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Úvod
Grafický súlad

Cieľom grafickej charty poslaneckého klubu EĽS v Európskom parlamente je 
stanoviť grafický súlad medzi všetkými komunikačnými nástrojmi (internet, 
tlač a rozličné predmety), a tým zabezpečiť zreteľnú vizuálnu identitu. Grafické 
usmernenia pre poslanecký klub sa zjednotili s vizuálnou identitou Európskej 
ľudovej strany (EĽS).

Táto štylistická príručka vymedzuje:

  • logo: jeho farby, umiestnenie, rozmery, verzie v jednotlivých jazykoch, 
varianty na bielom a farebnom podklade, použitie v kombinácii s inými 
logami atď.;

  • použitý typ písma;

  • rôzne palety farieb pre jednotlivé informačné materiály;

  • zásady, na základe ktorých sa vyberajú obrázky a ilustrácie.

Táto štýlová príručka by mala byť čo najzrozumiteľnejšia a mala by pokryť čo 
najširší okruh kontextov, v ktorých sa musia uplatňovať pravidlá súvisiace s 
použitím grafiky, a zároveň poskytnúť dostatočný priestor na ďalší vývoj a 
obsiahnuť množstvo komunikačných nástrojov poslaneckého klubu EĽS.

Táto štýlová príručka je referenčným dokumentom pre dizajnérov a tlačiarov, 
ktorí spolupracujú s poslaneckým klubom EĽS. Rovnako bude slúžiť ako základ 
na šablóny, ktoré sa budú vytvárať pre rôzne informačné bulletiny vydávané 
v rámci klubu EĽS.
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Úvod
Jednotná identita

Usmernenia – zachovávanie jednotnej identity vo všetkých druhoch 
komunikácie a dôležitosť jej dodržiavania.

V tomto dokumente sa dozviete:

1. Kto sme
Vďaka čomu sme jedineční, čo vnímame ako príležitosť, ako pracujeme a prečo 
je to dôležité.

2. O prvkoch našej značky
O prvkoch značky, ktoré používame na odlíšenie sa od iných politických skupín 
a spojenie sa s našimi priaznivcami.

3. O uspokojovaní komunikačných potrieb
O používaní týchto prvkov značky na účinnú tvorbu a správu aplikácií nesúcich 
značku v rámci celej organizácie.
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Úvod
Spoločné logo

Spoločné logo pre politickú skupinu EĽS

Európska ľudová strana je politickou skupinou s bohatou a vplyvnou 
minulosťou a súčasnosťou. Tvoria ju síce rôzne organizácie, ktoré odzrkadľujú 
jej rozmanitosť, ale vďaka jej ľuďom, spoločnej minulosti a spoločným úlohám 
sú si vzájomne blízke. Tieto organizácie desiatky rokov komunikovali používajúc 
rozličné logá, typy písma a vizuálne symboly.

Dnes jednotlivé časti ekosystému EĽS spolupracujú na mnohých frontoch a 
usilujú sa o prezentovanie jednoty aj vizuálne prijatí spoločného loga jeho 
dvoch hlavných subjektov: strany a poslaneckého klubu. Je to kľúčom na 
prezentovanie jednoty a súdržnosti EĽS ako skutočného spojenectva, vďaka 
čomu verejnosť rozpozná EĽS ako jednotnú organizáciu so spoločnými cieľmi 
a myšlienkami. Ide o dôležitý krok vpred, ktorý z EĽS robí silnú a zrozumiteľnú 
značku.

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Hlas našej značky

• Nepoužívajte príliš často politický žargón – v záujme zabezpečenia zrozumiteľnosti 
uvádzajte príslušné súvislosti.

• Nezahmlievajte svoje hlavné tvrdenie.
• Nepôsobte neprofesionálnym dojmom ani príliš emotívne, ale prejavujte záujem.
 

• Podľa potreby oslovujte cieľovú skupinu priamo pomocou zámen.
• Láskavým, ľudským hlasom rozprávajte príbeh s použitím činného rodu 

slovesa a zapájajte sa do zmysluplných rozhovorov.
• Buďte výstižní, v nadpise sa zamerajte sa na hlavnú myšlienku a 

vedľajšie body uveďte v texte.

Prístupnosť

• Vyhýbajte sa zľahčovaniu problémov, s ktorými sa európski občania stretávajú.
• Nespoliehajte sa na príslovky alebo zosilňujúce výrazy ako „veľmi“ alebo „skutočne“.
• Nevytvárajte neprirodzené nadšenie pomocou prídavných mien alebo výkričníkov.
 

