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Dizajn manuál

Jednotný štýl Slovenského stolnotenisového 
zväzu, ďalej len SSTZ, je vizuálny spôsob 
komunikácie so zákazníkmi a verejnosťou. 
Jeho podoba vychádza z vystupovania 
a správania sa zväzu navonok i vo vnútri. 
Spolu vytvárajú jej identitu. Dobrý vizuálny 
štýl reprezentuje, dopĺňa a vytvára image, 
podporuje stabilitu, jednotnosť a zvyšuje 
u verejnosti pocit dôveryhodnosti. 
Základnými prvkami jednotného vizuálneho 
štýlu je grafická podoba značky, písma, farieb 
a doplnkových farieb. Ich podobu a správne 
používanie kodifikuje dizajn manuál.  

Ako pracovať s manuálom 

Dizajn manuál vizuálneho štýlu je súborom záväzných zväzových predpisov, príkladov a odporúčaní 
ako postupovať pri aplikácii jednotlivých prvkov vizuálneho štýlu. 

Okrem správnych aplikácii obsahuje aj ukážky zakázaných variantov značky. Znázornené varianty neukazujú 
všetky možnosti nesprávneho použitia značky, znázorňujú niektoré príklady, ktoré odporujú pravidlám typografie 
a porušujú tým zásady kodifikované dizajn manuálom, ktorý má v tomto zmysle charakter záväzného predpisu 
pri tvorbe, výrobe a používaní jednotného vizuálneho štýlu zväzu. 
Manuál je záväzný pre všetkých zamestnancov SSTZ, športovcov, rozhodcov i obchodných partnerov SSTZ. 
V prípade akýchkoľvek nejasností pri výklade jednotlivých ustanovení alebo v prípade riešenia problému 
neobsiahnutom v tomto manuáli, obráťte sa prosím na osobu zodpovednú za značku SSTZ, šéf marketingu 
zväzu. Akákoľvek výnimka, či zmena grafických prvkov môže byť vykonaná len na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu zväzu alebo jej príslušného riadiaceho člena a bude dodaná formou nového grafického 
riešenia v elektronickej i tlačenej podobe. Zmeny zo strany užívateľa nie sú povolené.
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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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LOGO | Čiernobiela verzia
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Tam, kde nie je možné použiť logo vo farbe, 
možno použiť čiernobielu verziu zobrazenú 
na tejto strane. 
Štátny znak je predpísaný DM Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a vychádzame z aktuálnych údajov 
nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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Biely podklad

Vždy, keď je to možné, logo je zložené 
z farieb SSTZ.

Použitý materiál by mal byť navrhnutý tak, 
aby bolo možné použiť farebné logo.

Svetlomodrý farebný podklad

Logo môže byť zobrazené na iných 
pozadiach len za predpokladu, že značka 
je jasne rozlíšiteľná, a že farba pozadia 
nijakým spôsobom nekoliduje s názvom 
SSTZ.

Tmavomodrý farebný podklad

V prípade použitia tmavomodrého pozadia 
je potrebné použiť výlučne bielu farbu 
na pozadie loga.

Uprednostňuje sa logo na bielom podklade.
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Biely podklad

V prípade, že existujú nejaké výrobné 
obmedzenia (teda nie také ktoré sa týkajú 
ceny alebo návrhu), ktoré vylučujú farebné 
použitie, môže byť použitá na písmená SSTZ 
čierna farba.

Čiernobiela verzia značky sa používa 
na podkladových plochách s tonalitou 
čiernej 0-70%, ktorá nespôsobí zlú 
čitateľnosť značky.

Čierny podklad

V prípade použitia čierneho pozadia 
je potrebné pre písmená použiť čiernu farbu 
a pozadie bude biele.
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Farebné tlačoviny

Ak sa logo používa vo farebných 
publikáciách alebo iných tlačovinách, 
musí byť stále v súlade s dizajn manuálom.

Fotografické pozadie

Ak sa logo používa na fotografickom pozadí, 
malo by byť umiestnené na mieste, ktoré má 
jednotnú farebnosť a štruktúru.
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Konštrukcia loga

Logo je dovolené používať iba v daných 
pomeroch.
Logo je v každom použití dodávané 
v elektronickej podobe v krivkách, prípadne 
inej vhodnej forme.
  
