dôraz. Vety písané 
takto upravenými znakmi sa stávajú 
upozornujúcejšie a dôraznejšie. 

!
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Logotyp

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 
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(1) Anglická verzia

(A)

(B)

(C)

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 
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(1) Slovenská verzia

(A) (B)

(D)

(C)

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 

Logotyp 6



(2) Skratka

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 
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(3) Skratka + popis

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 

Logotyp 8



(4) Štátny znak + logotyp s popisom

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 
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(5) Logotyp + Meno ombudsmana

(6) Štátny znak + Logotyp s popisom + Meno ombudsmana

(A)

(B)

Logotyp

Základná stavba loga sa skladá z textu, 
ktorý využíva znaky písma Interkvop. 
Pri všetkých verziách logotypu je 
písmo mierne upravené a konkrétne 
páry znakov, výšky a medzipísmenové 
medzery boli opticky vyvážené. Pri 
tvorbe inej verzie logotypu je preto 
nutná spolupráca alebo konzultácia 
s autormi identity.

Intentita KVOP má k dispozícii šesť 
verzií loga: (1) Bez skratky s výkričníkmi 
v texte (2) Skratka bez znaku a bez 
popisu (3) Skratka s popisom (4) 
Skratka so štátnym znakom a popisom 
(5) Skratka s popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana (6) Skratka 
so štátnym znakom, popisom a menom 
aktuálneho ombudsmana

Výber verzie loga je individuálny 
a určený podľa obsahovej potreby alebo 
konzultácie s kanceláriou verejného 
ochrancu práv. Verzia so štátnym 
znakom Slovenskej republiky sa používa 
iba v nutnosti prezentácie loga so 
štátnym znakom. 
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Konštrukcia

Konštrukcia logotypu je vytvorená 
upravením písma Interkvop Headline 
Regular. Pri všetkých verziách je výška 
písmena a medzera medzi riadkami 
určená v pomere 9/2. Deväť častí tvorí 
výška riadku a dve časti tvoria medzeru 
medzi riadkami. Toto pravidlo patrí pre 
trojriadkové verzie rovnako ako pre 
dvojriadkové verzie logotypu.

Logotyp verzia 1 11



Konštrukcia Logotyp verzia 2

Medzera medzi skratkou a popisom 
je pevne určená a nesmie sa porušiť. 
Táto medzera je zadefinovaná šírkou 
štyroch výkričníkov, ktorých veľkosť 
určuje výška skratky. Štyri výkričníky 
definujúce medzeru je zakázané 
akokoľvek tvarovo deformovať. 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)
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Konštrukcia

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Logotyp verzia 3

Medzera medzi štátnym znakom 
a skratkou s popisom je pevne určená 
a nesmie sa porušiť. Táto medzera je 
zadefinovaná šírkou štyroch výkričníkov, 
ktorých veľkosť určuje výška skratky. 
Štyri výkričníky definujúce medzeru 
je zakázané akokoľvek tvarovo 
deformovať. 
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Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimálna veľkosť 
plochy v bezprostrednej blízkosti 
značky, do ktorej nesmie zasahovať 
text, iné logo a ani ďalšie grafické 
prvky. Táto zóna zaručuje čitateľnosť 
a dostatočnú pôsobivosť značky. 
Ochranná zóna je definovaná tvarom 
písmena O z verzie loga so skratkou. 
Pri verziách loga bez skratky sa určí 
výška písmena O, podľa výšky hornej 
časti prvého písmena v prvom riadku 
a spodnej časti prvého písmena 
v druhom riadku. Pri určovaní ochrannej 
zóny je zakázané pímseno O akokoľvek 
deformovať. 

x

x x
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Kompozícia

Logotyp je možné používať na všetkých 
štyroch okrajoch formátu. Logotyp je 
zakázané komponovať do stredu alebo inej 
časti formátu. 

Pri umiestnení logotypu odporúčame 
dodržat minimálnu vzdialenosť 6 mm 
od kraja formátu.
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Kompozícia

Logotyp je možné používať na všetkých 
štyroch okrajoch formátu. Logotyp je 
zakázané komponovať do stredu alebo inej 
časti formátu. 

