
Riaditeľ  školy vyhlasuje grafickú súťaž 

„LOGO  PRE  SPŠ  STAVEBNÚ      

                                    A  GEODETICKÚ“ 

PROPOZÍCIE 

Navrhni logo pre SPŠ stavebnú a geodetickú, ktoré bude originálne, 

dynamické a zároveň výstižné. Hodnotenie návrhu bude prebiehať 

v dvoch kolách. V prvom kole sa zhodnotia tvoje súťažné kresby 

a skice a ak budeš úspešný, vyberie sa jeden najlepší variant loga, 

ktorý postúpi do druhého kola. V druhom kole vybrané logo 

prekreslíš na formát A4. Tvoj výsledný návrh bude hodnotiť porota 

zložená z pedagógov a odborníkov v oblasti grafického dizajnu. Tri 

víťazné návrhy získajú odmenu a najlepší z nich po svojom prevedení 

do vektorovej podoby nahradí súčasné logo našej školy.  

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA NÁVRH: 

 – do prvého kola si priprav minimálne 3 a maximálne 10 

rôznych návrhov loga 

–  navrhni znak, piktogram či symbol školy bez použitia 

typografie, tá sa doplní neskôr 

–  v logu zohľadni odbory školy aj jej dlhoročnú tradíciu 

 *  3692 M geodézia, kartografia a kataster 

 *  2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika 

 *  3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo 

 *  3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra 

a interiérový dizajn 

 *  hydroekologické stavby 

–  pracuj s čierno-bielou verziou loga  - ku každému čierno-

bielemu návrhu pridaj aj farebný  



TERMÍNY 

11. január 2018 – odovzdanie súťažných návrhov do prvého kola 

súťaže 

11. február 2018 – zverejnenie zoznamu študentov, ktorí postupujú 

do druhého kola 

15. marec 2018 – odovzdanie prekresleného loga na formát A4 do 

druhého kola súťaže 

apríl 2018 – vyhlásenie výsledkov súťaže 

 

Skice a návrhy prines v zalepenej obálke označenej tvojím menom, 

priezviskom a triedou do kabinetu č. 21, 46 prípadne ich odovzdaj 

Ing. M. Majtnerovej, Ing. N. Bartošovej najneskôr do 11. januára 

2018. Návrhy odovzdané po tomto termíne nebudú akceptované. 

Zoznam účastníkov postupujúcich do druhého kola bude zverejnený 

prvý januárový týždeň.  Porota bude hodnotiť originalitu a 

inovatívnosť, funkčnosť loga v súvislosti s jeho použiteľnosťou a 

aplikáciou na rôzne podklady, estetickú kvalitu a čistotu prevedenia. 

Zo súťaže budú automaticky vyradené plagiáty, logá obsahujúce 

vulgarizmy alebo hanlivé gestá či narážky. V prípade otázok 

týkajúcich sa návrhu loga sa môžeš obrátiť na Mgr. art. Evu 

Jenčurákovú: eva.jencurakova@gmail.com 

Pre vážnych záujemcov o tvorbu „LOGA ŚKOLY“ budú podané 

inštrukcie -  dňa 16.11.2017 na 3 hodine v učebni č. 23 – prof. Mgr. 

Art. E. Jenčurákovov 
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