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Úvod

> MANUÁL VIZUÁLNEHO ŠTÝLU

Súčasťou manuálu vizuálneho štýlu je aj dátové DVD, ktoré obsahuje všetky podoby logotypu, tlačoviny, predlohy, šablóny a ďaľšie
súbory, určené priamo na použitie.
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Manuál štandardov vizuálneho štýlu Domky vznikol po prvýkrát v roku 2000. Jeho cieľom bolo zjednotiť vzhľad prezentácie všetkých
stredísk a tiež uľahčiť komunikáciu pri zadávaní výroby rôznych tlačovín a propagačných prostriedkov. S týmto cieľom je vydaný aj nový
manuál vizuálneho štýlu upravujúci novú grafiku Domky, ktorá vznikla redizajnom pri 20. výročí organizácie.

Úvod - Manuál vizuálneho štýlu

Pre každú organizáciu je veľmi dôležité, aby bola ľahko zapamätateľnou a rozpoznateľnou v konkurencii ostatných spoločností. Výnimkou nie je ani neziskový sektor. Tomuto cieľu napomáhajú princípy a štandardy zadefinované v Manuáli vizuálneho štýlu alebo Dizajn
manuáli. Od ich usmernení by sa mala odvíjať príprava, tvorba i realizácia všetkých vizuálnych komunikačných a propagačných materiálov. Rešpektovať grafickú líniu je dôležité aj pri vytváraní nových materiálov, ktoré v manuáli zadefinované nie sú.

Profil združenia

> PROFIL ZDRUŽENIA
Kto sme?
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac
ako 8 000 členov, predovšetkým detí
a mladých vo veku od 6 – 30 rokov,
patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Sme členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád
mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN).
V 32 strediskách po celom Slovensku ponúkame deťom a mladým
ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské
vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.
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Profil združenia

Na čom nám záleží
Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Pomáhame tak mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť a uvedomiť si hodnoty a schopnosti,
ktoré majú. Zameriavame sa teda na výchovu samostatných, vzdelaných a spoločensky zodpovedných mladých ľudí. Vedieme ich k tomu,
aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu.

Komu sa venujeme
Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 12 – 25 rokov.
Sme otvorení aj pre mladších, ktorí majú záujem zažiť niečo nové. Svoju
pozornosť začíname zameriavať aj na „dospelých domkárov“ a mladé
rodiny, spolu s ktorými vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu.
Sociálne slabším a znevýhodneným sa tiež pomáhame začleniť do života spoločnosti.

Ako pracujeme
Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho
ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život. Pomocou
aktivít sa snažíme u detí a mladých prechádzať nežiaducim javom, nie
dodatočne liečiť ich následky.

Piliere výchovy
Záleží nám na integrálnom raste mladých ľudí. Snažíme sa rozvíjať ich
z duchovnej, duševnej, fyzickej i sociálnej stránky. Každú z nich charakterizuje jeden zo symbolov. Škola – ako rozvoj duševnej a intelektuálnej
stránky, ihrisko je miesto, kde sa mladí hrajú a rozvíjajú z fyzickej oblasti.
V kaplnke dbáme na ich duchovný rozvoj a dom, pripomínajúci rodinu,
pohodu a prijatie symbolizuje sociálny rozvoj.

Profil združenia

Naša činnosť v strediskách
Domka kladie už od začiatku svojho fungovania veľký dôraz na pravidelnú a dlhodobú prácu s deťmi a mládežou v rovesníckych skupinách
- stretkách. Týždenné stretnutia stretiek a záujmových krúžkov prebiehajú najčastejšie pod vedením dvojice animátorov.
Časté sú tiež športové, kultúrne a spoločenské podujatia ako besedy, divadlá, výlety, súťaže. V osobitnej obľube sú letné pobytové a prímestské
tábory určené pre deti, mladých i celé rodiny. Nechýbajú ani duchovné
aktivity ako duchovné obnovy, či duchovné cvičenia.

Šport na celoslovenskej úrovni
Najznámejšie súťaže sú futbalová Malá a Veľká KAMA, niektorí futbalisti reprezentujú Slovensko aj na medzinárodných hrách PGSI. V srdciach
lezcov si svoje miesto našiel Rožňavský kameňák a hokejbalisti celý rok
trénujú na Vianočný hokejbalový turnaj.