Pri umiestnení logotypu odporúčame 
dodržat minimálnu vzdialenosť 6 mm 
od kraja formátu.
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Kompozícia Spôsoby aplikácie logotypu a popisu

Medzera medzi štátnym znakom 
a skratkou v logotype je pevne určená 
a nesmie sa zmenšiť. Túto medzeru 
je možné rozšíriť na ľubovolnú šírku 
pri aplikáciách loga výlučne pri tvorbe 
materiálov identity KVOP. 

 

 (A)

 

 

(B)
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Minimálna veľkosť

Minimálna veľkosť logotypu je veľkosť, 
pri ktorej je ešte možné logotyp 
reprodukovať bez toho aby sa zlievali 
jemné linky v symbole. Pri verziách loga 
so skratkou je minimálna veľkosť 6mm. 
Pri trojriadkových verziách loga bez 
skratky je minimálna výška loga 20mm. 
Pri dvojriadkových verziách loga bez 
skratky je minimálna výška loga 12mm.

6 mm 20 mm

12 mm

6 mm

18



Zakázané použitia

Jediná a nemenná podoba logotypu 
je zadefinovaná v tomto manuály 
a akékoľvek iné spôsoby usporiadania 
jednotlivých prvkov, ich veľkostné 
pomery a iné ako zadefinované písmo 
nie je možné aplikovať. Logo sa 
nesmie deformovať, orezávať, deliť, 
otáčať, používať v obrysových líniách, 
nizkom rozlíšení, ani žiadnych iných 
deformáciách loga.

Pri verziách loga so skratkou a štátnym 
znakom sa používajú vždy dva riadky 
textu v popise. Je zakázané vytvoriť 
verziu loga s 3 a viac riadkami v popise. 
Primárna farebná verzia loga je čierna. 
Je zakázane vo vizuálnej identite 
KVOP pracovať s farebnou verziou loga 
na farebnom podklade. Sekundárna, 
biela verzia loga sa používa výhradne 
na čiernom podklade a je dovolené 
túto verziu loga používať pri použití 
loga v iných vizuálnych identitách pri 
tmavom podklade.

Akákoľvek iná forma, ako je definovaná 
v pokynoch, výrazne znižuje estetickú 
a funkčnú hodnotu Loga!
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Interkvop Variable
Headline Thin
Headline Regular
Headline Black

Interkvop Variable
Text Thin
Text Regular
Text Black

Písmo Interkvop Headline

Interkvop Text

Pre potreby vizuálnej identity 
ombudsmana je na mieru vytvorený 
korporátny font so základom open 
source písma Inter. Písmo Inter 
bolo prerobené a upravené tak aby 
fungovalo vo verziách s výkričníkmi 
a prispôsobené do variable verzie.

Font Interkvop sa používa vo verziách 
Headline a Text a rezoch Light,Light 
Italic, Regular, Regular Italic, Medium, 
Medium Italic, Semibold, Semibold 
Italic, Bold, Bold Italic.

(A)

(B)
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Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, 
Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, 
Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, 
Vv, Xx, Yy, Zz

Áá, Éé, Íí, Ĺĺ, Óó, Ŕŕ, Úú, Ýý
Čč, Ďď, Ňň, Řř, Šš, Ťť, Žž

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Písmo Interkvop Headline Regular

Interkvop Headline Regular – diakritika

Interkvop Headline Regular – čísla

Pre potreby vizuálnej identity 
ombudsmana je na mieru vytvorený 
korporátny font so základom open 
source písma Inter. Písmo Inter 
bolo prerobené a upravené tak aby 
fungovalo vo verziách s výkričníkmi 
a prispôsobené do variable verzie.

Font Interkvop sa používa vo verziách 
Headline a Text a rezoch Light,Light 
Italic, Regular, Regular Italic, Medium, 
Medium Italic, Semibold, Semibold 
Italic, Bold, Bold Italic.
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Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, 
Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, 
Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, 
Vv, Xx, Yy, Zz

Áá, Éé, Íí, Ĺĺ, Óó, Ŕŕ, Úú, Ýý
Čč, Ďď, Ňň, Řř, Šš, Ťť, Žž

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Písmo Interkvop Text Regular

Interkvop Text Regular – diakritika

Interkvop Text Regular – čísla

Pre potreby vizuálnej identity 
ombudsmana je na mieru vytvorený 
korporátny font so základom open 
source písma Inter. Písmo Inter 
bolo prerobené a upravené tak aby 
fungovalo vo verziách s výkričníkmi 
a prispôsobené do variable verzie.

