NAVRHNI NOVÉ LOGO A VIZUÁLNU IDENTITU SPOLOČNOSTI ZTS – ŠPECIÁL, a.s.
Spoločnosť ZTS - ŠPECIÁL, a.s. vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle ust. § 847 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník na nové logo a vizuálnu identitu spoločnosti ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
Vyhlasovateľ súťaže:
ZTS - ŠPECIÁL, a.s., IČO: 36 302 511, so sídlom Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vl. č. 10089/R, zast.: Ing. Miroslav Sim, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ (ďalej len „vyhlasovateľ“)

Cieľ súťaže:
Spoločnosť ZTS - ŠPECIÁL, a.s. vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na nové logo a vizuálnu identitu spoločnosti.
Samotné logo a vizuálna identita by mala odrážať predpoklad postavenia novej modernej spoločnosti pôsobiacej v priemysle obranného charakteru.
Cieľom súťaže je vytvorenie nového loga a jednotnej vizuálnej identity ZTS - ŠPECIÁL, a.s., ktorá bude využívaná na online a off-line komunikáciu.
Typ súťaže:
Do verejnej neanonymnej súťaže sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky
súťaže. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. V prípade účasti právnických osôb musí byť na súťažnom návrhu uvedený autor

Termín trvania súťaže:

5.9. - 12.9.2022

Termín zasadnutia hodnotiacej komisie:

13.9.2022

Oznámenie výsledkov:

14.9.2022

Charakteristika loga a vizuálnej identity:
- Vytvorenie nového loga a vizuálnej identity – nemôže ísť o re-dizajn súčasného loga, ale vytvorenie nového.
- Logo by malo byť použiteľné aj so slovným spojením ZTS- Špeciál, ako aj bez názvu.
- Logo by malo byť použiteľné aj v čiernobielom vyhotovení.
- Logo by malo byť dobre čitateľné vo veľkoformátovej tlači a pri malom zobrazení loga (tlač na propagačné
predmety ako perá, hlavičkový papier, pečiatka a pod.).
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- Autor loga musí vytvoriť vlastný návrh grafiky, nemôže ísť o vyskladanie už vytvorených viacerých grafík do
jednej.
- Vizuálna identita musí obsahovať všetky prvky vizuálnej identity, ako farba, typ písma, spôsob využívania
loga.
- Vizuálna identita musí odrážať potreby online a off-line komunikácie.
- Vizuálna identita musí byť v súlade s myšlienkou neustáleho budovania modernej strojárskej spoločnosti –
nadčasovosť vizuálnej identity.
Návrh do súťaže musí obsahovať (tento návrh bude posudzovaný komisiou):
- Návrh loga.
- Textové zdôvodnenie vytvorenia loga.
- Slogan.
- Návrh vizuálnej identity.
- Zadefinovanie farieb a písma.
- Návrh ukážky využívania loga a vizuálnej identity v printovej podobe (vizitka, hlavičkový papier, darčekové
predmety).
- Návrh ukážky využívania loga a vizuálnej identity v elektronickej podobe – sociálne siete, web.
Výherca bude musieť do 30 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov súťaže odovzdať grafiku:
- Logo
- Dizajn manuál
- Návrh hlavičkového papiera
- Vizitky
- Bannery (Rollup)
- Návrh pre darčekové predmety (vizuál - pero, pohár...)
- Foldre
- Grafiku pre príspevky na sociálne siete (LinkedIn, Instagram)
- Vývesku (A4 a A5)
- Označenia na dverách (menovka – A5 a menej)
- Pečiatka
- Návrh hlavičkového papiera.
Dizajn manuál musí obsahovať:
- Symbolika – vyjadrenie posolstva loga
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- Rôzne varianty loga
- Farebnosť loga
- Farby vizuálnej identity spoločnosti
- Používanie loga – rôzne farebné podklady
- Typ písma
- Minimálna veľkosť loga
Kritéria hodnotenia:
- Vizuálna atraktívnosť loga.
- Jednoduché prevedenia loga do jednofarebného vyhotovenia.
- Kreatívne spracovanie vizuálnej identity v online priestore.
- Kreatívne spracovanie vizuálnej identity v off-line priestore.
- Nadčasovosť loga.
- Súčasťou loga je aj slogan v Anglickom jazyku
Podmienky zapojenia:
Do súťaže sa môže zapojiť fyzická ako aj právnická osoba (s uvedením autora). Návrhy musia byť odovzdané
elektronickou poštou na emailovú adresu sutaz@ztsspecial.sk vo formáte PDF, najneskôr v deň uzatvorenia
prijímania návrhov do 15:00 hod.. Autor musí splniť zákon 185/2015 Z. z. autorský zákon, pričom nemôže pri
návrhu porušiť autorské práva iných autorov. ZTS - ŠPECIÁL, a.s. si vyhradzuje nevybrať žiadneho výhercu v
prípade nenaplnenia zadania súťaže.
Podpisom a zaslaním prihlášky spolu s návrhom účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia návrhu, ako i s použitím jeho osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.
Každý z účastníkov súťaže môže predložiť neobmedzený počet návrhov.
Návrh musí byť presne označený predkladateľom (identifikačné údaje autora).
Prihláška a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nasledujúcich adresách:
http://www.ztsspecial.sk//sutaz/
Kontaktnou osobou pre súťaž a doručovanie návrhov je: Simona Zacharova, tel.: +421 944 764 344, e-mail:
sutaz@ztsspecial.sk. K adrese súťažiaci uvedie text: súťaž.
Bez vyššie uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.
Výberová komisia
Všetky doručené návrhy vyhodnotí 5 členná odborná komisia.
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Výhra:
Za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál sa zaväzuje vyplatiť vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu vo
výške 500,- EUR.
Do 30 dní od zverejnenia výsledkov uzatvorí vyhlasovateľ s víťazom súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej víťaz
súťaže udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu a vypracovaného dizajn manuálu udelením
výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu, čase a bezodplatne v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
Výhra bude výhercovi vyplatená najneskôr do 15 kalendárnych dní od odovzdania kompletného spracovania
všetkých podkladov a podpisu licenčnej zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho výhercu v prípade nenaplnenia alebo porušenia podmienok súťaže.
Záverečné ustanovenia
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže vyhlasovateľ nezabezpečuje.
Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady.
Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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
Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, nezneužije žiaden zo
súťažných návrhov pre svoje účely bez súhlasu autora.
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.
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