
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE: ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin  
TÉMA: Návrh nového loga školy - úlohou súťažiaceho je navrhnúť nové logo školy ZŠ s MŠ Hurbanova 
PODMIENKY SÚŤAŽE: Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafika) a práce vyhotovené 
v grafických programoch. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má našu školu rád. Jednotlivec sa môže 
zapojiť do súťaže aj viackrát. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať výherné logo a to bude 
použité ako podklad nového LOGA ŠKOLY. Podmienkou súťaže je, že všetci účastníci, ktorí sú zapojení do 
súťaže poskytujú svoj návrh nového loga škole bezplatne pre jeho ďalšie použitie. Vyhlasovateľ súťaže 
nevracia súťažné návrhy naspäť zhotoviteľovi. Z návrhov bude vytvorená výstava vo vestibule školy.  
PARAMETRE LOGA: formát A4. Nové logo by malo vystihovať charakter školy, malo by mať hladké okraje 
pre následné jednoduché spracovanie v rámci potlače, svojim vzhľadom nesmie porušovať etický kódex. 
ZBER NÁVRHOV: súťažné návrhy v elektronickej podobe môžete poslať na mail logo@zshurbanova.sk, 
ostatné návrhy vložte osobne do schránky školy alebo necháte na vrátnici školy u pani informátorky. Každý 
návrh musí obsahovať aj kontaktné údaje ako sú meno a priezvisko, triedu, adresu alebo telefónne číslo. 
POROTA: práce budú predložene 5 člennej porote /v zložení pani riaditeľka školy Mgr. R.Mračková, 
zástupkyňa PaedDr. J.Haštová a učitelia Mgr. Z.Labudová, Mgr. L.Mareková a Mgr. M.Pajdič/, ktorá 
vyberie 3 finálne návrhy do záverečného hlasovania. Následne prebehne hlasovanie v rámci školy, kde 
každý žiak bude mať možnosť dať svoj hlas jednému návrhu a taktiež hlasovanie v rámci FB školy.  
CENY: Víťazné návrhy budú ocenené cenami: 1.cena mobilný telefón Huawei 

             2.cena futbalová lopta ADIDAS 
                 3.cena USB kľúč Kingston 
BONUS: každý žiak, ktorého návrh splní parametre súťaže získa „neskúšanku“ na jednu ústnu odpoveď.  
TERMÍNY SÚŤAŽE: 10.10.2020 vyhlásenie súťaže 
          12.10. – 12.11.2020 zber návrhov 
          12.11. – 20.11.2020 výber trojice najlepších 
          20.11. – 20.12.2020 hlasovanie v škole a na FB školy 
          21.12.2020 Odovzdávanie cien 
          01.01.2021 Predstavenie nového loga školy 
 