Font Interkvop sa používa vo verziách 
Headline a Text a rezoch Light,Light 
Italic, Regular, Regular Italic, Medium, 
Medium Italic, Semibold, Semibold 
Italic, Bold, Bold Italic.
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Everyone has the right to a standard of living adequate 
for the health and well-being of himself and of his family, 
including food, clothing, housing and medical care and 
necessary social services, and the right to security in the 
event of unemployment, sickness, disability, widowhood, 
old age or other lack of livelihood in circumstances 
beyond his control.

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. 
Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available 
and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the 
full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental 
freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and 
shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose 
the kind of education that shall be given to their children. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for 
the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary 
social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or 
other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care 
and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Písmo

Interkvop Headline Regular
52/49

Interkvop Headline Regular
18/20

Interkvop Text Regular
8/10

No one may be 
compelled to belong 
to an association.

(A)

(B)

(C)

Jednotlivé rezy písma je možné 
používať len podľa určených pravidiel. 
(A) Interkvop headline je určený 
na sadzbu titulkových nadpisov, 
dôležitých informácií a dizajn manuálom 
zadefinovaných textov. (C) Interkvop 
text je určený pre sadzbu dlhších textov 
a textových blokov. 

(B) Minimálna veľlkosť verzie fontu 
Interkvop Headline je 16 bodov. 

Pri práci s písmom je zakázané používať 
medzipísmenové medzerovanie pod -60 
bodov a nad 20 bodov. 

Použitie rôznych rezov písma a ich 
variantov možno použiť inak, len po 
konzultácií s autorom dizajnu.
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Farby

20%

20%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

PANTONE: Black
CMYK: 0 0 0 100
HTML: 000000
RAL: 9011
RGB: 0 0 0

PANTONE: 2414
CMYK: 70 0 65 0
HTML: 32c87d
RAL: 6024
RGB: 50 200 125

PANTONE: 427 (50%)
CMYK: 0 / 0 / 0 / 7
HTML: f5f5f5
RAL: 7047
RGB: 245 245 245

PANTONE: 101
CMYK: 0 0 70 0
HTML: faf028
RAL: 1018
RGB: 250 240 40

PANTONE: 2935
CMYK: 100 52 0 0
HTML: 0055ff
RAL: 5017
RGB: 0 85 255

PANTONE: RHOD. RED
CMYK: 0 87 0 0
HTML: ff3ce6
RAL: 4010
RGB: 255 60 230

PANTONE: 2347
CMYK: 0 88 100 0
HTML: e61e1e
RAL: 3026
RGB: 230 30 30

PANTONE: 2725
CMYK: 76 76 0 0
HTML: 734bfa
RAL: 4011
RGB: 115 75 250

PANTONE: 1585
CMYK: 0 61 97 0
HTML: ff5a00
RAL: 3026
RGB: 255 90 0

PANTONE: 000
CMYK: 0 0 0 0
HTML: ffffff
RAL: 9010
RGB: 255 255 255

Vizuálna identita KVOP má 
zadefinovanú paletu desiatich farieb 
a použitia týchto farieb v ľubovolných 
hodnotách ich priesvitov. Je zakázané 
farebne vybočovať z určenej farebnej 
škáli, mimo konzultácie s autorom 
dizajnmanuálu a identity KVOP. 
Sada určených desiatich farieb ma 
zadefinované hodnoty pre Pantone, 
CMYK, RGB, HTML, a RAL farby ktoré je 
treba dodržiavať a zvoliť podla potreby 
použitia farieb. 
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Vizitky

