
 
 

 

Záhorská knižnica, Vajanského 28, Senica, IČO: 360 88 226, vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka 
verejnú neanonymnú súťaž na výtvarný návrh na mural 

 

P O D M I E N K Y  V Ý T V A R N E J   S Ú Ť A Ž E 
 

 

NÁZOV PREDMETU SÚŤAŽE:  

výtvarný návrh na mural 

 

TÉMA:  

„Čítať znamená mať kam ísť, aj keď sa nemôžeme pohnúť z miesta.“ Maason Cooley 

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE: 

Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica, IČO: 360 88 226 

v zastúpení Ing. Silvia Sameková, riaditeľka 

 

ODBORNÝ GARANT SÚŤAŽE: 

Mgr. Roman Popelár, kurátor, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha 

 

 

I. PREDMET A CIEĽ SÚŤAŽE 

1.1 Predmetom súťaže sú výtvarné návrhy na motív muralu na zadanú tému. Mural sa bude nachádzať na 
fasáde budovy Záhorskej knižnice, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 (1A, 1B, 1C, 1D). 

 

1.2 Cieľom súťaže je: 

 zdôrazniť význam Záhorskej knižnice ako dôležitej súčasti kultúrnej infraštruktúry v regióne Záhorie, 

 podporiť profesionálnu výtvarnú tvorbu na Slovensku,  

 pomocou výtvarného umenia prepojiť minulosť so súčasnosťou – novozrekonštruovanú budovu 
Záhorskej knižnice z rokov 1937 – 1938 so súčasným výtvarným umením.  

 

 

II. TYP SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

2.1 Súťaž je jednokolová, verejná, neanonymná. 

2.2 Súťaž je určená pre profesionálnych tvorcov – predovšetkým pre výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov, 
grafických dizajnérov a pod. 

2.3 Účastníkmi môžu byť právnické aj fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky bez ohľadu na 
profesijné vzdelanie alebo právnické osoby registrované v Slovenskej republike. Členovia hodnotiacej komisie a 
zástupcovia Vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani konateľmi alebo členmi správnych 
orgánov právnických osôb predkladajúcich návrhy do súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
III. PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE 

3.1 Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne tri rozdielne výtvarné návrhy. 

3.2 Predložený výtvarný návrh: 

 môže byť vytvorený ľubovoľnou technikou, 

 musí byť vhodný na realizáciu na mural, bližšia špecifikácia fasády v prílohe č. 1 (1A, 1B, 1C, 1D), 

 musí byť dodaný v tlačenej forme na formáte A4 s označením autora na rubovej strane, 

 musí byť dodaný zároveň aj v elektronickej forme (pdf alebo jpg), min. rozlíšenie 300 dpi, 

 musí obsahovať stručný slovný popis.  

3.3 Spolu s návrhom musí byť v tlačenej aj elektronickej forme doručená podpísaná prihláška (príloha č. 2), 
ktorej súčasťou je: 

 súhlas so spracovaním osobných údajov, 

 čestné prehlásenie o autorstve, 

 súhlas so zverejnením diela na účely propagácie projektu, 

 záväzok k súčinnosti a dopracovaniu diela v prípade víťazstva alebo rozhodnutia o realizácii motívu na 
mural, 

 čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu. 

3.4 V čestnom prehlásení sa autor/ka zaviaže, že v prípade umiestnenia na honorovanom 1. až 3. mieste 
uzavrie s organizátorom súťaže zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Takisto sa zaviaže, že v prípade záujmu 
vyhlasovateľa dodá v dohodnutom čase podklady podľa bližšej technickej špecifikácie. Svojím podpisom na 
prihláške účastník potvrdí súhlas s podmienkami súťaže. 

4.5 Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Organizátori sa zaväzujú, že v 
súlade s autorskými právami bez dohody s autorom nepoužijú žiadny zo súťažných návrhov pre iné účely, 
okrem účelu uvedeného v týchto súťažných podmienkach. 

