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Logotyp 1
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1.0 
Logotyp Úvod

Oznámiť. Nenechať neprávosť len tak. Povedať to nahlas. 
Alebo rovno zakričať: „DOSŤ!“

To je definícia novej vizuálnej identity Úradu na ochranu 
oznamovateľov. Jednoduchou vizuálnou skratkou 
v typografii vyobrazuje zameranie úradu. Ako miesta, 
kde sa dá zakričať svoj hnev, vypovedať o nespravodlivom 
konaní, oznámiť korupciu – a byť pritom chránený. Nebáť 
sa nahlas pomenovať neprávosť, ktorej sme svedkami 
a domôcť sa spoločne spravodlivosti.

Vizualizácia typografickej skratky pripomína zvukový 
záznam slova. Odkazuje tým na samotný akt oznámenia, 
dôkaznú zvukovú nahrávku, vizuálny záznam hlasu.
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1.1 
Logotyp

Základný tvar logotypu sa skladá zo skratky 
názvu Úrad na ochranu oznamovateľov 
spolu s jeho plným textovým znením, 
vypísaný písmom Deto Grotesk Bold.

Jazykové mutácie používajú tú istú skratku 
úradu, píšuc sa bez dĺžňa na „U“. Zvyšný 
názov sa vymení za aktuálny jazyk.

Dizajn tak umožňuje nekonečné jazykové 
variácie.

Základný tvar

Anglická verzia logotypu Maďarská verzia logotypu

UOO_LOGOzakladne.pdf
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1.1 
Logotyp

Konštrukcia základného tvaru je vložená 
do mriežky, tvoriacej ochrannú zónu 
logotypu. 

Využíva dva dieliky mriežky ako základ pre 
medzeru medzi skratkou a plným názvom 
úradu. Prenesením medzery na okraje 
vytvorí potrebné ochranné pásmo.

Konštrukcia základného tvaru

Minimálna veľkosť logotypu v tlači Minimálna veľkosť logotypu online
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1.1 
Logotyp

Pravidlo umiestňovania akejkoľvek verzie 
logotypu je vždy z ľavej strany formátu, 
aby sa podporila symbolika zvukovej stopy, 
vychádzajúcej z okraja formátu – v smere 
postupného zvyšovania hlasitosti.

Umiestňovať sa môže zhora alebo zdola, 
podľa charakteru danej aplikácie.

Umiestnenie tvaru (akéhokoľvek)
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1.2 
Logotyp

Formálny tvar využíva základný tvar 
logotypu doplnený o štátny znak  
Slovenskej republiky.

Využitie nachádza v oficiálnej komunikácii 
s inými štátnymi inštitúciami, tam kde sa 
vyžaduje inštitucionálna serióznosť alebo 
pri komunikácii na nadnárodnej úrovni.

Formálny tvar

UOO_LOGOformalne.pdf

Anglická verzia logotypu Maďarská verzia logotypu
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1.2 
Logotyp

Konštrukcia formálneho tvaru využíva 
neviditeľnú mriežku, tzv. ochrannú zónu.

Pracuje s dvoma dielikmi mriežky, tvoriacimi 
medzeru medzi skratkou a plným názvom 
úradu. Tento prvok následne určuje ďalšie 
vzťahy v rámci logotypu.

Konštrukcia formálneho tvaru
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Minimálna veľkosť logotypu v tlači Minimálna veľkosť logotypu online
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1.3 
Logotyp

Alternatívny tvar ponecháva skratku 
a namiesto plného názvu úradu ponúka 
komunikačný slogan CHRÁNIME VEREJNÝ 
ZÁUJEM.

Dá sa využiť všade tam, kde nechceme 
alebo nepotrebujeme rozvinúť plný názov 
úradu. Tam, kde potrebujeme komunikovať 
obsah, resp. používať ho v momente, keď 
už samotná skratka úradu je vo verejnom 
povedomí dostatočne zapísaná.

Ide výlučne o neformálnu komunikáciu.

Alternatívny tvar

Minimálna veľkosť logotypu v tlači Minimálna veľkosť logotypu online

UOO_LOGOslogan.pdf
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1.4 
Logotyp

Skrátený tvar logotypu sa používa najmä pre 
účely rýchleho označenia napr. niektorých 
postov na sociálnych sieťach, ako profilový 
obrázok, resp. na vybrané propagačné 
predmety.

Všade tam, kde netreba uvádzať plný názov 
úradu.

Skrátený tvar

Minimálna veľkosť logotypu v tlači Minimálna veľkosť logotypu online

UOO_LOGOskratka.pdf
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1.5 
Logotyp

Všetky dostupné tvary logotypu je možné 
použiť aj v negatívnej verzii.

V prípade bieleho prevedenia logotypu 
musí byť pozadie modré, čierne alebo 
červené. Iné farby pozadia sú neprípustné.

Výnimku tvorí umiestnenie na fotografii.

Negatívne verzie
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Farebnosť 2
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2.1 
Farebnosť Základná definícia

Protect BLUE

CMYK 100 — 90 — 0 — 0
RGB 39 — 52 — 139
PMS Pantone Dark Blue
RAL 5002

Trust RED

CMYK 0 — 90 — 50 — 0
RGB 231 — 52 — 88
PMS Pantone 1787
RAL 3017

Justice BLACK

CMYK 30 — 30 — 30 — 100
RGB 0 — 0 — 0
PMS Pantone Black 6
RAL 9005

Innocent WHITE

CMYK 0 — 0 — 0 — 0
RGB 255 — 255 — 255
 
RAL 9010
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Použitie farby a logotypu
2.2 
Farebnosť

Samotný logotyp môže byť použitý iba 
v modrej alebo bielej verzii.