(A) Vizitka pre Verejnú ochrankyňu práv 
v slovenskej verzií

(B) Vizitka pre Verejnú ochrankyňu práv 
v anglickej verzií

Formát: 90 x 50 mm

Mária Patakyová
Verejná ochrankyňa práv

 Grösslingová 35
 811 09, Bratislava
 Slovensko
  +421 2 32 36 37 01-2
  sekretariat@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk
www.detskyombudsman.sk

predná strana

predná strana

zadná strana

zadná strana

Mária Patakyová
Public Defender of Rights 

 Grösslingová 35
 811 09, Bratislava
 Slovakia
  +421 2 32 36 37 01-2
  sekretariat@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk
www.detskyombudsman.sk

(A)

(B)
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Vizitky

(A) Editovateľná vizitka pre Kanceláriu 
verejného ochrancu práv v slovenskej verzií

(B) Editovateľná vizitka pre Kanceláriu 
verejného ochrancu práv v anglickej verzií

Formát: 90 x 50 mm

Meno a priezvisko
pozícia, funkcia, odbor 

 Grösslingová 35
 811 09, Bratislava
 Slovensko
  +421 2 32 36 37 01-2
  e-mail@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk
www.detskyombudsman.sk

Meno a priezvisko
pozícia, funkcia, odbor 

 Grösslingová 35
 811 09, Bratislava
 Slovakia
  +421 2 32 36 37 01-2
  e-mail@vop.gov.sk

www.vop.gov.sk
www.detskyombudsman.sk

(A)

(B)

predná strana

predná strana

zadná strana

zadná strana
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Vizitky

(A) Editovateľná vizitka pre Kanceláriu 
verejného ochrancu práv v slovenskej verzií

(B) Editovateľná vizitka pre Kanceláriu 
verejného ochrancu práv v anglickej verzií

Formát: 90 x 50 mm
Meno a priezvisko
pozícia

Grösslingová 35, 811 09
Bratislava, Slovensko
+421 2 32 36 37 01-2
e-mail@vop.gov.sk

Meno a priezvisko
pozícia

Grösslingová 35, 811 09
Bratislava, Slovensko
+421 2 32 36 37 01-2
e-mail@vop.gov.sk

Name Surname
position

Grösslingová 35, 811 09
Bratislava, Slovensko
+421 2 32 36 37 01-2
e-mail@vop.gov.skw
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(A)

(B)

predná strana

predná strana

zadná strana

zadná strana

Kancelária verejného
ochrancu práv

Kancelária verejného
ochrancu práv

Public Defender
Of Rights
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Hlavičkový papier Verzia 1

Hlavičkový papier v štyroch verziach, 
(1) a (2) Určený pre reprezentačné listy, 
pozvánky a krátke texty. (3) a (4) Verzia 
hlavičkového papiera určená hlavne pre 
dlhé texty a úradné spravy.

Formát: 210 x 297 mm

Interkvop Text Regular
11/13,8

Interkvop Text Regular
11/13,8

Public Defender of Rights
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
www.vop.gov.sk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lacus 
vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia at quis. Porttitor 
massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus. Massa 
ultricies mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem. Nisl purus 
in mollis nunc sed id semper risus in. Vestibulum morbi blandit 
cursus risus at. Ornare massa eget egestas purus. Venenatis tellus 
in metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin. Tincidunt 
augue interdum velit euismod in pellentesque massa placerat 
duis. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Sapien et ligula 
ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum. 
Quam elementum pulvinar etiam non. Ac odio tempor orci dapibus 
ultrices. Feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor. Nisl vel pretium 
lectus quam. Eget felis eget nunc lobortis mattis. Diam sollicitudin 
tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Amet aliquam id diam maecenas. 
Aliquam id diam maecenas ultricies. Tellus in hac habitasse 
platea dictumst vestibulum. Purus in massa tempor nec. Mauris in 
aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt. Morbi quis commodo odio 
aenean sed adipiscing. Dictum at tempor commodo ullamcorper. 

Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Lacus 
viverra vitae congue eu consequat. Nec feugiat nisl pretium fusce 
id velit ut tortor pretium. Habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada. Mi proin sed libero enim. Eget arcu dictum 
varius duis at. Cursus in hac habitasse platea dictumst quisque. 
Placerat duis ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Nisl 
suscipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Leo integer 
malesuada nunc vel. Non sodales neque sodales.
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Hlavičkový papier Verzia 2

Public Defender of Rights
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
www.vop.gov.sk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lacus 
vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia at quis. Porttitor 
massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus. Massa 
ultricies mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem. Nisl purus 
in mollis nunc sed id semper risus in. Vestibulum morbi blandit 
cursus risus at. Ornare massa eget egestas purus. Venenatis tellus 
in metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin. Tincidunt 
augue interdum velit euismod in pellentesque massa placerat 
duis. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Sapien et ligula 
ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum. 
Quam elementum pulvinar etiam non. Ac odio tempor orci dapibus 
ultrices. Feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor. Nisl vel pretium 
lectus quam. Eget felis eget nunc lobortis mattis. Diam sollicitudin 
tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Amet aliquam id diam maecenas. 
Aliquam id diam maecenas ultricies. Tellus in hac habitasse 
platea dictumst vestibulum. Purus in massa tempor nec. Mauris in 
aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt. Morbi quis commodo odio 
aenean sed adipiscing. Dictum at tempor commodo ullamcorper. 

Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Lacus 
viverra vitae congue eu consequat. Nec feugiat nisl pretium fusce 
id velit ut tortor pretium. Habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada. Mi proin sed libero enim. Eget arcu dictum 
varius duis at. Cursus in hac habitasse platea dictumst quisque. 
Placerat duis ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Nisl 
suscipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Leo integer 
malesuada nunc vel. Non sodales neque sodales.

Formát: 210 x 297 mmHlavičkový papier v štyroch verziach, 
(1) a (2) Určený pre reprezentačné listy, 
pozvánky a krátke texty. (3) a (4) Verzia 
hlavičkového papiera určená hlavne pre 
dlhé texty a úradné spravy.
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Hlavičkový papier Verzia 3

Public Defender of Rights
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
www.vop.gov.sk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lacus vestibulum sed arcu non odio 
euismod lacinia at quis. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit 
cursus. Massa ultricies mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem. Nisl purus in 
mollis nunc sed id semper risus in. Vestibulum morbi blandit cursus risus at. Ornare 
massa eget egestas purus. Venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque felis 
imperdiet proin. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa 
placerat duis. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. 

Sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum. Quam 
elementum pulvinar etiam non. Ac odio tempor orci dapibus ultrices. Feugiat nisl 
pretium fusce id velit ut tortor. Nisl vel pretium lectus quam. Eget felis eget nunc 
lobortis mattis. Diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Amet aliquam id 
diam maecenas. Aliquam id diam maecenas ultricies. Tellus in hac habitasse platea 
dictumst vestibulum. Purus in massa tempor nec. Mauris in aliquam sem fringilla ut 
morbi tincidunt. Morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing. Dictum at tempor 
commodo ullamcorper. 

Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Lacus viverra vitae congue 
eu consequat. Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. Habitant 
morbi tristique senectus et netus et malesuada. Mi proin sed libero enim. Eget arcu 
dictum varius duis at. Cursus in hac habitasse platea dictumst quisque. Placerat duis 
ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Nisl suscipit adipiscing bibendum 
est ultricies integer quis. Leo integer malesuada nunc vel. Non sodales neque 
sodales ut etiam sit amet nisl purus. Proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus urna. 
Nec dui nunc mattis enim ut tellus elementum. Et tortor at risus viverra adipiscing 
at in tellus. Nec ultrices dui sapien eget. Sodales neque sodales ut etiam sit amet. 
Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque. Cras semper auctor 
neque vitae tempus quam. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. In eu mi 
bibendum neque egestas congue quisque. Proin sed libero enim sed faucibus turpis 
in. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Scelerisque eu ultrices vitae 
auctor eu. Imperdiet dui accumsan sit amet nulla facilisi morbi. Ultrices mi tempus 
imperdiet nulla malesuada. Aenean et tortor at risus viverra adipiscing. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Luctus accumsan tortor 
posuere ac ut consequat semper viverra. Dictum fusce ut placerat orci nulla 
pellentesque dignissim enim. Eleifend donec pretium vulputate sapien. Ridiculus 
mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc. Felis eget nunc lobortis 
mattis aliquam faucibus purus in massa. Sit amet cursus sit amet. Sed velit dignissim 
sodales ut. Curabitur gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. 
Proin nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum.

