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1 Úvod 

Nové programové obdobie 2014 – 2020 nadväzuje na skúsenosti z predchádzajúceho 
obdobia. 

Cieľom, ktorý chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV 
SR“) prostredníctvom vydania tohto Manuálu pre informovanie a komunikáciu (ďalej len 
„manuál“) dosiahnuť, je zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotných postupov v 
oblasti informovania a komunikácie o Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a Programe rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020. Naplnením tohto cieľa sa prispeje k tomu, aby Slovensko využilo 
všetky ponúkané možnosti a finančné zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) čo najefektívnejšie a v prospech všetkých svojich občanov. 
Tento dokument sa týka všetkých žiadateľov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 
2020 (ďalej aj „PRV“). 

 

2 Právny rámec 

Manuálu a aktivít, ktoré sú v ňom obsiahnuté sa dotýkajú predovšetkým tieto právne akty: 
 

a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(EPFRV); 

b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV);  

c) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/669, ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie (EÚ) č. 808/2014, pokiaľ ide o zmenu a obsah programov rozvoja vidieka, 
propagáciu týchto programov a koeficienty konverzie na dobytčie jednotky 

d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)                  č. 
1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);  

e) Vykonávacie nariadenie Komisie  (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa 
stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)         
č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových 
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príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti 
informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na 
zaznamenávanie a uchovávanie údajov; 

f) Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon        
o príspevku z EŠIF“);  

g) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);  

h) Zákon č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci); 

i) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“);  

j) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

k) Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 
predpisov;  

l) Zákon 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov;  

m) Systém riadenia PRV SR 2014 - 2020; 

n) Systém finančného riadenia PRV SR 2014 - 2020; 

o) Systém riadenia CLLD 

Na vykonávanie nariadení Európskej Komisie (ďalej len ,,EK alebo Komisia“) Komisia vydáva 
delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty upravené v legislatíve EÚ. 
Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci 
usmernení EK. Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo 
vzťahu k ustanoveniam Systému riadenia PRV SR 2014 - 2020. Záväzné a oficiálne znenie 
právnych aktov je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dostupnom na 
internetovej adrese: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk.  
 
Ostatné relevantné právne akty sú uvedené v Systéme riadenia PRV SR 2014 - 2020. 
 
Počas trvania obdobia Slovenského predsedníctva Rade EÚ (SK PRES) sú prijímatelia zároveň 
povinní dodržiavať povinnosti v oblasti informovania a komunikácie, ktoré vychádzajú z 
mediálnej stratégie SK PRES. Uvedené sa týka len relevantných prijímateľov, najmä orgánov 
verejnej moci. 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk
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3 Pravidlá pre používanie informačných a komunikačných 
opatrení 

RO ako aj RO TP a PPA musia konať v súlade s nasledujúcimi pravidlami: 

a) Transparentnosť - je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že EPFRV, ako aj ostatné 
Európske štrukturálne a investičné fondy („EŠIF“), pracujú s verejnými finančnými 
zdrojmi, a preto musia byť subjekty implementačnej štruktúry vo svojej komunikácii 
maximálne otvorené voči verejnosti a médiám. Je nutné pravidelne aktualizovať 
zoznam projektov (na webovej stránke RO a PPA), aby bola zabezpečená 
transparentnosť procesov spätých s fungovaním programov. O transparentnosti 
všetkých procesov spojených s fungovaním programov je potrebné informovať 
verejnosť a médiá prostredníctvom webovej stránky, informačných a propagačných 
materiálov, inzercie uverejnenej v printových a elektronických médiách a vystúpení 
v rozhlase a TV. Tým je umožnená verejná kontrola, ktorá znižuje vytváranie 
možného korupčného prostredia. 

b) Účelnosť, efektívnosť, účinnosť - je potrebné dodržiavať princíp účelnosti, 
efektívnosti a úspornosti vynaložených prostriedkov 

c) Kontrola politických vplyvov: 

Komunikácia vo vzťahu k PRV a EPFRV nie je propagáciou politických strán a primárne ani 
ich predstaviteľov. Finančné prostriedky ani nástroje určené pre komunikáciu vo vzťahu k 
PRV a EPFRV sa nesmú používať pri volebných kampaniach.  

Kampane na podporu PRV a EPFRV sa tiež nesmú agresívne vymedzovať voči žiadnej 
skupine obyvateľov SR, ktorá nesúhlasí s ich princípmi, prípadne, ktorá nesúhlasí s 
Európskou úniou ako celkom. Primárnym nástrojom pre komunikáciu s vyššie uvedenými 
skupinami či jednotlivcami musí byť vysvetľovanie prínosov kohéznej politiky pre SR. 

