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INTERNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ NA NOVÝ LAYOUT ČASOPISU INFORMÁCIE SVF 

Cieľom internej súťaže pre študentov našej fakulty (ďalej len „súťaž“) je navrhnúť nový layout (grafickú 

úpravu) fakultného časopisu Informácie SvF, pričom obsahová koncepcia časopisu zostáva zachovaná. 

Ide o prvý redizajn časopisu po takmer pätnástich rokoch. Časopis v súčasnosti vychádza dvakrát ročne 

(jún, december) a jeho cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti a zamestnanci fakulty. Časopis 

doplnkovo ponúkame aj verejnosti, najmä na veľtrhoch a výstavách, alebo na fakultnom/univerzitnom 

Dni otvorených dverí a iných celofakultných podujatiach, prípadne ako darčekový predmet. Nový vizuál 

má vhodným spôsobom reagovať na súčasné trendy v oblasti grafického dizajnu periodík a súčasne 

originálnym konceptom komunikovať význam a postavenie našej fakulty, ktorá je najväčším 

vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. 

Súťaž je otvorená pre jednotlivcov aj kolektívy autorov (ďalej len „kolektív“), v prípade kolektívu musia 

byť všetci jeho členovia študentmi našej fakulty. Do súťaže je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom 

webového formulára do termínu stanoveného harmonogramom. 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE 

• prihlásenie: do 14. júna 2021 (vrátane), 

• odovzdanie súťažných návrhov: do 5. júla 2021 (vrátane),  

• vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov: polovica júla 2021 (termín upresníme). 

ZADANIE SÚŤAŽE 

Navrhnite layout časopisu Informácie SvF so zohľadnením vyššie uvedených cieľov a v zmysle 

pripojených technických požiadaviek: 

• formát strany A4, papier lesklý, 20 – 30 strán v čísle, mäkká väzba (V1 – spinková), 

• titulná (prvá) strana „novinového“ charakteru – obsahuje stručný obsah čísla a top 

článok/články, ostatné strany sú bežné časopisecké; na poslednej strane je tiráž (alternatívne 

je možné navrhnúť ju na inom vhodnom mieste), 

• rešpektovať logo SvF a zásady jeho použitia v zmysle platného dizajn manuálu STU; logo musí 

byť použité v adekvátnej veľkosti minimálne na prvej (titulnej) strane časopisu, alternatívne aj 

na ostatných stranách (v záhlaví, príp. v zápätí stránky), 

• rešpektovať všeobecné typografické zásady; typ písma (písiem) je možné zvoliť individuálne, 

zvolené písma musia byť vizuálne kompatibilné s korporátnym písmom STU Botanika v zmysle 

dizajn manuálu STU. 

Ukážku aktuálneho čísla časopisu v súčasnom layoute a archív vydaní je možné nájsť na webe SvF. 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

Každý súťažiaci, resp. kolektív, spracuje ukážku (grafický návrh) štyroch strán časopisu, z ktorých jedna 

strana bude titulná, ostatné strany budú bežné. V rámci týchto strán bude riešená aj tiráž. K návrhu 
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bude priložené autorské slovo, vyjadrujúce filozofiu návrhu, v rozsahu max. ½ A4. Grafický návrh 

časopisu je potrebné dodať ako jeden súbor vo formáte pdf, sprievodné slovo ako bežný textový 

dokument. Oba súbory je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu sekretára súťaže do 

termínu odovzdania súťažných návrhov. Súťažiaci, resp. všetci členovia kolektívu, musia byť v čase 

vyhodnotenia návrhov študentmi SvF. 

V grafickom návrhu musia byť spracované už existujúce články s tematikou SvF vrátane ukážkových 

fotografií (podklady sú voľne k dispozícii na webe fakulty v sekcii Aktuality, prípadne ich na požiadanie 

poskytne sekretár súťaže). Súťažiaci, resp. kolektív, musí byť ochotný v prípade výhry svoj návrh 

dopracovať do podoby grafického manuálu vo formáte pdf, v ktorom podrobne predpíše polohu 

a rozmiestnenie jednotlivých grafických prvkov, ich ochranné zóny, použité písma, formátovanie 

a pod., a to v termíne, ktorý určí vyhlasovateľ súťaže (júl 2021). 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

• myšlienka, originalita a nápaditosť konceptu, jeho väzba na SvF, 

• prehľadnosť a čitateľnosť obsahu, jednoduchá orientácia, 

• technická realizovateľnosť. 

OCENENIA 

Hodnotiaca komisia určí jeden víťazný návrh, ktorý získa hlavnú cenu. Podľa potreby môže navrhnúť aj 

udelenie špeciálnej ceny, resp. cien i prácam ďalších súťažiacich, resp. kolektívov. S autorom, resp. 

autormi víťazného návrhu v prípade kolektívu, bude uzavretá licenčná zmluva o použití diela, tzn. 

dopracovaného grafického manuálu časopisu v zmysle súťažných podmienok. 

Autor, resp., v prípade kolektívu, autori víťazného návrhu, budú odmenení finančnou odmenou a 

propagačnými predmetmi fakulty. Okrem hmotných odmien získa, resp. získajú aj nefinančný benefit 

v podobe trvalého uvedenia autorstva layoutu v tiráži časopisu a na jeho webovej stránke a tiež 

publicitu na webe SvF, na sociálnych sieťach a ďalších komunikačných kanáloch STU v súvislosti 

s vyhlásením výsledkov súťaže. Autor, resp. kolektív v neposlednom rade nadobudne skúsenosti, ktoré 

môže zahrnúť do vlastného portfólia prác, prípadne ich využiť v ďalšom štúdiu. 

V prípade nesplnenia súťažných podmienok, príp. kritérií hodnotenia, si hodnotiaca komisia vyhradzuje 

právo súťažný návrh z hodnotenia vylúčiť, prípadne ceny neudeliť alebo súťaž úplne zrušiť. 

HODNOTIACA KOMISIA 

Doručené súťažné návrhy bude posudzovať komisia SvF v zložení: 

• doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., predsedníčka komisie, prodekanka pre vonkajšie vzťahy, 

sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov, 

• Ing. Andrej Bisták, PhD., špecialista pre vzťahy s verejnosťou, 

• akad. soch. Ivan Řehák, akademický sochár, pedagóg, Katedra architektúry SvF,  

• Ing. Lukáš Bosák, PhD., grafický dizajnér, pedagóg, Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF. 

https://www.svf.stuba.sk/454
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V prípade rovnosti hlasov má predsedníčka komisie 2 hlasy. 

KONTAKT A BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

Ing. Andrej Bisták, PhD., sekretár súťaže, špecialista pre vzťahy s verejnosťou, andrej.bistak@stuba.sk 

 

Účasťou v súťaži autor, resp. kolektív, udeľuje súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov 

prostredníctvom webových stránok SvF a STU a sociálnych sietí, príp. iných obvyklých komunikačných 

kanálov SvF a STU, a to výhradne za účelom prezentácie výsledkov súťaže, v rozsahu: meno 

a priezvisko, študijný program a ročník (v prípade kolektívu ide o údaje v uvedenej štruktúre každého 

člena kolektívu). 

 

V Bratislave 25. mája 2021 

 

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., 

prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť 

o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov 

mailto:andrej.bistak@stuba.sk

