
Publicita počas implementácie projektu: 
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli alebo informačnej tabuli musia byť minimálne uvedené 
údaje, definované v článku 9 Nariadenia Komisie ES č. 1828/2006 (technické 
charakteristiky) , ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie na financovaní projektu. 
Tieto údaje by mali zaberať minimálne 25% plochy reklamnej alebo informačnej tabule a ide 
o nasledovné údaje: 

• Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe 
1 Nariadenia Komisie a odkaz na Európsku úniu,  

• Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond 
regionálneho rozvoja“ (ERDF), 

• Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie 
Európskeho Spoločenstva. Pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie 
„Investícia do vašej budúcnosti“.  

V súvislosti s povinným údajom uvedenom v druhom bode, odporúčame k odkazu na 
príslušný fond doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ v nasledovnom znení:  

• „Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja ERDF“ 

 
Tieto povinné údaje sú však minimálne, Prijímateľ si môže podstatne rozšíriť definovanie 
povinných údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli alebo informačnej tabuli a to napríklad o 
niektoré z nasledovných údajov: 

• typ a názov projektu, 
• informáciu o dátume začatia a dátume ukončenia realizácie aktivít projektu, 
• logo operačného programu Zdravotníctvo a názov riadiaceho orgánu (MZ SR),  
• odkaz na stránky Riadiaceho orgánu príp. stránky OPZ,   
• názov dodávateľa/zhotoviteľa projektu, 
• odkaz na stránku dodávateľa/zhotoviteľa projektu, 
• výška poskytnutého NFP, 
• fotodokumentáciu zo začiatku (priebehu) realizácie projektu ap. 

 
Veľkosť informačnej tabule odporúčame prispôsobovať taktiež v závislosti od výšky 
spolufinancovania z príslušného fondu (ERDF) a podľa veľkosti objektu/objektov, ktoré sú 
predmetom NFP. Minimálne rozmery informa čnej tabule sú však  250 x 150 cm. 
 
 
Publicita po ukončení implementácie projektu: 
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli musia byť minimálne uvedené údaje, definované v článku 9 
Nariadenia Komisie ES č .1828/2006 (technické charakteristiky), ktoré poukazujú na 
spoluúčasť Európskej únie na financovaní projektu a taktiež informácie o type a názve 
projektu . Tieto údaje by mali zaberať minimálne 25% plochy trvalej vysvetľujúcej tabule 
a ide o nasledovné údaje: 

• Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe 
I Nariadenia Komisie a odkaz na Európsku úniu,  

• Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond 
regionálneho rozvoja“ (ERDF), 

• Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie 
Spoločenstva, pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie „Investícia do vašej 
budúcnosti“, 

• Typ a názov projektu.  
V súvislosti s povinným údajom uvedenom v druhom bode, odporúčame k odkazu na 
príslušný fond doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ v nasledovnom znení:  

• „Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja ERDF“ 



Tieto povinné údaje sú však minimálne, Prijímateľ si samozrejme môže podstatne rozšíriť 
definovanie povinných údajov na trvalej vysvetľujúcej tabuli a to napríklad o niektoré 
z nasledujúcich údajov: 

• informáciu o dátume začatia a dátume ukončenia realizácie aktivít projektu, 
• logo operačného programu Zdravotníctvo a názov Riadiaceho orgánu (MZ SR),  
• odkaz na stránky Riadiaceho orgánu príp. stránky OPZ,   
• názov dodávateľa/zhotoviteľa projektu, 
• odkaz na stránku dodávateľa/zhotoviteľa projektu,  
• výška poskytnutého NFP, ap. 

 
Veľkosť trvalej vysvetľujúcej tabule odporúčame prispôsobovať taktiež v závislosti od 
výšky spolufinancovania z príslušného fondu (ERDF) a podľa veľkosti objektu/objektov, 
ktoré sú predmetom NFP. Minimálne rozmery trvalej vysvetľujúcej tabule sú 20 x 30 cm. 
 
Pre podrobnejšie informácie ako má vypadať logo EÚ odporúčame navštíviť nasledovné 
stránky: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/panneau_en.htm 
alebo http://opz.health-sf.sk/ako-vytvorit-znak-eu-a-kde-ho-mozete-stiahnut 
 
Na stránke RO www.health-sf.sk môže Prijímateľ nájsť aj príručku „Dizajn manuál pre 
projekty OPZ“, ktorá bola aj súčasťou príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 
 