3.1 Informačné a komunikačné opatrenia zamerané na verejnosť 

RO, PPA a prijímatelia vykonajú potrebné kroky zamerané na poskytnutie informácií 
verejnosti a komunikáciu s verejnosťou o projektoch podporovaných PRV v súlade s 
Nariadením EK č. 808/2014 nasledovne:  

3.1.1 Povinnosti riadiaceho orgánu 
 
Príloha III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 (ďalej len „Príloha III“) 
definuje povinnosti RO a PPA vo vzťahu k informačným a propagačným opatreniam PRV 
v týchto oblastiach:  
A. Informačná a propagačná stratégia 
B. Informácie pre potenciálnych prijímateľov 
C. Informácie pre širokú verejnosť  
D. Zapojenie subjektov pôsobiacich ako kontaktné miesta  
E. Oznámenie o udelení podpory  
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A. Informačná a propagačná stratégia 

Informačná a propagačná stratégia programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len 
„Stratégia“) bola vypracovaná v súlade s Prílohou III a je zverejnená na webovej stránke 
MPRV SR.  

B. Informácie pre potenciálnych prijímateľov 
 
V zmysle Prílohy III a Stratégie RO a PPA zabezpečia, aby mali potenciálni prijímatelia prístup 
k relevantným informáciám vrátane aktualizovaných informácií, a aby boli informovaní 
minimálne o:  

a) možnostiach financovania a začiatku výziev na predloženie ponúk v rámci PRV;  

b) administratívnych postupoch, ktoré majú dodržiavať na to, aby sa kvalifikovali na 
financovanie na základe PRV;  

c) postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie;  

d) podmienkach oprávnenosti a/alebo kritériách výberu a hodnotenia projektov, ktoré 
sa majú financovať;  

e) menách osôb alebo o kontaktoch na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, 
ktoré môžu vysvetliť spôsob práce PRV a kritériá výberu a hodnotenia operácií;  

f) povinnostiach príjemcov poskytovať verejnosti informácie o cieli operácie a o 
podpore EPFRV na operáciu;  

g) postupoch na preskúmanie sťažností podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013. 

Informácie podľa týchto bodov sú zverejnené na stránke MPRV SR a PPA: 
http://www.mpsr.sk/ 
http://www.apa.sk/ 
 

Body b), c), d) teda informácie o administratívnych postupoch, ktoré majú prijímatelia 
dodržiavať na to, aby sa kvalifikovali na financovanie na základe PRV; postupy na 
preskúmanie žiadostí o financovanie, podmienky oprávnenosti a/alebo kritériá výberu a 
hodnotenia projektov, ktoré sa majú financovať sú uvedené priamo vo výzvach na 
predkladanie žiadostí o NFP a v príručke pre žiadateľov, ktoré sú takisto zverejnené na 
webovej stránke MPRV SR a PPA: 

http://www.mpsr.sk/ časť Podpory – Výzvy 
http://www.apa.sk/ časť Hlavná ponuka a podpory, napr. http://www.apa.sk/podopatrenie-
4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov alebo http://www.apa.sk/prv-
2014-2020-prirucka-pre-ziadatela 
 
Bod f), teda informácie o povinnostiach príjemcov poskytovať verejnosti informácie o cieli 
operácie a o podpore EPFRV na operáciu sú priamo zakotvené v zmluvách o NFP nasledovne: 
 

http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov
http://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov
http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela
http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela
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1. Zmluva o NFP, ktorú uzatvára PPA s prijímateľom (v zmysle Príručky pre 

žiadateľa/prijímateľa vydanej PPA) - Článok 12: Publicita projektov, všeobecných 

zmluvných podmienok (VZP) zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Zmluva o NFP pre PPA ako prijímateľa (v zmysle Metodického pokynu pre 
žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-2020 pre MPRV SR a PPA) - 
Článok 11: Informovanie, zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Rozhodnutie o schválení ŽNFP a Zmluva o NFP pre NSRV ako prijímateľa (v zmysle 
Metodického pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-
2020 pre NSRV) - Článok 11: Informovanie, zmluvy o poskytnutí NFP. 

4. Rozhodnutie o schválení ŽNFP pre MPRV SR ako prijímateľa, ktorú uzatvára 
s prijímateľom RO TP (v zmysle Metodického pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o 
poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-2020 pre MPRV SR a PPA) - Článok 11: Informovanie, 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Informácie o postupoch na preskúmanie sťažností podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013 sú uvedené v príručkách pre žiadateľov, resp. priamo vo výzvach k jednotlivým 

opatreniam (okrem TP) a metodických pokynoch pre žiadateľov v rámci opatrenia TP. 

C. Informácie pre širokú verejnosť  

V zmysle Prílohy III a Stratégie Riadiaci orgán informuje verejnosť o obsahu PRV, jeho prijatí 
Komisiou a jeho aktualizáciách, hlavných úspechoch pri vykonávaní programu a o jeho 
skončení, ako aj o jeho prínose k dosiahnutiu priorít Únie, ako sa uvádza v partnerskej 
dohode (SK 31.7.2014, pozri  Úradný vestník Európskej únie L 227/53). 

Riadiaci orgán zabezpečí vytvorenie webovej stránky (portálu), respektíve vytvorenie 
priestoru v rámci existujúcej webovej stránky MPRV SR, ktorý bude poskytovať informácie 
uvedené v predchádzajúcom odsekuje nasledovný: 

 Symbol EÚ, odkaz na EPFRV, 

 Logo PRV, logo MPRV SR ako RO, 

 Samotný PRV (odporúča sa aj sumarizovaná informácia o PRV)  

 Výzvy, príručky pre žiadateľov/prijímateľov, ktoré obsahujú informácie uvedené 
v kapitole 3.1.1, bod B., 

 Zoznam projektov s informáciami podľa kapitoly 4., 
 
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 
2013 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014 PPA na základe 
poverenia MPRV SR zverejňuje príjemcov pomoci na svojej webovej stránke. Zároveň PPA 
poskytuje informácie žiadateľom a verejnosti prostredníctvom e-mailovej komunikácie 
(špeciálne zriadená e-mailová adresa info@apa.sk) a telefonicky (zriadená pevná telefonická 
linka na tento účel, doplniť kontakt). 

D. Zapojenie subjektov pôsobiacich ako kontaktné miesta  

Riadiaci orgán zabezpečí aj prostredníctvom NSRV, aby sa subjekty, ktoré môžu pôsobiť ako 

kontaktné miesta (regionálne antény), zapájali do informačných činností pre potenciálnych 

príjemcov. RO TP pripravil pre NSRV samostatný Metodický pokyn žiadateľov/prijímateľov o 

poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-2020 pre Národnú sieť rozvoja vidieka. 

mailto:info@apa.sk
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V zmysle projektu „Vytvorenie Národného podnikateľského centra v Bratislave ako rozhrania 
medzi súkromnou sférou, výskumno-vývojovou a akademickou sférou“ prijala vláda SR dňa 
10. júna 2015 Uznesenie č. 307/2015 ku Koncepcii pre podporu startupov a rozvoj 
startupového ekosystému v Slovenskej republike, v rámci ktorého uložila ministrovi 
hospodárstva SR v bode B.12. úlohu kontinuálne zabezpečovať výkon vybraných kompetencií 
na podporu podnikania v rámci NPC v spolupráci s ďalšími ministerstvami (Ministerstvom 
financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR, Ministerstvom životného prostredia SR a 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a inštitúciami v ich pôsobnosti. MPRV 
SR delegovalo túto povinnosť na PPA. Národné podnikateľské centrum bude v mene PPA 
poskytovať o.i. aj informácie o PRV SR 2014-2020, bude teda tiež slúžiť ako kontaktné miesto 
pre potenciálnych príjemcov. 

E. Oznámenie o udelení podpory  

Riadiaci orgán a PPA zabezpečia, aby oznámenie o udelení podpory obsahovalo informáciu 
pre príjemcov o tom, že činnosť sa financuje v rámci programu čiastočne financovaného z 
EPFRV, a o opatrení a priorite príslušného PRV. 

Pri zmluvách o NFP, ktorú uzatvára s prijímateľom PPA, je toto ustanovenie zabezpečené 
v Rozhodnutí PPA o schválení žiadosti o NFP, kde sa uvádza priamo názov fondu - EPFRV, ako 
aj číslo opatrenia/podopatrenia/názov činnosti/operácie. Taktiež zmluva o poskytnutí NFP 
uvádza v článku 2, že projekt je spolufinancovaný z EPFRV a každá strana v záhlaví zmluvy je 
označená textom: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do 
vidieckych oblastí.“ 

Pri zmluvách o NFP, ktorú uzatvára RO TP s NSRV ako prijímateľom, je toto ustanovenie 
zabezpečené v odseku 2.2. článku 2, v ktorom sa uvádza, že účelom Zmluvy je 
spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov 
Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 – 2020, spolufinancovaného 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z technickej pomoci. V tomto 
prípade slúži ako oznámenie o udelení podpory rozhodnutie o schválení ŽNFP 
a samotný návrh zmluvy o NFP zasielaný prijímateľovi zo strany RO TP. 
 
Pri rozhodnutiach o schválení ŽNFP, ktoré vydáva RO TP pre MPRV SR ako prijímateľa, je 
informácia o tom, že činnosť sa financuje v rámci programu čiastočne financovaného z 
EPFRV, uvedená priamo v bode 1.2 rozhodnutia (pozri prílohu 5.4 k Metodickému pokynu 
pre RO TP).  