Neodporúča sa tieto prvky svojpomocne 
vytvárať či konštruovať.
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65 mm

13 mm
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11 mm, font: Times New Roman, 45 pt
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Ochranná zóna

Logo by malo mať okolo seba priestor, 
aby mohlo vyniknúť.

Minimálna ochranná zóna je definovaná 
prerušovanou čiarou.
Je odvodená od výšky loga a znamená, 
že do jej oblasti nesmú zasahovať iné 
grafické prvky (prekrývanie či prelínanie loga 
s ďalším farebným pozadím alebo textami.)

Tento rozsah voľnej plochy je predpísaný 
pre použitie vo všetkých tlačových 
materiáloch, aby sa typografia 
nezobrazovala príliš blízko loga.

Pokiaľ je to možné, mala by byť táto plocha 
čo najväčšia.

Niekedy však logo ochrannú zónu 
nepotrebuje. Jedná sa o prípady, keď sa tým 
zvyšuje dôraz - svetelné logá, navigačný 
systém a pod.
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Podoba loga je v tomto manuáli záväzne 
definovaná.
Iné varianty loga sú neprípustné. 
Je zakázané meniť danú farebnosť, meniť 
polohu či proporcie jednotlivých prvkov loga.
Nie je dovolené meniť písmo ručne vyrobené, 
či inak upravovať tvar písma.
Je zakázané deformovať, natáčať, zrkadlovo 
otáčať, či iným spôsobom meniť tvar, rozmery 
a proporcie loga.

Logo v neprípustných 
farbách

Neprípustná aplikácia loga 
na fotografii

Neprípustná aplikácia loga 
na výraznej textúre

Neprípustná aplikácia loga 
v pootočenej pozícii

Logo len s linkou Logo má 
len 1 farbu
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2. LOGOTYP



TYPOGRAFIA | Základné písmo
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Typografický štýl

SSTZ používa jednotný typografický štýl, 
aby si udržala konzistentnosť.

V materiáloch, ktoré sú označené logom 
zväzu, môžu byť v predtlačených formách 
(adresa, identifikačné údaje atď.) používané 
len vybrané typy písma.

Používa sa typ písma zo skupiny Arial. 
Je neprípustné používať Arial italic. 

Základné písmo - vzorkovník

Základným písmom jednotného vizuálneho 
štýlu je Arial.
Jedná sa o písmo s tvarovo čistou kresbou, 
ľahko dostupné vo všetkých PC, bez potreby 
samoinštalácie fontu.

Arial Regular

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 (.,;:ˇ‘„“!?...)
 áäéíľóôúšžčňŕťý
 #$%&*+-/<=>@[\]{|}~₤§•¶ß®©™≠∞±≤≥¥αδε€

Arial Bold

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 (.,;:ˇ‘„“!?...)
 áäéíľóôúšžčňŕťý
 #$%&*+-/<=>@[\]{|}~₤§•¶ß®©™≠∞±≤≥¥αδε€
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3. FAREBNOSŤ



FAREBNOSŤ  | Základné farby
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Farby

SSTZ používa nasledovné základné farby:
modrá 
červená
biela
čierna

Farby sú jedným zo základných prostriedkov 
tvorby firemného vizuálneho štýlu a sú 
významným nástrojom firemnej komunikácie.

Farby sú identické ako sú zadefinované farby 
pri používaní štátneho znaku.

Nesmú byť zamieňané.

Upozornenie

Pri akejkoľvek aplikácií loga, nezamieňajte 
Pantone. 
Používajte výhradne iba dané predpísané 
hodnoty.
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CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255

HEX: #FFFFFF

White

CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 195, 17, 43
HEX: #C3112B

Pantone 186

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0

HEX: #000000

Pantone Black

CMYK: 100, 70, 0, 6
RGB: 30, 78, 157
HEX: #1E4E9D

Pantone 287
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MERKANTILOVÉ TLAČOVINY  | Hlavičkový papier
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Zobrazenie hlavičkového papiera

Hlavičkový papier obsahuje logo umiestnené 
v záhlaví, zarovnané na ľavú stranu 
a identifikačné údaje SSTZ sú v spodnej 
časti strany.

