
Podmienky súťaže 
Súťaž na vytvorenie logotypu a jednotného vizuálneho štýlu 
pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021  
(ďalej len súťaž o logo SODB alebo súťaž) 
 

Organizátor súťaže 
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO 00166197 
Informácie o organizátorovi: www.statistics.sk 
 
V zmysle platnej legislatívy musí Štatistický úrad SR v roku 2021 zabezpečiť sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov (ďalej aj „SODB“), ktoré bude súčasťou celosvetového programu 
populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie 
(ďalej aj „EÚ“) a Organizácie Spojených národov. 
Na Slovensku sa uskutoční prvýkrát v histórii sčítanie, ktoré bude využívať údaje získané od 
obyvateľov a z vybraných administratívnych zdrojov údajov, ktoré predstavujú vybrané 
referenčné registre subjektov verejnej správy. Údaje, ktoré nie je možné zabezpečiť z 
administratívnych zdrojov, bude Štatistický úrad SR zisťovať priamo od obyvateľov. 
Cieľom sčítania je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a 
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. 
Sčítanie domov a bytov bude zabezpečované obcami, s prípadnou súčinnosťou 
správcovských spoločností. Sčítanie obyvateľov bude realizované formou samosčítania, alebo 
asistovaného sčítania výhradne elektronickým spôsobom, viacerými kanálmi pre sčítanie (web 
aplikácia, mobilná aplikácia, možnosť sčítať sa na obci, sčítať sa na IOMO a pod.).  

Štatistický úrad SR kladie dôraz na jednotnosť a kompaktnosť prezentácie sčítania širokej 
verejnosti a v tejto súvislosti vyhlasuje Štatistický úrad SR súťaž. 

Predmet súťaže 
Súťaž na vytvorenie logotypu a jednotného vizuálneho štýlu pre Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2021 
 
Zadanie súťaže 
Predmetom súťaže je grafický návrh logotypu a jednotného vizuálneho štýlu Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „SODB 2021“). Základom vizuálneho štýlu 
bude  logo – tzn. logotyp pozostávajúci z dvoch častí – grafický symbol a nápis, ktoré 
budú hlavnými prvkami komunikačnej kampane k SODB 2021. Logotyp ako grafický symbol 
a nápis musí byť možné používať spoločne, aj samostatne. 
 
Logotyp ako grafický symbol má vyjadrovať užitočnosť a prínosy sčítania pre bežný život 
občanov a fungovania orgánov štátnej, verejnej správy a samosprávy z dát získaných 
sčítaním. Zároveň má podnecovať u obyvateľov motivačný postoj k sčítaniu, ktoré je 
realizované po prvýkrát výlučne elektronicky. Logotyp mus byť jednoduchý, ľahko 
zapamätateľný, nezameniteľný s inými logotypmi a dobre čitateľný pri spracovaní rôznymi 
technológiami v rôznych veľkostiach. 
Logotyp ako nápis môže pozostávať zo slovného spojenia „Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov 2021“ alebo zo skrátenej verzie „SODB 2021“. 
Farebnosť logotypu nie je ničím determinovaná.   
 
  

http://www.statistics.sk/


Termíny súťaže  
Aktivita Termín 
Prihlasovanie do súťaže/odovzdanie návrhov  do 15. 7. 2019 
Uzávierka súťaže  15. 7. 2019 do 15:00 h 
Zasadnutie hodnotiacej komisie  do 2. 8. 2019 
Oznámenie výsledkov autorom  do 7. 8. 2019 
Termín odovzdania finálneho jednotného 
vizuálneho štýlu a návrhu jednoduchého 
grafického manuálu na používanie loga 

20. 9. 2019 

 
Podmienky súťaže  
Súťaž je verejná, anonymná, dvojkolová.  

Účastníkom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku 
a dodrží všetky podmienky súťaže. Žiadne kvalifikačné požiadavky organizátor nestanovuje. 
Právnická osoba musí predložiť doklad osvedčujúci jej majetkové práva použiť súťažný návrh 
v tejto súťaži. 

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora, členovia hodnotiacej komisie a osoby im 
blízke. Tieto osoby nesmú byť ani konateľmi alebo členmi správnych orgánov právnických 
osôb predkladajúcich návrhy do súťaže. 

Každý autor/ka môže do súťaže prihlásiť maximálne tri rozdielne návrhy, spolu aj s vyplnenou 
prihláškou. V prípade, že súťažiaci podáva viac ako jeden návrh, je postačujúce vypísať jednu 
prihlášku. 