Vzdelávanie
Najvýznamnejšie vzdelávacie podujatia sú kurzy Školy pre animátorov
a Ciest zrenia. Na tieto nadväzujú aj Voliteľné kurzy. Osobitnou formou
vzdelávania pre lídrov stredísk sú ročné Stretnutia strediskových rád.

Poslanie Domky
Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých.
V centre pozornosti Domky sú predovšetkým mladí v kritickom období
dospievania vo veku 12 - 25 rokov. Združenie svoju pozornosť venuje
tiež deťom, „dospelým domkárom“ (DODO) a mladým rodinám, spolu s
ktorými vytvára viacgeneračnú výchovnú komunitu.
Činnosťou a spoluúčasťou na živote ponúka združenie saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako štýl života založený na rodinnosti, optimizme,
angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s
Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Nadväzuje na výchovnú
tradíciu dona Bosca.
Cieľom Domky je podporovať integrálny rast mladých v období dospievania tak, aby sa učili prijímať svoj život ako dar a vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie.
V duchu poslania združenie pozýva a vstupuje do spolupráce s tými, ktorým záleží na výchove mladých. Prináša do spoločnosti témy mladých a
výchovy. Kladie dôraz na prípravu a odbornosť v týchto oblastiach.
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Každoročne vysiela Domka niekoľkých svojich dobrovoľníkov na výpomoc do partnerských organizácií v Európe a zahraničných dobrovoľníkov prijíma na Slovensku. Poskytuje tiež možnosť zúčastniť sa rôznych
školení, seminárov a mládežníckych výmen.

Profil združenia

Zahraničie

Logotyp

> LOGOTYP
Všeobecné informácie
Logotyp je základným komunikačným prvkom každej organizácie alebo združenia. Jeho základnou úlohou je jednoznačná identifikácia vo vzťahu k verejnosti a iným združeniam. Preto je nevyhnutné stanoviť základné pravidlá jeho
použitia.
Logotyp tvorí grafický symbol spoločne s textovou časťou zostavenou z písma
Fertigo Pro.

Symbolika
Základná symbolika je vyjadrená v troch krivkách, ktoré zobrazujú srdce a
cestu - Domka, ako mládežnícka organizácia si hľadá cestu k srdcu mladých,
nesnaží sa ich len zaujať, ale chce meniť ich postoje, názory a správanie k lepšiemu.

Tvar
Východiskom a zároveň zjednocujúcim prvkom pre celý korporátny dizajn je
krivka, ktorá vo vizuálnom jazyku vyjadruje prístupnosť, prispôsobivosť, kompaktnosť a originalitu.
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Logotyp - Všeobecné informácie

Farebnosť
Farebnosť má pre celkový vizuálny dojem osobitný význam. Základom je farebná trojkombinácia majoritnej červenej (aktívna, živá, dynamická), prechodnej
oranžovej (energická, plná) a vystupujúcej žltej (teplá, povzbudzujúca, veselá).
Červená farba charakterizuje deti a mládež ako najvačšiu skupinu v združení.
Žltá farba predstavuje vedenie a ľudí zapojených do organizácie. Prechodná
oranžová vyjadruje vzájomný vzťah a blízkosť.

Typografia
Font Fertigo Pro je jedným z najpopulárnejších písiem od dizajnéra Josa Buivenga. Ide o bezpätkové písmo charakteristické jemnými zaoblenými stredne
plnými tvarmi. Krivky sú plynulé a pôsobia príjemne a priateľsky.