Biele pozadie s modrým logotypom sa 
najčastejšie vyskytuje v klasickej oficiálnej 
komunikácii.

Modré pozadie s bielym logotypom sa skôr 
využíva pre sociálne siete, webové stránky, 
inzeráty alebo vlajky a bannery.

Červené pozadie s bielym logotypom 
nájde využitie najmä na menšie plochy, 
akcenty na sociálnych sieťach, prípadne 
na drobnejšie propagačné predmety.
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Typografia 3



pozor korupcia!

oznámiť
poctivo
chránime

dosť!
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Titulkové písmo úradu je Komu B.

Používa sa na tvorbu špecifických 
titulkov, sloganov, ktoré úpravou vizuality 
pripomínajú zvukové stopy jednotlivých slov.

Pracujeme s vizuálnou tonalitou – pre 
jednoduchšie a umiernené titulky sa môže 
použiť samotné písmo bez úprav. V prípade 
rôznych akcentov a podporenia jedinečnej 
vizuálnej identity úradu, keď je niečo 
potrebné zdôrazniť, volíme možnosť úpravy 
písma do formy zvukovej stopy.

Autorom písma a licencie je © Ján Filípek.

Dostupné aj v rámci predplateného 
softwarového balíku Adobe Creative Cloud.

Kontakt: filipek@dizajndesign.sk

Komu B
3.1 
Typografia
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Základné písmo úradu je Deto Grotesk.

Využíva sa na všetky texty okrem headlinov. 
Vhodné je ako na kratšie texty, názvy sekcií 
či položiek v menu webstránky, tak na dlhé 
texty tlačových správ, článkov a podobne.

Používame ho v týchto rezoch:

Deto Grotesk Regular

Deto Grotesk Regular Italic

Deto Grotesk Bold

Deto Grotesk Bold Italic

Iné rezy nie sú potrebné. Autorom písma 
a licencie je © Matej Vojtuš.

Kontakt: hello@matejvojtus.com

Úrad na ochranu oznamovateľov vznikol za účelom 
poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí 
ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. 
Formálne sa pod protispoločenskou činnosťou 
rozumejú všetky trestné činy, priestupky, správne 
delikty, ako aj konanie s negatívnym dopadom 
na spoločnosť. Úrad bude sústreďovať svoje kapacity 
najmä na odhaľovanie korupčných praktík.

Deto Grotesk
3.2 
Typografia
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Systémová alternatíva ku Deto Grotesk.

Všade tam, kde nie je nainštalované písmo 
Deto Grotesk, je možné použiť na bežné 
písanie správ, e-mailov alebo prezentácií 
aj systémové písmo Arial vo verziách:

Arial Regular

Arial Regular Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

Iné rezy písma Arial nie sú potrebné.

Písmo je dostupné v systémoch Windows 
aj Mac OS.

Arial
3.3 
Typografia

Úrad na ochranu oznamovateľov vznikol za účelom 
poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia 
nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. 
Formálne sa pod protispoločenskou činnosťou 
rozumejú všetky trestné činy, priestupky, správne 
delikty, ako aj konanie s negatívnym dopadom 
na spoločnosť. Úrad bude sústreďovať svoje kapacity 
najmä na odhaľovanie korupčných praktík.
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Používa sa výhradne titulkové písmo Komu B.

Text môžeme robiť ručne – po rozbitý 
do kriviek jednotlivé písmená mierne 
naťahujeme/zmršťujeme vetikálnym smerom 
tak, aby vytvorili požadovaný zvukový efekt.

Treba si dávať pozor na únosnú mieru 
deformácie, aby nebola príliš viditeľná.

Požadované slovo napíšeme vo fonte 
Komu B. Ideálne ešte nastavíme medzislovné 
medzery na hodnotu +20.

Rozbijeme font do kriviek, odseparujeme 
písmená a začneme ich jednotlivo naťahovať 
vertikálnym smerom od stredu.

Pokračujeme vo zväčšovaní jednotlivých 
písmen, čím tvarujeme budúci zvukový 
záznam slova.

V poslednom kroku doladíme detaily, niekde 
zmenšíme, inde zväčšíme, až dosiahneme 
optimálny výsledok.

Vytváranie zvukových nadpisov ručne
3.4 
Typografia
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Vytvárať zvukové nápisy nám vie uľahčiť aj 
namieru vyvinutý skript do programu Adobe 
InDesign, ktorý po nastavení potrebných 
parametrov tento zvukový záznam spraví 
za nás.

Aktuálny postup inštalácie skriptu 
do programu nájdeme na webe.

Požadované slovo napíšeme vo fonte 
Komu B. Ideálne ešte nastavíme medzislovné 
medzery na hodnotu +20.

Označíme si konkrétne slovo alebo písmená 
a spustíme skript cez panel v InDesigne. 
Môžme použiť priamo prednastavené 
hodnoty.

Opakovane aplikujeme skript, až kýn sme 
s výsledkom naozaj spokojný. 

Vpísať môžeme aj vlastné hodnoty. Základné 
prednastavenie by však vo väčšine prípadov 
malo stačiť.

Vytváranie zvukových nadpisov pomocou skriptu
3.4 
Typografia

UOO_ZVUKskript.jsx
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Grafické elementy 4
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Úvod
4.0 
Grafické elementy

Vizuálna identita Úradu na ochranu oznamovateľov 
je graficky pomerne výrazná. Prevažuje typografické 
vyznenie, miestami sa používa fotografia. Keby však 
vznikla potreba nejakú aplikáciu podporiť malou grafikou, 
k dispozícii je predvolený ikonový balík.

Ikony v tomto balíku pokrývajú všetky možné oblasti. 
Tým, že sú jednotne navrhnuté v linkovom prevedení, 
sú v harmónii s vizuálnou identitou úradu a graficky 
ju neprebíjajú.