3.1.2 Povinnosti prijímateľov  
 
Príloha III a Stratégia definujú povinnosti prijímateľa nasledovne:  
 

1. Pri všetkých informačných a komunikačných činnostiach prijímateľa sa oznamuje 
podpora operácie z EPFRV prostredníctvom zobrazenia:  

a) symbolu Únie;  

b) odkazu na podporu z EPFRV.  
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Tento bod 1 je relevantný pre všetky projekty z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20 PRV 
2014 - 2020. Použije sa nasledovné zobrazenie:  

 
 
 
 
 
 
 

Alebo zobrazenie spolu s logom PRV: 
 

 
 
Horeuvedené zobrazenia používa aj PPA. MPRV SR a NSRV SR používa v zobrazení aj svoje 
logo, nasledovne:  
 
 
 
 
 
 
 
Tieto príklady sú uvedené aj v kapitole 8 a 9. Pri aktivitách NSRV SR sa okrem loga MPRV SR, 
PRV SR 2014 - 2020 a vlajky EÚ bude používať pre aktivity realizované Centrálnou jednotkou 
aj logo NSRV a logo ARVI (ako hostiteľský orgán). Regionálne antény budú používať ešte logo 
NSRV SR a logo Regionálnej antény (organizácie, ktorá ju zastrešuje).  
 

2. Ak sa informačné alebo propagačné činnosti vzťahujú na operáciu alebo niekoľko 
operácií spolufinancovaných z viac ako jedného fondu, odkaz uvedený v písmene b) sa 
môže nahradiť odkazom na EŠIF.   

Pozri príklad uvedený v kapitole 10. 
Bod 2 je relevantný pre všetky projekty financované z viac ako jedného fondu EŠIF. 
 

3. Počas realizácie operácie prijímateľ informuje verejnosť o podpore získanej z EPFRV tým, 
že:  

a) uverejní na webovej stránke prijímateľa na profesionálne použitie, ak takáto stránka 
existuje, krátky opis operácie, ak je možné určiť prepojenie medzi účelom webovej 
stránky a podporou poskytnutou na operáciu, zodpovedajúci úrovni podpory vrátane 
jej cieľov a výsledkov, a zdôrazní finančnú podporu z Únie;  
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Bod 3 a) je relevantný pre všetky projekty z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20 PRV 2014 – 
2020.  

Tento bod sa aplikuje nasledovne: Prijímateľ uverejní na svojej webovej stránke (ak má 
vytvorenú webovú stránku) krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej 
cieľov a výsledkov, a zdôrazní finančnú podporu z Únie;  

b) v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c) s celkovou podporou z verejných 
prostriedkov nad 50 000 EUR  vyvesí aspoň jeden plagát (s veľkosťou aspoň A3) alebo 
pamätnú dosku s informáciami o projekte, pričom zdôrazní finančnú podporu z Únie, 
na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť. Avšak členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
sa táto požiadavka nebude aplikovať, resp. že sa zvýši hranica pre operácie podľa 
bodov a) a b) článku 21, ods.1 (týkajúcich sa ušlých príjmov a nákladov na údržbu) 
a článkov 28 až 31, 33, 34 a 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Členské štáty sa môžu 
tiež rozhodnúť, že sa táto požiadavka nebude aplikovať, resp. že sa zvýši hranica pre 
operácie, ktorých výsledkom nie investícia, a pri ktorých nie je možné identifikovať 
vhodné miesto pre plagát resp. pamätnú dosku vzhľadom na povahu podporenej 
operácie.  V priestoroch miestnych akčných skupín financovaných iniciatívou LEADER 
sa inštaluje vysvetľujúci plagát (resp. informačná tabuľa. 

Bod 3 b) je relevantný pre všetky projekty z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20 PRV 2014 – 
2020.  

Pozri príklady uvedené v kapitole 11. V prípade činností a opatrení financovaných pomocou 
iniciatívy LEADER sa použije aj logo tejto iniciatívy (pozri kapitolu 3.2. A). RO a NSRV pri 
organizovaní konferencií a podujatí zabezpečia min. 1 dočasný – prenosný pútač /banner/ so 
symbolom Únie, odkazom na fond, logom MPRV SR a logom PRV (pozri kapitoly 10 a 11), 
resp. zabezpečia video projekciu, kde budú tieto symboly a logá zobrazené. 

c) postaví na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť dočasný pútač značnej veľkosti pre 
každú operáciu, ktorá spočíva vo financovaní operácií v oblasti infraštruktúry alebo 
stavebných činností s celkovou podporou operácie z verejných prostriedkov nad  
500 000 EUR.  

Bod 3 c) je relevantný pre všetky projekty nad 500 000 EUR z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 
19, 20 PRV 2014 – 2020.  

Pozri príklady uvedené v kapitole 11. Pri projektoch nad 500 000 EUR sa odporúča väčšia 
veľkosť tabule/pútača než uvedená v kapitole 11. 
 

4. Najneskôr tri mesiace po ukončení operácie postaví prijímateľ na mieste ľahko 
viditeľnom pre verejnosť stálu tabuľu alebo pútač značnej veľkosti pre každú operáciu, 
ktorá spĺňa tieto kritériá:  

a) celková podpora z verejných prostriedkov na operáciu je vyššia ako 500 000 EUR;SK L 
227/54 Úradný vestník Európskej únie 31.7.2014 

b) operácia spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry 
alebo stavebných činností.  
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5. Na tomto pútači sa uvádza názov a hlavný cieľ operácie a zdôrazní sa finančná podpora z 
Únie.  

