
                    Štatút súťaže o vytvorenie „Loga k 100. výročiu UK“ 
 

 

Preambula 

            Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži o vytvorenie „Loga k 100. výročiu 

založenia Univerzity Komenského v Bratislave“, spôsob a postup pri realizácii súťaže 

a vymedzuje práva a povinnosti účastníkov súťaže. 

 

Čl. I) Organizátor súťaže a poskytovateľ cien 

a) Vyhlasovateľom súťaže a poskytovateľom cien je Univerzita Komenského 

v Bratislave so sídlom na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. 

b) Súťaž organizačne zabezpečuje Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Rektorát Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „OVV RUK“). 

 

Čl. II) Zabezpečenie a spôsob propagácie súťaže 

a) Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky 

www.uniba.sk, v časopise Naša univerzita, na facebookovej stránke 

www.facebook.com/Comenius.University a prostredníctvom plagátov na všetkých 

fakultách a súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave. 

b) Propagácia súťaže bude realizovaná aj prostredníctvom printových a elektronických 

médií. 

 

Čl. III) Trvanie súťaže 

a) Súťaž bude trvať od 1. 10. 2016 do 20. 11. 2016. 

 

Čl. IV) Účastníci a pravidlá súťaže 

a) Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent Univerzity Komenského v Bratislave 

bez ohľadu na stupeň a formu štúdia, t. j. študenti bakalárskeho, magisterského, 

doktorského alebo doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia. 

b) Cieľom súťaže je vytvorenie dlhodobo využiteľného „Loga k 100. výročiu UK“, ktoré 

by odrážalo postavenie UK ako modernej a dynamickej inštitúcie s najdlhšou tradíciou 

vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Logo bude používané v rokoch 2017 – 

2019 so zámerom prezentovať významné výročie založenia najväčšej a najstaršej 

slovenskej univerzity. Návrh loga je potrebné vyhotoviť vo formátoch jpg, resp. pdf – 

v minimálnom rozlíšení 300 dpi, v čiernobielom, ako aj farebnom prevedení. 

http://www.uniba.sk/
http://www.facebook.com/Comenius.University


Súčasťou loga musí byť číslica „100“ alebo v ňom musí byť uvedené rozpätie rokov 

„1919 – 2019“. Atribúty, ktoré má „Logo k 100. výročiu UK“ spĺňať, sú: 

 vysoká výpovedná hodnota; 

 ľahká identifikácia a zapamätateľnosť; 
 dynamickosť, modernosť, zároveň však s dôrazom na 100-ročnú tradíciu 

univerzity. 
c) Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie návrhov loga spolu s ich krátkym 

vysvetľujúcim popisom a s uvedením mena a priezviska autora návrhu, jeho 

telefónneho čísla, e-mailového kontaktu a adresy jeho trvalého, resp. prechodného 

pobytu, a to na e-mailovú adresu: logo100@uniba.sk v termíne podľa čl. III štatútu 

súťaže. 

d) Počet návrhov, ktoré môže účastník do súťaže prihlásiť, nie je obmedzený. 

 

Čl. V) Vyhodnotenie súťaže 

a) Súťaž vyhodnotí komisia, ktorá z prihlásených návrhov loga vyberie logo najlepšie 

vystihujúce stanovené atribúty podľa Čl. IV písm. b) štatútu súťaže. Zloženie komisie: 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK), 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre legislatívu, doc. Mgr. Vincent 

Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj, doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., 

Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a RNDr. Pavol Demeš, CSc., 

člen Správnej rady UK. 

b) Posúdenie splnenia podmienok súťaže, jej vyhodnotenie a určenie víťaza sa uskutoční 

najneskôr do 9. 12. 2016. 

c) Meno víťaza bude uverejnené na webstránke univerzity www.uniba.sk, facebooku 

univerzity www.facebook.com/Comenius.University a v časopise Naša univerzita. 

d) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neurčiť víťaza súťaže. 