Používať ich treba s mierou, iba v nevyhnutných 
prípadoch, ideálne iba v rámci postov na sociálne siete, 
plagátoch/oznamoch a v powerpointovej prezentácii.
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Ikonový balík Ultimate Line Icons Pack 
obsahuje vyše 2 000 rôznych ikon. Tie sú 
dostupné v rôznych formátoch – .ai, .svg, 
.png, .jpg a .gif.

Licenciu môžeme zakúpiť z tohto portálu:

https://creativemarket.com/graphicpear0/ 
1053793-Ultimate-Line-Icons-Pack

Ikonový balík
4.1 
Grafické elementy
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5Základné tlačoviny
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Hlavičkový papier slúži na základnú oficiálnu 
komunikáciu úradu.

Papier pomyselne delíme na tri horizontálne 
tretiny (aby sa správne poskladal na formát DL), 
čomu v niektorých prípadoch prisposobíme 
grafiku (najmä adresné okienko).

Text píšeme písmom Deto Grotesk Regular 
veľkosti 10 b a prekladu 12 b.

Guľatá pečiatka o priemere 20 mm ako 
alternatíva voči povinnej štátnej červenej.

Namáčame do tmavomodrej farby, čo 
najpodobnejšej farebnosti z manuálu.

Obe verzie pečiatok umiestňujeme aj 
s podpisom na ľavú stranu papiera.

5.1 
Základné tlačoviny Hlavičkový papier

Pečiatka

UOO_PECIATKA20x20mm.pdf
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Hlavičkový papier môžeme použiť v dvoch 
verziách – štandardne so základným 
tvarom logotypu. Pre oficiálne účely, kde 
to situácia vyžaduje, použijeme formálny 
tvar so štátnym znakom (v zmenšenej verzii, 
podľa priložených rozmerov).

Nadpisy sú v kapitálkach veľkosti 10 b rezu 
Bold. Farba fontu čierna.

5.1 
Základné tlačoviny Hlavičkový papier
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Tlačová správa technicky vychádza 
z klasického hlavičkového papiera. 

Rozdiel robí pridané políčko s adresou 
od piateho stĺpca, zarovnané na hornú 
hranu názvu úradu v logotype.

Tlačová správa
5.2 
Základné tlačoviny
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Objednávka využíva layout hlavičkového 
papiera a tlačovej správy.

Kvôli oficiálnosti dokumentu preferujeme 
verziu logotypu vo formálnej verzii 
so štátnym znakom.

Položky ukladáme do neohraničenej tabuľky, 
povolené sú riadkové predely čiernou linkou 
hrúbky 0,5 b.

Celkový súčet umiestňujeme až 
do poslednej tretiny papiera. Pre nadpisy 
použijeme Deto Grotesk Bold 10 b.

Objednávka
5.3 
Základné tlačoviny
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Zmluva využíva layout ako predošlé oficiálne 
dokumenty. Kvôli rozsahu však použijeme 
iba skrátený tvar logotypu (ÚOO), ktorý 
nám umožní zdvihnúť textový rámček 
a využiť tak maximálny priestor papiera.

Zmluva
5.4 
Základné tlačoviny
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MGR. ZUZANA DLUGOŠOVÁ
predsedníčka Úradu na ochranu
oznamovateľov

Úrad na ochranu oznamovateľov
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava
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Rozmer bežnej obálky je DL (220 × 110 mm). 
Na reprezentatívne účely použijeme rozmer 
C5 (229 × 162 mm). Dbáme, aby vždy boli 
s adresným okienkom na pravej strane.

Za skráteným tvarom loga môže byť 
vypísaná akákoľvek informácia (názov úradu, 
slogan, kontaktné údaje, adresa...).

V spodnej časti je štandardná poštová 
adresa úradu.

Štandardne sa používa biela obálka s CMYK 
alebo Pantone potlačou.

Pre neštandardné alebo reprezentatívne 
účely môžeme použiť obálku z modrého 
papiera (odtieňu farebného loga), potlačenú 
bielou sieťotlačou. 

Hľadáme vždy verziu s adresným okienkom, 
aby sme adresu nelepili na obálku.

Obálka
5.5 
Základné tlačoviny
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Úrad na ochranu oznamovateľov
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava
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Používa sa vo formáte 85 × 55 mm.

K dispozícii máme dve farebné verzie – 
modrú s bielym písmom a bielu s modrým 
písmom. Obe využívajú identitcké prvky 
a rozmery.

Vizitky píšeme písmom Deto Grotesk Bold 
vo veľkosti 8 b a preklade 10 b.

Ekonomická tlač modrej verzie je možná 
vo formáte CMYK na papier BOF 300 g 
(bežný ofsetový papier, tzv. bezdrevý).

Reprezentatívna úroveň vyžaduje tlač bielou 
sieťotlačou na modrý papier Keaykolour 
Royal BLUE 250 g.

Slepá razba štátneho znaku sa použije 
zo strany kontaktných údajov.

Vizitka modrá
5.6 
Základné tlačoviny
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Všeobecná verzia

Úrad na ochranu oznamovateľov

+421 901 123 456
info@oznamovatelia.sk

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto

Úrad na ochranu oznamovateľov

+421 901 123 456
info@oznamovatelia.sk

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto

UOO_RAZBA8x10mm.pdf

JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie

JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie
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Používa sa vo formáte 85 × 55 mm.

Biela verzia je potlačená modrou farbou.

Vizitky píšeme písmom Deto Grotesk Bold 
vo veľkosti 8 b a preklade 10 b.

Ekonomická tlač je možná vo formáte 
CMYK na papier BOF 300 g (bežný ofsetový 
papier, tzv. bezdrevý).