Bod 4 a 5 je relevantný pre všetky projekty nad 500 000 EUR z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 
19, 20 PRV 2014 – 2020. Opatrenie M20 - Technická pomoc z iniciatívy členských štátov – sa 
vzťahuje práve na MPRV SR, PPA a NSRV, pretože tu vystupujú ako prijímatelia. 

 

6. Pútače, plagáty, tabule a webové stránky obsahujú opis projektu/operácie a prvky 
uvedené v bode 1 časti 2. Uvedené informácie zaberajú najmenej 25 % plochy pútača, 
tabule alebo webovej stránky.  

Bod 6 je relevantný pre všetky projekty z opatrenia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20 PRV 2014 – 
2020.  

Pre body 4 až 6 pozri príklady uvedené v kapitole 11. Pri projektoch nad 500 000 EUR sa 
odporúča väčšia veľkosť tabule/pútača než uvedená v kapitole 11. 

Riadiaci orgán a NSRV používa spolu so symbolom Únie a odkazom na fond aj logo RO (logo 
MPRV SR) a logo PRV. Príklady zobrazenia sú v kapitole 9. 

 

3.2 Technické charakteristiky informačných a propagačných činností 

A. Logo a slogan  

 

1. Pri každej informačnej a propagačnej činnosti musia byť zobrazené tieto prvky:  

a) symbol Únie v súlade s grafickými normami podľa prezentácie na adrese 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sk.htm spolu s 
vysvetlením úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia:  

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych 
oblastí.“  

b) v prípade činností a opatrení financovaných pomocou iniciatívy LEADER logo tejto 
iniciatívy:  

++ logo LEADER++  

Symbol Únie podľa bodu a) sa znázorní nasledovne:  
 
 
 
 
 
 

 
Príklady zobrazenia symbolu Únie s textom sa nachádzajú v kapitole 9.   
 
Logo LEADER podľa bodu b) sa znázorní nasledovne:  
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B. Informačný a komunikačný materiál  

 

1. Publikácie (ako sú brožúry, letáky a spravodaje) a plagáty o opatreniach a činnostiach 
spolufinancovaných z EPFRV musia obsahovať na titulnej strane (vždy hore alebo dole) 
zreteľné označenie účasti Únie, teda symbol Únie, ak sa použije aj národný symbol. 
Publikácie musia obsahovať odkazy na subjekt zodpovedný za obsah a na riadiaci orgán 
určený na realizáciu EPFRV a/alebo príslušnej vnútroštátnej pomoci.  

2. V prípade informácií sprístupnených elektronickými prostriedkami (webovými 
stránkami, databázami pre potenciálnych príjemcov) alebo ako audiovizuálny materiál 
sa analogicky uplatňuje prvý odsek. T. z., že v prípade TV spotov alebo audio spotov 
v rozhlase, musí odznieť, že projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a motto „Európa investuje do vidieckych oblastí“ Pri TV spote a 
obrazovej reklame sa musí použiť symbol EÚ, logo PRV a logo RO, informácia, že projekt 
je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a motto 
„Európa investuje do vidieckych oblastí“. 

3. Webové stránky týkajúce sa EPFRV majú obsahovať:  

a) zmienku o príspevku z EPFRV aspoň na domovskej stránke;  

b) hypertextový odkaz na webovú stránku Komisie týkajúcu sa EPFRV.SK 31.7.2014 
Úradný vestník Európskej únie L 227/55 
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4 Zoznam projektov, ktoré sú spolufinancované z PRV 

1. Táto kapitola definuje pravidlá pre zverejňovanie zoznamu projektov na webovom sídle 
MPRV SR a PPA.  

2. Zoznam projektov musí  obsahovať: 

a) meno a priezvisko, ak je prijímateľom fyzická osoba;  

b) úplný právny názov v zaregistrovanej podobe, ak je prijímateľom právnická osoba s 
autonómnou právnou subjektivitou podľa právnych predpisov dotknutého 
členského štátu;  

c) úplný názov združenia v zaregistrovanej podobe alebo inak oficiálne uznanej podobe, 
ak je prijímateľom združenie bez vlastnej právnej subjektivity; 

d) obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je zaregistrovaný, prípadne poštové 
smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú;  

e) objemy platieb zodpovedajúce každému opatreniu financovanému z fondov, ktoré 
jednotliví prijímatelia dostali v dotknutom rozpočtovom roku;  

f) povahu a opis opatrení financovaných z každého z fondov a na základe ktorých sa 
poskytli platby uvedené v písmene e). 

 

3. Informácie musia ostať dostupné na webovej stránke počas dvoch rokov od dátumu ich 
pôvodného uverejnenia a zároveň jeden rok po ukončení projektov. 
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5 Technické vlastnosti zobrazenia symbolu únie a odkaz na 
fond alebo fondy, z ktorých sa projekt poskytuje 

1. Symbol Únie sa na webových stránkach zobrazuje vo farbe. Na všetkých ostatných 
médiách sa farba použije vždy, keď je to možné, pričom čiernobiela verzia sa 
neodporúča a môže sa používať iba v odôvodnených prípadoch pri zachovaní vizualizácie 
symbolu. /napr. čiernobiela verzia inzercie tam, kde nie je možné použiť farebnú verziu/.  

