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Úvod
Manuál pre informovanie a komunikáciu („manuál“) je určený prijímateľom, ktorí získali
dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja („PSK“) v rámci výzvy „Výzva mikroprogram PSK“ v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 78/2019“).
Manuál slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti
informovania a komunikácie. Jeho obsahom sú povinnosti v oblasti informovania a komunikácie o projektoch realizovaných za pomoci prostriedkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, vrátane správneho používania erbu a názvu PSK.
Manuál je vypracovaný v súlade s  VZN č. 34/2013 o symboloch Prešovského samosprávneho kraja a ich používaní.
Na základe podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie („zmluva“) sú prijímatelia počas jej
platnosti a účinnosti povinní dodržiavať podmienky pre informovanie a komunikáciu.
Prijímateľ je zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti a tých, ktorí sa zúčastňujú na projekte, o zdrojoch financovania projektu.
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1 Technické pravidlá používania loga a grafických prvkov
V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie má prijímateľ povinnosť dodržiavať základné princípy jednotnej prezentácie, čím bude podporovaná vizuálna identita výzvy PSK.  
Na komunikáciu financovania z prostriedkov PSK sa používa predovšetkým logotyp
PSK, t.j. erb PSK s odkazom „PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ“.
Pre všetky komunikačné nástroje, ktoré nie sú definované v manuáli, platí:
1. logotyp PSK je vždy zreteľne viditeľný a umiestnený na nápadnom mieste. Jeho
umiestnenie a veľkosť musia byť primerané vzhľadom na veľkosť použitého materiálu
alebo dokumentu;
2. z dôvodu zabránenia zvýšenej propagácii samotného prijímateľa musia byť informácie
o prijímateľovi obmedzené na uvedenie názvu a loga prijímateľa. Iné stručné informácie o prijímateľovi je možné uviesť iba v súvislosti s popisom aktivít projektu;
3. názov projektu, logotyp PSK (tzn. erb PSK s odkazom „PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ“) zaberajú prinajmenšom 25 % plochy komunikačného nástroja.
Ak sú okrem logotypu PSK zobrazené iné logá, žiadne logo nesmie byť väčšie ako
logotyp PSK (pokiaľ ide o výšku alebo šírku).
Logotyp PSK sa na webových stránkach zobrazuje vždy vo farbe. Logotyp PSK je pri
návšteve webovej stránky vždy viditeľný v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením
bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na webovej stránke smerom nižšie.
Na všetkých ostatných médiách sa farba použije vždy, keď je to možné, pričom čiernobiela verzia sa nevylučuje, ale môže sa používať iba v odôvodnených prípadoch pri
zachovaní vizualizácie znaku.
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2 Logotyp PSK
Pri používaní logotypu PSK má prijímateľ povinnosť dodržiavať základné princípy jednotnej
prezentácie, čím bude podporovaná vizuálna identita PSK. Logá na stiahnutie sú prístupné
aj na webom sídle kraja www.vucpo.sk.

A

B

C

5

2.1 Písmo
V logotype je použitý typ písma Gotham Bold.
Gotham Bold
AÁÄBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÔPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ aáäbcdeéfghiíjklmnoóôpqrsštuúvwxyýzž 0123456789.,:;´()ˇ_!?/%&+-*=@§€„”...
Arial je základný typ písma používaný v grafických materiáloch, v prezentačných materiáloch a v administratíve (hlavičkové papiere, zápisy z rokovaní, prezenčné listiny
atď.) i v online komunikácii. Pre zdôraznenie textu je možné použiť Arial Bold.
ARIAL Regular
AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž 0123456789.,:;´()ˇ_!?/%&+-*=@§€„”...
ARIAL Bold
AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž 0123456789.,:;´()ˇ_!?/%&+-*=@§€„”...
Ako doplnkové písmo sa odporúča použiť písmo Calibri.
Calibri Regular
AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž 0123456789.,:;´()ˇ_!?/%&+-*=@§€„”...
Calibri bold
AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž 0123456789.,:;´()ˇ_!?/%&+-*=@§€„”...
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3 Technické vlastnosti nástrojov informovania a komunikácie
3.1 Veľkoplošný pútač
Časové podmienky inštalácie veľkoplošného pútača
Príjimateľ zabezpečí osadenie veľkoplošného pútača na mieste realizácie aktivít projektu, ktorého celková výška schválenej dotácie presahuje 30 000 € (vrátane) od začatia
fyzickej realizácie aktivít projektu, počas celej doby realizácie aktivít projektu a v prípade,
ak prijímateľ realizuje aktivity pred podpisom zmluvy, tak od podpisu zmluvy.
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Prijímateľ umiestni veľkoplošný pútač na mieste realizácie projektu ľahko viditeľnom
pre verejnosť. Ak sú predmetom projektu stavebné činnosti, ktoré sa nevykonávajú na jednom súvislom území, ale sa vykonávajú na rozličných miestach, tak prijímateľ je povinný
umiestniť veľkoplošný pútač na každom z týchto samostatných miest realizácie hlavných
aktivít projektu. Ak ide o líniové stavby (cyklotrasy), tak sa pútač umiestni na začiatku a
konci úseku.
Rozmery pútača, ako aj ich počet, budú prispôsobené charakteru projektu a výške
dotácie schválenej na projekt.
• Pre dotáciu do 100 000,- € sú minimálne rozmery pútača: 1000 x 750 mm.
• Pre dotáciu nad 100 000,- € vrátane sú minimálne rozmery pútača: 2000 x 1500 mm.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinaj
•
•
•
•
•
•