Reprezentatívna úroveň vyžaduje tlač 
modrou sieťotlačou (alebo Pantone) 
na Keaykolour Pure WHITE 300 g.

Slepá razba štátneho znaku sa použije 
zo strany kontaktných údajov.

Vizitka biela
5.6 
Základné tlačoviny

Personálna verzia

Úrad na ochranu oznamovateľov

+421 901 123 456
info@oznamovatelia.sk

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto

Úrad na ochranu oznamovateľov

+421 901 123 456
info@oznamovatelia.sk

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto

JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie

JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie
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Plagát alebo oznam fungujú na podobnom 
princípe ako posty na sociálne siete.

Formát pomyselne rozdelíme horizontálne 
na tretiny. Titulkový nadpis písmom Deto 
Grotesk Regular v hornej časti, zarovnaný 
na stred, v prípade potreby využíva 
zvýrazňovanie jednotlivých slov. V strednej 
časti je umiestnený slogan v prevedení 
zvukového záznamu, graf alebo iný 
dominantný vizuálny prvok. V poslednej 
tretine sa nachádza dovysvetľujúci text, kde 
opäť môžeme využívať farebné zvýraznenie. 
Úplne naspodku máme lištu s logotypom 
a odkazom na web (prípadne viac webov).

Farebnosti striedame podľa potreby, 
vychádzajúc z preddefinovanej farebnej 
palety úradu.

5.7 
Základné tlačoviny Plagát / oznam

Áno
35,8 %

Nie
57,5 %

Nevie
6,5 %
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Preukaz zamestnanca je navrhnutý ako 
visiaci prvok na potlačenej modrej šnúrke.

Materiál preukazu môže byť biela 
(sivostrieborná) PVC karta vo veľkosti 
kreditnej karty (86 × 54 mm).

Alternatívne môžeme použiť aj biely 
nenatieraný papier BO (bežný ofsetový, 
tzv. bezdrevný) gramáže 300 g.

Fotografia sa v prípade papierovej verzie 
môže nalepiť samostatne.

Preukaz zamestnanca
5.8 
Základné tlačoviny

Predsedníčka Zuzana Dlugošová 
Preukaz vydaný 1. 9. 2021 
#12345678

ING. JANA 
ANTIKORUPČNÁ 

 
Odbor prevencie 

a komunikácie
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6Digitálne aplikácie
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Podpis v e-maile preukazuje istú mieru 
spoločenskej kultúry, preto je vhodné 
ho používať.

Je dovolené použiť pred kontaktom 
akýkoľvek tu vyobrazený tvar logotypu, pri 
zachovaní výšky 80 px. Medzi logotypom 
a textom je jednoriadková medzera.

Kontaktné údaje vypíšeme písmom Arial 
(na meno Bold a kapitálky, zvyšok Regular) 
v čiernej farbe. Samotný kontakt (telefón, 
web) odskočíme tabulátorom.

6.1 
Digitálne aplikácie E-mailový podpis

JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie
Úrad na ochranu oznamovateľov
  +421 948 935 404
  www.oznamovatelia.sk

Vážená a vážený,

Ibus sitios aspedi corporeprat aut eos pro blaut fugitatiunt qui deleste voloreseque laborem 
autem volorerro coreperum hillenimus quide cus volorum ditin enimin repel eatiis eate ipiciam 
vent magnitiur? Aquatia quiatec eperumquia cus as pores reptatem que aceruptatquo ex etur 
aut est que voluptur? Obita ipid eatur, quist quatemo lupiene a sundusti accuptas demped 
magnis magnihi tatiis aut laboriore natenis quatur, officia epereped quibus, atur aut officiantem 
re natus, occab imint alictatquid quatectiae idernatia acimin poratiistiis apictaspe od eictorest, 
ute aliquos ulliberore sunt.

Faciliquunt alitiorepel maxim si deruptas aute derit lat aute si audicid quaeperiat magnis 
verepediti dollorepudit aut latio magnatur, quas unt harciendis et facea de prem volectorum 
quis dolore culliquatem ipsam dolorum rehenecti invendes eaque nonseriorro quiandae. 
Nequiam volor acculla volor sunt liam quam, od quati ut vent expliquatem quasi dolut eat.

Ro enis consequat et accum et, sequam faciunt, id ullaccum, ut re maximus ea et et autem 
imustrume omnimporro quo ma sit placiisitium ratiatio. Ut odignit facepro vidunt.

jana.antikorupcna@oznamovatelia.sk
Seriózny predmet
niekto@nieco.sk

Od
Predmet

Pre
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JANA ANTIKORUPČNÁ
odbor Prevencie a komunikácie
Úrad na ochranu oznamovateľov
  +421 948 935 404
  www.oznamovatelia.sk

Vážená a vážený,

Ibus sitios aspedi corporeprat aut eos pro blaut fugitatiunt qui deleste voloreseque laborem 
autem volorerro coreperum hillenimus quide cus volorum ditin enimin repel eatiis eate ipiciam 
vent magnitiur? Aquatia quiatec eperumquia cus as pores reptatem que aceruptatquo ex etur 
aut est que voluptur? Obita ipid eatur, quist quatemo lupiene a sundusti accuptas demped 
magnis magnihi tatiis aut laboriore natenis quatur, officia epereped quibus, atur aut officiantem 
re natus, occab imint alictatquid quatectiae idernatia acimin poratiistiis apictaspe od eictorest, 
ute aliquos ulliberore sunt.

Faciliquunt alitiorepel maxim si deruptas aute derit lat aute si audicid quaeperiat magnis 
verepediti dollorepudit aut latio magnatur, quas unt harciendis et facea de prem volectorum 
quis dolore culliquatem ipsam dolorum rehenecti invendes eaque nonseriorro quiandae. 
Nequiam volor acculla volor sunt liam quam, od quati ut vent expliquatem quasi dolut eat.