Účastník podaním prihlášky súhlasí s podmienkami súťaže a s bezodplatným vystavením 
svojich súťažných prác a ich následným publikovaním, vrátane mena autora, prípadne 
spoluautorov. 
 

Požadovaný rozsah a spracovanie súťažných návrhov pre prvé kolo 
Účastník súťaže môže podať jeden až tri návrhy, pričom ku každému návrhu priloží 
samostatne písomnú explikáciu grafického riešenia logotypu (maximálne 1500 znakov). 
  
Súťažné návrhy budú samostatne vytlačené na tuhých bielych podložkách formátu A3 (250-
300g/m2).  
 
Každý samostatný návrh (iný logotyp) bude vytlačený podľa nasledovných pokynov: 

Na  podložkách A3 budú umiestnené požadované spôsoby vyobrazenia návrhu, pokiaľ to bude 
možné, tak vedľa seba, a to vždy vo farebnej a čiernobielej (čb-pozitívnej a čb-negatívnej) 
verzii v rozmere 150mm (dlhšia strana) × X mm a v rozmere 7mm (kratšia strana) × Y mm 
podľa nasledovného zadania (každý bod = jedna A3): 

1. logo (grafický symbol) v rozmere 150mm × X mm – farba, čb-pozitív, čb-negatív 
a logo (grafický symbol) v rozmere 7mm × Y mm – farba, čb-pozitív, čb-negatív; 

2. plná verzia logotypu  (nápis)  „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021“ v rozmere 150mm 
× X mm – farba, čb-pozitív, čb-negatív 
a plná verzia logotypu „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021“ v rozmere 7mm × Y mm 
– farba, čb-pozitív, čb-negatív; 

3. skrátená verzia logotypu (nápis)  „SODB 2021“ v rozmere 150mm × X mm – farba, čb-
pozitív, čb-negatív 
a skrátená verzia logotypu (nápis) „SODB 2021“ v rozmere 7mm × Y mm – farba, čb-
pozitív, čb-negatív; 



4. spojenie loga (grafický symbol) a logotypu (nápis) v plnej verzii v rozmere 150mm × X mm 
– farba, čb-pozitív, čb-negatív 
a spojenie loga (grafický symbol) a logotypu (nápis) v plnej verzii v rozmere 7mm × Y mm 
– farba, čb-pozitív, čb-negatív; 

5. spojenie loga (grafický symbol) a logotypu (nápis) v skrátenej verzii v rozmere 150mm × X 
mm – farba, čb-pozitív, čb-negatív 
a spojenie loga (grafický symbol) a logotypu (nápis) v skrátenej verzii v rozmere 7mm × Y 
mm – farba, čb-pozitív, čb-negatív. 

 
Ak to rozmery návrhu umožnia tak je možné na 1 ks A3 umiestniť viac variant podľa                          
bodov 1.- 5. 
Pod čiernobielou verziou sa rozumie čisto čierno-biele prevedenie, ale aj prevedenie s využitím 
čiernej, bielej a odtieňov šedej. 
Každý súťažný návrh musí byť vo všetkých verziách súčasne predložený aj v elektronickej 
podobe na CD/DVD alebo na flash disku vo formátoch JPG, PDF v krivkách.   
Účastník súťaže môže v čase predkladania návrhu loga ako nepovinnú časť predložiť aj návrh 
aplikácií vizuálneho štýlu, konkrétne: 

- vizitka, 
- hlavičkový papier, 
- obálka formátu DL, 
- prezentácie v PowerPointe - titulná strana, bežná strana. 

 
Prvé kolo súťaže 

Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku a súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať požiadavky 
zadania, je potrebné doručiť do 15. 7. 2019 do 15.00 hodín do podateľne organizátora súťaže: 
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

Za zdržanie spôsobené prepravcom organizátor nezodpovedá. Za čas podania súťažného 
návrhu zodpovedá účastník a považuje sa za neho okamih fyzického prevzatia súťažného 
návrhu oprávnenou osobou organizátora. 

Termín pre podanie súťažných návrhov je považovaný za uzávierku prvého kola súťaže. 

Každý súťažný návrh musí obsahovať dve samostatne zalepené a nepriehľadné obálky, 
ktoré budú vložené do jednej zalepenej obálky bez spiatočnej adresy, v ktorej bude:  

- Samostatná obálka a v nej bude vložená prihláška (príloha č. 1) 
- Samostatná obálka a v nej bude vložený/é súťažný/é návrh/y 
- Obe obálky budú riadne zatvorené a vložené do spoločnej obálky s  názov „Súťaž o 

logo SODB 2021 - Neotvárať“. 