Fénované rozmery, pomery a umiestnenia 
loga, gréckeho symbolu, textových blokov 
hlavičkového papiera musia byť zásadne 
dodržané.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz

Slovenský stolnotenisový zväz
Slovak Table Tennis Association

Slovenský stolnotenisový zväz │ Slovak Table Tennis Association

OFFICIAL PARTNER
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Konštrukcia hlavičkového papiera

1. Logo
Logo je vysoké 25 mm, zarovnané na ľavú 
stranu, horná hranica 15 mm, ľavá hranica 
15 mm.

2. Identifikačné údaje 
Umiestnené v spodnej časti strany, zarovnané 
napravo, horná hranica 253 mm, ľavá hranica 
15 mm. Písmo Arial Regular 8pt, preklad 10 pt.

3. Rozmer
A4, 210 x 297 mm

4. Papier
80g, bezdrevný ofset
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Slovenský stolnotenisový zväz
Slovak Table Tennis Association

Slovenský stolnotenisový zväz │ Slovak Table Tennis Association

OFFICIAL PARTNER

15 mm

15 mm

238 mm

25 mm 100 mm

17 mm
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Zobrazenie objednávky

Objednávka vychádza z jednotného výzoru 
hlavičkového papiera pri zachovaní 
funkčnosti.

Obsahuje logo umiestnené v záhlaví, 
tak ako pri hlavičkovom papieri. Kontaktné 
údaje v dvoch jazykových mutáciách.

Definované rozmery, pomery a umiestnenie 
loga, ako grafického symbolu, textových 
blokov faxového papiera musia byť zásadne 
dodržané.
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Slovenský stolnotenisový zväz
Slovak Table Tennis Association

Černockého 7729/6
831 53 Bratislava-Rača
Slovakia                                        
IČO: 30806836 
DIČ: 2020880884                                                                                                          
IČ DPH: SK2020880884

Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Účet: 0051 6560 2547
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK19 0900 0000 0051 6560 2547
Registrácia: VVS/1-900/90-2534

Telefón: +421 2 4488 4042                                                                                            
www.sstz.sk
e-mail: sstz1@sstz.sk   

OBJEDNÁVKA Č. / ORDER NUMBER: číslo obj.

OBJEDNÁVATEĽ / BUYER: DODÁVATEĽ / CONTRACTOR:
názov názov

ulica ulica

psč mesto (štát) psč mesto (štát)

IČO/DIČ IČO/DIČ

KONTAKTNÁ OSOBA: KONTAKTNÁ OSOBA:
CONTACT PERSON: meno a priezvisko CONTACT PERSON: meno a priezvisko 

BANKOVÉ SPOJENIE: BANKOVÉ SPOJENIE:
BANK CONECTION: číslo účtu BANK CONECTION: číslo účtu

TELEFÓN / PHONE: číslo telefónu TELEFÓN / PHONE: číslo telefónu

FAX: číslo faxu FAX: číslo faxu

E - MAIL: e-mail E - MAIL: e-mail

DÁTUM / DATE: dátum

VO FAKTÚRE UVÁDZAJTE PROSÍM ČÍSLO NAŠEJ OBJEDNÁVKY.
INCLUDE THE NUMBER OF OUR ORDER INTO THE INVOICE, PLEASE.

TEXT OBJEDNÁVKY / TEXT OF THE ORDER:
text

CENA / PRICE:
SPÔSOB PLATBY / PAYMENT: hotovosť / cash:
 faktúra / invoice:

TERMÍN DODÁVKY / DATE OF DELIVERY: dátum dodávky

MIESTO DODANIA / PLACE OF DELIVERY: miesto dodania
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Konštrukcia objednávky

1. Logo
Logo je vysoké 25 mm, zarovnané na ľavú 
stranu, horná hranica 15 mm, ľavá hranica 
15 mm.

2. Identifikačné údaje 
Umiestnené v hornej časti strany, zarovnané 
napravo, horná hranica 15 mm, ľavá hranica 
87 mm. Písmo Arial Regular 8pt, preklad 10 pt.

3. Údaje v objednávke 
Umiestnené od hornej hranice 56 mm. 
Písmo Arial Regular 10pt, preklad 12 pt.

4. Rozmer
A4, 210 x 297 mm

5. Papier
80g, bezdrevný ofset
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Slovenský stolnotenisový zväz
Slovak Table Tennis Association

Černockého 7729/6
831 53 Bratislava-Rača
Slovakia                                        
IČO: 30806836 
DIČ: 2020880884                                                                                                          
IČ DPH: SK2020880884

Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Účet: 0051 6560 2547
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK19 0900 0000 0051 6560 2547
Registrácia: VVS/1-900/90-2534

Telefón: +421 2 4488 4042                                                                                            
www.sstz.sk
e-mail: sstz1@sstz.sk   

OBJEDNÁVKA Č. / ORDER NUMBER: číslo obj.

OBJEDNÁVATEĽ / BUYER: DODÁVATEĽ / CONTRACTOR:
názov názov

ulica ulica

psč mesto (štát) psč mesto (štát)

IČO/DIČ IČO/DIČ

KONTAKTNÁ OSOBA: KONTAKTNÁ OSOBA:
CONTACT PERSON: meno a priezvisko CONTACT PERSON: meno a priezvisko 

BANKOVÉ SPOJENIE: BANKOVÉ SPOJENIE:
BANK CONECTION: číslo účtu BANK CONECTION: číslo účtu

TELEFÓN / PHONE: číslo telefónu TELEFÓN / PHONE: číslo telefónu

FAX: číslo faxu FAX: číslo faxu

E - MAIL: e-mail E - MAIL: e-mail

DÁTUM / DATE: dátum

VO FAKTÚRE UVÁDZAJTE PROSÍM ČÍSLO NAŠEJ OBJEDNÁVKY.
INCLUDE THE NUMBER OF OUR ORDER INTO THE INVOICE, PLEASE.

TEXT OBJEDNÁVKY / TEXT OF THE ORDER:
text

CENA / PRICE:
SPÔSOB PLATBY / PAYMENT: hotovosť / cash:
 faktúra / invoice:

TERMÍN DODÁVKY / DATE OF DELIVERY: dátum dodávky

MIESTO DODANIA / PLACE OF DELIVERY: miesto dodania

15 mm

15 mm

41 mm

25 mm 47 mm

17 mm
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Zobrazenie

Definované rozmery, pomery a umiestnenia
loga, textu a adresy musia byť zásadne 
dodržané.

1. Meno, priezvisko
Arial 9 pt, zarovnanie vľavo, farba biela

2. Funkcia
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, farba biela

3. Adresa
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, farba biela

4. Kontaktné údaje
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, farba biela

5. Papier
Opal e.w., 300g/m2

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz
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Konštrukcia vizitky

1. Logo
Logo je vysoké 24 mm, zarovnané na stred 
bielej plochy a zachováva predpísanú 
ochrannú zónu.. 

2. Identifikačné údaje spoločnosti
Názov spoločnosti umiestnený v hornej línii 
na hranici 5 mm, údaje zarovnané napravo, 
horná hranica 11 mm, ľavá hranica 42 mm, 
dolná hranica 5 mm.

3. Rozmer
90 x 50 mm

4. Papier
80g, bezdrevný ofset
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9 mm 24 mm

42 mm

5 mm



MERKANTILOVÉ TLAČOVINY  | Obálka DL

24

Zobrazenie a konštrukcia

Definované rozmery, pomery a umiestnenia
loga, textu a adresy musia byť zásadne 
dodržané.

Logo je umiestnené vľavo hore, vedľa neho je 
adresa spoločnosti.

1. Adresa spoločnosti
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, hranica 45 mm.

2. Farebnosť
Biela

3. Rozmery
220 mm x 110 mm
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10 mm 25 mm

45 mm

10 mm



MERKANTILOVÉ TLAČOVINY  | Obálka A5
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Zobrazenie a konštrukcia

Definované rozmery, pomery a umiestnenia
loga, textu a adresy musia byť zásadne 
dodržané.

Logo je umiestnené vľavo hore, vedľa neho je 
adresa spoločnosti.

1. Adresa spoločnosti
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, hranica 45 mm.

2. Farebnosť
Biela

3. Rozmery
229 mm x 162 mm
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10 mm 25 mm

45 mm

10 mm
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Zobrazenie a konštrukcia

Definované rozmery, pomery a umiestnenia
loga, textu a adresy musia byť zásadne 
dodržané.

Logo je umiestnené vľavo hore, vedľa neho je 
adresa spoločnosti.

1. Adresa spoločnosti
Arial 7 pt, zarovnanie vľavo, hranica 45 mm.

2. Farebnosť
Biela

3. Rozmery
324 mm x 229 mm
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PEČIATKA
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Typ
Samonamáčacie pečiatky TRODAT

Rozmer
47 mm x 18 mm

Farba podušky
Modrá

Farba krytu
Modrá

Typ
okrúhla

Rozmer
30 mm x 30 mm,
18 mm x 18 mm
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Vzor PPT prezentácie
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