• Používaním činného rodu slovesa sa váš text stáva zrozumiteľným a 
výstižným.

 • Činný rod slovesa: Strana sa rozšírila.
 • Trpný rod slovesa: Počty boli zvýšené stranou.
• Buďte ľudskí a starostliví v tom, ako formulujete vety a ako oslovujete vaše 

publikum.
• Pri každej možnej príležitosti oslovujte občanov ako „vy“ namiesto „oni“.

Optimizmus a pozornosť

• Nepoučujte svoje publikum ani sa nevyvyšujte.
• Nepredpokladajte, že vám každý rozumie vášmu posolstvu alebo s ním súhlasí.
• Píšte len v súvislosti s EÚ ako celkom, pretože komunikácia by mala byť čo 

najinkluzívnejšia.
• Neodbočujte od svojho zámeru ani témy.
 

• Majte široký uhol pohľadu, pozerajte sa na veci komplexne a 
uvedomujte si, že komunikácia bude mať dosah na široké publikum.

• Vždy majte na zreteli, že v EĽS veríme v ľudí a spoločné riešenia.
solutions together.

 • Používajte kolektívne zámená ako „my“ a „nás“.
• Vyjadrujte sa intuitívne a zároveň priamo.

Spolupráca
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Súdržnosťou k sile
V poslaneckom klube EĽS možno používať rôzne prvky značky v záujme 
vybudovania jednotného imidžu značky a posilnenia našej identity.

Logo Farebná paleta Riadok pod menom poslaneckého klubu

v Európskom parlamente

Grafický prvokVzorTypografia
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Vizuálna identita
Logo poslaneckého klubu EĽS

1

1

2

2

Logotyp treba použiť vždy, keď je to možné.

Minimálna veľkosť loga: Miesto na vloženie loga 
(prázdny priestor):

Minimálna veľkosť znaku:

Na webových stránkach

Ako grafický prvok pre tlač

Znak: používajte ho ako dekoratívny prvok alebo ikonu (sociálne médiá, favicon 
atď.) len cez EĽS modrú alebo EĽS vzor.

Použitie obchodného mena spoločnosti

V odkazoch na poslanecký klub EĽS musíte uvádzať značku EĽS s 
veľkými písmenami a Poslanecký klub s prvým veľkým písmenom. 

© Copyright XXXX-2015 Poslanecký klub EĽS. Všetky práva vyhradené.

Používanie Poslaneckého klubu EĽS
Nepoužívajte len veľké alebo len malé písmená v celom názve 
spoločnosti.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP Group.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP GROUP.
Lorem ipsum dolor sit amet epp group.

Keď je súčasťou internetovej adresy, používajte len malé písmená.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Prázdny priestor

Okolo loga by mal byť minimálny prázdny priestor, 
ktorý ho oddelí od ostatných prvkov grafického 
dizajnu. Táto chránená oblasť zabezpečí čitateľnosť 
a vizuálny efekt loga.

Štandardný minimálny prázdny priestor na všetkých 
stranách loga sa rovná výške písmena „e“ v EĽS.

Stanovenie minimálnej veľkosti

Logo je navrhnuté tak, aby sa zachovala čitateľnosť 
pri väčšine veľkostí. Keď ho však chcete prispôsobo-
vať menším aplikáciám, pamätajte na obmedzenia 
týkajúce sa čitateľnosti.

OR OR OR
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Vizuálna identita
Varianty loga

Logo sa použije na bielom pozadí, 
jasnom sivom pozadí a na obrázkoch.

Pantone jednej farby: 3015 C

Jednofarebný

Biely variant loga by sa mal použiť len 
na EĽS modrú, EĽS vzor a fotky.
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Vizuálna identita
Nesprávne používanie loga

Poznámka: Logo možno stiahnuť v rozličných verziách (farby 
a jazyky). Ak chcete použiť logo v inom jazyku, na stiahnutie 
potrebnej verzie použite uvedenú adresu. Nemeňte logo, 
používajte ho v takej podobe, akú máte k dispozícii.

www.eppgroup.eu/logos 

Nemeňte polohu jednotlivých prvkov loga.

Neotáčajte logo. Neodstraňujte „EĽS“. Nemeňte typ písma.

Nenakláňajte ani sa nepokúšajte 
vyrobiť trojdimenzionálne logo.

Nemeňte farbu loga. Nevkladajte žiadne efekty.

 group
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Vizuálna identita
Používanie viacerých log

Používanie viacerých log:
Existujú síce tri varianty loga a jeho rozmery sa úmerne menia v závislosti 
od jazyka, ale logo nemôže byť menšie ako ostatné logá okolo neho.