Autor/ka nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje grafické návrhy , podľa ktorých by ju/jeho 
bolo možné identifikovať.  

Doručené návrhy spracuje a zaeviduje administrátor súťaže. Administrátor posúdi úplnosť 
prihlášky a anonymitu zaslaného návrhu, priradí prihláškam a zaslaným návrhom identifikačné 
číslo a takto spracované ich odstúpi členom hodnotiacej komisie na posúdenie. Návrhy, 
ktoré porušia anonymitu, nebudú úplné, alebo nebudú obsahovať všetky povinné prílohy, 
budú vyradené zo súťaže. Organizátor garantuje po celú dobu súťaže anonymitu zaslaných 
návrhov, a to až do doby uverejnenia výsledkov hodnotenia, a to tak, aby nikto z členov 
hodnotiacej komisie nemohol pri hodnotení návrhov priradiť konkrétneho účastníka ku 
konkrétnemu návrhu. 



Vyhodnotenie I. kola súťaže 

ŠÚ SR vymenuje päť člennú hodnotiacu komisiu, ktorá posúdi splnenie požiadaviek ako 
výstižnosť návrhu v zmysle zamerania súťaže, originálnosť a kreativitu, zrozumiteľnosť, 
čitateľnosť, rozoznateľnosť, celkový estetický dojem. 

Členovia hodnotiacej komisie 
Všetky včas doručené návrhy vyhodnotí 5-členná hodnotiaca komisia v zložení: 

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. -  grafický dizajnér a pedagóg, prorektor pre výskum a 
umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Mgr. Art. Juraj Blaško, ArtD. – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra 
vizuálnej komunikácie 

Mgr. Mária Rišková - historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. - generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a 
demografie 

Silvia Hudecová – štátny radca 

(Vyhlasovateľ určí náhradníka, ktorý sa zúčastní vyhodnotenia návrhov v prípade, že niektorý 
člen hodnotiacej komisie sa nebude môcť zasadnutia z vážnych dôvodov zúčastniť.) 

Hodnotiaca komisia bude posudzovať návrhy bodovacou metódou. Každý z členov udelí 
každému návrhu body v škále 5 - 1, pričom 5 bodov udelí podľa neho najlepšie spracovanému 
návrhu. Do druhého kola postúpi 5 návrhov, ktoré dostanú najvyšší počet bodov. Pokiaľ na 
piatom mieste dostane viac návrhov rovnaký počet bodov, postúpia do druhého kola všetky 
návrhy na piatom mieste. 

Účastníci, ktorí postúpia do druhého kola budú informovaní najneskôr do 3 pracovných dní od 
vyhodnotenia I. kola súťaže. 

Vyhodnotenie II. Kola súťaže 
Do II. Kola súťaže postupuje 5 návrhov vybraných hodnotiacou komisiou v I. kole. Organizátor 
môže stanoviť v prípade potreby pre druhé kolo ďalšie požiadavky na rozpracovanie 
súťažného návrhu, ktoré musí účastník  predložiť do stanoveného termínu. Doplnenia návrhov 
musia byť doručené vyššie uvedeným postupom pre doručovanie. V druhom kole bude 
hodnotiacou komisiou na základe hodnotiacich kritérií vybraný najlepší návrh. Výsledky 
druhého kola súťaže budú najneskôr do 3 pracovných dní po ich vyhlásení oznámené všetkým 
účastníkom, ktorí postúpili do druhého kola súťaže. Výsledky súťaže budú tiež zverejnené na 
internetovej stránke www.statistics.sk. 

Hodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v termíne do 2.8.2019.  

Organizátor na základe stanoviska hodnotiacej komisie rozhodne o víťazovi súťaže, pričom si 
vyhradzuje právo nevybrať žiadny z návrhov ako víťazný. Toto rozhodnutie je konečné a 
nemožno sa proti nemu odvolať ani ho podrobiť súdnemu preskúmaniu.  

