dizajn manuál

základné prvky

1

základné prvky

1

logotyp rop

1

základné prevedenie značk y
Základný tvar značky je tvorený jednofarebným štvorcom so zaoblenými rohmi, do ktorého sú vpísané mínusky „rop“. Značka je doplnená nápisom
„regionálny operačný program”, ktorého každé slovo je umiestnené v novom riadku, pričom je celý text zarovaný doľava a k ľavej strane štvorca.

7

1

základné prvky

1

logotyp rop

2

negatívne prevedenie značk y
Negatívne prevedenie značky je definované v 100% bielej farbe, pričom písmená „rop“ sú akoby vyrezané v štvorci a sú tvorené podkladovou farbou.
Aj pri farebnej tlači negatívneho variantu je nutné dodržať tento jednofarebný biely variant.

9

1

základné prvky

1

logotyp rop

3

čierno -biele prevedenie značk y
Čiernobiele prevedenie značky je definované v 100% čiernej farbe, pričom písmená „rop“, zostávajú aj pri zmenenom podklade vždy biele. Značku nie je možné použiť v
čiernobielom tónovom prevedení, kedy by značka bola prevodom pôvodného farebného variantu do šedých tónov.

1

1

1

základné prvky

1

logotyp rop

4

negatívne čierno -biele prevedenie značk y
Negatívne čiernobiele prevedenie značky je definované rovnako ako farebné negatívne prevedenie - značka pozostáva z prvkov, ktoré sú 100% biele.
Písmená „rop“ sú vyrezané do obdĺžnikov a sú tvorené vždy podkladovou farbou.

1

3

1

základné prvky

1

logotyp rop

5

sieťov ý rozkres značk y
Sieťový nákres značky na protiľahlej strane slúži na lepšiu orientáciu v proporciách značky. Rovnako slúži ako pomocná sieť na zväčšovanie značky
a zároveň je vodítkom pre jej prípadnú rekonštrukciu.

1

5

základné prvky

1

logotyp rop

6

konštrukcia značk y
Konštrukcia značky má svoje pevné pravidlá a proporcie. Geometricky a matematicky sú znázornené na protiľahlej strane. Základnou jednotkou sú strany štvorca, od ktorých sa odvíjajú aj ostatné rozmery a proporcie značky. Tieto proporcie, rozmery a usporiadanie jednotlivých prvkov značky nie je možné nijako meniť a upravovať. Značka

1/8 a

musí byť používaná vždy za podmienok, ktoré stanovuje tento dizajnmanuál.
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1

základné prvky

1

logotyp rop

7

ochranná zóna značky
Ochranná zóna značky slúži na to, aby bola pri každej aplikácii dobre čitateľná a nespájala sa s nejakým náhodným vizuálnym prvkom, čím by mohlo dôjsť
k podvedomej vizuálnej dezinterpretácii značky.

logo 50

%

Táto ochranná zóna je definovaná 50% zmenšením švorca značky, ktorého rozmer v každom rohu značky vytvára jej ochrannú zónu tak, ako je to naznačené na protiľahlej
strane.
Do tejto zóny nesmie zasahovať žiaden text ani grafika.

logo 100

%

odporúčaný ochranný priestor

1
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1

základné prvky

1

logotyp rop

8

značka na pozadiach
Pri umiestňovaní značky na farebné plochy platí pravidlo, že značka musí byť umiestená tak, aby bola dostatočne kontrastná voči svojmu pozadiu.
Pri umiestňovaní farebného variantu treba dbať na to, aby jednotlivé farebné prvky značky nesplývali s pozadím. Je nutné vyberať pozadie podľa tohoto pravidla a prispôsobovať ich značke.

farebné plochy

Pri umiestňovaní čiernobieleho variantu značky je nutné dbať na to, aby bol dostatočný kontrast medzi značkou a pozadím, či už ide o negatívny, alebo pozitívny variant
značky.

farebné plochy

40 % sýtosti

farebné plochy

50 % sýtosti
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1

1

základné prvky

1

logotyp rop

9

nepovolené varianty

2

3

kombinácia logotypov

,
MVRR, štátneho znaku SR a EU

1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

1

rozmiestnenie logotypov na formát A4
Značka „rop“ bude používaná spolu s logami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoje Slovenskej republiky (MVRR), štátnym znakom Slovenskej republiky a vlajkou
Európskej únie. Tento dizajnmanuál definuje vzťahy medzi týmito značkami, ich vzájomné použitie a rozloženie na rôznych druhoch materiálov.
Pre zachovanie oficiálneho tónu vizuálnej komunikácie značky „rop“ je nutné takto definované pravidlá dodržiavať a v ničom nepozmeňovať.
Základnou logikou vzájomného použitia týchto značiek je postavenie, kedy sú umiestňované od najmenšieho organizačného celku po najväčší. Logicky prvým je logo
„rop“, ktoré je aj propocionálne najväčšie, za ním v rovnakej optickej veľkosti nasledujú logo MVRR, štátny znak SR a nakoniec vlajka EÚ. Značky musia byť podľa možností
umiestňované v jednej línií. Iba ako to formát aplikácie nedovoľuje, je možné značky umiestniť aj tak, že v samostatnom riadku je značka „rop“ a pod ňou v samostatnom
riadku značky MVRR, SR a EU.

2
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1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

2

rozmiestnenie logotypov na formát A4
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou konštrukčnej siete, ako sú umiestňované všetky 4 značky na formáte papiera veľkosti A4. Logo „rop“ je najväčšie, ostatné
3 logá sú opticky polovične veľké.
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9

základné prvky

2.75

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

rozmiestnenie logotypov na formát A4

3

4

4

2

Na protiľahlej strane je znázornené pomocou číselných pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na formáte papiera veľkosti A4.
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1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

4

rozmiestnenie logotypov na formát A4
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou zlomkových pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na formáte papiera veľkosti A4.
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1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

5

rozmiestnenie logot ypov na horizontálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené ako sú umiestňované všetky 4 značky na horizontálnom formáte.
Základnou logikou vzájomného použitia týchto značiek je postavenie, kedy sú umiestňované od najmenšieho organizačného celku po najväčší. Logicky prvým je logo
„rop“, ktoré je aj propocionálne najväčšie, za ním v rovnakej optickej veľkosti nasledujú logo MVRR, štátny znak SR a nakoniec vlajka EÚ. Značky musia byť podľa možností
umiestňované v jednej línií. Iba ako to formát aplikácie nedovoľuje, je možné značky umiestniť aj tak, že v samostatnom riadku je značka „rop“ a pod ňou v samostatnom
riadku značky MVRR, SR a EU.
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základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

6

rozmiestnenie logot ypov na horizontálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou konštrukčnej siete, ako sú umiestňované všetky 4 značky na horizontálnom formáte.
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7

základné prvky
kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

rozmiestnenie logot ypov na horizontálny formát

3

4

4

4
minimálna
vzdialenosť

2
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2.5

2

2.5

2.5

Na protiľahlej strane je znázornené pomocou číselných pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na horizontálnom formáte.
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základné prvky
kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

8

rozmiestnenie logot ypov na horizontálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou zlomkových pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na horizontálnom formáte.