2. Symbol Únie je vždy zreteľne viditeľný a umiestnený na nápadnom mieste. Jeho 
umiestnenie a veľkosť musia byť primerané vzhľadom na veľkosť použitého materiálu 
alebo dokumentu.  

3. V prípade symbolu Únie sú vlajka Únie a príslušný fond Únie zobrazené na webovom 
sídle tak, že symbol Únie a odkaz na príslušný fond je viditeľný na tom istom webovom 
sídle a je viditeľný v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa 
používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie. 

4. V prípade symbolu Únie možno použiť akýkoľvek z týchto typov písma: Arial, Auto, 
Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nesmie sa použiť kurzíva, 
podčiarkovanie ani efekty písma. Text je vo vzťahu k symbolu Únie umiestnený tak, aby 
sa nijakým spôsobom neprekrývali. Použitá veľkosť písma je úmerná veľkosti emblému. 
Ako farba písma sa používa reflexná modrá, čierna alebo biela, a to v závislosti od 
pozadia. 

5. Ak sú okrem symbolu Únie zobrazené iné logá, symbol Únie má prinajmenšom rovnakú 
veľkosť, pokiaľ ide o výšku alebo šírku, ako najväčšie z ostatných log.  

6. Riadiaci orgán a NSRV musí používať aj logo RO a logo PRV. Príklady zobrazenia sú v 
kapitole 9 a 14. Ostatní žiadatelia musia používať okrem symbolu Únie aj logo PRV. 

7. RO a prijímatelia využívajú na komunikáciu financovania z prostriedkov EPFRV 
predovšetkým symbol Únie, ktorý môže byť doplnený logom PRV v prípade, ak dodrží 
ods. 5 tejto kapitoly, teda symbol Únie má minimálne rovnakú veľkosť, ako najväčšie z 
ostatných log. Okrem symbolu Únie a PRV nie je žiaduce, aby boli v rovnakom pomere 
zobrazované na informačných materiáloch ďalšie logá (okrem loga RO).   

8. V prípade povinných nástrojov hradených z viacerých programov a viac fondov súčasne 
bude v zóne určenej pre povinnú publicitu iba symbol EÚ. Nikde nie je možné umiestniť 
žiadne iné logá. Uvedený bude aj odkaz na EÚ a EŠIF fondy (súhrnne) a programy. Tieto 
informácie budú už súčasťou celkového loga EÚ. Pozri príklad v kapitole 10. 

9. RO, PPA a prijímatelia sú povinní rešpektovať ustanovenia Výnosu ministerstva financií 
SR č.55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení. 
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6 Pokyny na vytvorenie symbolu EÚ a vymedzenie 
štandardných farieb 

1. Je potrebné uvádzať a dodržiavať: 

a) odkaz na Úniu; 

b) názov fondu, z ktorého je aktivita financovaná  

c) predpísanú farebnosť, písmo a tvar; 

d) ochrannú zónu loga a pravidlá používania loga v skupine; 

e) minimálnu veľkosť symbolu EÚ - 2 cm na výšku (u drobných propagačných 
predmetov min. 5 mm na výšku, napr. perá, tašky, PC podložky, bloky, šnúrky na 
mobil, USB kľúč).  
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7 Grafické normy na vytvorenie symbolu EÚ a vymedzenie 
štandardných farieb 

 
 

1. Opis symbolov - na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré 
predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť 
symbolizuje dokonalosť a jednotu.. 

2. Heraldický opis - na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa 
nedotýkajú. 

3. Geometrický opis - symbol má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je 
jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých 
vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok 
obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezdičiek má päť 
cípov, ktoré sú rozmiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého priemer sa rovná 
jednej osemnástine výšky vlajky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo 
a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Hviezdy sú usporiadané ako čísla na 
ciferníku hodín. Ich počet je nemenný. 
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4. Predpísané farby 

Farby symbolu: 

 Symbol má tieto farby: — PANTONE REFLEX MODRÁ na ploche obdĺžnika, — PANTONE ŽLTÁ 
pre hviezdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVORFAREBNÝ POSTUP  

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím 
štyroch farieb z postupu štyroch farieb. Farbu PANTONE ŽLTÚ získame použitím 100 % 
„Process Yellow“. Farbu PANTONE REFLEX MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ 
a 80 % „Process Magenta“. 

 

Internet 
PANTONE REFLEX BLUE zodpovedá na webovej palete farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 
003399) a PANTONE YELLOW zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 
(hexadecimálne: FFCC00). 