Ro enis consequat et accum et, sequam faciunt, id ullaccum, ut re maximus ea et et autem 
imustrume omnimporro quo ma sit placiisitium ratiatio. Ut odignit facepro vidunt.

jana.antikorupcna@oznamovatelia.sk
Seriózny predmet
niekto@nieco.sk

Od
Predmet

Pre
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Označenie sociálnych sietí zjednoducejem 
profilovou fotkou (320 × 320 px) vo forme 
skráteného tvaru logotypu. Biele pozadie, 
modré logo. Platí pre všetky dostupné siete.

Ako cover foto (3320 × 1263 px) použijeme 
nejaký zvukový záznam slova, ideálne slogan 
úradu. Môžeme v pravidelných intervaloch 
obmieňať.

Sociálne siete
6.2 
Digitálne aplikácie
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Posty na sociálne siete
6.3 
Digitálne aplikácie

Štandardný rozmer postu je 1080 × 1080 px. 
Takýto štvorec je vhodný na zobrazovanie 
pre obe sociálne siete.

Klasický post s citátom, kde sa prevažne 
predstaví zamestnanec úradu.

Preferovaná je verzia rozdelená na dva 
posty. Prvý je samostantý s citátom 
(preferujeme kratšie, na ukážke sú 
maximá). Nasledovať by ho mal fotopost, 
kde odprezentujeme samotnú osobu. 
Meno vpisujeme do spodnej modrej lišty, 
použijeme ho v kapitálkach.

Existuje aj možnosť kombinácie citátu 
s fotografiou. Vtedy samotná fotografia 
zaberá pravú 1/3 vertikálneho rozmeru.

UOO_SOCIALPOSTsablona.psd
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Ďalšie druhy postov – krátky citát v textovej 
verzii alebo s fotografiou. Vhodné je striedať 
farebnosti pozadí. Zarovnávame na stred.

Ukážka štatistického postu – grafy. 
Texty opäť zarovnané na stred, farebne 
zvýrazňujeme dôležité slová. Grafy sú 
čo najjednoduchšie, najlepšie v jednej 
farbe. Dovolené sú aj farebné kombinácie 
odvodené z farieb v tomto manuále.

6.3 
Digitálne aplikácie Posty na sociálne siete
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Iná ukážka štatistického postu – s číslami.

Preferujeme rozdelenie jedného postu 
do viacerých obrázkov. Jednotlivým číslam 
dodáme väčšiu vážnosť a vytvoríme ucelený 
obsah vo viacerých fázach.

Texty s číslami zarovnáme na stred, 
v nadpise môžme farebne zvýraziť dôležité 
slová. Čísla sú rovnako veľké, okrem 
menšieho prvého. Dovolené sú aj farebné 
kombinácie odvodené z farieb v tomto 
manuále.

Existuje aj možnosť vložiť všetky čísla 
do jedného postu. Vtedy by počet čísiel 
nemal presiahnuť tri. Keby ich bolo viac, 
automaticky použijeme verziu čo číslo, to 
samostatný obrázok.

Posty na sociálne siete
6.3 
Digitálne aplikácie
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Ukážka príkladu témy, rozloženej 
do viacerých postov (tzv. galéria). Úvodný je 
väčšinou iba nadpis/logo/slogan (môže byť 
aj s podkladovou fotografiou – farebnou/
čiernobielou alebo v monochróme modrej 
alebo červenej). Nasleduje post s krátkym 
objasnením témy, ktorý pokračuje ďalším 
postom/postami, kde sa môžu prebrať 
podrobnejšie informácie.

Sloganový post – krátky jednoslovný 
slogan môže slúžiť ako titulný pre viacero 
prepojených postov (tzv. galéria) s jednou 
témou. Takisto sa snažíme meniť farebné 
kombinácie.

6.3 
Digitálne aplikácie Posty na sociálne siete
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Stories na sociálne siete
6.4 
Digitálne aplikácie

Štandardný rozmer pre Instagram 
a Facebook stories je 1080 × 1920 px.

Slúžia na sekundárnu komunikáciu úradu 
v online priestore.

Stories používajú podobné výrazové 
prostriedky ako štvorcové posty.

Úvodný obrázok k tematickej story by mala 
byť adekvátna fotografia k téme (kvalitný 
webový zdroj nižšie), cez ktorú môže aj 
nemusí byť slogan ako zvuková stopa.

Pokračuje sa podobne ako pri predošlých 
postoch – na farebnom pozadí 
so zvýraznenými slovami celkový odkaz a na 
záver krátka pointa. Farebnosť striedame 
podľa potreby.

Kvalitné fotografie čerpáme napr. aj 
z dostupnej služby www.unsplash.com

#oznamovatelia #oznamovatelia#oznamovatelia

Študentky
aj študenti,

prispejte aj vy 
k budovaniu 

spoločnosti bez 
akceptovania 

korupcie

Stážujte 
na Úrade 

na ochranu 
oznamovateľov

UOO_SOCIALSTORYsablona.psd
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Rozmer prezentácie je Widescreen (16:9). 
Nikdy pred začatím príprav nezabudnime 
skontrolovať toto formátovanie.

Úvodný slide obsahuje logotyp 
(preddefinovaný je formálny tvar, avšak 
môžeme časom začať používať aj jeho 
základnú verziu) a veľký titulok Deto Grotesk 
Regular 70 b, zarovnanie na stred.

V pravom dolnom rohu môžeme každú 
prezentáciu značiť „dátumovou pečiatkou” 
vo formáte MESIAC/ROK už od titulnej 
strany. Prítomná by mohla byť na každej 
strane prezentácie.

