
INTERNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ - NOVÝ NÁMET NA TRIČKÁ SvF  
 
Stavebná fakulta STU vyhlasuje pre študentov všetkých študijných programov internú študentskú súťaž 
zameranú na návrh originálneho motívu, ktorým by sa dali potlačiť reklamné predmety, textilného 
charakteru (najmä tričká či mikiny), propagujúce Stavebnú fakultu STU.  
 
Našim cieľom je vlastniť originálny motív (námet, potlač, dizajn), ktorý bude charakterizovať Stavebnú 
fakultu, bude budovať pozitívny imidž fakulty a niesť v sebe posolstvo odkazujúce na branding 
organizácie. Ak má spoločnosť dobrý imidž, je oveľa lepšie prijímaná aj v komunikácii vo vzťahoch 
s verejnosťou. 
 
Propagačné predmety (textílie) s novým motívom (s novou potlačou) by sa využívali na veľtrhoch, 
výstavách, celofakultných podujatiach, konferenciách a rôznych ďalších eventoch propagujúcich 
Stavebnú fakultu, zároveň by mali byť použiteľné v bežnom živote, aby sme aj pri výlete do mesta či 
prírody šírili povedomie o tom, že sme súčasťou Stavebnej fakulty a že sa k nej hrdo hlásime. 
  
Súťaž je vyhlásená tak pre jednotlivcov, ako i pre kolektív autorov, jedinou podmienkou je byť 
študentom Stavebnej fakulty a to aj v čase vyhodnotenia výsledkov. 
 
ZADANIE SÚŤAŽE a SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
Navrhnite originálny motív (námet/dizajn) na potlač textilných propagačných predmetov, najmä 
tričiek a mikín, SvF STU v zmysle nasledovných požiadaviek: 
 

• navrhnutý motív by mal nielen vyvolať pozitívne emócie a reakcie, ale i komunikovať význam, 
postavenie a historické pozadie našej fakulty, ktorá je najväčším vzdelávacím a vedecko-
výskumným centrom v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku 

• dizajn by mal byť originálny, pútavý, mal by odkazovať na Stavebnú fakultu alebo obsahovať 
charakteristické črty zo sveta stavebníctva (ako príklad môžeme uviesť námet, v ktorom sa spoja 
prvky stavebníctva a zároveň slovenskej ľudovej tvorby = slovenský ľudový ornament, napríklad 
čičmanský alebo modranský vzor – významovo prepojené ako pálená keramika – ozdobná 
a pálené murovacie prvky) 

• súčasťou návrhu môže, ale i nemusí, byť slogan k samotnému motívu; slogan môže mať aj 
humornú formu (ak motív bude obsahovať slogan, nemá ísť o nič prvoplánové, slogan nemá 
obsahovať pozvania typu: „príď k nám študovať“) 

• navrhnutý námet bude na tričkách, resp. mikinách umiestnený v prednej časti, zadná časť ostáva 
čistá; námet by nemal pokrývať celú plochu trička, resp. mikiny 

• logo SvF STU môže byť súčasťou návrhu, avšak pri návrhoch je nutné brať do úvahy aj platný 
dizajn manuál STU  

• autorom môže byť jednotlivec, ale i kolektív autorov 

• súčasťou zaslaného nápadu/návrhu/motívu by mal byť aj stručný popis (max. 3 vetami), čo 
dizajn predstavuje a čo tým autor zobrazuje 

• cení sa originalita nápadu a myšlienka 

• návrhy zakreslené priamo na tričko spolu so stručným popisom myšlienky, zasielajte vo formáte 
pdf elektronicky na adresu: zuzana.chalupova@stuba.sk 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

• prihlásenie do súťaže: do 12. 11. 2021 

• odovzdanie súťažných návrhov: do 12. 12. 2021 

• vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov: 12. 1. 2022 
 
 



OCENENIE 
Hodnotiaca komisia určí jeden víťazný návrh, ktorý získa hlavnú cenu.  Autor, resp., v prípade kolektívu, 
autori víťazného návrhu, budú odmenení finančnou odmenou a propagačnými predmetmi fakulty.  
Meno autora, resp. autorov sa môže objaviť 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 si vyhradzuje právo víťazný námet i nepoužiť. 
 
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,  

• Mgr. Zuzana Chalupová, špecialistka pre vzťahy s verejnosťou, 

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

• Arnould Matthias Marcel Jean, Ing., Katedra architektúry 

• Bosák Lukáš, Ing., PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb 
 

KONTAKT A BLIŽŠIE INFORMÁCIE  
Mgr. Zuzana Chalupová, sekretár súťaže, špecialista pre vzťahy s verejnosťou, 
mailto:zuzana.chalupova@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, 22. októbra 2021  
 
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.,  
prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť 
o študentov 

mailto:zuzana.chalupova@stuba.sk

