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PRVÉ KROKY KU KVALITNEJ
VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCII

1. Logo, vizuálna identita, vizuálna komunikácia

2. Komunikácia, spolupráca a zadanie pre grafického dizajnéra

 – diskusia

3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

4. Ako rozoznať nefunkčnú vizuálnu komunikáciu od funkčnej? 
Ako rozoznať nevhodnú/prvoplánovú komunikáciu od prepracovanej? 
Odporúčania pre „správny“ propagačný materiál

 – diskusia

5. Základná úprava textového a grafického obsahu – otvorené dáta – 
ako s nimi pracovať?

6. Tlač a export propagačných materiálov

 – diskusia



1. Logo, vizuálna identita, vizuálna komunikácia? 

 Na čo nám slúžia?



1. Logo, vizuálna identita, vizuálna komunikácia? 

 Na čo nám slúžia?

LOGO

• Logo (z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem …).

• Logo (značka) je grafický symbol firmy, podniku, organizácie, inštitúcie.

• Jeho cieľom je odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať 
názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen.

• Najlepšie logá v sebe na prvý pohľad odrážajú druh činnosti, ktorú firma 
prevádzkuje, ale ich grafické stvárnenie musí byť natoľko nekomplikované, aby 
si udržalo prehľadnosť na najrôznejších reprodukciách od vizitiek, hlavičkových 
papierov, exteriérovej reklame až po reprodukciu na reklamný perách.



1. Logo, vizuálna identita, vizuálna komunikácia? 

 Na čo nám slúžia?

Pri vytváraní loga treba myslieť na nasledovné:

• Farebnosť – niektoré farby niesu pri tlači kompatibilné a preto na to treba myslieť vopred

• Zapamätateľnosť – logo by malo byť výrazne, zapamätateľné a jednoduché

• Odlišnosť – logo sa nesmie podobať na iné logá, minimálne nie v rovnakom odvetví

• Použiteľnosť – malo by byť použiteľné v každom prostredí aj formáte

• Čitateľnosť – musí byť čitateľné aj na malých reklamných predmetoch (napr. pero)

• Hodnota – tvorba loga musí odzrkadľovať hodnoty danej firmy, výrobku alebo služby

• Jednoduchosť – zložité logo môže zmiasť a byť nepochopené

• Variabilita – Malo by byť použiteľné aj so sloganom, v čiernobielom prevedení alebo 
v iných tvaroch

• Text – malé nadpisy nebudú čitateľné pri zmenšení loga

• Dvojzmyselnosť – logo môže obsahovať aj skrytý význam, ale pozor na podobnosť znakom 
násilia a hanlivosti a pod.



1. Logo, vizuálna identita, vizuálna komunikácia? 

 Na čo nám slúžia?

VIZUÁLNA IDENTITA

• Vizuálna identita je všetko to, čo v súvislosti so značkou, spoločnosťou alebo podujatím 
vieme vnímať očami – napríklad logo, font písma, farby, fotografie a všetky ostatné 
vizuálne prvky.

• Logo je súčasťou identity ale nemusí byť dominantným prvkom. 

• Akonáhle sú prvky vizuálnej komunikácie umiestnené na verejnosti vytvárajú vizuálnu 
komunikáciu daného subjektu – vytvárajú jeho komplexný obraz.

• Dá sa povedať, že akýkoľvek vizuálny prejav existencie subjektu je súčasťou budovania 
vlastnej vizuálnej komunikácie.



2. Komunikácia, spolupráca a zadanie pre grafického dizajnéra/grafika

 Grafik alebo grafický dizajnér. 

 Prečo je vhodné osloviť grafického dizajnéra a nerobiť všetko na kolene?
 

Ako pripraviť zadanie pre grafického dizajnéra? Čo je potrebné zohľadniť?
 

Koho osloviť? Ako sa pohybujú ceny?



2. Komunikácia, spolupráca a zadanie pre grafika

 Prečo je vhodné osloviť grafického dizajnéra a nerobiť všetko na kolene?

• Zásadným prínosom má byť profesionálne zvládnutá vizuálna komunikácia vo všetkých 
mediálnych výstupoch. 

• Grafický dizajnér by mal zabezpečiť ucelenosť komunikácie.

• Jeho prínos by mal zásadným spôsobom zvdihnúť úroveň podujatia v očiach verejnosti.



2. Komunikácia, spolupráca a zadanie pre grafika

 Ako pripraviť zadanie pre grafického dizajnéra? Čo je potrebné zohľadniť?

