
Spišské divadlo Spišská Nová Ves vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 
849 Občianskeho zákonníka 

na logo a  vizuálnu identitu Spišského divadla. 
 
 

Vyhlasovateľ súťaže: Spišské divadlo 

zastúpené Mgr. art. Radovanom Michalovom – riaditeľ SD 

Radničné námestie č. 4 

052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 312 978 46 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

 

Cieľ a predmet súťaže: 

Cieľom súťaže je vytvoriť nové logo a vizuálny štýl Spišského divadla, ktorý  sa stane 
základom pre komunikačnú stratégiu a bude odrážať významné postavenie inštitúcie 
v regióne a pokračovanie v budovaní moderného profesionálneho divadla s celoslovenským 
presahom.  
 
Predmetom súťaže je návrh nového loga a jednotného vizuálu , ktorý bude Spišské divadlo 
používať na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. 

  
Typ súťaže a termín jej vypísania:  

Verejná neanonymná súťaž pre profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá 
a študentov súvisiacich odborov, ale aj laickú verejnosť v oblasti grafického dizajnu. 
Účastníkmi môžu byť právnické aj fyzické osoby. V prípade účasti právnických osôb musí byť 
uvedený autor na súťažnom návrhu. 

 

Súťaž je vypísaná dňa: 01.04.2022 

Termín odovzdania zadania: 20.05.2022 

Zasadnutie hodnotiacej komisie: 24.05.2022 

Oznámenie výsledkov: 01.06.2022 

 

Atribúty, ktoré by mal návrh nového loga spĺňať:  
 Atraktívny, originálny a pútavý s rešpektovaním charakteru inštitúcie 
 Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn 
 Dizajnovo stvárnený  s vysokou výpovednou hodnotou 
 Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť 

 



Charakteristika loga a vizuálnej identity: 
 

- Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej 
úrovni. 

- Musí ísť o originálny návrh s vlastnou grafikou, nemôže ísť o redizajn súčasného loga 
(využitie niektorého z prvkov súčasného loga nie je vylúčené). 

- Logo musí byť použiteľné s názvom Spišské divadlo a rovnako bez neho. 
- Požadujú sa návrhy loga bez názvu a s názvom inštitúcie.    
- Jeden variant loga by mal odkazovať na prepojenie Spišského divadla so 

zriaďovateľom divadla Košickým samosprávnym krajom. 
- Vizuálna identita musí obsahovať všetky prvky vizuálnej identity, ako farba, typ 

písma, spôsob využívania loga. 
- Vizuálna identita musí odrážať potreby online a offline komunikácie. 
- Vizuálna identita musí byť v súlade s myšlienkou budovania silnej umeleckej 

inštitúcie. 
 

Súťažný návrh musí obsahovať: 
 

 Návrh loga (spoločne s textovým zdôvodnením) vo vektorovej grafike vo formáte .pdf 
 Návrh vizuálnej identity (spoločne so zadefinovanými farbami a štýlmi písma) 
 Návrh využívania loga a vizuálnej identity v online priestore (web, sociálne siete 

a pod.) 
 Jednoduchý manuál na používanie loga, ktorý bude obsahovať špecifikované zásady 

používanie loga, najmä symboliku(vyjadrenie posolstva loga),rôzne varianty loga, 
čierny a biely variant loga, farby vizuálnej identity divadla, používanie loga (rôzne 
farebné podklady), typ písma (vrátane informácie o možnostiach vysporiadania 
autorských práv pre použitie fontu, vítaný vlastný font autora, nie je však 
podmienkou). 

 Prihláška do súťaže s identifikačnými údajmi 
 Čestné vyhlásenie autora súťažného návrhu, že návrh diela je vytvorený vlastnou 

duševnou činnosťou autora a neporušuje duševné práva iných autorov a je v súlade 
so zákonom č.185/2015 Z.z. autorský zákon a v znení neskorších predpisov. 

 
Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný. 

 
Výherca bude povinný do  15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže dodať vyhlasovateľovi 
súťaže  podklady:  
 

1. Logo (vo formáte  .pdf alebo .ai alebo  .eps) 
2. Dizajn manuál, ktorý musí obsahovať:  

- Zásady používania loga (minimálna povolená veľkosť loga) 
- Použitie fontov (presne špecifikovaný font, autor/ka osobitne priloží informáciu, ako    
   sú vysporiadané autorské práva na použitie fontov), špecifikácia farebnosti,  
   ochranná zóna loga, zakázané verzie loga , iné dôležité informácie technického 



charakteru a ďalšie vlastnosti loga, ktoré sú potrebné pre jeho správne používanie 
v rôznych materiáloch a kontextoch, zásady použitia loga na rôznych typoch 
podkladov a to: 
a) hlavičkový papier 
b) vizitky 
c) banner 
d) grafika pre príspevky na sociálne siete (facebook, instagram) 
e) rôzne vývesky (informovanie verejnosti vo foyer divadla) formát A4, A5 
f) označenieňe na dverách ( menovka pracovníka- A5) 
g) pečiatka 
h) animované logo pre video výstupy 
i)  pracovné odevy 

 
Kritériá hodnotenia: 
  

 vizuálna stránka loga 
 vizuálna atraktívnosť, pútavosť, originálnosť 
 kreatívne spracovanie vizuálnej identity v online priestore 
 kreatívne spracovanie vizuálnej identity v off-line priestore 
 moderný, aktuálny a nadčasový dizajn 
 významová zrozumiteľnosť a funkčnosť 
 úroveň výtvarného spracovania 

 
Podmienky prijatia návrhu do súťaže: 
 
Každý z účastníkov súťaže môže predložiť maximálne 1 návrh. 

 Návrh musí byť ľahko reprodukovateľný a rozoznateľný ( fotografie alebo ťažko 
a zložito reprodukovateľné návrhy nebudú prijaté). 

