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Príloha č. 1
Dizajn manuál loga OP KŽP



„Operačný program Kvalita životného prostredia má za cieľ podporiť 
udržateľné a efek  vne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce 
ochranu životného prostredia, ak  vnu adaptáciu na zmenu klímy
a podporu energe  cky efek  vneho nízkouhlíkového hospodárstva.“ 

„Stratégia OP KŽP vychádza z výsledkov analýzy súčasného stavu   
životného prostredia a energe  ky v SR, priorít defi novaných
v dokumente Európa 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, Národného programu reforiem 
Slovenskej republiky, zo záväzkov SR, platných právnych predpisov EÚ
a medzinárodných dohovorov v oblas   životného prostredia a energe  ky, 
ako aj legisla  vnych opatrení EÚ, ktorých prija  e sa očakáva v priebehu 
programového obdobia 2014 - 2020.“

„Súčasťou inves  čnej stratégie OP KŽP sú tri tema  cké ciele, a to: 
Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efek  vneho 
využívania zdrojov (tema  cký cieľ 6); Podpora prispôsobovania sa 
zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika (tema  cký cieľ 5); Podpora 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
(tema  cký cieľ 4). Riadiacim orgánom Operačného programu Kvalita 
životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia SR.“

Podstata operačného programu a jeho cieľ

„Zelená pre enviro projekty, ktoré zlepšia naše životné prostredie“
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1.    LOGO



Filozofi a loga

„Logo Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavuje 
iden  fi kačný znak podpory ochrany a obnovy životného prostredia
z fondov EÚ, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie verejnos   o tejto podpore 
na území Slovenska v programovom období 2014-2020. Logo OP KŽP tvorí 
grafi cký symbol spoločne s textovou časťou. Samotný symbol obsahuje 
2 hlavné grafi cké prvky: modrý, ktorý možno interpretovať ako symbol 
oblohy, vody a ovzdušia a zelený prvok v tvare listu, ktorý symbolizuje 
prírodu a ekologický charakter.“

„Text - názov operačného programu je zadefi novaný v dvoch variantoch 
t.j. variant s celým názvom „Operačný program Kvalita životného 
prostredia“ a variant so skráteným názvom „OP KŽP“.“

„Logo Operačného programu Kvalita životného prostredia na verejnos   
prezentuje ekologický profi l programu, ktorý je zameraný na ochranu
a obnovu životného prostredia, podporuje moderné technológie, ktoré 
napomáhajú k ak  vnej adaptácii na zmeny klímy a podporuje energe  cky 
efek  vne nízkouhlíkové hospodárstvo. Predstavuje pečať modernos  , 
progresivity a aktuálnos   potreby ochrany životného prostredia v 21. 
storočí. Predstavuje určujúci prvok pre vytvorenie korporátnej iden  ty 
OP KŽP, ktorá komplexne obsahuje všetko, čo je dôležité pre vytvorenie 
individuálneho a charakteris  ckého obrazu OP KŽP na verejnos  .“
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Základné varianty

variant A s celým názvom

variant B s celým názvom

variant C so skráteným názvom

„Základné variatny loga tvoria 3 typy kompozícií loga. Vo väčšine prípadov 
sa odporúča použiť základný variant A, ale k dispozícii sú dostupné aj 
varianty B a C.“
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Defi novanie základnej farebnos  

„Logo OP KŽP je vo svojej základnej podobe vytvorené troma farbami: 
modrou, zelenou a sivou. Použi  e týchto farieb je záväzné a aplikuje sa 
iden  cky vo všetkých 3 variantoch.“

špecifi kácia jednotlivých farieb podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB

B C

A
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Čiernobiele varianty

variant v sivej

špecifi kácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB

B

A

C
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Čiernobiele varianty

variant v čiernej farbe

špecifi kácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB

B

A

C
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Čiernobiele varianty

variant v bielej farbe

špecifi kácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB

B

C

A
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Použi  e na farebnom podklade

„Logo v základnej farebnos   možno použiť len na bielom podklade. 
Tento variant sa dovoľuje aplikovať aj na podklad krémových alebo 
bledo hnedých od  eňov a to v prípade tlače na špeciálny druh papiera, 
reklamné predmety z recyklovateľného materiálu a pod. Iné farebné 
podklady sú prípustné len v prípade čiernej a bielej varianty loga.“

podklady pre logo v čiernej a bielej farbe

podklady pre logo v základnej farebnos  
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Použi  e s logom EÚ a MŽP

a a

aa

a

a
a

a

horizontálne použi  e s logom EÚ

ver  kálne použi  e s logom EÚ
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znak EÚ 

špecifi kácia jednotlivých farieb podľa štandardov PANTONE

1.6

Použi  e s logom EÚ a MŽP



geometrický opis znaku

Použi  e s logom EÚ a MŽP
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Použi  e s logom EÚ a MŽP

jednofarebné prevedenie znaku

„Ak je možné použiť len čiernu farbu, obdĺžnik musí byť biely s čiernym 
okrajom a s čiernymi hviezdami.“

„Ak je možné použiť len modrú farbu, obdĺžnik musí byť 100% Pantone 
Refl ex Blue a hviezdy biele.“
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použi  e znaku na farebnom podklade