Formát: 210 x 297 mmHlavičkový papier v štyroch verziach, 
(1) a (2) Určený pre reprezentačné listy, 
pozvánky a krátke texty. (3) a (4) Verzia 
hlavičkového papiera určená hlavne pre 
dlhé texty a úradné spravy.
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Hlavičkový papier Verzia 4

Public Defender of Rights, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
www.vop.gov.sk, www.detskyombudsman.sk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia at quis. Porttitor massa id 
neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus. Massa ultricies mi quis hendrerit dolor magna eget est 
lorem. Nisl purus in mollis nunc sed id semper risus in. Vestibulum morbi blandit cursus risus at. Ornare 
massa eget egestas purus. Venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin. 
Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa placerat duis. Eu tincidunt tortor aliquam 
nulla facilisi cras. 

Sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum. Quam elementum pulvinar 
etiam non. Ac odio tempor orci dapibus ultrices. Feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor. Nisl vel 
pretium lectus quam. Eget felis eget nunc lobortis mattis. Diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi 
ipsum. Amet aliquam id diam maecenas. Aliquam id diam maecenas ultricies. Tellus in hac habitasse 
platea dictumst vestibulum. Purus in massa tempor nec. Mauris in aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt. 
Morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing. Dictum at tempor commodo ullamcorper. 

Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Lacus viverra vitae congue eu consequat. 
Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. Habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada. Mi proin sed libero enim. Eget arcu dictum varius duis at. Cursus in hac habitasse platea 
dictumst quisque. Placerat duis ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Nisl suscipit adipiscing 
bibendum est ultricies integer quis. Leo integer malesuada nunc vel. Non sodales neque sodales ut etiam 
sit amet nisl purus. Proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus urna. Nec dui nunc mattis enim ut tellus 
elementum. Et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus. Nec ultrices dui sapien eget. Sodales neque 
sodales ut etiam sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque. Cras semper 
auctor neque vitae tempus quam. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. In eu mi bibendum 
neque egestas congue quisque. Proin sed libero enim sed faucibus turpis in. Lorem ipsum dolor sit amet 
consectetur adipiscing. Scelerisque eu ultrices vitae auctor eu. Imperdiet dui accumsan sit amet nulla 
facilisi morbi. Ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada. Aenean et tortor at risus viverra adipiscing. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Luctus accumsan tortor posuere 
ac ut consequat semper viverra. Dictum fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim. 
Eleifend donec pretium vulputate sapien. Ridiculus mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada 
nunc. Felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Sit amet cursus sit amet. Sed velit 
dignissim sodales ut. Curabitur gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Proin nibh nisl 
condimentum id venenatis a condimentum.

Formát: 210 x 297 mmHlavičkový papier v štyroch verziach, 
(1) a (2) Určený pre reprezentačné listy, 
pozvánky a krátke texty. (3) a (4) Verzia 
hlavičkového papiera určená hlavne pre 
dlhé texty a úradné spravy.
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S pozdravom

Meno, priezvisko
pozícia(funkcia)/odbor/sekcia

Kancelária verejného 
ochrancu práv
Grӧsslingová 35
811 09  Bratislava
T: +421 2 323 63 707
M: +421 911 707 122           

Adresa pre poštový styk
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

S pozdravom

Mária Patakyová
Verejná ochrankyňa práv

Grӧsslingová 35
811 09  Bratislava
T: +421 2 323 63 707
M: +421 911 707 122        
   
Adresa pre poštový styk:
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

Best regards

Mária Patakyová
Public Defender of Rights 

Grӧsslingová 35
811 09  Bratislava
T: +421 2 323 63 707
M: +421 911 707 122            

Postal address 
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

Best regards

Michaela Pavelková
Media and communication 

The office of the Public 
Defender of Rights 
Grӧsslingová 35
811 09  Bratislava
T: +421 2 323 63 707
M: +421 911 707 122            

Postal address 
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

Pätička do mailu

(A) (B) (C)
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Sociálne siete

Facebook

Instagram

Youtube

(A)

