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Príloha č. 3 

USMERNENIE PRE EXTERNÚ KOMUNIKÁCIU ORGANIZÁCIÍ 

FINANČNE PODPOROVANÝCH V RÁMCI PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 - 2020 

Logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a logo organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže: 

 

 

 

 

 

 

Použitie loga MŠVVaŠ SR a loga organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

1. Organizácia, ktorá získala finančnú podporu prostredníctvom dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre 

mládež 2014 - 2020“ je povinná požívať logo ministerstva a logo organizácie IUVENTA 

v externej komunikácii, a to najmä: 

a. na webovej stránke organizácie (home page) – logo s odkazom na domovské stránky 

MŠVVaŠ SR  a organizácie IUVENTA; 

b. v publikáciách, brožúrkach súvisiacich s projektmi podporenými prostredníctvom 

„Programov pre mládež 2014 – 2020“; 

c. v prípade významnejších a dôležitejších projektov a podujatí (na regionálnej, 

nadregionálnej alebo celoslovenskej úrovni)  podporených prostredníctvom „Programov 

pre mládež 2014 – 2020“ (napr. v tlačových správach, v pozvánkach, na letákoch, 

plagátoch, prezentáciách a pod.) 

 

2. V externej komunikácii sa logo organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len 

„IUVENTA“) používa vždy spolu s logom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

len „ministerstvo“)5
. 

 

3. Poradie umiestňovania loga ministerstva a loga organizácie IUVENTA je určené nasledovne:  

najprv sa použije logo ministerstva a vpravo vedľa neho sa umiestni logo organizácie IUVENTA. 

 

4. Logo ministerstva a logo organizácie IUVENTA sú rozmermi rovnaké. 

 

5. Logo ministerstva a logo organizácie IUVENTA umiestni organizácia na dobre viditeľnom mieste 

a v takej veľkosti, aby boli jasne rozoznateľné a čitateľné. 

 

6. Na pozvánkach, letákoch, plagátoch atď. umiestni organizácia logo ministerstva s logom 

organizácie IUVENTA v dolnej časti určenej pre logá organizátorov a partnerov. 

 

7. V publikáciách a brožúrach umiestni organizácia logo ministerstva a logo organizácie IUVENTA na 

prednej alebo na zadnej vonkajšej obálke. 

                                                
5 Pozri dokument „Komunikačný manuál pre externú komunikáciu“ z 15. marca 2015 

(nariadenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR). 
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Textové uvádzanie informácie o organizácii IUVENTA 

 

8. Organizácia, ktorá získala finančnú podporu na realizáciu svojho projektu z dotácie MŠVVaŠ SR 

„Programy pre mládež 2014 - 2020“, uvádza v externej komunikácii, t.j. v tlačových správach, na 

webovej stránke, v inzerciách a iných externých podkladoch aj takúto textovú zmienku o 

MŠVVaŠ SR a organizácii IUVENTA: 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 

9. Toto uvádzanie nie je potrebné tam, kde nie je dostatok priestoru, ako napríklad v pozvánkach, 

nálepkách či obdobných grafických podkladoch. 

 

NA STIAHNUTIE: 

 

Logo MŠVVaŠ SR (farebné a čierno-biele) a manuál na jeho použitie sa nachádza na stránke: 
http://www.minedu.sk/logo/ 

 

Logo (farebné a čierno-biele) organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže


