Tlačová správa

OMBUDSMANKA PREDSTAVUJE NA
NOVOM WEBE PUBLIKÁCIU K 20. VÝROČIU
INŠTITÚCIE
(Bratislava, 1. február) Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) pri príležitosti 20.
výročia inštitúcie predstavuje publikáciu o činnosti inštitúcie za uplynulé dve desaťročia.
Súčasne spúšťa do prevádzky novú webovú stránku www.vop.gov.sk.
„Som rada, že sa nám podarilo spustiť nový, moderný a prehľadný web, ktorý, verím, bude
pre verejnosť prístupnejší a jednoduchší na používanie. Zároveň ma teší, že okrem toho sa
verejnosť bude môcť oboznámiť s publikáciou k dvadsiatemu výročiu inštitúcie, ktorá je
užitočná z hľadiska edukácie o postavení a pôsobnosti inštitúcie,“ uviedla verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Ombuds: 20 rokov práce verejného ochrancu práv
Kniha ukazuje dôležitosť postavenia inštitúcie, pripomína významné pracovné stretnutia,
regionálne výjazdy, zahraničné aktivity, významné prípady a tiež ocenenia, ktoré predstavitelia
a predstaviteľky úradu počas svojej pôsobnosti získali aj odovzdali. Svoj pohľad na fungovanie
a vývoj inštitúcie zároveň v samom úvode ponúkajú súčasná ombudsmanka Mária Patakyová
spoločne s prvou ženou v úrade Janou Dubovcovou.
Dizajn publikácie je vo vizuálnej identite Kancelárie verejného ochrancu práv z dielne
grafického štúdia Andrej & Andrej. Koncept je založený na symbolike porcelánového výročia,
ktorú autori používajú v grafickom prevedení jednotlivých častí knihy.
Kniha Ombuds: 20 rokov práce verejného ochrancu práv je pre verejnosť dostupná na webovej
stránke inštitúcie v elektronickej podobe.
Nový web je prehľadný, funkčný a prístupný
Rovnako ako publikácia, aj webová stránka nesie vizuálnu identitu inštitúcie, ktorú vytvorilo
štúdio Andrej & Andrej. Jej ústredným prvkom je jedinečné písmo a výkričník, ktorý
symbolizuje upozorňovanie na porušovanie ľudských práv. Vizuálna identita získala v roku
2020 Národnú cenu za dizajn.
Nový web verejnej ochrankyne práv je moderný a prehľadný. Verejnosť na ňom nájde správy,
ukončené prieskumy a stanoviská ombudsmanky, a to prostredníctvom vyhľadávača. V tejto
časti budú postupne pribúdať dokumenty týkajúce sa zistení z preskúmavania podnetov.
Web obsahuje aj podstránku venovanú deťom pod názvom Pomáhame deťom či podstránku
Vaše príbehy predstavujúcu jednotlivé prípady, ktorými sa kancelária zaoberala.
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Nová stránka ponúka aj interaktívny nástroj na informovanie o pôsobnosti inštitúcie v rôznych
oblastiach.
Oproti pôvodnému webu pribudol tiež formulár na priamy kontakt s kanceláriou. Webová
stránka umožňuje opäť podávanie podnetov prostredníctvom online formulára, ku ktorému sa
návštevníci a návštevníčky dostanú dvoma klikmi.
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