(B)

(C)

Pri propagácii logotypu pre spociálne 
médiá sa primárne využíva čierna 
verzia logotypu na bielom podklade. 
Pri špeciálnych príležitostiach je povolené 
používať čierne logo na farebnom 
podklade podľa prispôsobeniu farebnej 
vizuálnej komunikácie ku ktorej má byť 
logo zladené. Pre propagácie obsahu 
zvolenému kanceláriou verejného ochrancu 
je nutné použiť šablóny určené autorom 
dizajnu. Textové a farebné zmeny podľa 
pravidiel manuálu sú povolené. Iné zmeny 
v šablónach pre sociálne médiá možné 
meniť s konzultáciou autora vizuálnej 
identity KVOP.
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Logo na web

Umiestnenie logotypu je odporúčané do 
ľavého horného rohu webstránky v čiernej 
farbe. Minimálna výška logotypu je 25px.

Ombudsmanka     Prístup k informáciám     Dokumenty     Profil     Pre médiá     Kontakt

Ombudsmanka     Prístup k informáciám     Dokumenty     Profil     

Ombudsmanka     Prístup k informáciám     Dokumenty     Profil     Pre médiá     Kontakt

34



Roll-up

Pre propagácie obsahu zvolenému 
kanceláriou verejného ochrancu práv je 
nutné použiť šablóny určené autorom 
dizajnu. Textové a farebné zmeny podľa 
pravidiel manuálu sú povolené. Iné zmeny 
v šablónach pre rollup je možné meniť 
s konzultáciou autora vizuálnej identity.

Chránim základné 
práva a slobody 
všetkých ľudí bez 
rozdielu.

Chránim 
základné  
práva 
a slobody  
všetkých 
ľudí bez 
rozdielu.

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava
www.vop.gov.sk, www.detskyombudsman.sk

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava
www.vop.gov.sk, www.detskyombudsman.sk
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Folder

Folder KVOP je možné použiť pre viac 
účelov. Pre konkétne príležitosti je 
možné vytvoriť foldre s rôznym textovým 
obsahom, ktorý sa nachádza na ľavej 
vnútornej strane.

The office of the Public Defender of Rights 
Grӧsslingová 35, 811 09  Bratislava www.vop.gov.sk

Osam, et as 
explita as aute 
nis reste nest, 
odiste sunt 
lacesed ma
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Pozvánka

(A) Štandartná verzia pozvánky 
s jednoduchým zalomením, ktoré má slúžiť 
prevažne pre štandartné oznámenie 

(B) Pozvánka určená pre reprezentačné 
účely a významné podujatie 

Farebnosť pozvánok je možné meniť 
prípadne doplniť ilustráciou formou ako pri 
plagátoch na strane 42

Verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová

pozýva na slávnostný večer  
a recepciu spojenú s oceňovaním 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv 10. decembra 
201X o 18.00 hod.

pozýva na slávnostný večer  
a recepciu spojenú s oceňovaním 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv 10. decembra 
201X o 18.00 hod.

Kancelária verejného 
ochrancu práv

Adresa: Editovateľná Bratislava
Dress code: business casual

R.S.V.P. do XY. decembra 201X
02/32 36 37 01 www.vop.gov.sk

Pozýva na slávnostný večer  
a recepciu spojenú s oceňovaním 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv 10. decembra 
201X o 18.00 hod.

Verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová

Adresa: Editovateľná Bratislava
Dress code: business casual

R.S.V.P. do XY. decembra 201X
02/32 36 37 01 www.vop.gov.sk

Verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová

pozýva na slávnostný večer 
a recepciu spojenú s oceňovaním 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv 10. decembra 
201X o 18.00 hod.

Adresa: Editovateľná Bratislava
Dress code: business casual

R.S.V.P. do XY. decembra 201X
02/32 36 37 01

Verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová

pozýva na slávnostný večer 
a recepciu spojenú s oceňovaním 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv 10. decembra 
201X o 18.00 hod.