Základný logotyp

Logotyp

Kompozičné verzie logotypu
Logotyp sa umiestňuje na rôzne komunikačné a propagačné prostriedky rôzneho formátu a veľkosti. Vzhľadom
na tieto parametre sa vyberá vždy kompozične najvhodnejšia verzia logotypu:

- Vertikálny logotyp - základný logotyp

- Horizontálny logotyp

- Vertikálny logotyp pre menšie zobrazenie

Vertikálny logotyp
pre menšie zobrazenie
Vertikálny logotyp

- Horizontálny logotyp pre menšie zobrazenie

Horizontálny logotyp

Horizontálny logotyp
pre menšie zobrazenie
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Pre zachovanie čitateľnosti a identifikácie logotypu je
nutné dodržiavať minimálnu výšku 10 mm pri vertikálnej
a 6 mm pri horizontálnej verzii. Pri minimálnej veľkosti
treba vždy zohľadňovať rozlíšenie pre tlač (DPI) aj digitálne prostredie (PPI).

Logotyp - Kompozičné verzie logotypu

Minimálna veľkosť logotypu

Logotyp

Proporcie
Logotyp má presne stanovené proporcie medzi výškou a
šírkou a vzdialenosťami medzi
jeho komponentmi.

35

35

10,2

Nie je prípustné akokoľvek
meniť pomer medzi výškou a
šírkou!

14

10,2

14

2,2 2

Neprípustné varianty :

Vertikálny logotyp
pre menšie zobrazenie

2,2 2
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Logotyp - Proporcie

3

Horizontálny logotyp

14

26

26

11,3

Vertikálny logotyp

3

Horizontálny logotyp
pre menšie zobrazenie

Logotyp
Ochranná zóna
Pre zachovanie čitateľnosti a dobrej identifikácie je potrebné dodržiavať stanovenú minimálnu ochrannú zónu. To znamená, že logotyp v tejto zóne nie je narušený inými prvkami, napr. textom.
Veľkosť minimálnej ochrannej zóny je zadefinovaná ako rám
čistej plochy o šírke 20% z veľkosti štvorčeka z logotypu, odporúča sa však dodržiavať ochrannú zónu na úrovni 40%.

Logotyp na podkladovej ploche
Pri umiestnení logotypu na inú ako bielu plochu treba vždy
dodržať správny kontrast - aby logotyp nesplýval s pozadím.
Spoľahlivou variantou je použitie logotypu na podklade s
ochrannou zónou.

20%

Logotyp - Ochranná zóna

40%

20%
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40%

Logotyp

Farebnosť
Typická farebnosť zohráva pri identifikácii
združenia prakticky najdôležitejšiu úlohu.
Určité farebné kombinácie sú často (aj bez
použitia logotypu) nositeľom jasnej informácie o tom, kto je pôvodcom.
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Logotyp - Farebnosť

Farby združenia rozdeľujeme na základné
a doplnkové. Základné farby tvorí trojkombinácia - červenej, žltej a oranžovej farby.
Pre pestrosť komunikácie sú v súlade so
základnými farbami definované aj doplnkové farby, ktoré sa odporúčajú používať
pri tvorbe plagátov, brožúr a iných propagačných materiálov. Základné farby v logotype je zakázané akokoľvek meniť!

