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Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
„Mojou ambíciou je zosilniť hlas
občanov, aby rezonoval
v činnosti orgánov verejnej správy,
a tým napomôcť prinavráteniu
dôvery ľudí k verejnej moci
na Slovensku.
Verím, že verejná moc musí byť
vykonávaná v dobrej viere,
spravodlivo, múdro a s ohľadom
na jej skutočný účel.“

Kto je verejná ochrankyňa práv?
Verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka) chráni základné práva
a slobody všetkých ľudí bez rozdielu.
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pozorne sleduje dianie na Slovensku a
reflektuje na aktuálne ľudskoprávne témy. Chráni základné ľudské práva všetkých
bez rozdielu, a to obzvlášť zraniteľných skupín. Patria medzi ne napríklad deti,
seniori, osoby so zdravotným postihnutím, ale aj rôzne minority, akými sú napríklad
rómske komunity či komunita LGBTI, ktorú aktívne podporuje na pochode Dúhový
Pride.
Okrem toho je jednou z jej priorít kontrola dodržiavania základných práv a slobôd
ďalšej zraniteľnej skupiny ľudí, a to seniorov.
Ďalšie témy, ktorými sa ombudsmanka zaoberá, sú napríklad prístup k pitnej vode,
pretrvávajúca segregácia vo vzdelávaní, za ktorú nám hrozí žaloba od Európskej
komisie či reštitučné konania, ktoré pri dnešnom tempe vybavovania môžu trvať aj
ďalších 40 rokov.

Kto je verejná ochrankyňa práv?
V Ústave SR je verejný ochranca práv definovaný ako nezávislý orgán
Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom
chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred
orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie,
rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.
Kancelária verejnej ochrankyne práv preskúmava podnety od občanov a
občianok. Môže im však pomáhať len v situáciách, ktoré sú vymedzené
ustanoveniami Ústavy SR a zákona o verejnom ochrancovi práv. Okrem
podnetov môže realizovať aj prieskumy z vlastnej iniciatívy v prípade, že má
podozrenie z porušovania ľudských práv.
Viac o pôsobnosti: https://bit.ly/2JuB280

O súťaži
Kancelária verejného ochrancu práv vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny
štýl Kancelárie verejného ochrancu práv
Cieľom súťaže je vytvoriť nový vizuálny štýl Kancelárie verejného ochrancu práv,
ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti
kancelárie.

Keďže sa doteraz Verejný ochranca práv, resp. Kancelária verejného ochrancu práv
vizuálne prezentovala nejednotne, je potrebné nadefinovať vizuálnu identitu a
navrhnúť spôsoby jej používania v online aj tlačených formátoch.
Predmetom súťaže je návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho
aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu kancelárie a jej
aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude
jednotný vo všetkých online kanáloch (web, Facebook, Twitter, Instagram) a
tlačených materiáloch (vizitky, hlavičkové papiere, propagačné materiály – perá,
bloky a iné). Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej
republiky i v zahraničí.

O súťaži
1. TYP SÚŤAŽE: Verejná anonymná súťaž návrhov
2. JAZYK SÚŤAŽE: slovenský
3. TERMÍNY:
Uzávierka prihlášok: 01. 02. 2019 do 12:00
Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 25. 02. 2019
4. SPÔSOB PREDKLADANIA NÁVRHOV
Súťažné návrhy vyhotovené v súlade so zverejnenými súťažnými podmienkami je potrebné
zaslať elektronicky na identita@vop.gov.sk. Prenos správ je obmedzený na 10 MB. Ak je
správa s prílohami väčšia, je potrebné ju rozdeliť, prípadne zaslať poštou alebo doručiť
osobne na nosiči dát (DVD, USB) na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv,
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava s označením na obálke: „Súťaž – vizuálna identita“.
Návrhy musia byť doručené v lehote na predkladanie súťažných návrhov/uzávierky
prihlášok uvedenej vyššie.
5. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE
Súťaž je vyhlásená zverejnením súťažných podmienok na webovom sídle Kancelárie
verejného ochrancu práv (www.vop.gov.sk) v časti „Profil verejného obstarávateľa“, na
sociálnych sieťach a na webe Slovenského centra dizajnu (www.scd.sk).

Súťažné zadanie
Súťažné zadanie, ktoré účastníci spracujú vo svojich súťažných návrhoch sa skladá z
nasledujúcich častí:
A./ návrh loga pre Verejnú ochrankyňu práv, Kanceláriu verejného ochrancu práv a
Detského ombudsmana v čiernobielej, farebnej a inverznej verzii. Logá je potrebné
pripraviť v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii a logo Verejnej ochrankyne práv
musí byť rodovo variovateľné (pre prípad, že vo funkcii bude muž)
B./ aplikácia navrhnutého konceptu a jeho variácia v ďalej uvedených konkrétnych
online a tlačených formátoch
C./ bonusová úloha – aplikácia konceptu na formát podľa vlastného uváženia
D./ písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu navrhnutého loga

Súťažné zadanie
B./ aplikácia navrhnutého konceptu a jeho variácia v ďalej uvedených konkrétnych
online a tlačených formátoch
B.1. TLAČENÉ FORMÁTY:
B.1.1. hlavičkový papier, ktorý bude možné použiť aj ako template tlačovej správy či
oficiálneho listu a návrh predtlačenej obálky vo formáte B5
TEXTOVO musí obsahovať:
Hlavička (dve verzie):
a./ logo a logotyp: Verejná ochrankyňa práv
b./ logo a logotyp: Kancelária verejného ochrancu práv
Päta: Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, www.vop.gov.sk

Súťažné zadanie
B.1.2. vizitky
MUSIA OBSAHOVAŤ :
• Logo a logotyp: Kancelária verejného ochrancu práv
• TEXTY:
Ida Nová
Médiá a komunikácia
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
Tel.: +421/2/00 00 00 00, Mob.: +421/903 000 000
ida.nova@vop.gov.sk
www.vop.gov.sk, www.detskyombudsman.sk
Ikony: FB, Instagram, YouTube, Soundcloud, Twitter – Verejná ochrankyňa práv

Súťažné zadanie
B.1.3. Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy
- grafické spracovanie informačného materiálu, resp. brožúry v navrhovanom
koncepte novej vizuálnej identity
- Textový podklad tu: https://bit.ly/2JuB280
B.2. ONLINE FORMÁTY:

B.2.1. návrh cover photo na Facebook s využitím prvkov novej vizuálnej
identity
B.2.2. post na Facebook s výzvou ombudsmanky na stáž v kancelárii
adresovaný študentom/študentkám práva so záujmom o ľudskoprávne témy
- Key message: Študentky a študenti práva, prispejte k ochrane ľudských
práv. Stážujte u ombudsmanky.

Súťažné zadanie
C./BONUSOVÁ ÚLOHA:
Vyberte si formát podľa vlastného uváženia a demonštrujte ďalšie použitie novej
vizuálnej identity.
Príklady formátov: návrh obálky výročnej správy, návrh certifikátu o absolvovaní stáže
a pod.

Ďalšie informácie
Všetky ďalšie podrobné informácie
- k súťažným podmienkam,
- k zadaniu,
- vrátane návrhu zmluvy,
sú dostupné v priloženom dokumente s názvom „Obstarávanie vizuálnej identity“.

Bez splnenia súťažných podmienok (vrátane vyplnenia príloh, ktoré sú dostupné vo
vyššie uvedenom dokumente) nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené
do súťaže.