„Ak je nevyhnutné použiť znak na farebnom podklade, je to možné len s 
bielym okrajom s hrúbkou 1/25 výšky obdĺžnika.“

Použi  e s logom EÚ a MŽP
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nesprávne použi  e znaku EÚ

„Znak je otočený o 180°.“

„Hviezdy sú nesprávne.“

„Hviezdy majú nesprávnu pozíciu - musia byť presne ako tvar hodín.“

Použi  e s logom EÚ a MŽP
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Použi  e s logom EÚ a MŽP

a

a

a

a

a
a

horizontálne použi  e s logom EÚ a MŽP

ver  kálne použi  e s logom EÚ a MŽP
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Typografi a

„Základný typ písma pre logo OP KŽP je voľne dostupné písmo 
Mul  colore. Toto písmo sa využíva pri tvorbe všetkých výstupov loga
a nie je možné ho meniť. Ako doplnkové písmo k logu OP KŽP sa odporúča 
použiť písmo Arial a ako druhé doplnkové písmo je možné použiť písmo 
Calibri.“ 

MULTICOLORE rEGULAR

ARIAL Regular

ARIAL Italic

ARIAL Bold

ARIAL Bold Italic

AÁÄBCDEÉFGHIÍJKLMNOóPQRSŠTUÚVWXYÝZž
0123456789.,%-ˇ!?&/€…

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
0123456789., :;%ˇ„“!?&/|€ _@=()+-–*…

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
0123456789., :;%ˇ„“!?&/|€ _@=()+-–*…

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
0123456789., :;%ˇ„“!?&/|€ _@=()+-–*…

AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž
0123456789., :;%ˇ„“!?&/|€ _@=()+-–*…

základný typ písma pre logo

doplnkové písmo k logu
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Sieťové rozkreslenie

B

C

A
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Ochranná zóna

„Minimálne vzdialenos   od loga, v ktorých sa nesmie nachádzať text, 
iný grafi cký prvok alebo okraj dokumentu, vymedzujú plochu ochrannej 
zóny.“
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½ a

½
 a

½ a
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Minimálne veľkos  

„Minimálna veľkosť loga sa odvodzuje od jeho použi  a a zvolenej tlačovej 
technológie. Stanovenie minimálnej veľkos  , v ktorej smie byť použité 
logo OP KŽP, je orientačnou pomôckou, ktorej cieľom je zabrániť, aby bolo 
logo aplikované spôsobom, kedy nebude čitateľné.“ 

11 mm

minimálna veľkosť variatny A je 6 mm

minimálna veľkosť variatny B je 11 mm

minimálna veľkosť variatny C je 5 mm
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Zakázané varianty

„Všetky povolené podoby loga sú defi nované v tomto manuáli. Nie je 
preto dovolené logo upravovať, tvarovo deformovať, meniť farebnosť 
alebo typ písma. Takisto nie je dovolené logo nakláňať, otáčať alebo ho 
 eňovať. Tieto obmedzenia sú platné pre všetky varianty loga. Uvedené 

príklady nezahŕňajú všetky možnos   nedovoleného použi  a, predstavujú 
iba ich príklady.“ 

deformácia

zmena farieb

rotácia celého loga

zmena písma

otáčanie symbolu

manipulácia s textom

obrysová linka
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2.    POUŽITIE



Merkan  lie

            

základný typ písma pre logohlavičkový papier A4

20 mm 20 mm

20 mm20 mm

18 mm 18 mm

35 mm

10 mm

20 mm

20 mmArial Bold
7 b

Arial
7 b

Vec: Projekt

Lorem ipsum  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. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui offi cia deserunt mollit anim id est laborum.
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www.op-kzp.sk



Merkan  lie

základný typ písma pre logovizitky 90 mm x 50 mm

7 mm

7 mm

7 mm

8 mm

7 mm

7 mm7 mm

5 mm

Arial Regular
7 b

Arial Bold Italic
10 b
Arial Regular
8 b
Arial Regular
7 b

Arial Italic
7 b

7 mm

7 mm

10 mm

8 mm

7 mm7 mm

7 mm

3 mm

A

B

Arial Regular
7 b

Arial Italic
7 b

Arial Bold Italic
10 b
Arial Regular
8 b
Arial Regular
7 b
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www.op-kzp.sk

www.op-kzp.sk



obálka DL (110 mm x 220 mm)

Merkan  lie

obálka C 6 (114 mm x 162 mm)

                      

Arial Regular
7 b

15 mm

10 mm

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Arial Regular
7 b
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Web

základný typ písma pre logonávrh webovej stránky foto: dominikbugar.com
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Facebook

Operačný program
Kvalita životného prostredia
Government Organisation

www.op-kzp.sk

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia

foto: spryliving.comnávrh Facebook stránky
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2.4

Powerpoint

návrh powerpointovej prezentácie

Arial ItalicArial BoldArial Regular



nálepka na CD

116 mm

15 mm

2.5

Iné aplikácie



Iné aplikácie

pero

ceruzka
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Ministerstvo životného prostredia SR
Námes  e Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bra  slava