• Graf. dizajnéra je najlepšie implementovať do tímu už v rozbehu organizácie a prípravy 
podujatia.

• Prehodnotiť všetky mediálne výstupy a ich dosah. (print aj digitál)

• Ak oslovujete grafického dizajnéra vypracujte pre neho „brief“ – list v ktorom predstavíte 
podujatie, účastníkov, návštevníkov a nebojte sa zadefinovať aj ciele, ktoré chcete 
dosiahnuť. Súčasťou jeho práce je aj hľadanie ciest, ako sa ku cieľom dostať.



2. Komunikácia, spolupráca a zadanie pre grafika

 Koho osloviť? Ako sa pohybujú ceny?

 Diskusia

• Grafické štúdio – grafický dizajnér – študent

• Osloviť na základe referencií alebo odporúčaní. Musí to byť jednotlivec alebo kolektív, 
ktorý má s podobnými podujatiami skúsenosť.

• Pri jednoduchších podujatiach je možné osloviť aj študenta vizuálnej komunikácie alebo 
čerstvého absolventa.

• Možnosť dohodnutia hodinovej sadzby alebo cena za balík aplikácií

• Ceny sú veľmi individuálne 
– hodinová sadzba od 20Eur/hod 
– balík aplikácií – napr. Hviezdoslavov Kubín – od 1000 Eur v rozsahu: 
  Plagát 
  diplom 
  ďakovný list 
  exteriérový baner 
  banery pre web (5ks) 
  programový bulletin cca 40 strán



3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

 Čo by mal a nemal obsahovať plagát/propagačný materiál 
(aký je rozdiel medzi ideovým a programovým plagátom)

 Prečo nie vhodné plagáty prepchať textom?

 Aké sú rozdiely vo vizuálnej komunikácií v online a off-line 
priestore ?

 Prečo je vhodné vizuálnu komunikáciu prispôsobiť prostrediu, 
v ktorom má komunikovať?



3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

 Čo by mal a nemal obsahovať plagát/propagačný materiál 
(aký je rozdiel medzi ideovým a programovým plagátom)

Ideový/imidžový plagát:

• Vždy platí – čím menej textov tým lepšie

• Dôležitá je jednoduchosť a údernosť vizuálu. (prepojenie obrazovej a nadpisovej časti)

• Texty usporiadať podľa hierarchie: 
názov podujatia, dátum, miesto a čas konania. Webstránka, organizátor.

• Optimum je použiť dve, najviac tri veľkosti textov.

• Ak je to nevyhnutné tak uviesť aj partnerov a sponzorov – ideálne sa tomu ale vyhnúť 
na plagáte a dohodnúť s nimi presné miesta na odkomunikovanie vzťahu.







• To že sa uvedie partner v množine lôg na 
plagáte je zbytočné. Omnoho dôležitejší 
a významovo závažnejší je priestor napr. 
V tlačenom bulletine. Logá potrebujú svoj 
priestor a rešpektovanie ochranných zón. 

• Prípadne je možné vytlačiť na podujatí 
samostatný formát venovaný partnerom. 

• Ak sa nedá vyhnúť uvádzaniu lôg na 
plagátoch najlepšie je povoliť  iba v čierno-
biele verzie lôg (prípadne v jednej farbe) 
aby nerušili vizuál. (ukážky)

• Ak ste sa k čierno-bielej verzii nedostali, 
môže ju vytvoriť grafický dizajnér.



• mikrotypografia – dvojité a nesprávne medzery 

• ochranné zóny lôg a ich veľkosť 

• farebnosť pásu s logami



SAVE THE DATE
Národná cena za dizajn 2019
Produktový dizajn

Výstava finalistov
Vernisáž: 8. 10. 2019
Trvanie výstavy: 9. 10. — 1. 12. 2019
SNM, Vajanského nábrežie 2, 
Bratislava 

Galavečer: 11. 10. 2019
Design Factory, Bottova 2, Bratislava

scd.sk/ncd 
facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
ncd2019.tumblr.com
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Vyhlasovatelia súťaže (Organizátor súťaže SCD) Generálny partner SCD Partner SCD Hlavný mediálny partner SCD



www.festivallumen.sk
Godzone • No Name • LZ7 

Good Weather Forecast 
Heartbeat • Timothy 

Veronika Ostrihoňová 
S hudbou Vesmírnou 

Sima Martausová 
Marián Kuff a

organizátori: mediálni partneri:partneri:

FESTIVAL
LUMEN

15. – 16. 6. 2018





3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

 Prečo nie vhodné plagáty prepchať textom?