Výnimky:

Ak treba použiť logo poslaneckého klubu EĽS na internetovej stránke 
tretej strany alebo ho vytlačiť spolu s inými logami, môžete zmenšiť 
nepriehľadnosť čisto čierneho loga.

Ide o príklad zriedkavej situácie, keď je povolená úprava farby loga EĽS, 
aby ladilo s ostatnými zobrazenými logami partnera.
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Vizuálna identita
Logo pri jazykových verziách

Logo poslaneckého klubu EĽS existuje v 23 rôznych jazykoch:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Možno ich stiahnuť na tejto adrese: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Vizuálna identita
EPP TV

Možno ich stiahnuť na tejto adrese: www.eppgroup.eu/logos 
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Vizuálna identita
Hlavná paleta farieb

Hodnoty RGB Hodnoty CMYK Hodnoty Pantone

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

EĽS žltá
R251 G176 B52
#FBB034

EĽS modrá
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

EĽS žltá
C0  M36 Y84 K0

EĽS modrá
Pantone 3015 C

EĽS žltá
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

EĽS modrá 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Na zachovanie stálosti farieb vo všetkých komunikačných prostriedkoch 
sú k dispozícii špecifikácie formátov PANTONE®, CMYK, RGB a HTML. 
Rozhodne odporúčame, aby ste si uvedené špecifikácie overili v tlačiarni a 
tak zabezpečili správnu reprodukciu farieb.
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Vizuálna identita
Gradient (farebný prechod)

Hodnoty RGB Hodnoty CMYK

Druhotná farebná
C3  M4 Y91 K0

Druhotná farebná
R255 G230 B0
#FFE600

Druhotná farebná
C74  M19 Y39 K3

Druhotná farebná
R54 G154 B157
#369A9D

EPP yellow
C0  M36 Y84 K0

EPP yellow
R251 G176 B52
#FBB034

EĽS modrá
C96  M66 Y3 K0

EĽS modrá
R1 G85 B160
#0155A0

Gradient

Druhotná farebná

Druhotná farebná

EĽS žltá

EĽS modrá

Uhol: -60°
Posúvač gradientu: 30% 

Uhol: -60°
Posúvač gradientu: 30% 

Poznámka: Názvy a hodnoty farieb používané na materiáloch 
starej firemnej identity už neplatia a nemali by sa používať. 
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Vizuálna identita
Služby a farby poslaneckého klubu EĽS

Služby Hodnoty RGB Hodnoty CMYK

Farba na všeobecné používanie pre 
poslanecký klub EĽS

Farba pre predsedníctvo

Služba pre prácu v Európskom parlamente

Služba pre externé politiky a výbory

Služba pre vzťahy s národnými parlamentmi

Oddelenie politiky Stredozemia, dialógu medzi 
náboženstvami a činností medzi kultúrami

Tlačová a komunikačná služba

Európska ľudová strana*

Vnútorná organizácia –
Organizácia vonkajších stretnutí

Sekcia pre podujatia a vonkajšie stretnutia*

Vnútorná organizácia

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

* Tieto farby nesúvisia so službami.

Poznámka: Poznámka: Názvy a hodnoty farieb používané 
na materiáloch starej firemnej identity už neplatia a nemali 
by sa používať.
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Vizuálna identita
Typografia

Nadpis

Nadpis

Podnadpisy

Podnadpisy

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Hlavný typ písma – PF Beau Sans Pro – Nadpisy Druhý variant typu písma – Garamond – 
Tlač textu v tele

Hlavný typ písma – Open Sans – Použitie na 
internete – Text v tele – Podnadpisy

Druhý variant typu písma – Trebuchet MS – Dokumenty a 
informačné bulletiny v programoch PowerPoint a Word

PF Beau Sans Pro sa vzťahuje na celý rad jazykov, 
pretože obsahuje 3 najväčšie písma, t. j. latinku, 
grécke písmo a cyriliku, v jednom type písma. 
Tento druh písma sa vrelo odporúča na používanie 
v názvoch.

Ako pri všetkých zastaraných dizajnoch sa obmeny šírky stopy 
ťahu perom obmedzujú na písmo, ktoré vyzerá ako rukopis, 
čím vzniká čistý a nevyzdobený dizajn. Napriek tomu, že 
neexistujú konečné dôkazy zo štúdií o čitateľnosti, Garamond 
sa považuje za jedno z najlepšie čitateľných a prirodzene 
čitateľných typov písma Serif po vytlačení na papier.

