
 

SÚŤAŽ NÁVRHOV 
 

Súťažné podmienky 

  

Košice Región Turizmus vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov  

  

podľa § 847 až 849 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov platných v SR  

  

Názov súťaže:  

  

SÚŤAŽ O GRAFICKÝ NÁVRH PRE INFORMAČNO - NAVIGAČNÝ SYSTÉM bodov záujmu 

v Košickom kraji 

 

Identifikácia vyhlasovateľa 

Košice Región Turizmus (KRT) 

Sídlo: Hlavná 48, 040 01, Košice 

Štatutárny zástupca:  Ing. Rastislav Trnka  

IČO: 42319269    

DIČ: 2023656833     

Tel.:  +421 910 924 823 

Internetová stránka: https://org.kosiceregion.com 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu.: SK75 5600 0000 0070 5140 2001       

Košice Región Turizmus (Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj) Organizácia  

zaoberajúca sa destinačným manažmentom (marketing + rozvoj cestovného ruchu v 

destinácii) pre územie Košického kraja.  

 

 

 

https://org.kosiceregion.com/


 

TERMÍNY SÚŤAŽE 

Súťaž je vyhlásená dňom 07.05.2021 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej 

stránke Košice Región Turizmus (org.kosicereigon.com).  

 

Prihlasovanie do súťaže/odovzdanie návrhov: 07.05. - 14.06. 2021 do 15.00 hod.  

Vyhodnotenie súťaže: 17.06.2021  

Oznámenie výsledkov autorom: najneskôr do 24.06.2021 

 

PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE   

Predmetom súťaže je získanie kreatívnych ideových návrhov pre  grafické riešenie  

INFORMAČNO – NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU bodov záujmu v Košickom kraji. Hlavným 

cieľom je vytvoriť vizuálny systém a jazyk, ktorý by bol funkčný pre ľahkú orientáciu 

a zároveň dostatočne hravý a príťažlivý pre návštevníkov, turistov jednotlivých lokalít a 

okamžite rozpoznateľný. Bude rešpektovať architektúru lokality a samotného bodu 

záujmu.  

 

Jedná sa o grafické (prípadne dizajnové) stvárnenie: 

• piktogramov, 

• obsahu smeroviek a informačných tabúľ, 

• navigačného systému k cieľovým bodom záujmu, 

• označenie cieľového bodu.  

 

Nejedná sa o značenie lokalít hnedými, turistickými, informačnými či smerovými 

tabuľami. Tie sa môžu osádzať len pri diaľniciach a rýchlostných cestách. Úspešné 

riešenie nového, unikátneho návrhu značenia sa bude osádzať v intraviláne obce, lokality, 

pamiatky, či bodu záujmu. Napríklad na autobusovej zastávke, parkovisku, pred obecným 

úradom. Z týchto bodov sa má návštevník zorientovať a pomocou navigácie dôjsť 

k bodom záujmu. 

 

Vítané sú farebné či piktografické odlišovacie prvky pre rôzne typy kategórií bodov 

záujmu. 

Bližšie informácie pre grafické riešenie informačno – navigačného systému bodov záujmu 

v Košickom kraji nájdete v prílohách č. 1.,2. a 3.  

Účelom súťaže je výber dodávateľa grafického riešenia s čo najzaujímavejším návrhom, 

ktorý môže byť následne vyhlasovateľom realizovaný. 

 



 

POŽIADAVKY NA NÁVRH 

 

Návrh musí vkusne a nápadito stvárniť požiadavky, vniesť do navigačného systému 

cieľových bodov jednotný dizajn, ktorý ale bude rešpektovať rôznorodosť a špecifiká 

jednotlivých lokalít, tiež možností umiestnenia navigácie v rôznych terénoch. Návrh musí 

byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni. Musí ísť o 

originálny návrh s vlastnou grafikou. Návrh musí  byť informačne nekomplikovaný, 

prioritne odovzdávajúci informáciu o bode záujmu, vzdialenosti. Použitie navrhnutých 

prvkov bude pre tlačené a elektronické výstupy. Pri tlačených výstupoch sa jedná 

konkrétne o navigačný systém, prípadne použitie piktogramov v mapách, orientačných 

tabuliach. V elektronických výstupoch budú použité navrhnuté piktogramy k lokalitám v 

aplikácii Košice Región a na webovej stránke www.kosiceregion.com. 

 

 

ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU 

 

1/písomná časť - v podobe krátkej sprievodnej správy s jasne a stručne opísaným 

ideovým návrhom (2500 znakov) 

2/ grafická časť - spracovanie informačno-navigačného systému, pohľady a vizualizácie,   

piktogramy. Nie je potrebné spracovať technické detaily riešenia 

 

 

SÚČASNÁ VIZUÁLNA IDENTITA 

 

Košice Región Turizmus disponuje dizajn manuálom a jednotným vizuálnym štýlom. 