 Návrh môže byť realizovaný voľnou rukou alebo vytvorený s použitím počítačových 
programov. 

 Finálny návrh musí byť dodaný v elektronickej forme vo vektorovej grafike .pdf, .ai, 
alebo eps. 
 

Do súťaže sa môže zapojiť fyzická, právnická osoba alebo SZČO. Súťažné návrhy musia byť 
odovzdané do 20.5.2022. 
Autor musí dbať na dôsledné dodržanie zákona 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení 
neskorších predpisov, pričom nesmie pri návrhu porušiť práva iných autorov. Za akékoľvek 
porušenie zákona 185/2015 Z.z. nesie plnú zodpovednosť autor návrhu. 
 
Prihlasovanie do súťaže: 
 
Účastník doručí na adresu Spišské divadlo, Radničné námestie č.4 , 052 01 Spišská Nová Ves  
podpísanú prihlášku a súťažné návrhy do termínu uzávierky súťaže, t. j., najneskôr do: 
20.05.2022. 



Prihlášku je možné odoslať aj prostredníctvom mailovej pošty na adresu: 
sekretariat@spisskedivadlo.sk 
 
Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so 
spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a 
sprievodných aktivít. 
 
Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nasledujúcej adrese: 
www.spisskedivadlo.sk  
 
Kontaktnou osobou pre súťaž a doručovanie návrhov je: Lenka Forgáčová                                      
K adrese odosielateľa súťažiaci uvedie text: Súťaž  LOGO. 
 
Výhra: Vyhlasovateľ verejnej neanonymnej súťaže sa zaväzuje autorovi víťazného návrhu 
zaplatiť finančnú odmenu vo výške 1 500 € (slovom : tisícpäťsto eur). Uvedená cena je 
konečná. 

 

Finančná odmena bude víťazovi vyplatená do 14 dní od podpísania Zmluvy o dielo a licenčnej 
zmluvy a dodaní kompletných požadovaných dokladov.  
 
 
Ostatné podmienky súťaže: 
 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie výberovej 
komisie žiadny z návrhov ako víťazný. 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, o čom bezodkladne informuje 
verejnosť zverejnením informácie na webových stránkach, prostredníctvom ktorých 
boli uverejnené prihlášky a text propozícií vyhlásenej súťaže. 

 Súťažný návrh nemožno odvolať, meniť alebo dopĺňať po uplynutí súťažnej lehoty 
určenej na podávanie návrhov. 

 Súťažný návrh možno meniť len v čase do uplynutia súťažnej lehoty určenej na 
podávanie návrhov, a to doručením zmeny alebo doplnenia písomne na adresu 
Spišského divadla. 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky verejnej 
súťaže. 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného 
súťažného návrhu. 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného 
návrhu z hľadiska požiadaviek Vyhlasovateľa, uvedených v súťažných podmienkach 
predloženia návrhov, vyradiť návrh z verejne súťaže. 

 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré 
nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača ona jeho doplnenie. 

 
 



 
Výberová komisia: 
 
Všetky doručené návrhy vyhodnotí 5 členná komisia v zložení: 
Mgr. art. Radovan Michalov 
doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. 
Mgr. Mária Peklanská 
Ing. Anna Paličková 
Pavol Furik 
 
Členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia vyhlasovateľa nemôžu byť účastníkmi súťaže. 

Výberová komisia posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a víťazné návrhy 
vyhodnotí do : 01.06.2022 
 
Zverejnenie výsledkov súťaže 
 
O výsledku súťaže budú účastníci informovaní najneskôr do 15  dní po ukončení práce komisie. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného 
vyhlásenia výsledkov súťaže.  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené 1.6.2022  na internetovej stránke www.spisskedivadlo.sk .  
Organizátori si vyhradzujú právo zverejniť aj nevíťazné návrhy. 
 
Vrátenie súťažných návrhov 
 
Po vyhlásení výsledkov môžu súťažiaci písomne požiadať vyhlasovateľa o vrátenie všetkých 
nimi predložených návrhov. Vyhlasovateľ sa zaväzuje vrátiť súťažiacemu všetky ním 
predložené návrhy po skončení výberového konania. Ak však súťažiaci o vrátenie návrhov 
nepožiada do 30 dní od vyhlásenia výsledkov, nie je vyhlasovateľ povinný mu ich po tomto 
termíne vrátiť. 
 
Záverečné ustanovenia 
 
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú.  
Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. 
Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia GDPR a platného zákona 
o Ochrane osobných údajov. S osobnými údajmi súťažiacich budú prichádzať do kontaktu iba 
poverené osoby a po skončení súťaže a vyhlásení výsledkov budú všetky získané osobné údaje 
znehodnotené podľa príslušných platných predpisov. 
Za účasť v súťaži ani za predloženie súťažného návrhu nevzniká nárok na žiadnu odplatu 
účastníkovi súťaže. 
 
Autorské práva: 



Organizátori sa zaväzujú, že v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, nezneužijú 
žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. 
 
Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ 
a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené 
autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh. 

Odstúpenie autorských práv v prospech vyhlasovateľa bude riešené licenčnou zmluvou 
s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného 
návrhu udelením nevýhradnej licencie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 
v znení neskorších predpisov.  
 
Na základe licenčnej zmluvy s autorom víťazného návrhu sa vyhlasovateľ stane vlastníkom 
predmetu, prostredníctvom ktorého je autorské dielo vyjadrené.  
 
Autor víťazného návrhu udelí vyhlasovateľovi licenciu na bezodplatné použitie diela. 
 
Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že víťazný návrh využije len na definovaný predmet verejnej súťaže. 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Prihláška do verejnej súťaže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