MESIAC
2021

Nadpis prezentácie
dvojriadkový

MESIAC
2021

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

UOO_POWERPOINT_sablona.pptx



Manuál vizuálnej identity 43Úrad na ochranu oznamovateľov

Sekundárny slide so sloganom úradu. 

Mal by byť prítomný v každej prezentácii, 
aspoň po dobu, kým sa úrad dostatočne 
zafixuje vo verejnom živote. Slúži ako 
značka, záruka kvality, preto aspoň prvý rok 
by sa mal používať zakaždým ako 2. strana 
prezentácie.

Spodná lišta obsahuje zmenšený tvar 
logotypu z úvodu a taktiež dátumovú 
pečiatku.

MESIAC
2021

verejný záujem
MESIAC

2021

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie



MESIAC
2021

MESIAC
2021

MESIAC
2021

MESIAC
2021
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Predelový slide so zvukovým záznamom 
slova. 

Použiť všade tam, kde treba vyjadriť emóciu. 
alebo niečo dôležité zvýrazniť.

Ideálnymi kandidátmi sú jednoslovné 
vyjadrenia nie dlhého rozsahu.

Aplikovateľné v oboch farebných verziách.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie
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Základný textový slide prezentácie.

Ceá prezentácia je postavená 
na pomyselnom štvorstĺpcovom layoute, 
ktorý určuje umiestnenie textov aj 
obrazového materiálu.

Titulok umiestňujeme v pravom hornom 
rohu, písmom Deto Grotesk Bold 35 b. 
Podľa potreby môže prechádzať cez tri 
stĺpce a dva riadky.

Klasický štýl textu písmom Deto Grotesk 
Regular 21 b prechádza cez tri stĺpce 
(prvý vynecháva). Môžeme v ňom (s 
mierou) používať zvýrazňovanie slov farbou 
a boldom.

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

Klasický štýl textu, rozširujúci sa od stredu. 
Prechádza cez tri stĺpce, prvý je vynechaný. Do vynechaného vieme podľa 
potreby (ale s mierou) umiestňovať obrázky z priloženého ikonsetu.
Môžeme miestami zvýrazňovať určité slová.

Tor sed que rem adia pa quia quamus quaescias pos et, to quatem quas 
eaquiant eos evelles duntius aut pedit officim sincitae et accusant eum eat 
que sim solupta volor as atior as et ea enturem nis ditaquas estotatem is as 
que nis pellicat exeri omnieni minvelicati oditass invellandi quas aut remquo 
odiciamus, adiatist voluptaeriae eos autem ullicitia ipsandipita a conse.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie
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Základný textový slide prezentácie 
s odstavcovým štýlom.

Parametrami presne ako základný textový 
slide, slúži však na odrážkovanie jednotlivých 
bodov. 

Vieme ho alternovať v dvoch ďalších 
farebnostiach. Vtedy však použijeme kvôli 
lepšej čitateľnosti Deto Grotesk Bold.

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

• Odstavcový štýl textu ide cez tri stĺpce

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

• Odstavcový štýl textu ide cez tri stĺpce

• Alternatíva podkladu – modrá

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

MESIAC
2021

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

• Odstavcový štýl textu ide cez tri stĺpce

• Alternatíva podkladu – červená

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

• Odstavcový štýl textu

MESIAC
2021



MESIAC
2021

Číselný odstavcový 
štýl textu pre jeden 
stĺpec. Text na stred 

nie je veľmi dlhý.

Číselný odstavcový 
štýl textu pre jeden 
stĺpec. Text na stred 

nie je veľmi dlhý.

Číselný odstavcový 
štýl textu pre jeden 
stĺpec. Text na stred 

nie je veľmi dlhý.

Číselný odstavcový 
štýl textu pre jeden 
stĺpec. Text na stred 

nie je veľmi dlhý.

1. 2. 3. 4.

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce
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Prezentačný slide s číselným odstavcovým 
štýlom na zdôraznenie informácie.

Použijeme štyri farebné boxy s textom 
a veľkou číslovkou (prípadne čísla 
vymeníme za „A”, „B”, „C” a „D”). Čísla 
píšeme písmom Komu B 90 b. Podkladové 
farby môžu byť na striedačku.

Výška boxov sa prispôsobuje dĺžke textu.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie



MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

Klasický štýl textu pre dva stĺpce.
Môžeme zvýrazňovať určité slová. 

Tor sed que rem adia pa quia quamus quaescias 
pos et, to quatem quas eaquiant eos esim solupta 
as atior as et ea enturem.

Quaescias pos et, to quatem quas eaquiant 
eos evelles duntius aut pedit officim sincitae et 
accusant eum eat que sim solupta volor as atior as 
et ea enturem nis ditaquas estotatem is as que nis 
pellicat exeri omnieni minvelicati oditass invellandi 
quas aut remquo odiciamus, adiatist voluptaeriae 
eos autem ullicitia ipsandipita a conse.
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Rozšírený textový slide ponúka dva stĺpce 
textu, presne na polovicu formátu.

Môžu byť ľubovoľne dlhé, používať 
zvýrazňovanie slov. Štýl textov ten istý ako 
základný textový slide.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie
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Slide s prezentáciou štatistík – grafov.

Použitý je dvojstĺpcový layout textu. 
V jednom je samotný text a v druhom graf. 
Poradie sa môže na spestrenie alebo podľa 
potreby meniť, ako vidíme na úkažkach.

Grafy vytvárame priamo v Powerpointe, 
dbáme na ich vizuálnu čistotu (použijeme 
čo najjednoduchšie grafické zobrazenie).