 

 

Reprodukcia na farebnom pozadí 

 

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte 
obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 
výšky obdĺžnika. 
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Monochromatický reprodukčný proces 

 

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a 
hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

 

 

Ak použijete modrú farbu (reflexná modrá), použite ju na 
100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve.  

 



Manuál pre informovanie a komunikáciu 

 

  

19 

 

 

8 Vzor použitia vlajky EÚ a názvu fondu 

Vzor použitia názvu fondu s vlajkou: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tento vzor sa musí dodržať v každom informačnom a komunikačnom dokumente. 
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9 Príklady použitia symbolu EÚ, vlajky EÚ, vlajky a symbolu EÚ, loga RO alebo PRV 

9.1 Vlajka EÚ, logo RO a logo PRV 
 
Vlajka EÚ, logo PRV a logo RO sa používa v usporiadaní a pri zachovaní ochranného priestoru medzi logami ako je znázornené na nasledujúcom 
obrázku:   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Horeuvedený vzor sa musí používať v brožúrach, analýzach, štúdiách, letákoch a prezentáciách. Logá musia byť minimálne na titulnej strane. 
Pozri príklady znázornenia tohto vzoru v rôznych komunikačných a propagačných dokumentoch uvedených v kapitole 14. 
 
Minimálna ochranná zóna je stanovená čiernym rámčekom okolo loga MPRV SR a rovná sa šírke štátneho znaku z loga. Tento rozsah voľnej 
plochy je predpísaný na použitie vo všetkých tlačových materiáloch, aby sa typografia a grafické prvky nezobrazovali priveľmi blízko loga (viď 
obrázok nižšie). 
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Vymedzenie ochrannej zóny okolo loga ministerstva vyplývajúce z Dizajn manuálu logotypu štátnej správy SR. 
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9.2 Vlajka EÚ a logo PRV 
 
 
Vlajka EÚ a logo PRV sa používa v usporiadaní a pri zachovaní ochranného priestoru medzi logami ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:   
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10 Príklad použitia symbolu EÚ v prípade hradenia 
z viacerých programov a viac fondov súčasne 

     
     Európska únia 

Európske štrukturálne a investičné fondy 
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11 Technické vlastnosti stálych tabúľ a dočasných alebo 
stálych pútačov a plagátov 

11.1 Tabule a pútače 

Názov projektu, hlavný cieľ projektu, symbol Únie spolu s odkazom na fond alebo fondy, 
ktoré sa majú zobraziť na dočasnom pútači, zaberajú prinajmenšom 25 % plochy tohto 
pútača. 

Názov projektu a hlavný cieľ činnosti podporovanej projektom, symbol Únie spolu s odkazom 
na fond alebo fondy, ktoré sa majú zobraziť na stálej tabuli alebo stálom pútači, zaberajú 
prinajmenšom 25 % plochy tejto tabule alebo tohto pútača. 

Odporúčaná veľkosť stálej tabule veľkej je min. 150 cm šírka x  100 cm výška: 

 

Odporúčaná veľkosť 

stálej tabule malej je 

min. 100 cm šírka x  

75 cm výška: 

 

 

 

 

 
 

Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 

 
 
Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 
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Tabule musia byť umiestnené na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť, teda napr. na stene 

budovy pri hlavnom vchode, na plote pri vchode do areálu. Tabule môžu byť umiestnené aj 

vo vnútri budovy, vo vstupných priestoroch (vstupná hala). Tabule môžu byť pripevnené na 

stene alebo samostatne stojace a môžu byť vyrobené z rôzneho materiálu (napr. plastu, 

dreva, kovu), ktorý však musí umožniť čitateľné a trvalé znázornenie obsahu (teda musí napr. 

odolať poveternostným podmienkam).  

 

11.2 Banner 
 

Odporúčaná veľkosť dočasného pútača (tzv. „banner“) je 100 cm šírka x 150 cm výška (dĺžka 

môže byť aj väčšia, vždy však treba dbať na dodržanie 25% plochy): 

Prijímateľ použije príklad uvedený na nasledujúcom obrázku vľavo. MPRV SR použije príklad 

uvedený na nasledujúcom obrázku vpravo. (v prípade, že všetky 3 logá umiestnené v jednom 

riadku by boli malé a spolu s názvom a cieľom projektu by nezodpovedali 25% plochy, logo 

MPRV SR sa môže umiestniť samostatne, napr. v dolnej časti pútača): 

 

 
 
Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 

 
 
 
Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 
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11.2 Plagáty 
 

Názov projektu, hlavný cieľ projektu, symbol Únie spolu s odkazom na fond alebo fondy, 
ktoré sa majú zobraziť na dočasnom pútači, zaberajú prinajmenšom 25 % plochy plagátu. 

Odporúčaná veľkosť plagátu je formát A3 (teda 29.7 cm šírka x 40 cm výška). Pozri aj príklad 

plagátu uvedený v kapitole 14.  