 

 

IV. PODMIENKY ZARADENIA NÁVRHOV DO HODNOTENIA KOMISIOU 

4.1 Výtvarný návrh na mural musí byť originálnym dielom autora alebo kolektívu autorov. 

4.2 V prípade spoluautorstva na vytvorení výtvarného návrhu uvedie prihlasujúci autor/ka mená všetkých 
spoluautorov. Prihlasujúci autor/ka bude figurovať ako zodpovedná osoba za účasť v súťaži a dodanie finálneho 
návrhu v prípade umiestnenia na jednom z honorovaných miest. Zaslaním návrhov a prihlášky autori vyjadrujú 
súhlas s verejnou prezentáciou dodaných diel pre potreby propagácie súťaže vrátane prezentácie na sociálnych 
sieťach a v elektronických médiách, prípadne formou výstavy návrhov. 

4.3 Výtvarný návrh by mal umelecky a výtvarne interpretovať zadanú tému, zohľadňovať identitu Záhorskej 
knižnice a komunikovať dané posolstvo (príloha č. 3). 

4.4 Pri výtvarnom návrhu sa odporúča zohľadniť farebnosť fasády budovy Záhorskej knižnice a loga Záhorskej 
knižnice.  

4.5 Autor predloží výtvarný návrh vo formáte pdf alebo jpg, ako aj vizualizáciu fasády s realizovaným výtvarným 
návrhom muralu vo formáte pdf alebo jpg. Súčasťou vizualizácie bude aj presné určenie umiestnenia motívu na 
danú stenu budovy vrátane príslušných rozmerov. 

 

 

V. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A TERMÍNY 

5.1 Súťaž je vyhlásená dňom 1. 6. 2021 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej stránke Záhorskej 
knižnice (www.zahorskakniznica.eu).  

5.2 Uzávierka súťaže je 31. 7. 2021 vrátane (pri zaslaní návrhov poštou rozhoduje dátum odoslania na 
pečiatke). 

5.3 Odborná porota vyhodnotí zaslané práce do 31. 8. 2021. 

5.4 Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia práce hodnotiacej poroty. 

5.5 O pozitívnom alebo negatívnom výsledku súťaže budú všetci účastníci informovaní mailom. Organizátori si 
vyhradzujú právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže. 

  

http://www.zahorskakniznica.eu/


 
 
VI. HODNOTIACE KRITÉRIÁ 

6.1 Hodnotiaca komisia posúdi zadané výtvarné návrhy podľa kritérií: 

- umelecké stvárnenie a interpretácia témy – max. 50 bodov 
- vizuálna a výtvarná kvalita navrhovanej realizácie – max. 50 bodov 

Maximálny možný počet bodov: 100 

 

 

VII. ODMENY 

I. miesto – odmena 1 500 Eur  

II. miesto – odmena 700 € 

III. miesto – odmena 300 € 

Odmena bude vyplatená do 15 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektoré z honorovaných miest. Rovnako má právo nevybrať 
na realizáciu žiaden z výtvarných návrhov.  

 

 

VIII. HODNOTIACA KOMISIA 

Ing. Pavol Kalman, podpredseda TTSK 

Mgr. Roman Popelár, kurátor, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

Mgr. art. Martin Kleibl, ArtD., fotograf, kurátor 

Mgr. Ing. Martin Džačovský, primátor mesta Senica  

Ing. Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice 

Ing. arch. Martin Čonka, architekt 

Mgr. art. Natália Žúrková, výtvarníčka, pedagogička  

 

Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.  

 

 

KOMUNIKÁCIA A KONTAKT NA PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE: 

Adresa pre zasielanie návrhov a dokumentov vo fyzickej podobe: 

Záhorská knižnica  

Vajanského 28 

905 01 Senica 

Obálku viditeľne označte „MURAL“ 

 

Komunikácia ohľadom súťaže, ako aj zasielanie súťažných návrhov v elektronickej forme prebieha výhradne 
cez e-mailovú adresu: mural@zahorskakniznica.eu. 

 

Limit veľkosti schránky je 10 MB na jeden e-mail, v prípade väčších súborov je možné poslať link na stiahnutie. 

Zasielanie návrhov a príslušných dokumentov musí rešpektovať termín uzávierky súťaže. Pre zaradenie návrhu 
do súťaže je nutné doručiť v stanovenom termíne (bod V.) príslušné dokumenty (bod 3.3), a to vrátane 
výtvarného návrhu v tlačenej, ako aj elektronickej podobe (bod 4.5).  

 

mailto:mural@zahorskakniznica.eu