Farebne by mali rešpektovať 
preddefinované farby identity úradu.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

Štýl textu s grafmi. Grafy čo najjednoduchšie 
tvary a farebne monochrómne. Ideálne 1 graf 
s doplňujúcim textom, delenie na dva stĺpce.
Taktiež môžeme zvýrazňovať určité slová. 

Quaescias pos et, to quatem quas eaquiant 
eos evelles duntius aut pedit officim sincitae et 
accusant eum eat que sim solupta volor as atior as 
et ea enturem nis ditaquas estotatem is as que nis 
pellicat exeri omnieni minvelicati oditass invellandi 
quas aut remquo odiciamus, adiatist voluptaeriae 
eos autem ullicitia ipsandipita a conse.

Áno
35,8 %

Nie
57,5 %

Nevie
6,5 %

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

Štýl textu s grafmi. Grafy čo najjednoduchšie 
tvary a farebne monochrómne. Ideálne 1 graf 
s doplňujúcim textom, delenie na dva stĺpce.
Taktiež môžeme zvýrazňovať určité slová. 

Quaescias pos et, to quatem quas eaquiant 
eos evelles duntius aut pedit officim sincitae et 
accusant eum eat que sim solupta conse.

Zamestnanci
51,5 %

Zákazníci Anonymné
podnety

Firemní
akcionári Konkurencia
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Textový slide s umiestnením fotografie.

Slide je rozdelený na dve polovice, v ľavej 
sa nachádza text a na pravú umiestňujeme 
fotografiu. Môže sa natiahnuť na celú 
vnútornú šírku/výšku (tak, aby rešpektovala 
biely rám okolo prezentácie).

Takáto menšia fotografia sa využíva 
v prípade ilustrovania textu. Miesto 
fotografie môžme využiť aj želanú ikonu/
ilustráciu z predvoleného ikonsetu, ktorý je 
súčasťou identity úradu.

MESIAC
2021

Titulok môže byť v dvoch riadkoch
a prechádzať cez tri stĺpce

Klasický štýl textu pre dva stĺpce s 
fotomateriálom na pravej strane. 
Môžeme zvýrazňovať určité slová. 

Guamus quaescias pos et, to quatem quas 
eaquiant eos evelles duntius aut pedit officim 
sincitae et accusant eum eat que sim solupta 
volor as atior as et ea enturem.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie



MESIAC
2021

Titulok môže byť v troch 
riadkoch a prechádzať 
cez dva stĺpce

Klasický štýl textu pre dva stĺpce s 
fotomateriálom na celej pravej strane. 
Môžeme tiež zvýrazňovať určité slová.

Tor sed que rem adia pa quia quamus quaescias 
pos et, to quatem quas eaquiant eos evelles 
duntius aut pedit officim sincitae et accusant 
atior as et ea enturem.

MESIAC
2021
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Ďalšie príklady fotografických slidov. 

Polovičná fotografia doplnená textom, 
titulok využíva iba polovicu strany (dva 
stĺpce a môže byť až na tri riadky).

Celostranová fotografia slúži ako vizuálny 
predel, môže byť doplnená o titulok.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

Prezentačný slide s fotopozadím
je bez textu, má len titulok

MESIAC
2021



MESIAC
2021

MESIAC
2021

Kapitolový
predel
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Posledný kontaktný slide by mal obsahovať 
poďakovanie účastníkom prezentácie.

Môžeme zvoliť striedmy textový, alebo 
trochu neformálny, prevedený ako zvukový 
záznam.

Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

MESIAC
2021

Kapitolový
predel

MESIAC
2021
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Online prezentácia
6.5 
Digitálne aplikácie

Posledný kontaktný slide by mal obsahovať 
poďakovanie účastníkom prezentácie.

Môžeme zvoliť striedmy textový, alebo 
trochu neformálny, prevedený ako 
zvukový záznam. Prípadne si vytvoriť 
veľké „ĎAKUJEME” na sted, podobne 
ako používame na predelových slidoch 
so zvukovým záznamom slova.

Kontaktné údaje umiestňujeme do rôznych 
stĺpcov podľa potreby, aby boli prehľadné 
a zaujímavo zalomené.

MESIAC
2021

Ďakujeme 
za pozornosť

BEZPLATNÁ LINKA 
0800 221 213
(utorok, streda a štvrtok od 9:00 do 12:00) 

KONTAKT PRE MÉDIÁ A ŽIADOSTI O ŠKOLENIA
0948 935 404 – Natália Pindrochová
Odbor prevencie a komunikácie
natalia.pindrochova@oznamovatelia.sk

SEKRETARIÁT 
0948 935 166
sekretariat@oznamovatelia.sk

PODATEĽŇA
0948 935 239 
pondelok a piatok 8:00 do 12:00
streda 12:00 do 16:00

Úrad na ochranu oznamovateľov
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava
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ÚRAD NA OCHRANU 
OZNAMOVATEĽOV
PROTISPOLOČENSKEJ 
ČINNOSTI
Námestie slobody 29 
811 02 Bratislava 

podateľňa / osobné podania
  0948 935 239
pondelok  8:00 – 12:00
streda  12:00 – 16:00
piatok  8:00 – 12:00

bezplatná linka pre poradenstvo
  0800 221 213
utorok  9:00 – 12:00
streda  9:00 – 12:00
štvrtok  9:00 – 12:00

www.oznamovatelia.sk

ÚRAD NA OCHRANU 
OZNAMOVATEĽOV
PROTISPOLOČENSKEJ 
ČINNOSTI
Námestie slobody 29 
811 02 Bratislava 

podateľňa / osobné podania
  0948 935 239
pondelok  8:00 – 12:00
streda  12:00 – 16:00
piatok  8:00 – 12:00

bezplatná linka pre poradenstvo
  0800 221 213
utorok  9:00 – 12:00
streda  9:00 – 12:00
štvrtok  9:00 – 12:00

www.oznamovatelia.sk

Možnosti základného označenia budovy.