Manuál definuje základné prvky, ale nerieši jednotný turistický orientačný systém v 

regióne, ani navigáciu k bodom záujmu. Ten je potrebné vytvoriť.  

 

PODMIENKY PRIJATIA DO SÚŤAŽE 

Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Účastníkmi môžu byť 

právnické a fyzické osoby. Súťaže sa môže zúčastniť nepodnikateľ, fyzická osoba – SZČO 

alebo právnická osoba, vysoké školy a stredné školy umeleckého zamerania. 

Návrh musí byť originálnym dielom autora/ov. Finálny návrh musí byť dodaný v 

elektronickej forme vo vektorovej grafike .pdf, .ai alebo .eps. Náhľady, fotomontáže vo 

formáte jpg. Použité farby  musia byť definované v stupnici CMYK (RGB,RAL). Povinnou 

súčasťou návrhu je aj textový komentár návrhu v rozsahu do 2500 znakov. 

http://www.kosiceregion.com/


 

Návrh musí byť ľahko realizovateľný a rozoznateľný, nebudú prijaté fotografie alebo príliš 

zložito a ťažko reprodukovateľné návrhy. 

 

Každý účastník môže do súťaže predložiť maximálne dva súťažné návrhy.  

 

V prípade, že súťažný návrh nebude obsahovať niektoré náležitosti definované týmito 

súťažnými podmienkami, vyhlasovateľ má právo si ich od účastníka dodatočne vyžiadať.  

 

DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV  

Verejná neanonymná jednokolová súťaž vyhlásená pre vopred neurčený počet 

účastníkov.  

  

OSOBY VYLÚČENÉ Z ÚČASTI  

Súťaže sa nemôže zúčastniť ten, kto vypracoval súťažné podmienky alebo ten, kto 

vypracoval hodnotiace kritériá súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú s 

vyhlasovateľom v pracovnom pomere, alebo sú evidované ako osoby či organizácie, ktoré 

majú zákaz zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní. Členovia hodnotiacej komisie nesmú 

byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani konateľmi alebo členmi správnych orgánov 

právnických osôb predkladajúcich návrhy do súťaže. 

 

  

POSTUP PRI OTVÁRANÍ A OVERENÍ SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 

 

Overenie súťažných návrhov je neverejné. Všetci účastníci budú o výsledku informovaní 

po jeho vyhodnotení.  

 

 

HODNOTIACA KOMISIA 

 

Grafické návrhy bude posudzovať odborná 5-členná komisia pozostávajúca z 

predstaviteľov organizácie destinačného manažmentu a a odborníkov v oblasti grafického 

dizajnu, ktorej zasadnutie sa uskutoční dňa 17.06.2021 v sídle vyhlasovateľa. V prípade 

nedostatku času bude zasadnutie v sídle vyhlasovateľa pokračovať aj ďalšie dni. V prípade 

platnosti epidemiologických opatrení, ktoré môžu limitovať osobnú účasť komisie sa 

budú prihlásené návrhy hodnotiť v danom termíne online. Komisia si vyhradzuje právo 

nevybrať ani jeden návrh. Zaslané materiály nebudú vrátené. 



 

   

SYSTÉM VYHODNOCOVANIA 

  

Vyhlasovateľ súťaže v deň zasadnutia hodnotiacej komisie v sídle vyhlasovateľa, pred jej 

realizáciou otvorí došlé súťažné návrhy a vyhodnotí podmienky účasti uchádzačov. 

Následne sa počas zasadnutia komisie pristúpi k vyhodnoteniu kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti. V prípade vyradenia ponúk kvôli 

nesplneniu podmienok účasti tajomník komisie predstaví členom komisie dôvody na 

vyradenie.  

 

V prípade, že niektorý z členov komisie je v pracovnom vzťahu s niektorým z uchádzačov, 

alebo je s ním v priamom príbuzenskom vzťahu, oznámi konflikt záujmov a na dobu 

hodnotenia daného návrhu komisiou, opustí miestnosť. Hlas takéhoto člena komisie bude 

mať pri tomto súťažnom návrhu nulovú váhu. Ak k takejto situácii dôjde, bude uvedená v 

zápise o zasadnutí hodnotiacej komisie.  

 

Vyhodnotenie súťaže bude uchádzačom oznamené e-mailom najneskôr 7 pracovných dní 

po skončení zasadnutia hodnotiacej komisie a následne bude zverejnené na internetovej 

stránke vyhlasovateľa (https://org.kosiceregion.com).  