0.5 a

2

a

1

a

0.53125
a

0.5 a

4

1

1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

9

rozmiestnenie logot ypov na ver tikálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené ako sú umiestňované všetky 4 značky na vertikálnom formáte.
Základnou logikou vzájomného použitia týchto značiek je postavenie, kedy sú umiestňované od najmenšieho organizačného celku po najväčší. Logicky prvým je logo
„rop“, ktoré je aj propocionálne najväčšie, za ním v rovnakej optickej veľkosti nasledujú logo MVRR, štátny znak SR a nakoniec vlajka EÚ. Značky musia byť podľa možností
umiestňované v jednej línií. Iba ako to formát aplikácie nedovoľuje, je možné značky umiestniť aj tak, že v samostatnom riadku je značka „rop“ a pod ňou v samostatnom
riadku značky MVRR, SR a EU.
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základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

10

rozmiestnenie logot ypov na ver tikálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou konštrukčnej siete, ako sú umiestňované všetky 4 značky na vertikálnom formáte.
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základné prvky

4

rozmiestnenie logot ypov na ver tikálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou číselných pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na vertikálnom formáte.
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kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU
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od okraja
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a

základné prvky
kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU
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rozmiestnenie logot ypov ver tikálny formát
Na protiľahlej strane je znázornené pomocou zlomkových pomerov, ako sú umiestňované všetky 4 značky na vertikálnom formáte.
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základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

13

ochranná zóna značky MVRR
Značka MVRR SR má vlastný dizajnmanuál pre používanie. Pre potreby používania spolu s ostatnými značkami definuje tento dizajnmanuál aj ochrannú zónu značky MVRR

50 %

SR. Ochranná zóna je definovaná polovičnou veľkosťou grafického znaku loga aplikovanou z každej strany značky tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Do tejto
zóny nesmie zasahovať žiadny text, či grafika.

100 %

50 %

odporúčaný ochranný priestor
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1

základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

14

ochranná zóna značky

50 %

Pre potreby používania spolu s ostatnými značkami definuje tento dizajnmanuál aj ochrannú zónu štátneho znaku SR. Ochranná zóna je definovaná polovičnou veľkosťou
šírky štátneho znaku aplikovanou z každej strany znaku tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiadny text, či grafika.

100 %

odporúčaný ochranný priestor
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základné prvky

2

kombinácia logotypov rop, MVRR, štátneho znaku SR a EU

15

ochranná zóna značky

50 %

Pre potreby používania spolu s ostatnými značkami definuje tento dizajnmanuál aj ochrannú zónu vlajky EU. Ochranná zóna je definovaná polovičnou veľkosťou grafického znaku aplikovanou z každej strany značky tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiadny text, či grafika.

100 %

50 %

odporúčaný ochranný priestor
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5

typografia

1

základné prvky

3

typografia

1

základné korporátne písmo

Myriad Pro Light

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Light Italic

Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwx yz
1234567890!@#$^&*()

Korporátne písmo pre používanie so značkou „rop“ je definované písmom Myriad Pro. Ide o dobre čitateľné bezpätkové písmo s množstvom rezov, ktoré sa hodí pre takmer akýkoľvek typ sadzby. Týmto písmom sú tiež tvorené verzálky a nápis v logu „rop“.
Odporúča sa používať písmo všade tam, kde je dostupne, najmä pri korporátnych a reprezentačných tlačovinách, inzercií, propagačných materiáloch a pod. Odporúča sa
použiť najmä rezy, ktoré sú zobrazené na protiľahlej strane.

5

9

1

základné prvky

3

typografia

2

doplnkové korporátne písmo

Myriad Pro Condensed

Times Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Condensed Italic

Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Condensed Bold

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Myriad Pro Condensed Bold Italic

Times Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()

Doplnkové písmo pre vizuálnu identitu OPBK tvoria niektoré rezy písma Myriad Pro, ale aj písmo Times, ktoré je dostupné na takmer všetkých dnes bežne používaných
počítačoch. Toto písmo sa odporúča používať najmä v kancelárskom a úradnom styku, teda tam, kde si tvorba dokumentov vyžaduje nejaké zásahy

6

1

farebnosť

1

základné prvky

4

logotyp rop

1

definícia farieb značky
Základné korporátne farby sú farby, ktoré tvoria značku „rop“. Ich presná číselná definícia v rôzynch farebných priestoroch je uvedená na protiľahlej strane pri každom
políčku farby.
Logo „rop“ nesmie byť nikdy použité v inej farebnosti, ako je to určené v tomto dizajnmanuáli.
Základné farby odporúča tento dizajnmanuál používať aj pri ostatných aplikáciach, čím sa dosiahne farebná harmonizácia ostatných vizuálnych prvkov.

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

100/0/0/0
0/158/224
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

100/0/0/0
26/23/27
???
???
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5

1

základné prvky

4

logotyp rop

2

def inícia doplnkov ých farieb
Doplnkové farby sú farby, ktoré odporúča dizajnmanuál používať pre ďalšie grafické prvky vizuálov ako sú tabuľky, grafy, stĺpce, zvýraznenia, mapy a pod. Doplnkové farby

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

100/100/0/0
26/23/27
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

40/0/0/0
26/23/27
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

100/10/0/0
26/23/27
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

20/0/0/0
26/23/27
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

100/5/0/0
26/23/27
???
???

tlačové farby
monitor
náter
pvc fólie

cmyk
rgb
ral
oracal

7/0/0/0
26/23/27
???
???

„rop“ sú definované ako výťažky korporátnych farieb a to v 30% a 60% sýtosti.
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7

grafické prvky

1

základné prvky

5

grafické prvky

1

pozitívny raster
Doplnkovým vizuálnym prvkom korporátneho vizuálneho štýlu „rop“ je raster.
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1

1

základné prvky

5

grafické prvky

2

pozitívny raster – sieť
Doplnkovým vizuálnym prvkom korporátneho vizuálneho štýlu „rop“ je raster, ktorý je tvorený opakovaním štvorcov z loga. V horizontálnej a vertikálnej úrovni tvoria
nekonečný raster stále sa opakujúce štvorce.
Presná konštrukcia rastra je zobrazená na protiľahlej strane.
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3
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základné prvky

5

grafické prvky

3

negatívny raster
Doplnkovým vizuálnym prvkom korporátneho vizuálneho štýlu „rop“ je raster.
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základné prvky

5

grafické prvky

4

negatívny raster – sieť / konštrukcia

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

+ 90 °

Doplnkovým vizuálnym prvkom korporátneho vizuálneho štýlu „rop“ je raster, ktorý je tvorený opakovaním štvorcov z loga. V horizontálnej a vertikálnej úrovni tvoria
nekonečný raster stále sa opakujúce štvorce. Farebná skupina deviatich štvorcov je rotovaná v horizontálnej a vertikálnej úrovni o 90°.
Presná konštrukcia rastra je zobrazená na protiľahlej strane.
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základné prvky

5

grafické prvky

5

graf y stĺpcové

Myriad Pro Bold Myriad Pro Light

Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako stĺpcové grafy.
Na protiľahlej strane je ukážka stĺpcového grafu, Je vytvorený korporátnou farbou, využíva motívy opakujúcich sa obdĺžnikov z miernym odsadením tak, ako je to v

10 b

logu a použité písmo je korporátne Myriad Pro.