 

 
 
Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 

 
 
Názov projektu: 

Hlavný cieľ: 
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12 Drobné propagačné predmety 

V prípade drobných propagačných predmetov /napr. perá, tašky, PC podložky, bloky, šnúrky 
na mobil, USB kľúč/ symbol Únie a odkaz na fond musia byť vždy zreteľne viditeľné a ich 
umiestnenie a veľkosť musia byť primerané vzhľadom na veľkosť použitého materiálu alebo 
dokumentu. Minimálna veľkosť symbolu EÚ je v prípade drobných propagačných 
predmetov min. 5 mm. Môže sa použiť len symbol Únie a odkaz na fond,  alebo symbol Únie 
a odkaz na fond spolu s odkazom na logo PRV.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Horeuvedené platí pre prípad potlače. V prípade gravírovania platia rovnaké pravidlá 
ohľadne veľkosti. Pokiaľ ide o farbu, táto kopíruje charakteristiku materiálu, avšak vždy 
musia byť odlíšené hviezdy vo vlajke.  
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13 Nesprávne používanie symbolu EÚ 

1. Symbol  nesmie byť natiahnutý, roztlačený, rozdelený či reprodukovaný v iných farbách 
ako je uvedené v týchto pokynoch. 

2. Symbol nesmie byť reprodukovaný v inom písme alebo sa otáčať. 

3. Symbol  nesmie mať žiadnu inú formuláciu alebo rôzne ilustrácie. 

4. Symbol nesmie používať kurzívu, podčiarknutie textu  alebo rôzne iné efekty písma. 

5. Typ písma symbolu sa nesmie odchýliť od typov písma, ktoré sú uvedené v kapitole 5, 
odsek 5.4. 

6. Pri zmene veľkosti symbolu, musí symbol mať rovnaký pomer strán a nesmie sa stať 
skresleným. 

7. Je potrebné vyvarovať sa nedostatočnému rozlíšeniu. 
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14 Príklady použitia loga v rôznych komunikačných 
a informačných dokumentoch 

14.1 Formáty papiera 
 
Základný formát je formát A4 (21 cm šírka x 29.7 cm výška). Ďalšie prípustné formáty sú: 

 A3 (29.7 cm šírka x 40 cm výška),  

 A5 (14.8 cm šírka x 21 cm výška),  

 štvorcový formát odvodený od formátu A4 v rozmere (21 cm šírka x 21 cm výška); 
napr. pre CD obal, a pod.),  

 polovica formátu A4 deleného po dĺžke (14.8 cm šírka x 29.7 cm výška), 

 tretina formátu A4, napr. pre pozvánky a korešpondenčné formáty  (9.9 cm šírka x 21 
cm výška, resp. naopak, lebo pozvánka je naležato, teda 21 cm šírka x 9.9 cm výška). 

 
 
Minimálna veľkosť pre plagát je formát A3.  

 

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené príklady a vzory znázornenia loga v rôznych 
komunikačných a informačných dokumentoch: 

 brožúra 

 leták – infolist 

 prezentácia 

 zákaznícky časopis 

 plagát 

 inzerát 

 banner 

 pozvánka 

 e-mail 

 obal na CD 

 nálepka na CD  (CD sticker) 

 webová stránka 
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14.2 Brožúra – vrchná strana 
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14.3 Leták – Infolist 
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14.4 Prezentácia 

14.4.1 Prezentácia – úvodná strana 
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14.4.2 Prezentácia – strana s textom 1 
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14.4.3 Prezentácia – strana s textom 2 
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14.5 Zákaznícky časopis – vrchná strana 
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14.6 Plagát 
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14.7 Inzerát 

14.7.1 Inzerát 1 
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14.7.2 Inzerát 2 
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14.8 Banner 
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14.9 Pozvánka 
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14.10 Email 

14.10.1 Alternatíva 1 

 

 

14.10.2 Alternatíva 2 

 

 

Alternatíva s možnosťou pridania vlastného loga (napr. PPA, regionálnej antény a pod.) 
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14.11 CD nosič 

14.11.1 Obal na CD 

 

 
 

14.11.2 Nálepka na CD (CD sticker) 

14.11.2.1 Alternatíva 1 a 2 
 

 

 

 
 
 

Názov 
  

Projekty realizované v rámci  
PRV SR 2014 – 2020 

 



Manuál pre informovanie a komunikáciu 

 

  

43 
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14.11.2.2 Alternatíva 3 a 4 
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14.12 Webová stránka  
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15 PRÍLOHA 

 

1. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

Skratka Názov 

ARVI Agentúra pre rozvoj vidieka 

CLLD Miestny rozvoj vedený komunitou (Community Led Local Development)  

EK / Komisia Európska komisia 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European Agricultural Fund for 
Rural Development) 

ES Európske spoločenstvá 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

NFP Nenávratný finančný príspevok  

NSRV Národná sieť rozvoja vidieka 

Odbor RKTP PRV Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka 

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

RO Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

RO TP Riadiaci orgán pre technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Rozhodnutie 
o schválení  ŽNFP 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

SR Slovenská republika 

Zmluva o NFP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

 


