
Príloha č. 2
Návrhy vzorov vizualizácií
pútačov, tabúľ a plagátov 



Úvod

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”) 
musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám, vrátane detailných 
informácií o nenávratných finančných príspevkoch z OP KŽP. Dôraz je pritom kladený 
na čo najširšiu komunikáciu informácií o finančných možnostiach ponúkaných 
spoločným financovaním EÚ a SR prostredníctvom OP KŽP.

V zmysle všeobecného nariadenia je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejno-
sti o podpore z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá mu bola 
poskytnutá, pričom opatrenia na informovanosti verejnosti musia zahŕňať minimálne 
prvky uvedené v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Tento dokument tvorí prílohu č. 2 Manuálu pre informovanie a komunikáciu a 
má formu príkladovej vizualizácie napomôcť prijímateľom pri príprave všetkých 
druhov tabúľ a pri realizovaní požiadaviek súvisiacich so zabezpečením požia-
daviek informovania a komunikácie o poskytnutej pomoci z OP KŽP.

Všetky návrhy uvedené v tomto dokumente majú v zmysle všeobecného nariadenia 
povinne obsahovať:

- znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vyko-
návacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;
- odkaz na príslušný fond: pre EFRR: “Európsky fond regionálneho rozvoja”,
             pre KF: “Kohézny fond”,
             v prípade, ak je projekt financovaný z viacerých fondov:  
                                          “Európske štrukturálne a investičné fondy”,
- názov projektu;
- hlavný cieľ projektu.

Povinné je taktiež vyobrazenie loga OP KŽP v súlade s prílohou č. 1 tohoto manuálu.

Ostatné náležitosti zobrazené na príkladoch sú nepovinné, ale v rámci bežnej praxe 
odporúčané.               



Fotografie projektu -
stav “pred” a “po”
realizácii - vizualizácia

 

Fotografie projektu -
stav “pred” a “po”
realizácii - vizualizácia

Dátum začatia realizácie projektu:  Nenávratný finančný príspevok: 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 

Dátum začatia realizácie projektu:  Nenávratný finančný príspevok: EUR

Dátum ukončenia realizácie projektu: 

5100 mm

EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKA ÚNIA 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 

Veľkoplošný pútač

Náhľad vzoru veľkoplošného pútača pre projekt financovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

24
00

 m
m

Náhľad vzoru veľkoplošného pútača pre projekt financovaný
z Kohézneho fondu:

5100 mm

24
00

 m
m

Druh projektu: 

Druh projektu: 

EUR

Európsky fond
regionálneho rozvoja

Kohézny fond



2400 mm

51
00

 m
m

Náhľad návrhu vzoru vizualizácie veľkoplošného pútača pre projekt �nancovaný
 z Európskych štrukturálnych a investičných fondov:

VZOR ILUSTRÁCIE VEĽKOPLOŠNÉHO PÚTAČA - rozmer 5100 x 2400 mm:

EURÓPSKA ÚNIA

Logo OP KŽP
a vlajka (symbol)
EÚ s odkazom na 
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Projekt je spolu�nancovaný Európskou úniou
Text vysvetľujúci 
spoluúčasť EÚ

Dátum začatia realizácie projektu:    

Dátum ukončenia realizácie projektu:   

Nenávratný �nančný príspevok : EUR

Druh projektu: 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Začiatok a koniec
 realizácie projektu, 
výška poskytnutých
�nančných
prostriedkov, druh
projektu

Odkaz na
 riadiaci orgán

Veľkoplošný pútač

www.op-kzp.sk

Európske štrukturálne
a investicné fondy



Náhľad návrhu vzoru vizualizácie stálej tabule pre projekt �nancovaný
 z Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(V prípade projektu �nancovaného z KF alebo EFRR sa príslušný odkaz nahradí odkazom na
 konkrétny fond)

VZOR ILUSTRÁCIE STÁLEJ TABULE - rozmer 200 x 300 mm
materiál: leštený kameň, sklo, bronz a podobne (inverzný variant)

Stála tabuľa

200 mm

30
0 

m
m

EURÓPSKA ÚNIA

Logo OP KŽP
a vlajka (symbol)
EÚ s odkazom na 
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Projekt je spolu�nancovaný Európskou úniou

Text vysvetľujúci 
spoluúčasť EÚ

Dátum začatia realizácie projektu:           

Dátum ukončenia realizácie projektu:     

Nenávratný �nančný príspevok : EUR

Druh projektu: 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Začiatok a koniec
 realizácie projektu, 
výška poskytnutých
�nančných
prostriedkov, druh
projektu

Odkaz na
 riadiaci orgán

www.op-kzp.sk



EURÓPSKA ÚNIA

Projekt je spolu�nancovaný Európskou úniou

Náhľad návrhu vzoru vizualizácie informačného plagátu pre projekt �nancovaný
 z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

(V prípade projektu �nancovaného z KF alebo EFRR sa príslušný odkaz nahradí odkazom na
 konkrétny fond)

VZOR ILUSTRÁCIE PLAGÁTU - rozmer minimálne A3, t. j. 420 x 297 mm:

Plagát

420 mm

29
7 

m
m

www.op-kzp.sk

Zazmluvnená výška NFP: EUR



Doporučená typografia

Základný druh písma: Myriad Pro Regular
Operačný program Kvalita životného prostredia

Základný druh písma
pre zvýraznenie častí
textu: Myriad Pro Bold

Operačný program Kvalita životného prostredia

Základný druh písma
stlačený: Myriad Pro Condensed

Operačný program Kvalita životného prostredia

Základný druh písma   
stlačený pre zvýraznenie 
častí textu: Myriad Pro Bold Condensed

Operačný program Kvalita životného prostredia

Doplnkové písmo: Arial
Operačný program Kvalita životného prostredia

Doplnkové písmo
pre zvýraznenie
častí textu: Arial Bold

Operačný program Kvalita životného prostredia

Doplnkové písmo
stlačené: Arial Narrow

Operačný program Kvalita životného prostredia
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