00 %
00 %

10 b

00 %

00 %
00 %

10 b
00 %

10 b

0

Myriad Pro
(light)

Myriad Pro
(light)

Myriad Pro
(light)

Myriad Pro
(light)

Myriad Pro
(light)

Myriad Pro
(light)
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9

1

základné prvky

5

grafické prvky

6

graf y čiarové

Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light)

Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako čiarové grafy.
Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light)

Na protiľahlej strane je ukážka čiarového grafu, Je vytvorený korporátymi farbami, čiara je prerušovaná, čím sa vracia k motívu opakujúcich sa obdĺžnikov z loga a
použité písmo je Myriad Pro.

00 %
Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light)

00 %
Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light)

00 %
Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light)

00 %

0

10 b

10 b

10 b

10 b

10 b

8

1

1

základné prvky

5

grafické prvky

7

graf y koláčové
Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako koláčové grafy.

Myriad Pro Bold
(Myriad Pro
Light)

Na protiľahlej strane je ukážka koláčového grafu, Je vytvorený korporátnymi farbami, sú to jednoduché plochy a použité písmo je korporátne písmo Myriad Pro.

00 %
Myriad Pro
(light)

00 %
Myriad Pro
(light)

00 %
Myriad Pro
(light)

00 %
Myriad Pro
(light)

8

3

1

základné prvky

5

grafické prvky

8

tabuľky
Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako tabuľky.
Na protiľahlej strane je ukážka tabuľky, Je vytvorená korporátnymi farbami, sú to jednoduché plochy a použité písmo je korporátne písmo Myriad Pro.

Myriad Pro Bold (Myriad Pro Light) 24b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Bold 10 b
Myriad Pro Light 10 b
Myriad Pro Light 10 b

8

5

1

základné prvky

5

grafické prvky

9

mapy
Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako mapy.
Čadca

Na protiľahlej strane je ukážka mapy, Je vytvorená korporátnymi farbami, sú to jednoduché plochy a obrysy a použité písmo je korporátne písmo Myriad Pro.

Námestovo
Tvrdošín
Kysucké Nové Mesto

Žilina

Bytča
Púchov

Považská
Bystrica

Stará
Ľubovňa

Stropkov

Dolný Kubín
Kežmarok
Liptovský Mikuláš
Ružomberok

Martin

Poprad

Ilava

Trenčín

Skalica
Myjava

Turčianske
Teplice
Prievidza

Nové Mesto
nad Váhom

Senica

Partizánske
Piešťany

Žiar nad
Hronom
Žarnovica

Hlohovec
Zlaté Moravce

Trnava

BRATISLAVA

Levice

Galanta
Šaľa

Dunajská
Streda

Levoča
Spišská
Nová Ves
Gelnica

Brezno

Banská Bystrica

Zvolen
Banská Štiavnica
Krupina

Nitra

Bardejov Svidník

Sabinov

Prešov
Vranov
nad Topľou
Michalovce

Revúca

Košice
Rožňava

Snina
Humenné

Sobrance

Trebišov

Detva
Poltár
Lučenec

Rimavská
Sobota

Veľký Krtíš

Nové
Zámky

Komárno

8

7

1

základné prvky

5

grafické prvky

9

mapy
Všetky doplnkové grafické prvky by mali rešpektovať vizuálny kľúč značky. Rovnako mapy.
Na protiľahlej strane je ukážka mapy, Je vytvorená korporátnymi farbami, sú to jednoduché plochy a obrysy a použité písmo je korporátne písmo Myriad Pro.

Brezno

Banská Bystrica
Žiar nad
Hronom
Žarnovica

Zvolen
Banská Štiavnica
Krupina

Revúca

Detva
Poltár
Lučenec

Rimavská
Sobota

Veľký Krtíš

8

9

formáty papiera

základné prvky

8

formáty papiera

1

základný formát papiera
Základný formát papiera pre vytváranie tlačovín „rop“ je formát A4 (210 x 297 mm). Vzhľadom na povahu materiálov je určený ako A4, pretože ide o základný kancelársky
formát a bude preto dobre manipulovateľný s ostatnými dokumentami „rop“.

A4

297

1

210

9

3

základné prvky
logotyp rop

ostatné formáty papiera
148

Ostatné formáty papiera, ktoré odporúča dizajnmanuál používať sú znázornené na protiľahlej strane.
210 x 210 mm
Formát odvodený od formátu A4; niekedy je nutné použiť štvorcový formát (CD, DVD a pod.).
297 x 148 mm
Polovica formátu A4 deleného po dĺžke.
297

210 x 99 mm
Tretina formátu A4, dobre použiteľný pre rôzne korešpondenčné formáty.
A5 (148 x 210 mm)

210

Polovica formátu A4, pre použitie zmenšených aplikácii.

A5

210

2

210

8

99

1

210

148

9

5

štýl obrázkov

1

základné prvky

9

štýly obrázkov

1

imidžové obrázk y
Hlavný motív imidžových obrázkovpre rop je región. Obrázky zachytávajú autentické prostredie Slovenska.
Pre imižové obrázky je charakteristická výrazná farebnosť v kontraste chladnej farebnosti ci.
Na protiľahlej strane je ukážka imidžového obrazku.

9

9

1

základné prvky

9

štýly obrázkov

2

produk tové obrázk y
Hlavný motív produktových obrázkovpre rop je región. Obrázky zachytávajú autentické prostredie Slovenska.
Pre produktové obrázky je charakteristická upravena do chladných tónov ci.
Na protiľahlej strane je ukážka produktového obrazku.

1

0

1

1

základné prvky

9

štýly obrázkov

3

obrázk y s ľuďmi
Hlavný motív obrázkov s ľuďmi pre rop zachytáva reálnych ľudí v reálnom prostredí.
Pre obrázky s ľuďmi je charakteristická výrazná farebnosť upravena do chladných tónov ci.
Na protiľahlej strane je ukážka obrazku s ľuďmi.