Tabuľky pri vchode sa robia podľa aktuálne 
potrebných rozmerov. Základná tabuľka je 
chrómová s modrým logotypom v strede 
(preferencia so štátnym znakom).

Dočasne môžeme použiť aj veľkú modrú 
tabuľku s bielym textom. Text má byť slávny 
citát, súvisiaci s účelom úradu. Táto tabuľka 
má za účel dočasne zakryť nedostatky steny 
pri vchode a zýšiť viditeľnosť z diaľky.

Otváracie hodiny a kontakt dávame 
na bielu/mliečnu plotrovú fóliu. Ako fóliu 
môžeme doplniť aj nápis nad dvere. 
Preferuje sa zvukový záznam v negatíve.

Označenie budovy
7.1 
Iné

Deto Grotesk
Bold 10 b / 15 b

Komu B
15 b / 20 b

Tento bodový 
pomer treba 
v prípade 
zväčšovania
zachovať.

Deto Grotesk
Bold 10 b

„Niekedy 
potrebujeme 
hrdinu, aby 
sa uplatnil 

zákon.“

HANS PETTER GRAVEN
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Celobudovové riešenie. V prípade 
vertikálneho miesta v strede medzi oknami 
je vhodné umiestniť veľký nápis s sloganom 
úradu, písmom Komu B, ale bez vizuality 
zvukového záznamu.

Nápis môže byť spracovaný vo forme 
natlačeného exteriérového banneru, 
namaľovaný na fasáde či osadený 
z 3D písiem.

V prípade visiaceho banneru s tmavým 
pozadím by mali byť tabuľky pri vchode 
chrómové, s modrým logotypom a písmom.

Pri maľbe na fasádu pripravíme tabuľky 
pri vchode s modrým pozadím a bielym/
chrómovaným logotypom a písmom.

Označenie budovy
7.1 
Iné

Ch
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Forma závesného banneru Maľba na fasáde alebo 3D písmená

Ch
rá
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m
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verejný
záujem

oznamovatelia.sk

Text tem di o�  c 
to ea suscitate 
odit andicitatur 

atis denisti.

oznamovatelia.sk
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Rôzne typy roll-upov podľa aktuálnych 
potrieb. Najrozšírenejší rozmer je 
85 × 200 cm.

Primárne používame modré pozadie, 
na spestrenie môže byť aj červené.

Najlepší spôsob je využiť zvukový záznam 
slov, jeden na roll-up.

V prípade potreby môžeme použiť aj 
podkladovú fotografiu. Vtedy nepoužijeme 
žiaden text, resp. absolútne minimum.

Logotyp v želanom tvare umiestňujeme 
zásadne hore (kvôli čitateľnosti).

Roll-up
7.2 
Iné

oznamovatelia.sk

oznamovatelia.sk
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Na propagačné tašky je vhodný použiť 
zvukové verzie krátkych sloganov. 

Materiál je papier alebo bavlna.

Logo naspodku môže byť adekvátnej 
veľkosti v pomere ku taške. Ukážka 
v manuáli je len ilustračná.

Farebnosť materiálu musí čo najviac 
korešpondovať s manuálom. Dovolené sú 
modré, červené alebo biele podklady.

Propagačné tašky
7.3 
Iné

oznamovatelia.sk

oznamovatelia.sk
oznamovatelia.sk
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Textilné aplikácie môžu zahŕňať tričká, 
mikiny, pulóvre a iné.

Aplikovať by sa mali predovšetkým slogany 
– zvukové záznamy. Tlačová technológia je 
ľubovoľná. Zobrazené sú príklady 
decentnejších použití.

Textílie by mali farebne  
korešpondovať s farebnou  
paletou z manuálu.

Propagačné textílie
7.4 
Iné

oznamovatelia.sk
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Rúška treba z estetických dôvodov zvoliť 
ideálne tie japonského strihu.

Farebnosť primárne biela s modrou 
gumičkou. Možná je aj modrá verzia 
s červenou gumičkou.

Vizuálne postačuje označiť rúško základným 
tvarom loga. Použiť ho treba v minimálnej 
printovej veľkosti (výška 15 mm).

Umiestnené musí byť od okraju, ako je 
zadefinované na strane 5 tohoto manuálu.

Povolené je umiestnenie zhora alebo zdola.

Propagačné rúško
7.5 
Iné
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Sem sa radia poznámkový blok, pero alebo 
akákoľvek iná potreba na písanie.

Na písacie potreby aplikujeme len samotnú 
skratku spolu s webovým odkazom, alebo 
môžeme použiť celý slogan úradu.

Slogan umiestňujeme na typ predmetu 
takým smerom, aby sme podporili základný 
slogan CHRÁNIME VEREJNÝ ZÁUJEM.

Príklad 1: Ako ceruzku postupne strúhame, 
nech je ZÁUJEM až na konci, ostrúhaný ako 
posledný. 

Príklad 2: Pokiaľ máme pero s vrchnákom, 
slovo „Chránime“ by malo byť natlačené 
práve na vrchnáku. Aby tak chránilo.

Môžu sa vyrobiť aj gumy s potlačou 
skrátenej verzie logotypu.

Písanie
7.6 
Iné

3/4 oznamovatelia.sk

oznamovatelia.sk
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Píšťalka

Propagačný predmet ako suvenír. Jazykovo 
univerzálny symbol whistleblowera je 
píšťalka. Tento predmet by mal byť červený 
a potlačený bielou, resp. modrou.

Závesná šnúrka je tá istá ako pri 
zamestnaneckom preukaze, v modrej farbe.

7.7 
Iné
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rešpektujete túto značku.
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