 

 

Čl. VI) Ceny v súťaži 

a) Autor víťazného loga, t. j. víťaz súťaže určený komisiou podľa čl. V štatútu, získa 

finančnú odmenu vo výške 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur), ktorá bude uhradená 

prevodom na jeho bankový účet (číslo účtu autor poskytne na vyžiadanie 

organizátorovi), a to do 30 dní od vyhodnotenia výsledkov súťaže a vyhlásenia jej 

víťaza. 

b) Všetci autori, ktorí sa do súťaže zapoja, získajú vecnú odmenu v podobe trička 

s logom Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré im bude odovzdané do 30 dní               

od vyhodnotenia výsledkov súťaže a vyhlásenia jej víťaza. 
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Čl. VII) Osobitné podmienky  

a) Právne vyhlásenie a súhlas: 

Zaslaním návrhu loga jeho autor vyhlasuje, že predmetné logo je jeho jedinečné a 

originálne autorské dielo, a že tretie osoby k nemu nemajú žiadne práva. Autor berie 

na vedomie, že samotnou účasťou v súťaži autorovi nevznikajú žiadne práva ani 

nároky voči vyhlasovateľovi súťaže a vyjadruje výslovný súhlas s tým, že v prípade 

víťazstva v súťaži bude víťazné logo použité ako logo Univerzity Komenského                       

v Bratislave v rokoch 2017 – 2019 so zámerom prezentovať významné výročie 

založenia najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. Použitie loga na uvedené účely 

zahŕňa akékoľvek jeho použitie zo strany Univerzity Komenského v Bratislave                        

v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe v súvislosti s identifikáciou a 

prezentovaním Univerzity Komenského v Bratislave a jej aktivitami. Použitie loga ako 

autorského diela zahŕňa, bez množstvového, časového alebo iného obmedzenia, najmä 

vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu alebo jeho 

rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné 

rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, 

spracovanie, preklad a adaptáciu, zaradenie do súborného diela a tiež verejné 

vystavenie. Autor súhlasí s tým, že pri používaní rozmnoženín loga sa nebude uvádzať 

jeho meno. Autor loga sa zároveň zaväzuje v prípade potreby spolupracovať                        

na úpravách, modifikáciách alebo variáciách loga a príprave alebo zmene dizajn 

manuálu. Autor zároveň výslovne súhlasí s registráciou loga ako ochrannej známky 

alebo iného vhodného typu právnej ochrany pre akýkoľvek zoznam tovarov alebo 

služieb, pričom sám sa zaväzuje, že nebude podnikať žiadne kroky smerujúce                         

k registrácii vo vlastnom mene a/alebo v mene tretích osôb a nebude brániť registrácii 

v mene Univerzity Komenského v Bratislave. Autor berie na vedomie, že na základe 

tohto vyhlásenia a súhlasu, a po rozhodnutí komisie, bude medzi autorom víťazného 

loga a Univerzitou Komenského v Bratislave uzavretá licenčná zmluva. Doručením 

svojho návrhu organizátorovi súťaže účastník čestne prehlasuje, že návrh je jeho 

autorským dielom. 

b) Každý účastník súťaže týmto zároveň udeľuje organizátorovi súťaže  v zmysle                   

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas                                    

so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

trvalého, resp. prechodného bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa, a to pre účely 

tejto súťaže. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú a 

tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. VIII) Záverečné ustanovenia 

a) Účastníci súťaže sa do tejto súťaže zapájajú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu 

v inom rozsahu, ako určil organizátor súťaže v tomto štatúte. 

b) Štatút bude zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže – www.uniba.sk. 

c) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu tohto 

štatútu u vyhlasovateľa súťaže. 

d) V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, 

prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. 

e) Na účinné odvolanie súťaže alebo zmenu štatútu, ktorá bude predstavovať nepodstatnú 

zmenu vyhlásených podiemok súťaže, sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil toto 

oznámenie na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže – www.uniba.sk. 

f) Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania vyhlasovateľom 

a organizátorom súťaže a účinnosť voči tretím osobám nadobúda dňom jeho 

zverejnenia. 

 

 

 

V Bratislave dňa 22. septembra 2016 
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