1

0

3

merkantílie

merkantílie

1

vizitky

1

vizitky
Základný tvar vizitky je znázornený na protiľahlej strane. Je nutné pri tvorení vizitiek dodržiavať jednotné rozloženie všetkých prvkov, ktoré vizitka obsahuje.
Predná strana obsahuje prvky:
• Logo „rop“, štátny znak SR, vlajka EU (podľa pravidiel definovaných v tomto dizajnmanuáli)
• Meno a priezvisko
• Funkcia
• Základné kontaktné údaje
Meno Priezvisko
Zadná strana vizitky je tvorená korporátnym rastrom.

funkcia

e -mail:

priezvisko@build.gov.sk

Ulica 00
000 00 Mesto
Tel. : +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00

www.mvrr.sk

2

1

0

7

merkantílie
vizitky
3

1.5

3

1.5

0.5

0.75
0.75
0.75

Meno Priezvisko
funk c ia

e -mail:

priezvisko@build.gov.sk

10
Ulica 00
000 00 Mesto
Tel. : +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00

www.mvrr.sk

10

10

Meno Priezvisko
funk c ia

e -mail:

priezvisko@build.gov.sk

Ulica 00
000 00 Mesto
Te l. : +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00

www.mvrr.sk

Konštrukcia vizitky znázornená v číselných pomeroch a v konštrukčnej sieti je znázornená na protiľahlej strane.

1

konštrukcia
3

2

2

1

1.75

2

1

0

9

merkantílie

1

vizitky

3

typografia
Na protiľahlej strane sú znázornené veľkosti a použitie písem na vizitke.

Myriad Pro Bold
9 b / 25
Myriad Pro Light
5 b / 100

Meno Priezvisko
funkcia

e -mail:

priezvisko@build.gov.sk

Myriad Pro Light
6.5 b / 50

Ulica 00
000 00 Mesto
Tel. : +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00

Myriad Pro Light
5 b / 100

www.mvrr.sk

2

Myriad Pro Light
6.5 b / 50

Myriad Pro Light
6.5 b / 50

1

1

1

2

merkantílie

2

hlavičkový papier

1

hlavičkov ý papier
Na protiľahlej strane je zobrazený základný tvar hlavičkového papiera.
V záhlaví sú umiestnené logo „rop“, štátny znak SR a vlajka EU.

Váž. p. Meno Prezvisko,
ostatný text...

Podklad tvorí jemný raster tak, ako je to definované v tomto dizajnmanuáli.
V zápätí je umiestnená adresa v jednom riadku.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

1

3

2

merkantílie

2

hlavičkový papier

2

sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov hlavičkového papiera v konštrukčnej sieti.

Váž. p. Meno Prezvisko,
ostatný text...

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

1

5

50

2

2.5

konštrukcia

2

3

4

hlavičkový papier

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov hlavičkového papiera v číselných pomeroch.
6.75

2

2.75

merkantílie

3

4

2

4

2.5

3

3

Váž. p. Meno Prezvisko,
ostatný text...

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

2.75

2

3

3

1

1

7

2

merkantílie

2

hlavičkový papier

4

typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písma na hlavičkovom papieri.

Times Regular
12 b / 0

Váž. p. Meno Prezvisko,
ostatný text...

Myriad Pro Light
7 b / 50

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

Myriad Pro Light
5.5 b / 50

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

1

9

2

merkantílie

2

hlavičkový papier

5

nasledujúca strana
Na protiľahlej strane je zobrazený tvar ďalšej strany hlavičkového papiera.

ostatný text...

Logo „rop“, štátny znak SR a vlajka EU sú v čiernobielom prevedení.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

2

1

2

merkantílie

3

faxová správa

1

faxová správa

fa xová s p ráva / fa x m e s s a g e
od/from:

pre/to:

dátum/date:

kópia/cc:

počet strán/no. of pages:

fax/fax:

Na protiľahlej strane je zobrazený základný tvar faxového papiera.
V záhlaví sú umiestnené logo „rop“, štátny znak SR a vlajka EU.
V hornej časti faxového papiera sú základné údaje faxovej správy.
predmet/subject:

V zápätí je umiestnená adresa v jednom riadku.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

2

3

2

merkantílie

3

faxová správa

2

sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov faxového papiera v konštrukčnej sieti.

f a xová s p ráva/ fax me ssage
od/from:

pre/to:

dátum/date:

kópia/cc:

počet strán/no. of pages:

fax/fax:

predmet/subject:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

2

5

50

2.5

2

2

konštrukcia

4

3.75

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov faxového papiera v číselných pomeroch.
3

4

2

4

2.5

3

3

2.25

f a xová s p ráva/ fax me ssage
0.25

pre/to:

0.75 (0.5 b)

kópia/cc:

počet strán/no. of pages:

fax/fax:

2.25

dátum/date:

13

3.75

od/from:

8a
(2 × veľkosť loga)

2.25

3

4

faxová správa

predmet/subject:

2

3

2.75

merkantílie

44 (0.75 b)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

2.75

2

3

3

1

2

7

2

merkantílie

3

faxová správa

4

typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písma na faxovom papieri.

Myriad Pro Bold
12 b / 100
Myriad Pro Bold
7 b / 50

f a xová s p ráva/ fax me ssage
od/from:

Myriad Pro Light
12 b / 100

Myriad Pro Light
7 b / 50

pre/to:

dátum/date:

kópia/cc:

počet strán/no. of pages:

fax/fax:

predmet/subject:

Myriad Pro Light
7 b / 50

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

Myriad Pro Light
5.5 b / 50

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

2

9

2

merkantílie

3

faxová správa

5

nasledujúca strana

fa xová s p ráva / fa x m e s s a g e

Na protiľahlej strane je zobrazený tvar ďalšej strany faxového papiera.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk

1

3

1

2

merkantílie

4

kancelárske materiály

1

obálky
Na protiľahlej strane sú zobrazené základné tvary obálok formátov C5 a DL.
V ľavom hornom rohu sú umiestnené logo „rop“, štátny znak SR a vlajka EU.
Pod logom „rop“, v zarovaní textu k názvu “operačný program bratislavský kraj” je korešpondenčná adresa.

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

V pozadí je raster, ktorý je definovaný v tomto dizajnmanuáli.
Obálky je možné použiť aj bez rastra v pozadí.

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

1

3

3

2

merkantílie

4

kancelárske materiály

2

obálky – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov faxového papiera v konštrukčnej sieti.

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

1

3

5

merkantílie
kancelárske materiály

obálk y – konštrukcia
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov faxového papiera v konštrukčnej sieti.

15 mm
(4 x)

15 mm
(4 x)

67.5 mm
(18 x)

11.25 mm
(3 x)

7.5 mm
(2 x)

3

11.25 mm
(3 x)

15 mm
(4 x)

4

7.5 mm
(2 x)
1.875 mm
(0.5 x)

15 mm
(4 x)

2

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky

Myriad Pro Light
8 b / 50

Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

1

3

7

2

merkantílie

5

štítky s adresou

1

štítky s adresou

EURÓPSKA ÚNIA

Na protiľahlej strane je zobrazený štítok na adresu.
Štítok je tvorený z ľavej strany farebným pásom, ktorý vychádza z rastra definovaného v tomto dizajnmanuáli.
Nasledujú logo „rop“ a vlajka EU.