Ideový/imidžový plagát:

• Vždy platí –čím menej textov tým lepšie

• Dôležité je odovzdať informáciu o samotnej akcii. 

• Čím viac textu sa na plgáte nachádza, tým viac uberáme prvotnému pôsobeniu 
a dojmu z vizuálu.

• Doplňujúce texty, partneri a ďalšie informácie môžu byť spomenuté na web stránke, 
Facebooku a pod. 



• Identita mesta Chrudim –  
Autorka Markéta Steinert

• zdroj: https://www.font.cz/logo











3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

 Aké sú rozdiely vo vizuálnej komunikácií v online a off-line 
priestore?

• Online komunikácia musí byť postavená na hierarchickej stratégií

• Hlavná stránka – sociálne siete (FB,  instagram, …) – externé stránky

• Hlavná stránka je zdrojom všetkých informácii, externé stránky obsahujú len 
hlavný vizuál s najzákladnejšími informáciami. (napr. názov, logo a dátum)

• Offline priestor má za úlohu podať len najzákladnejšie informácie o podujatí 
a motivovať diváka ku web stránke, prípadne ku sociálnym sieťam.
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3. Propagačný plagát, rozdiely vo vizuálnej komunikácii 
v online a offline priestore, prostredie a komunikácia

 Prečo je vhodné vizuálnu komunikáciu prispôsobiť prostrediu, 
v ktorom má komunikovať?

• Vizuálnu komunikáciu vždy prispôsobte prostrediu, do ktorého je určená. 

• Preklápanie printových aplikácií do webu prípadne naopak často vôbec 
nefunguje. Obsahuje viacero problémov ktoré rušia čitateľnosť a pôsobenie 
hlavného posolstva.

• Napr. Imidžový formát na web vôbec nepotrebuje logá partnerov. 
(webstránku – ak je na nej umiestnený)



4. Ako rozoznať nefunkčnú vizuálnu komunikáciu od funkčnej?

 Vhodné odporúčania pre „správny“ propagačný materiál 

 Ako rozoznať nevhodnú/prvoplánovú komunikáciu od 
prepracovanej



4. Ako rozoznať nefunkčnú vizuálnu komunikáciu od funkčnej?

 Vhodné odporúčania pre „správny“ propagačný materiál

• jasne formulovaná myšlienka podujatia

• výrazný a čitateľný názov

• vhodne nastavený vzťah medzi obrazovou a textovou časťou (kontrast/súlad) 

• hierarchia v textoch: názov – podnázov – dátum, miesto čas, web – organizátor – partneri

• zaujímavé písmo (originálny font, písmo vytvorené na mieru)

• textové bloky bez typografických chýb (mikrotypografia)

• čitateľnosť všetkých častí vizuálu



4. Ako rozoznať nefunkčnú vizuálnu komunikáciu od funkčnej?

 Ako rozoznať nevhodnú/prvoplánovú komunikáciu od prepracovanej



• absencia myšlienky, prípadne zle 
graficky stvárnená myšlienka

• rébus v číslach

• zbytočne veľa textu v hlavičke

• ak sa malému textu nedalo 
vyhnúť, jeho umiestnenie mohlo 
byť dole, kde by nebralo na seba 
takú pozornosť ako hore.

• červené logo mohlo byť v jednej 
farbe s vizuálom





63. Hviezdoslavov Kubín
celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 

detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Aby človek veril autorovi, musí ho dobre poznať. Ale 
niekedy uveríte jedinému riadku. A poznáme aj také 
prípady, že ľudia uverili dvojveršiu, hoci nepoznali jeho 
autora. V zložitých životných situáciách si človek sám 
v sebe najlepšie preverí, čo z umenia je pre neho naozaj 
platné. Mnohé z toho, čo sa patrí poznať, čo sme čítali, 
videli a počuli, automaticky odpadne a zostane iba to, 
čo má pre nás naozaj osobnú hodnotu. A to sú práve tie 
diela, tí autori, ktorým veríme.

� Miroslav�Válek:�O�kultúre�a�kultúrnosti,�1976�−�85

Pre milý ľud svoj čo napísal kníh, zlatými hodných zvečniť písmena-mi, by učil, vzdelával sa, modlil z nich, sa pravdy doznal, znenávidel klam i blud, svojstva pri-dŕžal sa závorami i dobrých mravov, chránil nástrah zlých… Že svetla, osvety ľud dedinský, nepotrebuje, môž’ vbŕsť do kaluže, do jamy pad-núť…? Zloduch, kto tak luže! vykríkol strážca — Andrej Radlin-ský… 



TAK, HĽA, JE CELÉ POLE 
JEDNA ŽIVÁ TVÁR.