Open Sans v súčasnosti podporuje celý rad 
jazykov, ktoré používajú latinku. Typy písma bez 
kurzívy podporujú modernú a klasickú gréčtinu, 
ako aj znaky rozšírenej cyriliky.

Účelom druhého variantu typu písma je zachovať jednotnosť vo 
všetkých typoch dokumentov. Niekedy je jednoduchšie používať 
v dokumentoch ako Word alebo PowerPoint bezpečný typ písma 
(rovnaký typ písma sa otvorí na všetkých počítačoch).

Trebuchet MS sa dodáva spolu s Windows 2000/XP a je aj súčasťou 
balíka typov písma pre IE (a dodáva sa spolu s inými aplikáciami 
MS), takže je celkom častý aj v systémoch Windows 98.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Vizuálna identita
Vzor poslaneckého klubu EĽS

Krajina Portrét

Vždy by sa mal použiť „pozdĺž” 
loga EĽS s bielym typom písma.

Dávajte pozor na vzor, nikdy by sa nemal roztiahnuť.
Ak treba, môžete ubrať z offsetovej časti.

Vzor poslaneckého klubu EĽS

Vzor poslaneckého klubu EĽS je vytvorený na základe vektorovej 
grafiky a môže sa zväčšovať podľa potreby. Zvyčajne sa používa pri 
rôznych udalostiach, na zasúvacie reklamné systémy, prezentačné 
steny, prezentačné stolíky, bannery zo sieťoviny a z nepremokavých 
plachiet atď.
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Vizuálna identita
Obrázky na pozadí

Použitím obrázka na pozadí sa môže zvýrazniť predmet a 
pridať objekt/štruktúra na prázdne strany. Z hľadiska jasnosti a 
jednotnosti by sa obrázok nemal umiestňovať len tak jednoducho 
na pozadie, a to ani po zmenšení jeho nepriehľadnosti.

S obrázkom dosiahnete najlepšie výsledky vtedy, keď naň použijete 
farbu, ako vidno na príklade. V prvom prípade na zachovanie 
čitateľnosti zvýšime kontrast tým, že pridáme tmavšiu farbu z palety 
farieb pre poslanecký klub EĽS spolu s 85 % nepriehľadnosťou na 
obrázok a použijeme biely typ písma. V druhom prípade použijeme 
svetlejšiu farbu a tmavšiu farbu v type písma.

Môžete tiež rozmazať obrázok, aby ste zlepšili čitateľnosť.

Odporúčame nepoužívať obrázky na pozadí vtedy, keď stránka 
obsahuje veľa textu, lebo by to mohlo čitateľov unavovať.

Nadpis Nadpis

Nadpis Nadpis

Nadpis Nadpis

Podnadpisy Podnadpisy

Podnadpisy Podnadpisy

Podnadpisy Podnadpisy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Vizuálna identita
Sociálne médiá

Horný banner s odkazmi na účty poslaneckého klubu EĽS v sociálnych médiách

Na hornom banneri nikdy nepoužívajte priveľa informácií, snažte sa o jednoduchosť.
Informujte sa o najnovších veľkostiach a bezpečnostných plochách platforiem 
sociálnych médií, ktoré používate. Používajte logo alebo vložte špeciálnu #mriežku.

Obrázok v profile poslaneckého klubu EĽS na sociálnych médiách

Používajte znakovú ikonu na modrom pozadí EĽS.

Používanie sociálnych médií na oznamoch poslaneckého klubu EĽS

Pri ikonách sociálnych médií používajte vždy jednu farbu, a to buď bielu, alebo EĽS 
modrú.

Priehľadná oblasť
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Vizuálna identita
Znakový web/Favicony

Bezpečnostná plocha znaku:

Ikony by mali mať malú medzeru 
medzi znakom a okrajom.

Favicony veľkosti 32 px a 16 px by 
nemali mať žiadnu medzeru.

Farebné pozadie znaku pri ikonách:

Farbou pozadia ikony by vždy mala byť EĽS modrá.

Výnimkou je 16 px favicon:

Znak by mal vždy byť na bielom pozadí pre 
zabezpečenie čitateľnosti.

Priehľadná oblasť

Priehľadná oblasť

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Vizuálna identita
Grafický prvok

Srdce v logu ako grafický prvok

Kým pri logu treba dodržiavať zónu, do ktorej nemožno 
zasahovať, ak sa logo použije ako grafický prvok, existuje 
len jedno pravidlo: logo nemožno zdeformovať (roztiahnuť, 
prepísať, urobiť náhľad) ani otočiť, aby bolo vždy rozpoznateľné.
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