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky

Pod logom „rop“ je zalomená naľavo pod názvom “operačný program bratislavský kraj” kontaktná adresa.
Štítok sa lepí podľa potreby do ľavého horného rohu.

Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

1

3

9

2

merkantílie

5

štítky s adresou

2

štítky s adresou – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov štítku na adresy v konštrukčnej sieti.

EURÓPSKA ÚNIA

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

1

4

1

merkantílie
kancelárske materiály

15 mm
(4 x)

15 mm
(4 x)

15 mm
(4 x)

11.25 mm
(3 x)

štítk y s adresou – konštrukcia

7.5 mm
(2 x)
1.875 mm
(0.5 x)

EURÓPSKA ÚNIA

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky

71.25 mm
(19 x)

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov štítku na adresy v číselných pomeroch.

cca
7.5 mm
(2 x)
7.5 mm
(2 x)

3

7.5 mm
(2 x)

15 mm
(4 x)

5

15 mm
(4 x)

2

Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Myriad Pro Light
8 b / 50

cca
7.5 mm
(2 x)

71.25 mm
(19 x)

1

4

3

2

merkantílie

6

komplimentka

1

komplimentka
Na protiľahlej strane je znázorený tvar komplimentky.
Lícová strana je tvorená negatívnym variantom rastra. Na pravej strane je umiestnené logo „rop“ tak, aby lícovalo s týmto rastrom, vo farebnom prevedení.
Rubová strana je tvorená pozitívnym variantom rastra. Na pravej strane je biela plocha, v ktorej je umiestnený nápis “S úctou”, miesto na podpis a logo „rop“
na spodnej hrane.

s pozdravom

1

4

5

2

merkantílie

6

komplimentka

2

komplimentka – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov komplimentky v konštrukčnej sieti.

s pozdravom

1

4

7

merkantílie

10

komplimentka

komplimentka – konštrukcia
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov komplimentky v číselných pomeroch.

Myriad Pro Light
14 b / 50

4

3.5

2.25

4

s pozdravom

2
2

3

4

3

3

2

3

3

5.5

1

4

9

2

merkantílie

7

poznámkový blok

1

poznámkov ý blok
Na protiľahlej strane je znázornený tvar poznámkového bloku.
Vrchná strana poznámkového bloku je tvorená negatívnym variantom rastra. V spodnej časti je jeden riadok zväčšený a umiestnené logo „rop“ vo farebnom prevedení tak,
aby lícovalo s rastrom.
Vnútorná strana poznámkového bloku je tvorená pozitívnym variantom rastra. V spodnej časti je logo „rop“ vo farebnom prevedení.

1

5

1

2

merkantílie

8

zakladač

1

zakladač
Na protiľahlej strane je znázornený tvar kancelárskeho šanónu.

1

5

3

2

merkantílie

9

folder

1

folder
Na protiľahlej strane je znázornený tvar zakladacích dosiek - foldra.
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10 tlačová správa
1

tlačová správa

t l a čová s p ráva / p re s s rel e a s e

Na protiľahlej strane je znázorený tvar tlačovej správy.
V záhlaví sú umiestnené logo „rop“, štátny znak SR a vlajka EU.
V hornej časti správy je nápis “Tlačová správa/Press release”
V zápätí je umiestnená adresa v jednom riadku.
Tlačová správa je v čiernobielom prevedení.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky | tel.: +421 (0) 2 58 31 71 11 |

fax.:

+421 (0) 0 00 00 00 00 |

e-mail:

informacie@build.gov.sk | www.mvrr.sk
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e–mail

1

e-mail
Na protiľahlej strane je znázorený tvar e-mailovej správy.

Dobrý deň,
...

Ulica 00
000 00 Mesto
Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00
informacie@build.gov.sk
www.mvrr.sk
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Projekty realizované
v rámci operačného programu

Ministerstvo výstavby

1

brožúry A4

a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky

1

obálka

Ulica 00
000 00 Mesto

Základná infraštruktúra
2004–2006

Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00

Korporátny dizajn publikácii „rop“ je tvorený niekoľkými základnými prvkami.

Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00
www.mvrr.sk

Ako podkladová plocha je použitý raster definovaný v tomto dizajnmanuáli. Na obálke je táto plocha najmä v hornej časti layoutu a taktiež tvorí celú zadnú časť obálky.
V záhlaví je korporátnym písmom názov publikácie a potrebné informácie.
Po tejto časti nasleduje svetlá lišta, ktorá oddeľuje názov publikácie od titulnej fotografie. V tejto lište sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR a vlajka EU.
Štýl fotografií definuje iná časť tohto dizajnmanuálu.
Na chrbáte publikácie (ak to rozsah a väzba dovoľujú) je umiestnené zjednodušené logo „rop“ a názov publikácie.
Na zadnej strane sú umiestnené doplňujúce informácie ako kontaktné údaje a pod.

Projekty realizované v rámci operačného programu / Základná infraštruktúra 2004–2006
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Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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N a p r o t i ľ a h l e j s t r a n e j e z o b r a z e n á u k á ž k a v n ú t o r n e j d v o j s t r a n y b r o ž ú r y.
V záhlaví formátu je korporátna lišta, k torá t varovo v ychádza z rastra def ino vaného v tomto dizajnmanuáli. V tejto lište je zároveň umiestnený názov kapitoly alebo sekcie.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

V hornej časti formátu sa odporúča umiestňovať vizuálne informácie ako fo t o g r a f i e , t a b u ľ k y, g r a f y, č i m a p y. V š e t k y t i e t o p r v k y s ú d e f i n o v a n é n a i n o m
mieste v tomto dizajnmanuáli.
Pod obrazobou časťou nasleduje tex tová časť, k torí je t vorená titulkami alebo
headlinami, nasleduje subheadline alebo perex a nakoniec nasleduje samotný
text.
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predná strana obálky – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov obálky brožúry v konštrukčnej sieti.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov obálky brožúry v číselných pomeroch.
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predná strana obálky – typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písma na obálke brožúry.
Myriad Pro Light
28 b / 25

Myriad Pro Regular
28 b / 25

Myriad Pro Light
6 b / 25

Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006
Myriad Pro Light
6 b / 25

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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zadná strana obálky
Na protiľahlej strane je znázorený tvar zadnej strany obálky brožúry.

