
Výzva na podanie návrhu 
 
 
Zadávateľ: 

 
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17,  036 01 Martin, IČO: 42 224 055 
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ 
Telefón:  +421905517181 
Elektronická pošta: obstaravanie@essmt.sk 
Internetová adresa: www.essmt.sk 

 
 

Predmet výzvy: 
 

Grafický návrh loga Evanjelickej spojenej školy v Martine (skratka „ESSMT“) a tvorba dizajn manuálu pre 
celú školu ako aj pre jednotlivé zložky školy: materská škola, základná škola, bilingválne anglicko-slovenské 
gymnázium. 

 
Popis inštitúcie: 

 
Evanjelická spojená škola vznikla v roku 2004, zastrešuje vzdelávanie od materskej školy po bilingválne 
gymnázium. V súčasnosti má 658 žiakov. 
Víziu školy je, „aby žiaci v pravde a v láske rástli v Kristovi v každom smere.“ 
Poslaním školy je:  
AKADEMICKÝ ZÁŽITOK 
Chceme, aby všetci mali pozitívny zážitok zo vzájomnej komunikácie, poznávania a zmysluplného učenia 
sa. Chceme, aby zažili vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a 
posúva ich k naplneniu vlastného potenciálu a tak ich pripravuje na ďalšie štúdium.  
ZÁŽITOK SPOLOČENSTVA 
Chceme, aby sa všetci naučili myslieť na potreby iných, aby spoznali a zakúsili, že sú súčasťou širšieho 
spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho a preberali za neho zodpovednosť. 
ZÁŽITOK KRESŤANSTVA 
Chceme, aby všetci bez ohľadu na vierovyznanie zažili stretnutie s Božím slovom, s kresťanskými 
hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru. A to nielen prostredníctvom slova, ale chceme, aby sa 
slovo dotýkalo celej osobnosti: citu, rozumu, inšpirovalo k tvorbe a aktivite, formovalo hodnotový rámec 
a postoje. 
Informácie o škole sú zverejnené na www.essmt.sk. 
 

Účastníci súťaže: 
 

Súťaž je určená pre grafických dizajnérov/ky, ktorí vo svojej doterajšej praxi preukázateľne zrealizovali 
minimálne dva grafické návrhy loga vrátane dizajn manuálu. Účastníkom/čkou môže byť právnická aj 
fyzická osoba okrem členov hodnotiacej komisie, ktorí nesmú byť v žiadnom realizačnom vzťahu voči 
súťažiacim. 

 

Komisia: 
1) RNDR. Mgr. Adrián Kacián, M.A. PhD. 
2) Mgr. Jozef Sopoliga 
3) Ing. Arch. Wanda Krčíková 

mailto:obstaravanie@essmt.sk


4) Mgr. Zuzana Račeková 
5) Mgr. Tomáš Gulán 
6) ThDr. Jana Bosáková, ThD. 

 
Podmienky súťaže: 

 
Súťaž je anonymná, preto autor/ka nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje návrhy grafického návrhu 
loga ESSMT a tvorbu dizajnu manuálu, podľa ktorého by jeho/ju bolo možné identifikovať. Každý 
autor/ka môže do súťaže prihlásiť maximálne tri rozdielne návrhy, kde každé bude zohľadňovať poslanie 
školy a tiež musí obsahovať anglickú verziu, pričom názov školy prekladáme ako Lutheran Academy 
Martin, Slovakia (skratka “LAMS”). Každý súťažný návrh grafického návrhu loga ESSMT a tvorbu dizajnu 
manuálu musí obsahovať dve samostatne zalepené a nepriehľadné obálky, ktoré budú vložené do jednej 
zalepenej obálky bez spiatočnej adresy, na ktorej bude nápis: „Logo ESSMT  – NEOTVÁRAŤ!“, ktorú je 
potrené doručiť do podateľne ESSMT: adresa Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 
Martin. Jednotlivé obálky musia obsahovať nasledujúce položky: 

1. Obálka označená názvom „Návrhy“, ktorá bude obsahovať grafické návrhy loga (maximálne tri). 
Každý z predložených návrhov musí obsahovať tieto komponenty: 

a. Písomnú explikáciu grafického riešenia loga (maximálne 1500 znakov) 
b. Grafický návrh farebnej a čiernobielej verzie dizajnu loga spoločne na jednom liste 

formátu A4 
c. Návrh hlavičkového papiera na formáte A4  (podľa vzorového obsahu uvedeného v 

prílohe č. 3) 
d. Návrh vizitiek v rozmere 90 x 60 mm z obidvoch strán na jednom liste formátu A4 (podľa 

vzorového obsahu uvedeného v prílohe č. 3) 
2. Obálka označená názvom  „Autor“, v ktorej budú vložené: 

a. Prihláška do súťaže (príloha č.1) 
b. Čestné prehlásenie (príloha č.2), že pokiaľ jeho/jej návrh zvíťazí, má oprávnenie na 

uzatvorenie zmluvy o dielo na vypracovanie kompletného dizajn manuálu 
c. Čestné prehlásenie (príloha č.2), že doposiaľ zrealizoval/a minimálne dva grafické návrhy 

loga vrátane dizajn manuálu a je schopný/á dizajn manuál (v rámcovom rozsahu 
stanovenom v prílohe č. 4) vytvoriť na profesionálnej úrovni v dohodnutom 
harmonograme. 

 

Návrhy, ktoré porušia anonymitu, nebudú úplné, alebo nebudú obsahovať všetky povinné prílohy, budú 
vyradené zo súťaže. Súťaž je jednokolová a jej výsledkom budú tri víťazné návrhy, pričom nárok na 
finančnú odmenu a uzatvorenie zmluvy má prednostne autor/ka návrhu umiestnenom na prvom mieste 
a po odovzdaní dizajn manuálu v lehote a spôsobom určenom v zmluve. Autor/ka víťazného návrhu sa 
zmluvne zaviaže, že dizajn manuál a ostatné položky v požadovanom rozsahu (stanovenom v prílohe č. 4) 
odovzdá podľa dohodnutého harmonogramu. Ak sa víťaz/ka súťaže rozhodne neuzavrieť  zmluvu  na  
vytvorenie  dizajn  manuálu,  zaniká  mu/jej  nárok  na  finančnú odmenu a oslovený bude autor/ka 
ďalšieho návrhu v poradí. Zadávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiaden víťazný návrh. 

 

Kritéria hodnotenia: 
 

1. Kreatívne spracovanie, unikátnosť a originalita loga ESSMT - 40 bodov 
2. Súlad loga s poslaním a náplňou ESSMT - 30 bodov 
3. Funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie - 30 bodov 

 



Finančná odmena víťazovi/ke súťaže: 
 

2 000 EUR 
 

Termíny: 
 

Kompletné návrhy je potrebné doručiť do 28.4.2017 do 12:00 do podateľne Evanjelickej spojenej 
školy, M. R. Štefánika 19, Martin. 
 
Otváranie obálok sa uskutoční následne 28.4.2017 o 14:00 v budove Biblickej školy, M. R. Štefánika 17, 
Martin.  
Na otváraní obálok sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku, resp. môže byť zastúpený 
najviac jednou oprávnenou osobou. 
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