doplnkové farby
RGB: 130|6|10
CMYK: 28|100|100|39

RGB: 178|79|2
CMYK: 23|75|100|13

RGB: 230|213|16
CMYK: 15|8|92|0

RGB: 70|70|70
CMYK: 0|0|0|87

RGB: 180|30|36
CMYK: 20|97|93|12

RGB: 233|103|2
CMYK: 1|71|100|0

RGB: 246|227|17
CMYK: 8|3|91|0

RGB: 100|100|100
CMYK: 0|0|0|75

RGB: 210|49|54
CMYK: 11|91|79|2

RGB: 252|133|41
CMYK: 0|59|86|0

RGB: 255|239 |55
CMYK: 5|0|82|0

RGB: 150|150|150
CMYK: 0|0|0|53

RGB: 220|85|90
CMYK: 8|78|55|0

RGB: 254|162|90
CMYK: 0|46|67|0

RGB: 254|242|95
CMYK: 5|0|71|0

RGB: 200|200|200
CMYK: 0|0|0|30

Biela
Pantone white
RGB: 255|255|255
CMYK: 0|0|0|0

Pantone white
RGB: 255|255|255
CMYK: 0|0|0|0
CMYK: 0|0|0|0 - 0%

Žltá
Pantone 102
RGB: 252|231|13
CMYK: 5|2|90|0

Pantone Cool Gray 3
RGB: 200|200|200
CMYK: 0|0|0|30
CMYK: 0|0|0|30 - 30%

Oranžová
Pantone 1585
RGB: 255|111|32
CMYK: 0|68|87|0

Pantone Cool Gray 9
RGB: 120|120|120
CMYK: 0|0|0|70
CMYK: 0|0|0|70 - 70%

Červená
Pantone 1795
RGB: 211|36|42
CMYK: 10|96|85|2

základné farby

Logotyp

Farebné verzie logotypu

Plnofarebná verzia

Trojfarebná verzia

Jednofarebná verzia

Vizuálna komunikácia združenia prebieha
v rôznych prostrediach, ktoré sa vo svojich možnostiach a princípoch odlišujú. Z
tohto dôvodu boli vytvorené tri farebné
verzie logotypu:

Plnofarebný logotyp
je určený hlavne pre digitálne prostredie, kde nie je problém so zobrazovaním
vysokej farebnej hĺbky.

Trojfarebný logotyp
je určený pre tlač, kde sa kladie vyšší
dôraz na presnosť a jednoduchosť zobrazenia, napr. v administratívnej komunikácii.

Nie je povolené farebne upravovať, vynechávať alebo inak upravovať grafické
prvky v logotype.
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je určený hlavne pre potlač predmetov,
dekoráciu a všade tam, kde je to z estetických, produkčných alebo ekonomických hľadísk lepšia voľba. Vo formálnej
komunikácii by sa táto verzia nemala
používať! Pri výbere odtieňa pre jednofarebný logotyp treba rešpektovať
farebnu líniu združenia.

Logotyp - Farebné verzie logotypu

Jednofarebný logotyp

Logotyp

Logotyp pre ústredie
a jednotlivé strediská
Označovanie a identifikácia ústredia a
jednotlivých stredísk je jednotné. Nie
je povolené upravovať logotyp podľa
vlastných potrieb a predstáv.

ÚSTREDIE
ÚSTREDIE

STREDISKO KAPLNA
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Logotyp - Ústredie a strediská

STREDISKO KAPLNA

STREDISKO BRATISLAVA – DALIBOROVO NÁM.

STREDISKO BRATISLAVA – DALIBOROVO NÁM.

Podporný vizuálny prvok

> PODPORNÝ

VIZUÁLNY PRVOK
Charakteristika
Postavičky sú robené tak, aby ladili tvarovo k logotypu a základnému fontu. Môžu
sa podľa potreby vhodne používať v grafických návrhoch a materiáloch.
Kvôli vyššej detailnosti by veľkosť jednej
postavičky nemala byť menšia ako 15 mm.
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Podporný vizuálny prvok

Tento vizuálny prvok je len doplnkový nemal by vystupovať ako samostatný charakteristický grafický prvok.

Typografia

> TYPOGRAFIA
Všeobecné informácie
Dôležitou súčasťou celej vizuálnej prezentácie je jednotná typografia. Popri značke a farebnosti má cez
svoje charakteristické tvary schopnosť významným
spôsobom komunikovať filozofiu združenia.

Základný font

Fertigo Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Základným fontom združenia je Fertigo Pro v reze
Regular. Základný font by sa mal prioritne používať
vo všetkých grafických výstupoch a prezentačných
materiáloch.

Substitučný font
Substitučný font ku základnému je Fontin v rezoch
Regular a Bold. Keďže je tvarovo veľmi blízky základnému fontu, môže ho v niektorých prípadoch
vhodne dopĺňať, napr. v číslach.
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Typografia - Všeobecné informácie

Doplnkový font
Doplnkovým fontom je Calibri vo všetkých svojich
rezoch - Regular, Italic, Bold a Bold Italic. Tento
font sa používa predovšetkým pre sadzbu textov
v administratíve, teda v hlavičkových papieroch,
faxoch, správach, výkazoch a iných interných dokumentoch.