Ulica 00
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Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00
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www.mvrr.sk
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zadná strana obálky – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov zadnej strany obálky brožúry v konštrukčnej sieti.
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zadná strana obálk y – konštrukcia
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie jednotlivých prvkov zadnej strany obálky brožúry v číselných pomeroch.
Ministerstvo výstavby
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Slovenskej Republiky
Ulica 00
000 00 Mesto
Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00
www.mvrr.sk
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zadná strana obálky – typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písma na zadnej strany obálky brožúry.
Ministerstvo výstavby

Myriad Pro Light
9 b / 25

a regionálneho rozvoja
Slovenskej Republiky
Ulica 00

Myriad Pro Light
9 b / 25

000 00 Mesto
Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00
Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00
www.mvrr.sk
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chrbát brožúr y – sieť / konštrukcia / t ypograf ia

Myriad Pro Bold
14 b / 25

Myriad Pro Light
14 b / 25

Projekty realizované v rámci operačného programu / Základná infraštruktúra 2004–2006
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x

publikácie
brožúry A4
1

Na protiľahlej strane je znázornený rozloženie prvkov chrbátu brožúry v konštrukčnej sieti, v číselných pomeroch a použitie písma.
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KAPITOLA
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vnútorné strany brožúr y
Na protiľahlej strane je zobrazená ukážka vnútornej dvojstrany brožúry.
V záhlaví formátu je korporátna lišta, ktorá tvarovo vychádza z rastra definovaného v tomto dizajnmanuáli. V tejto lište je zároveň umiestnený názov kapitoly alebo sekcie.
V hornej časti formátu sa odporúča umiestňovať vizuálne informácie ako fotografie, tabuľky, grafy, či mapy. Všetky tieto prvky sú definované na inom mieste v tomto
dizajnmanuáli.
Pod obrazobou časťou nasleduje textová časť, ktorí je tvorená titulkami alebo headlinami, nasleduje subheadline alebo perex a nakoniec nasleduje samotný text.
V zápätí sú umiestnené paginy, ktorých tvar vychádza z loga „rop“.

Headline,
Myriad Pro Light, cca 28 b / 25

Headline,
Myriad Pro Light, cca 28 b / 25

Subheadline,
Myriad Pro Regular, cca 18 b / 10

Subheadline,
Myriad Pro Regular, cca 18 b / 10

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programo-

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programo-

vom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť

vom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť

87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj

87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj

kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho

kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho

rozvoja SR.

rozvoja SR.

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti

a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora

a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora

vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce.

vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce.

Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného

Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného

programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a

programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a

hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem,

hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem,

predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.

predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
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vnútorné strany brožúr y – sieť
Layout vnútornej strany brožúry je tvorený základnou sieťou. Pri zalamovaní rôznych typov brožúr je nutné túto sieť dodržiavať, aby bol dodržaný jednotný vizuálny
štýl publikácií.

Headline,
Myriad Pro Light, cca 28 b / 25
Subheadline,
Myriad Pro Regular, cca 18 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť
87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj
kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti
a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora
vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce.
Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného
programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem,
predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
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vnútorné strany brožúr y – konštrukcia
Konštrukcia layoutu vnútornej strany brožúry v číselných pomeroch je zobrazený na protiľahlej strane.
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Headline,
Myriad Pro Light, cca 28 b / 25
Subheadline,
Myriad Pro Regular, cca 18 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť
87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj
kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti
a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora
vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce.
Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného
programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem,
predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
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vnútorné strany brožúr y – ukážk y layoutu

Headline,
Myriad Pro Light, cca 21b / 25

Headline,
Myriad Pro Light, cca 21b / 25

Subheadline, Myriad Pro Regular, cca 16 b / 10

Subheadline, Myriad Pro Regular, cca 16 b / 10

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný

program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štruktu-

program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štruktu-

rálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s

rálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s

národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je

národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je

všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP

všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP

Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej

ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority

ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority

tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti regiónu s

tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti regiónu s

ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a

ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a

podpora vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora

podpora vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora

podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je

podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je

operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné

operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné

prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurenci-

prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurenci-

eschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k

eschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k

napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej

napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej

spoločnosti. Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila

spoločnosti. Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila

Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo

Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
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2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

1

9

3

3

publikácie

2

infolisty

2

predná strana infolistu – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu informačného listu na konštrukčnej sieti.

Headline
Myriad Pro Light, 28 b / 25
Subheadline
Myriad Pro Regular, 18 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
x

ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
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Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na informačnom liste.

Headline
Myriad Pro Light, 28 b / 25
Subheadline
Myriad Pro Regular, 18 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Myriad Pro Light
9b/0

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
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zadná strana infolistu
Layout zadnej strany informačného listu je tvorený niekoľkými základnými prvkami.

Headline
Myriad Pro Light, 28 b / 25
Subheadline
Myriad Pro Regular, 21 / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období

V podklade je pozitívny variant rastra definovaného v tomto dizajnmanuáli.

2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V hornej časti je umiestnený titulok a pod ním nasleduje podľa potreby text.

Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu.
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu zadnej strany informačného listu na konštrukčnej sieti.

Headline
Myriad Pro Light, 28 b / 25
Subheadline
Myriad Pro Regular, 21 / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu.
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu zadnej strany informačného listu v číselných pomeroch.

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu.
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Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na zadnej strany informačného listu.

Headline
Myriad Pro Light, 28 b / 25
Subheadline
Myriad Pro Regular, 21 / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu

Myriad Pro Regular
14 b / 10

s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti

Myriad Pro Light
9b/0

regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu.
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1

obálka zákazníckeho časopisu
projekty realizované
v rámci operačného
programu

Layout obálky zákazníckeho časopisu je tvorený niekoľkými základnými prvkami.
Dominantným prvkom je fotografia, ktorá prechádza z prednej strany na zadnú stranu. Štýl fotografií je definovaný na inom mieste v tomto dizajnmanuáli.
V hornej časti je titulok v korporátnom písme Myriad spolu s podtitulom.
V spodnej časti je biela lišta, na ktorej sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako
to definujú všeobecné pravidlá používania týchto značiek.
Biela lišta prechádza na zadnú stranu a tvorí tak priestor pre umiestnenie kontaktných informácií.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky
Ulica 00, 000 00 Mesto
Tel.: +421 (0) 0 00 00 00 00, Fax: +421 (0) 0 00 00 00 00
www.mvrr.sk

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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predná strana obálk y zákazníckeho časopisu – sieť

zákaznícky časopis

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu obálky zákazníckeho časopisu na konštrukčnej sieti.
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Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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predná strana obálk y zákazníckeho časopisu – konštrukcia
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu obálky zákazníckeho časopisu v číselných pomeroch.
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zákaznícky časopis

Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na obálke zákazníckeho časopisu.
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v rámci operačného
programu

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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zadná strana obálk y zákazníckeho časopisu – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu zadnej strany obálky zákazníckeho časopisu na konštrukčnej sieti.
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www.mvrr.sk
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zadná strana obálk y zákazníckeho časopisu – konštrukcia
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu zadnej strany obálky zákazníckeho časopisu v číselných pomeroch.
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Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na zadnej strane obálky zákazníckeho časopisu.
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Headline,
Myriad Pro Light, cca 32 b / 25

Na protiľahlej strane je zobrazená ukážka vnútornej dvojstrany zákazníckeho časopisu.
V záhlaví formátu je lišta v korporátnych farbách. V tejto lište je zároveň umiestnený názov časopisu, kapitoly alebo sekcie a paginy
V hornej časti formátu sa odporúča umiestňovať vizuálne informácie ako fotografie, tabuľky, grafy, či mapy. Všetky tieto prvky sú definované na inom mieste v tomto
dizajnmanuáli.
Pod obrazobou časťou nasleduje textová časť. Text je delený na stĺpce a oddelený oranžovými linkami.