ŽE KVETY OČI MAJÚ,  
ZNÁMA VEC,  

NIMI SA POLE  
MENÍ NA OLTÁR,

NA KTOROM ŽIARIA  
AKO RADY SVIE  C.  

A KE Ď SA ROSA SPUSTÍ  
V RANNÉ HODINY,  

MÁVAJÚ OČI  
VŠETKY BYLINY.  

16-18 JANUAR 2021   

67. 

JÁN SMREK – OČI

CELOSTATNE KOLO

CELOŠTÁTNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY,  
V TVORBE RECITAČNÝCH KOLEKTÍVOV A DIVADIEL POÉZIE DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH. 

HVIEZDOSLAVOV KUBIN

• vizuál postavený na úryvkoch diel 
jubilujúcich autorov

• výrazná textová hierarchia

• optimálna práca s logami 
(umiestnenie, farebnosť)

Autorka Laura Morovská



DIPLOM

UDEĽUJEME  
ZA UMELECKÝ  

PREDNES POÉZIE  
V 1. KATEGÓRII 

1.MIESTO 
IVANA BAĎOVÁ

JUDr. Ing. Michal Bartók
generálny riaditeľ  

Národného osvetového centra

Ing. Ján Prílepok
primátor mesta  

Dolný Kubín

predseda poroty

67. HVIEZDOSLAVOV KUBIN
16-18 JANUAR 2021   
CELOSTATNE KOLO

Autorka Laura Morovská



a
Celoštátna postupová 
súťaž a prehliadka
v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe 
recitačných kolektívov 
a divadiel poézie detí, 
mládeže a dospelých

20. november 2021

• vizuál postavený výraznej 
a hravej typografii predstavujúcej 
rôznorodosť diel prezentovaných 
na podujatí

• dominantná farebnosť

• výrazná textová hierarchia

• logo začlenené do vizuálu

Autorka Bernadett Erdélyiová



m D i
mp

predseda poroty
Ing. Ján Prílepok

primátor mesta Dolný Kubín
Mgr. Erik Kriššák

generálny riaditeľ NOC

II. kategória – próza

Mesto
Meno Autora: Názov prednášaného diela

Pedagóg: Meno Priezvisko

Kvetoslava Mrázová

Školské
kolo

Dolný Kubín, 18. – 22. jún 2021

Autorka Bernadett Erdélyiová



Viktória Anna Lesayová, Bratislava
Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska: Výber,  
prel. Vlastimil Kovalčík a Marián Milčák
Pedagogička: Mgr. Marica Šišková

Martin Očko, Senica
Tadeusz Różewicz: Očami, ktoré zašli krvou, prel. Ján Majerník
Pedagogička: Štefánia Jánošová

Veronika Mészárosová, Levice
Friedrich Nietzsche: Ohnivé znamenia, prel. Ján Štrasser
Pedagogička: Bc. Renata Jurčová, DiS. art.

Samuel Štefánek, Trenčín
Miroslav Válek: Z vody
Pedagogička: Mgr. Edita Kňažková

Zuzana Černá, Trstená, okr. Tvrdošín (nezúčastní sa)

Pavol Országh Hviezdoslav: Výnimka
Pedagogička: Jana Černá

Simon Juhász, Banská Bystrica
Karel Jaromír Erben: Vŕba, prel. Ľubomír Feldek
Pedagogička: Mgr. art. Gabriela Janková

Natália Timaníková, Stará Ľubovňa (nezúčastní sa)

Allen Ginsberg: Vytie, prel. Ján Buzássy, Zuzana Hegedűsová
Pedagogičky: PhDr. Eva Kollárová, Mgr. Viera Bolešová

Nikola Urdzíková, Košice
Diane di Prima: Nočné mory, prel. Marián Andričík
Pedagogička: Mgr. Marta Vilhanová

27

Prednes prózyRecitátori IV. kategórie
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5. Základná úprava textového a grafického obsahu – otvorené dáta – 
ako s nimi pracovať?

 Čomu sa určite vyvarovať?

 Časté typografické chyby – mikrotypografia



5. Základná úprava textového a grafického obsahu – otvorené dáta – 
ako s nimi pracovať?

 Čomu sa určite vyvarovať?

