Výzva na podávanie návrhu
Zadávateľ:
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 811 08
Predmet výzvy:
Grafický návrh loga Fondu na podporu umenia (skratka „FPU“) a tvorba dizajn manuálu
Popis inštitúcie:
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít,
kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. Fond nahrádza
podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej
správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje
finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu
medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho
priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, čí výskumne podieľajú na rozvoji umenia
a kultúry. Viac o inštitúcii: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/fond-pre-umenie12a.html
Účastníci súťaže:
Súťaž je určená pre profesionálnych 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 zamestnancov Fondu, členov rady
Fondu, členov hodnotiacej komisie, ktorí nesmú byť v žiadnom realizačnom vzťahu voči súťažiacim.
Komisia:
prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.; prof.PhDr. Zora Rusinová, PhD.; Mgr. art. Zora Jaurová,
Mgr. art. Peter Hajdin, Mgr. art. Martin Bajaník
Podmienky súťaže:
Súťaž je anonymná, preto autor/ka nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje návrhy grafického
návrhu loga Fondu na podporu umenia a tvorbu dizajnu manuálu, podľa ktorého by ju/jeho bolo
možné identifikovať. Každý autor/ka môže do súťaže prihlásiť maximálne tri rozdielne návrhy. Každý
súťažný návrh grafického návrhu loga Fondu na podporu umenia 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 Fondu na podporu umenia –
NEOTVÁRAŤ!“ , ktorú je potrené doručiť do podateľne Fondu. 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 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 Fondu - 40 bodov
2. Súlad loga s poslaním a náplňou Fondu: - 30 bodov
3. Funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie - 30 bodov
Finančná odmena víťazovi/ke súťaže:
4 000 EUR
Termíny:
Kompletné návrhy je potrebné doručiť do 14.8.2015 do 11:00 do podateľne Fondu na podporu
umenia na Cukrovej ulici 14, Bratislava č. d. 110.
Kontakt: PaedDr. Blažíčková Hana; email: hana.blazickova@culture.gov.sk