Headline,
Myriad Pro Light,
cca 24 b / 25
Perex, Myriad Pro Regular, cca 12 b / 10. Perex,
Myriad Pro Regular, cca 12 b / 10. Perex, Myriad
Pro Regular, cca 12 b / 10
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Layout inzercie je tvorený niekoľkými zákadnými prvkami.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006

Dominantnú časť tvorí forografia, obrazová časť, ktorá je umiestnená zhora. Fotografie a ostatné vizuálne prvky sú definované na iných miestach tohto dizajnmanálu.
V hornej časti obrazovej časti je umiestnený headline a prípadne subheadline.
Obrazovú časť od textovej oddeľuje lišta, ktorá vychádza z rastra definovaného v tomto dizajnmanuáli.
Textová časť je tvorená podkladovým rastrom a samotným textom, ktorý je aplikovaný korporátnym písmom Myriad Pro.
V spodnej časti sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné pravidlá používania týchto značiek.

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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Alternatívnym layoutom inzercie je ukážka na protiľahlej strane, ktorý je možné použiť v prípade, že je nutné do inzercie vložiť viac textu. Vtedy sa obrazová časť
posúva a skracuje na úkor textovej časti.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
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Projekty realizované
v rámci operačného programu
Základná infraštruktúra
2004–2006

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
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5.25

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
x

prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
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Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem v inzercii.

Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
Myriad Pro Light
9b/0

2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období
2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality
života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce. Prostredníctvom zamerania svojich
prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie,
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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inzercia ver tikálna
Na protiľahlej strane je ukážka layoutu inzercie na vertikálnom podlhovastom formáte.

Projekty realizované
v rámci operačného
programu
Základná
infraštruktúra
2004–2006

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007
Európska komisia Slovenskej republike
schválila Operačný program Bratislavský
kraj. V programovom období 2007 –
2013 tak bude Slovensko môcť zo
štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové
aktivity v rámci Bratislavského kraja
využiť 87 mil. eur, čo spolu
s národným kofinancovaním predstavuje
viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja
v záujme zvýšenia kvality života jeho
obyvateľov. Riadiacim orgánom OP
Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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inzercia horizontálna
Na protiľahlej strane je ukážka layoutu inzercie na horizontálnom podlhovastom formáte.

Projekty realizované
v rámci operačného programu

Priestor na text
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj.
V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci

Základná infraštruktúra
2004–2006

Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou
operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom OP
Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Bratislavský kraj v rámci Slovenska predstavuje jediný územný celok spadajúci, z dôvodu svojej ekonomickej výkonnosti, pod
cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Medzi priority tohto cieľa, ktorý je orientovaný na posilnenie
konkurencieschopnosti a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením
trhu, patria inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora
podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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powerpointová prezentácia

1

úvodná strana
Layout titulnej strany powerpointovej prezentácie je tvorený niekoľkými základnými prvkami.
Dominantným prvkom je raster tak, ako je definovaný v tomto dizajnmanuáli.
V strednej časti je titulok v korporátnom písme Myriad spolu s podtitulom.
V spodnej časti je biela lišta, na ktorej sú umiestnené logo „rop“ a vlajka EU. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné pravidlá používania týchto značiek.

prezentácia
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elektronické materiály

1

powerpointová prezentácia

2

úvodná strana – sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu titulnej strany powerpointovej prezentácie na konštrukčnej sieti.
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elektronické materiály
powerpointová prezentácia

úvodná strana – konštrukcia

16.5

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu titulnej strany powerpointovej prezentácie v číselných pomeroch.
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1

powerpointová prezentácia

4

použitie textu na negatívnom pozadí
Na protiľahlej strane je ukážka layoutu vnútornej strany powerpointovej prezentácie v negatívnom variante. Tento variant je možné použiť napríklad na predelové kapitoly
alebo vizuálne oddelené listy.

Headline
Myriad Pro Light 42 b / 25
Subheadline Myriad Pro Regular 21 b / 10
Text 1 Myriad Pro Light 14 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj.
V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci
Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou
operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom
OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Text 2 Myriad Pro Light 10.5 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013
tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním
predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom
OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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5

použitie textu na pozitívnom pozadí
Na protiľahlej strane je ukážka layoutu vnútornej strany powerpointovej prezentácie v pozitívnom variante.

Headline
Myriad Pro Light 42 b / 25
Subheadline Myriad Pro Regular 21 b / 10
Text 1 Myriad Pro Light 14 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj.
V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci
Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou
operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom
OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Text 2 Myriad Pro Light 10.5 b / 10
Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013
tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním
predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom
OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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powerpointová prezentácia
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použitie fotografie
Na protiľahlej strane je ukážka použitia fotografií v powerpointovej prezentácii.
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typografia
Na protiľahlej strane je ukážka typov a veľkostí písma odporúčaných pre použitie v powerpointovej prezentácii.
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Tento projekt je/bol spolufinancovaný Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

Layout newsletteru je tvorený niekoľkými základnými prvkami.
V hornej časti je hlavička, ktorú tvorí naľavo logo „rop“, v strede je to dominantný nápis “newsletter” a napravo sú umiestnené logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s
textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné pravidlá používania týchto značiek.
Hlavička je od obsahovej časti oddelená lištou korporátnej farby, v ktorej je umiestená dátumová informácia.

Headline, Myriad Pro
Regular, cca 12 b / 10
Uplynulý pondelok 3.

Ľavú časť obsahovej časti tvorí graficky oddelený stĺpček, v ktorom sú umiestnené headliny a najdôležitejšie správy. Správa je tvorená obrázkom, headlinom a krátkym
textom. Navzájom sú od seba oddelené linkami.

decembra 2007 Európska
komisia Slovenskej republike
schválila Operačný program
Bratislavský kraj.
(pokračovanie na str. X)