Adresa: Editovateľná Bratislava
Dress code: business casual

R.S.V.P. do XY. decembra 201X
02/32 36 37 01

(A)

(B)
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Navigácia

Pre navigáciu v budove podľa obsahu 
zvolenému kanceláriou verejného ochrancu 
práv je nutné použiť šablóny určené 
autorom dizajnu. Textové a farebné zmeny 
podľa pravidiel manuálu sú povolené. Iné 
zmeny v šablónach pre rollup je možné 
meniť s konzultáciou autora vizuálnej 
identity KVOP. Stojan na navigáciu 
odporúčame napr. T-Frame Menu Board:
https://shop.travelpromo.cz/t-frame-menu-
board-nesvetelny-din-a4-mbtfra4

začiatok: 14:00začiatok: 14:00začiatok: 14:00

——→
Výberové 
konanie je 
v zasadačke  
na druhom 
poschodí

←———
Okrúhly stôl  
k ochrane 
práv detí 
v zasadačke 
na druhom 
poschodí

——→
Tlačová  
konferencia   
v Domček  
vo dvore
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Fotostena

Pri fotostene je možné pracovať so 
všetkými verziami a prvkami logotypov. Pri 
verzii fotosteny obsahujúcej štátny znak 
a logotyp je výška logotypu 67mm, výška 
medzeru medzi riadkami 100mm a šírka 
medzery medzi logom a znakom 115mm. 
Logá musia byť podľa riadkou prestriedané 
a striedanie musí byť vycentrované. Pri tejto 
verzii je možné pracovať aj s logotypmi 
iných vizuálnych identít pri dodržaní 
striedania. Pri verzii fotosteny s Logotypom 
vo verzii skratky, popisu je treba pracovať 
s podkladmi priložené k dizajnmanuálu. 
Iné zmeny v šablónach je možné meniť 
s konzultáciou autora vizuálnej identity.

(A)

(B)
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Mimoriadne správy, analýzy a prieskumy

Jednotlivé správy majú určenú farebnú 
schému na jeden rok a dominantné 
písmeno, iniciály danej správy. Text 
v skratke informujuci o obsahu správy 
odporúčame v rozsahu do 150 znakov 
s medzerami. Formát správy je A5.



Výročná správa

Identita počíta s raz ročne tlačenou 
publikáciou výročných správ. Hlavným 
znakom je dominantné číslo – ročník 
a farebná schéma nadväzujúca 
s farebnosťou mimoriadnych správ, analýz 
a prieskumov, ktoré majú určenú farebnosť 
pre daný rok. Formát správy je A4.

0  2
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Plagáty a ilustrácie

Náhladové plagáty sú ukážkou práce 
s vizuálnou identitou Kancelárie verejného 
ochrancu práv. Vizuálna identita ponúka 
možnosť práce aj s ilustráciou obsahu 
no tento spôsob si vyžadujé už určité 
technické a kresliarske zručnosti preto je 
dôležité aby bol vždy oslovený grafický 
dizajnér alebo ilustrátor. Zjednocujúcim 
prvkom je výkričník ktorý sa vyskytuje vždy 
buď v texte alebo vo forme ilustrácie.
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Propagačné materiály

Taška

Tričko

Sloboda myslenia…
je tvoje právo!

Owning property…
is your right!

Ukážka použitia vizuálnej identity 
Kancelárie verejného ochrancu práv na 
jednotlivých propagačných materiáloch. 
Ide o náhladové materiály, ktoré majú 
prezentovať prácu s logotypom, obsahom, 
farbou a kompozíciou. Pri každom 
propagačnom materiály treba postupovať 
individuálne, zohladňovať materiál, mierku 
a účel. Textové a farebné zmeny podľa 
pravidiel manuálu sú povolené. Iné zmeny 
v šablónach pre propagačné materiály 
je možné meniť s konzultáciou autora 
vizuálnej identity.
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Propagačné materiály

Zápisník

Hrnček

Ceruzka

Pero

Pero

USB

Darčeková
taška

Šnúrka na krk

Zápisník A5

Ochrana 
zdravia... 
je tvoje 
právo!

ochrana súkromia…
je tvoje právo!

Sloboda prejavu…je tvoje právo!

Public Defender of Rights
www.vop.gov.sk
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