Fontin Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()
Fontin Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Typografia

Nadpisy
14/16 pt, veľké písmená, bold, farebné zvýraznenie

Vedľajšie nadpisy
12 pt, bold, farebné zvýraznenie

Obyčajný text
12 pt, regular, čierny

Malý text
10 pt, regular, čierny
Na farebné odlíšenie textu treba používať základné
farby združenia.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()
Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()
Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()
Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Typografia - Štandardy

Pre zachovanie jednotného štýlu dokumentov v administratíve treba formátovať text podľa štandarných
veľkostí:

Calibri Regular
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Typografické štandardy

Tlačoviny

> TLAČOVINY
Vizitky

Všeobecné informácie
Vizitka, hlavičkový papier, prezenčná listina, správa
z podujatia, finančná správa, objednávka a poštová
obálka predstavujú základné tlačoviny, na ktorých sú
aplikované zásady jednotného vizuálneho štýlu.
Hlavičkový papier, prezenčná listina, správa z podujatia, finančná správa, objednávka sú navrhnuté pre
rozmer strany A4 - 210 x 297 mm. Aby sa nezhoršila
čitateľnosť a kontrast medzi jednotlivými grafickými
prvkami, je dôležité, aby bol pre tlač používaný zásadne biely papier.

Andrej Novotný
> riaditeľ ústredia
tel./fax
mobil
email
web
adresa
ÚSTREDIE

02/50 231 304
0910 987 123, 0910 789 321
andrej.novotny@domka.sk
www.domka.sk
Domka, ústredie
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2

Jaroslav Surový
> predseda strediska

logotyp
ústredia / strediska

tel./fax
mobil
email
web
adresa

Tlačoviny - Vizitky

STREDISKO ROŽŇAVA
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meno a funkcia

02/50 231 304
0910 987 123, 0910 789 321
jaro.surovy@domka.sk
www.roznava.domka.sk
Domka, stredisko Rožňava
Námestie baníkov 30
048 01 Rožňava

kontaktné údaje

Tlačoviny

CZ FLN SSR
2013

2013

2012 2013 2014 2015
DOMKA

DOMKA

DOMKA

DOMKA

Tlačoviny - Členské preukazy

2013
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Členské preukazy
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Tlačoviny - Hlavičkový papier

Tlačoviny

Hlavičkový papier

Tlačoviny
Prezenčné listiny

Tlačoviny - Prezenčné listiny

Prezenčná listina - CSP

19

Prezenčná listina
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Tlačoviny - Správa z podujatia, Finančná správa

Tlačoviny
Správa z podujatia
Finančná správa

Tlačoviny - Objednávka, Menovací dekrét

Objednávka
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Tlačoviny

Menovací dekrét

Tlačoviny

Poštové obálky
Obálka DL bez okienka

Obálka DL s okienkom

Obálka C4
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Tlačoviny - Poštové obálky

Obálka C5

Tlačoviny

Pozvánka

Pečiatky

DOMKA - ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE

DOMKA - ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE

ÚSTREDIE

STREDISKO LISKOVÁ

Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 31789218
DIČ: 2021423638

Lisková 35
034 81 Lisková
IČO: 36148415
DIČ: 2021530951

Tlačoviny - Pozvánka, pečiatky

Obdĺžniková pečiatka
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Okrúhla pečiatka

Elektronické aplikácie

> ELEKTRONICKÉ APLIKÁCIE
PPT Prezentácia

24

Elektronické aplikácie - PPT Prezentácia

Úvodná stránka

Stránka obsahu

Elektronické aplikácie

CD/DVD etiketa

E-mail podpis
Vzor päty e-mailu, ústredie - povinné
Jana Nižňanská
koordinátor pre strediská a ekonóm

dátum

Doplňujúci
text k názvu

Názov CD

Vzor päty e-mailu, stredisko - odporúčané
Mária Nunhartová
predseda
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko BA - Trnávka
Okružná 13, 821 04 Bratislava
IČO: 317 94 297
Číslo účtu: 1195005454/0200
mobil: 0908 456 654
e-mail: domka@trnavka.sk
web: www.trnavka.sk/oratko
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Elektronické aplikácie - CD/DVD etiketa, E-mail podpis

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, ústredie
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
IČO: 31789218
môže sa vynechať
DIČ: 2021423866
tel/fax: 02/50 231 123
mobil: 0908 126 226, 0902 123 223
e-mail: janka@domka.sk
web: www.domka.sk
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