Hlavnú časť obsahovej časti tvorí dominantná správa, ktorá je tvorená rovnako ako správy v stĺpčeku fotografiou, headlinou a textom. Hlavná správa má dominantnú fotografiu celého layoutu. Text je zalomený v stĺpcoch.
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu newsletteru na konštrukčnej sieti.
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ľavej časti formátu, horizontálne menu nasleduje hneď za korporátnou lištou.
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Spôsob umiestňovania obrázkov a textov je znázornený na protiľahlej strane.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský
kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity
v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim
orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský
kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity
v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim
orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský
kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity
v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur.
Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim
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Layout bannera je tvorený niekoľkými zákadnými prvkami.
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Dominantnú časť tvorí forografia, obrazová časť, ktorá je umiestnená zhora. Fotografie a ostatné vizuálne prvky sú definované na iných miestach tohto dizajnmanálu.
V hornej časti obrazovej časti je umiestnený headline a prípadne subheadline.
V spodnej časti sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu bannera na konštrukčnej sieti.
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Layout postra je tvorený niekoľkými zákadnými prvkami.
Dominantnú časť tvorí forografia, obrazová časť, ktorá je umiestnená zhora. Fotografie a ostatné vizuálne prvky sú definované na iných miestach tohto dizajnmanálu.
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V hornej časti obrazovej časti je umiestnený headline a prípadne subheadline.
Obrazovú časť od textovej oddeľuje lišta, ktorá vychádza z rastra definovaného v tomto dizajnmanuáli.
Textová časť je tvorená podkladovým rastrom a samotným textom, ktorý je aplikovaný korporátnym písmom Myriad Pro.
V spodnej časti sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné
pravidlá používania týchto značiek.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho
obyvateľov. Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu postra v číselných pomeroch.
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Uplynulý pondelok 3. decembra 2007 Európska komisia Slovenskej republike schválila Operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007 – 2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 mil. eur, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 mil. eur. Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho
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Layout cd a dvd nosiča je tvorený niekoľkými zákadnými prvkami.
Dominantnú časť tvorí plocha s pozitívnym rastrom.
V spodnej časti sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako to definujú všeobecné
pravidlá používania týchto značiek.
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Európskou úniou.
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Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu cd a dvd nosiča na konštrukčnej sieti.
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typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na cd a dvd nosiči.

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.
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Layout cd obalu je tvorený niekoľkými základnými prvkami.
Dominantným prvkom je raster tak, ako je definovaný v tomto dizajnmanuáli.
V hornej časti je titulok v korporátnom písme Myriad spolu s podtitulom.
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v rámci operačného programu

01) Myriad Pro Light, 8 b / 10

V spodnej časti je biela lišta, na ktorej sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako
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13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

3

2

3

9

rôzne

2

cd obal

2

sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu cd obalu na konštrukčnej sieti.

Headline,
Myriad Pro Light, 14 b / 25

Projekty realizované
v rámci operačného programu

01) Myriad Pro Light, 8 b / 10
02) Myriad Pro Light, 8 b / 10
03) Myriad Pro Light, 8 b / 10
04) Myriad Pro Light, 8 b / 10
05) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Základná infraštruktúra
2004–2006

06) Myriad Pro Light, 8 b / 10
07) Myriad Pro Light, 8 b / 10
08) Myriad Pro Light, 8 b / 10
09) Myriad Pro Light, 8 b / 10
10) Myriad Pro Light, 8 b / 10
11) Myriad Pro Light, 8 b / 10
12) Myriad Pro Light, 8 b / 10
13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

3

2

5

rôzne
cd obal

konštrukcia

40 (12 mm)

Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu cd obalu v číselných pomeroch.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
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4

2.125

2.5

2

2.5

3

3

3

2

7

9

rôzne

2

cd obal

3

typografia
Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na cd obale.

Headline,
Myriad Pro Light, 14 b / 25

Projekty realizované
v rámci operačného programu

Myriad Pro Light
18 b / 25

01) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Základná infraštruktúra
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02) Myriad Pro Light, 8 b / 10
03) Myriad Pro Light, 8 b / 10
04) Myriad Pro Light, 8 b / 10
05) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Myriad Pro Regular
18 b / 25

06) Myriad Pro Light, 8 b / 10
07) Myriad Pro Light, 8 b / 10
08) Myriad Pro Light, 8 b / 10
09) Myriad Pro Light, 8 b / 10
10) Myriad Pro Light, 8 b / 10
11) Myriad Pro Light, 8 b / 10
12) Myriad Pro Light, 8 b / 10
13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

Myriad Pro Light
5 b / 25

3

2

9

9

rôzne

3

dvd obal

1

dvd obal

Headline,
Myriad Pro Light, 14 b / 25

Layout dvd obalu je tvorený niekoľkými základnými prvkami.

01) Myriad Pro Light, 8 b / 10
02) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Dominantným prvkom je raster tak, ako je definovaný v tomto dizajnmanuáli.

03) Myriad Pro Light, 8 b / 10
04) Myriad Pro Light, 8 b / 10
05) Myriad Pro Light, 8 b / 10

V hornej časti je titulok v korporátnom písme Myriad spolu s podtitulom.

06) Myriad Pro Light, 8 b / 10
07) Myriad Pro Light, 8 b / 10

V spodnej časti je biela lišta, na ktorej sú umiestnené logo „rop“, logo MVRR, štátny znak SR a vlajka EU spolu s textom o spolufinancovaní projektu. Všetky podľa toho, ako
to definujú všeobecné pravidlá používania týchto značiek.

Projekty realizované
v rámci operačného programu

08) Myriad Pro Light, 8 b / 10
09) Myriad Pro Light, 8 b / 10
10) Myriad Pro Light, 8 b / 10
11) Myriad Pro Light, 8 b / 10
12) Myriad Pro Light, 8 b / 10
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13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

3

3

1

9

rôzne

3

dvd obal

1

sieť
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu dvd obalu na konštrukčnej sieti.

Headline,
Myriad Pro Light, 14 b / 25
01) Myriad Pro Light, 8 b / 10
02) Myriad Pro Light, 8 b / 10
03) Myriad Pro Light, 8 b / 10
04) Myriad Pro Light, 8 b / 10
05) Myriad Pro Light, 8 b / 10
06) Myriad Pro Light, 8 b / 10
07) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Projekty realizované
v rámci operačného programu

08) Myriad Pro Light, 8 b / 10
09) Myriad Pro Light, 8 b / 10
10) Myriad Pro Light, 8 b / 10
11) Myriad Pro Light, 8 b / 10
12) Myriad Pro Light, 8 b / 10
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13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

3

3

3

40 (12 mm)

rôzne
dvd obal

konštrukcia
Na protiľahlej strane je znázornené rozloženie layoutu dvd obalu v číselných pomeroch.

Projekty realizované
v rámci operačného programu
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2.5

2

2.5
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3

3
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rôzne

3

dvd obal

4

typografia

Headline,
Myriad Pro Light, 14 b / 25

Na protiľahlej strane je znázornené použitie písem na dvd obale.

01) Myriad Pro Light, 8 b / 10
02) Myriad Pro Light, 8 b / 10
03) Myriad Pro Light, 8 b / 10
04) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Projekty realizované
v rámci operačného programu

05) Myriad Pro Light, 8 b / 10
06) Myriad Pro Light, 8 b / 10
07) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Myriad Pro Light
18 b / 25

08) Myriad Pro Light, 8 b / 10
09) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Základná infraštruktúra
2004–2006

10) Myriad Pro Light, 8 b / 10
11) Myriad Pro Light, 8 b / 10
12) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Myriad Pro Regular
18 b / 25

13) Myriad Pro Light, 8 b / 10
14) Myriad Pro Light, 8 b / 10

Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou.
Investícia do vašej budúcnosti.

Myriad Pro Light
5 b / 25

3

3

7