Po vyhlásení výsledkov súťaže môžu autori požiadať organizátora o vrátenie návrhov. Ak tak 
autor neurobí do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, organizátor nie je povinný návrhy 
vrátiť a bude ich archivovať. 

http://www.statistics.sk/


Náklady a ceny za víťazstvo v súťaži 
Náklady, ktoré vznikli účastníkom v súvislosti s účasťou v súťaži, nesie účastník. Do druhého 
kola postupuje 5 vybraných návrhov z prvého kola. Každému účastníkovi, ktorý postúpi do 
druhého kola a splní podmienky druhého kola súťaže, uhradí organizátor skicovné vo výške 
200 € za každý takýto súťažný návrh. Skicovné bude účastníkom vyplatené až po ukončení 
druhého kola súťaže. Víťazovi súťaže vznikne dňom doručenia výsledkov súťaže povinnosť 
uzatvoriť s organizátorom súťaže bez zbytočného odkladu zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. 
Ak sa víťaz/ka súťaže do 10 dní od oznámenia výsledkov súťaže rozhodne neuzavrieť zmluvu 
o dielo a licenčnú zmluvu, zaniká mu/jej nárok na finančnú odmenu a oslovený bude 
autor/ka ďalšieho návrhu v poradí. Ak bude vybraný víťaz súťaže, tak odmena pre víťaza činí 
celkom 6 000 €, z toho 

- odmena za postúpenie licencie k využívaniu víťazného návrhu Štatistickým úradom SR 
predstavuje 2000 €.  

- odmena za dielo - spracovanie jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického 
manuálnu na používanie loga predstavuje 4000 €.  

Skicovné je zahrnuté v cene za víťazstvo v súťaži. Víťaz súťaže je povinný spracovať jednotný 
vizuálny štýl a jednoduchý grafický manuál na používanie loga do 20.9.2019. Predpokladaný 
rozsah jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického manuálu na používanie loga 
je uvedený v prílohe č. 3. 
Celková suma odmeny je splatná po akceptácii (po podpise akceptačného 
protokolu) jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického manuálu na používanie 
loga v lehote a spôsobom určenom v zmluve o dielo a licenčnej zmluve. 
Súčasťou tejto zmluvy je aj povinnosť víťaza súťaže uzavrieť s organizátorom bez zbytočného 
odkladu licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Súčasťou tejto 
zmluvy je postúpenie výhradnej a neobmedzenej licencie na všetky spôsoby použitia logotypu, 
vrátane ich kombinácie Štatistickému úradu SR, a to bez miestneho a časového obmedzenia. 
Zároveň, víťaz bude touto zmluvou zaviazaný poskytovať Štatistickému úradu SR v prípade 
potreby súčinnosť počas realizácie komunikačnej kampane k sčítaniu. Návrh zmluvy tvorí 
prílohu tejto výzvy. 
Finančná odmena podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
 
Ochrana osobných údajov a ochrana autorských práv 
Informácia pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje budú spracúvané 
v tejto súťaži 

[podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„nariadenie“)] 

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizátora súťaže – prevádzkovateľa: 
Štatistický úrad SR,  IČO 00166197, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  
tel.: 0918 936 010 resp. 02/502 364 03,  email: zodpovednaosoba@statistics.sk  
3. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností súvisiacich so súťažou, 
evidencia všetkých dokumentov súvisiacich so súťažou, uzavretie zmluvy o dielo a licenčnej 
zmluvy s víťazom súťaže. 
4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti 
organizátora súťaže – prevádzkovateľa uhradiť skicovné účastníkovi, ktorý postúpi do druhého 
kola a splní podmienky druhého kola súťaže. 
5. Príjemcom osobných údajov nie je nikto, spracúvané osobné údaje nebudú nikam 
postupované. 

mailto:zodpovednaosoba@statistics.sk


6. Osobné údaje sa uchovávajú do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a licenčnej 
zmluvy s víťazom súťaže.      
7. Dotknuté osoby majú právo požadovať od organizátora súťaže – prevádzkovateľa prístup k 
osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, právo na opravu osobných údajov a právo podať 
sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov). 
8. Nakoľko osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, 
dotknuté osoby nemajú právo na vymazanie osobných údajov,  na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, nemajú právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo kedykoľvek 
odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov. 
9. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou pre zapojenie sa subjektu do 
súťaže. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže. 

Ochrana autorských práv 

Podaním návrhu účastník súťaže udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatnú, výhradnú 
licenciu na použitie súťažného návrhu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto 
súťaže, v územne neobmedzenom rozsahu a na čas trvania súťaže vrátane archivácie. 

Organizátor sa zaväzuje k ochrane autorských práv a vyhlasuje, že nezneužije žiadny zo 
súťažných návrhov ani jeho časť. 

Kontaktná osoba 
Kontaktná osoba poverená komunikáciou s účastníkmi súťaže: lucia.ignjic@statistics.sk  
 
 
 
Prílohy: 
Príloha 1: Prihláška do súťaže 

Príloha 2: Návrh zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy 

Príloha 3: Predpokladaný rozsah jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického 
manuálu na používanie loga 
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