logotyp PSK, t.j. erb PSK s odkazom „PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ“
text „Výzva poslancov PSK .... (doplniť aktuálny rok)“
názov projektu
názov prijímateľa
výška poskytnutej dotácie v €
text „Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“.
Odporúčaným materiálom veľkoplošného pútača je bannerová plachta.
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Odporúčaný vizuál veľkoplošného pútača:

POSLANCOV
PSK

Názov projektu

NÁZOV PROJEKTU PODĽA ŽIADOSTI
K VÝZVE*

Prijímateľ podpory

PRIJÍMATEĽ*

Výška dotácie
*

SUMA

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

* vyplní žiadateľ
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*

3.2 Stála tabuľa
Časové podmienky inštalácie stálej tabule
Prijímateľ zabezpečí inštaláciu stálej tabule trvanlivejšej podoby z hodnotnejšieho materiálu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia projektu pre každý projekt.
Rozmery a umiestnenie stálej tabule
Stála tabuľa sa umiestňuje na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť (na novopostavených alebo zrekonštruovaných objektoch), ktoré je prístupné širokej verejnosti (inštitúcia, budova, pri líniových stavbách na začiatku a konci stavby) tak, aby nenarušila ráz
a charakter objektu s ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky.
• Pre dotáciu do 30 000,- € sú minimálne rozmery stálej tabule: 300 x 210 mm.
• Pre dotáciu od 30 000,- € vrátane do 100 000,- € sú minimálne rozmery stálej tabule:
420 x 210 mm.
• Pre dotáciu nad 100 000,- € vrátane sú minimálne rozmery stálej tabule: 600 x 420 mm.
Stála tabuľa bude mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčanými materiálmi sú napr.

•
•
•
•
•
•

logotyp PSK, t.j. erb PSK s odkazom „PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ“
text „Výzva poslancov PSK .... (doplniť aktuálny rok)“
názov projektu
názov prijímateľa
výška poskytnutej dotácie v €
text „Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“.
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Odporúčaný vizuál stálej tabule:

POSLANCOV
*

Názov projektu

NÁZOV PROJEKTU PODĽA ŽIADOSTI
*
K VÝZVE

Prijímateľ podpory

PRIJÍMATEĽ

*

Výška dotácie
*

SUMA

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

POSLANCOV
*

Názov projektu

NÁZOV PROJEKTU PODĽA ŽIADOSTI
*
K VÝZVE

Prijímateľ podpory

PRIJÍMATEĽ

*

Výška dotácie
*

SUMA

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
* vyplní žiadateľ
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3.3 Plagát
Časové podmienky inštalácie plagátu
Pri projektoch, ktorých celková výška dotácie nepresahuje 30 000,- € prijímateľ zabezpečí inštaláciu plagátu, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu.
Rozmery a umiestnenie plagátu
Prijímateľ umiestni aspoň jeden plagát (vždy v papierovej zalaminovanej fólii alebo ekvivalentnej forme) na ľahko viditeľnom mieste realizácie projektu (na novopostavených
alebo zrekonštruovaných objektoch), ktoré je prístupné širokej verejnosti.
• Minimálne rozmery plagátu: 420 x 297 mm (A3).
Na plagáte musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 75 % plochy pútača:
•
•
•
•
•
•

logotyp PSK, t.j. erb PSK s odkazom „PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ“
text „Výzva poslancov PSK .... (doplniť aktuálny rok)“
názov projektu
názov prijímateľa
výška poskytnutej dotácie v €
text „Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“.
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Odporúčaný vizuál plagátu:

POSLANCOV
*

Názov projektu

NÁZOV PROJEKTU PODĽA ŽIADOSTI
*
K VÝZVE

Prijímateľ podpory

PRIJÍMATEĽ

*

Výška dotácie
*

SUMA

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

* vyplní žiadateľ
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4 Tabuľka pre používanie propagácie
PROPAGÁCIA

Webstránka

Plagát
Veľkoplošný
pútač

Stála tabuľa

Výška dotácie
do 30 000,- €

Výška dotácie
od 30 000,-€ vrátane
do 100 000,- €

Výška dotácie
nad 100 000,- € vrátane

Dočasná

Stála

Dočasná

Stála

Dočasná

Stála

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Veľkosť
A3

-

-

-

-

-

-

-

-

Minimálna
veľkosť
v mm
2000 x 1500

-

-

Minimálna
veľkosť
v mm
300 x 210

Minimálna
veľkosť
v mm
1000 x 750
-

Minimálna
veľkosť
v mm
420 x 210

-

Minimálna
veľkosť
v mm
600 x 420
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fb.com/PresovskyKraj