• V ideálnom prípade nechať všetky vizuálne výstupy na grafického dizajnéra.

• Ak je to nevyhnutné (po konzultácií s ním) použiť rovnaké písmo, písmový preklad, 
okraje, farby, úpravy fotiek a iných grafických prvkov a vytvoriť len hierarchicky 
menej závažné aplikácie.



5. Základná úprava textového a grafického obsahu – otvorené dáta – 
ako s nimi pracovať?

 Časté typografické chyby – mikrotypografia – zdroj: https://tvorim.net/typografia

• Najrýchlejší spôsob písania dlhej pomlčky je kombinácia klávesov: „Ctrl“ + „Alt“ + „-“ 
(mínus na číselnom bloku).

• Prípadne pomocou číselného kódu kombinácia ľavý ALT + 0150

• Prípadne dlhšia pomlčka (m pomlčka) ľavý ALT + 0151 (—).

Rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkom a ich používanie

• Jednou z najčastejších typografických chýb je používanie spojovníka namiesto pomlčky 
a tiež nesprávne písanie spojovníka s medzerami. Dôvod je jednoduchý: pomlčka sa na 
klávesnici nenachádza. Klávesnica pozná iba spojovník. 

• Rozdiely medzi pomlčkou a spojovníkom sú dva: 
1.  pomlčka je širšia ako spojovník 
2.  spravidla okolo pomlčky sú povinné medzery a okolo spojovníka medzery byť nesmú.



Spojovník

• V textovom prejave je spojovník (-) zastúpený oveľa zriedkavejšie ako pomlčka. 
Zjednodušene vysvetlené spojovník spája: 
 
 – dve slová na vyjadrenie spolupatričnosti pôvodne samostatných slov; 
  – spájanie slov: modro-biely (ale odtieň je modrobiely), národno-sociálny… 
  – písanie viacslovných mien Cíger-Hronský; 
  – bližšie vymedzenie miest: Poprad-Tatry, ale aj podivne vyzerajúce 
  Bratislava-Záhorská Bystrica je typograficky správne; 
 
 – jednotlivé časti zložených slov vyjadrených číslicami a písmenami 
(napr.: 3-dielny, 4-percentný, 5-násobný…); 
 
 – iniciálovú skratku a príponu (v SĽUK-u, z TANAP-u…); 
 
 – delenie slov na konci riadka.

15. - 18. 4. 2021
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Pomlčka (–) sa používa oveľa častejšie, napr.:

• na určenie rozpätia: v rokoch 1903 – 1908, Na trase Bratislava – Brno – Praha;

• v matematike ako znamienko odčítania – mínus (podľa PSP, existuje ale na to aj osobitný 
znak); 

• ako náhrada za sponové sloveso: Staroba – jeseň života, 1968 – rok bez nudy;

• pri oddeľovaní priamej reči jednej osoby od druhej;

• a v mnohých iných prípadoch.
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Slovenské úvodzovky – deviatky a šestky

• Typograficky správne úvodzovky majú v slovenských textoch vyzerať tak, že začiatočné 
sú dole a koncové hore. Pri pätkovom fonte Times New Roman po zväčšení tieto 
úvodzovky vyzerajú ako 2 deviatky a 2 šestky. Z vnútornej strany úvodzoviek nesmie byť 
medzera, tá sa dáva z vonkajšej strany.

• Pokiaľ sa v textových editoroch (Word atď.) generujú úvodzovky nesprávne – spravidla 
obe vrchné, je to väčšinou spôsobené zlým nastavením jazyka, väčšinou angličtinou. 
Anglické normy totiž majú úvodzovky obe hore a v pätkovom fonte vyzerajú ako dve 
šestky a dve deviatky (v slovenčine naopak).

5. Základná úprava textového a grafického obsahu – otvorené dáta – 
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Písanie dátumu

• Existuje mnoho spôsobov písania dátumov. Slovenská technická norma je k tomu 
značne liberálna. Akceptované sú takmer všetky formy písania dátumov. 

• Pri písaní dátumov platia tieto zásady: 
– deň – píše sa dvoma číslicami vzostupne 01 – 31 
– mesiac – píše sa dvoma číslicami vzostupne 01 – 12 
– rok – píše sa štyrmi číslicami; v skrátenom tvare sa píše posledné dvojčíslie roka.

• Základné rozdelenie písania dátumov je vzostupným spôsobom (deň, mesiac, rok) 
alebo zostupným (rok, mesiac, deň). 

• Pri písaní vzostupným spôsobom sa deň a mesiac píšu radovou číslovkou, rok, 
základnou číslovkou; Jednotlivé údaje sa oddeľujú nedeliteľnou medzerou. 
Napr.: 24. 04. 2009 V prípade potreby sa môžu vynechať medzery (napr.: 08.04.1987), 
pri ešte väčšom krátení sa môže rok napísať v skrátenom tvare (napr.: 04.10.84). 
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Písanie času

• Časové údaje sa píšu zostupne. Značka jednotky sa píše s medzerou za časovým 
údajom. Ak sa časový údaj vyjadruje jediným číselným dátovým prvkom, jeho zložky 
sa píšu dvojmiestnymi číslami oddelenými dvojbodkami bez medzery. 
Napr.: 15:28:40 h; 43:30 min; 58 s.

• Pokiaľ uvádzame časový údaj vo vetnej súvislosti zložený z hodín a minút, tie by 
sa mali oddeľovať bodkou a bez medzier, napr.: V stredu o 21.40 h sa uskutoční 
stretnutie priaznivcov dobrého vína.

• Použitie dvojbodky na oddelenie hodín a minút možno považovať za archaizmus.
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6. Tlač a export propagačných materiálov.
 
 Prečo netlačiť v jpg a aké formáty si pýtať od grafikov?

 Ktoré formáty a rozmery sú vhodné v online prostredí,
 ktoré na tlač.



6. Tlač a export propagačných materiálov.
 
 Prečo netlačiť v jpg a aké formáty si pýtať od grafikov?

 Ktoré formáty a rozmery sú vhodné v online prostredí,
 ktoré na tlač.

• Hlavné rozdelenie grafických formátov – vektorové (krivkové) a bitmapové

• Vektorové súbory sú definované pomocou geometrie. Vektorovú grafiku je možné 
ľubovolne zväčšovať, bez straty kvality.

• Bitmapové súbory sú vyskladané z množstva malých bodov – pixlov. Môžete ich 
vidieť pri detailnom priblížení obrázka. V tejto forme sú všetky fotografie, videá, 
skenované obrázky a do bitmapy môžu byť uložené formáty pre web. Nevýhodou 
je, že pri zväčšovaní takýchto obrázkov strácame ich vizuálnu kvalitu. 



• vektor • bitmapa



6. Tlač a export propagačných materiálov.
 
 Prečo netlačiť v jpg a aké formáty si pýtať od grafikov?

 Ktoré formáty a rozmery sú vhodné v online prostredí,
 ktoré na tlač.

Bitmapové súbory – pre monitor

• jpg, png (môže obsahovať transparenciu), 
tiff, gif – môže obsahovať animáciu

• JPG, PNG sú použiteľné na web. 

• Ak náhodou niekto dodá logo 
v bitmapovom súbore (jpg, pdf) je 
to okamžite znak amaterizmu – logo 
treba vždy vypýtať vo vektorovom PDF 
dokumente. 

Vektorové súbory – pre tlač

• pdf, eps, ai, … 

• PDF môže obsahovať bitmapy aj vektory

• PDF dokument s orezovými značkami 
je najvhodnejší formát pre tlač. Každá 
tlačiareň ho vie spracovať.

• PDF dokument je možné uložiť z rôznych 
programov.

• Tlačový PDF súbor získame exportom 
z programu InDesign alebo Distiller.



Spadávka (presah)

Pri tlači plagátov (PDF)

• 3mm – volné listy 

• 5mm – listy vo väzbe





Zhrnutie
 
 Ak chcete pôsobiť seriózne a profesionálne, je potrebné zahrnúť do 

organizačnej štruktúry aj grafického dizajnéra a rátať dopredu s jeho 
honorárom.

 
 Je to profesia, ktorú sa veľa amatérov snaží napodobniť. Veľa ľudí si myslí, 

že len vlastníctvo programového vybavenia z nich už spraví dizajnérov. 
Je to však veľký omyl.

 Tak ako je ku návrhu budovy prizvaný architekt, musí byť ku vizuálnej 
komunikácii prizvaný grafický dizajnér. Obchádzanie tejto profesie môže 
priniesť viaceré prešlapy, ktoré môžu byť v očiach laickej verejnosti 
prehliadnuteľné, v očiach pozornejších ľudí však pôsobia amatérsky 
až diletantsky a výrazne tak znižujú úroveň podujatia.



 Ďakujem za pozornosť