 

Hodnotiaca komisia bude posudzovať prihlásené návrhy v súlade s nasledujúcimi 

kritériami:  

 

 

Kritérium č.1: Vizuál grafického riešenia 

 

Od uchádzača sa požaduje vypracovanie grafického riešenia orientačno-navigačného 

systému lokalít Košického kraja reflektujúc na uvedené atribúty:  

 

1. nápaditosť a originalita  

2. informačná a navigačná funkcia, 

3. rozpoznateľnosť, 

4. vizuálna nekonfliktnosť s prostredím, 

5. vzájomná kombinovateľnosť. 

 

Maximálne bodové ohodnotenie tohto kritéria: 50 bodov (50 bodov je najlepšie možné 

hodnotenie a 0 bodov je najhoršie možné hodnotenie).  

 

Počty bodov bude udeľovať komisia na základe profesionálneho hodnotenia nasledovne: 

Každý návrh  uchádzača bude hodnotený samostatne a môže získať od 0-50 bodov.  

https://org.kosiceregion.com/
https://org.kosiceregion.com/


 

Nasledovne: 

0 bodov – v prípade, že daný návrh nespĺňa vyššie uvedené atribúty, 

50 bodov – v prípade, že návrh spĺňa požiadavky vyhlasovateľa v najvyššej možnej miere.  

 

Kritérium č. 2: Realizovateľnosť 

 

Od uchádzača sa požaduje vypracovanie grafického riešenia orientačno- navigačného 

systému lokalít Košického kraja reflektujúc na uvedené atribúty:  

              1. realizovateľnosť grafických návrhov,  funkčnosť a praktickosť po realizácii, 

2. variabilita návrhu zohľadňujúca rôznorodosť terénov, v ktorých sa nachádzajú 

označované body záujmu,  

3. možnosť použitia materiálov s minimálnym ekologickým zaťažením pri realizácii, 

              4. odolnosť – možnosť realizácie grafického návrhu v  „antivandal“ prevedení, 

potreba minimálneho ošetrovania, možnosť repasovania – opravy pri poškodení alebo 

pod vplyvom poveternostných podmienok exteriéru,  

        5. ekonomickosť - cenová dostupnosť realizácie návrhov, zohľadňujúca kvantitu 

označovaných lokalít,  možnosť realizácie , zhotovenia "doma", ideálne v Košickom kraji.

  

  

Maximálne bodové ohodnotenie tohto kritéria: 50 bodov (50 bodov je najlepšie možné 

hodnotenie a 0 bodov je najhoršie možné hodnotenie).  

 

Počty bodov bude udeľovať komisia na základe profesionálneho hodnotenia nasledovne: 

Každý návrh  uchádzača bude hodnotený samostatne a môže získať od 0-50 bodov.  

Nasledovne: 

0 bodov – v prípade, že daný návrh nespĺňa vyššie uvedené atribúty, 

50 bodov – v prípade, že návrh spĺňa požiadavky vyhlasovateľa v najvyššej možnej miere.  

 

Hodnotenie jednotlivých návrhov uchádzačov je dané pridelením počtu bodov podľa 

spôsobu hodnotenia uvedenom vyššie. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé 

návrhy bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy 

na plnenie vo vzťahu k jednotlivým návrhom uchádzačov. Úspešným uchádzačom sa stane 

ten uchádzač, ktorého návrh po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených 

po súčte výsledných bodových hodnôt, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý 

v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní 

celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, dosiahne druhé 

najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa 

počtu získaných bodov.  



 

 

Osobitné ustanovenie: V rámci kritéria 1. a tiež kritéria 2. nie je možné prideliť rovnaký 

počet bodov viac ako jednému uchádzačovi. 

 

Vyhlasovateľ je prostredníctvom rozhodnutia hodnotiacej komisie oprávnený vybrať si 

ako víťazný ten súťažný návrh, ktorému bol na základe uvedených kritérií pridelený 

najvyšší počet bodov a teda najviac totožný s požiadavkami vyhlasovateľa a uvedenými 

kritériami hodnotenia. 

  

Neúspešní uchádzači si nemôžu nárokovať uplatnenie náhrady škody zo strany účastníka. 

  

  

ODMENY A NÁHRADY   

1. miesto: 1500 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 1.mieste, vyplatená po 

odovzdaní digitálnej verzie podkladov návrhu navigačného systému vrátane zdrojových 

súborov návrhov) 

2. miesto: 300 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 2.mieste, vyplatená do 30 dní 

od vyhlásenia výsledkov) 

3. miesto: 200 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 3.mieste, vyplatená do 30 dní 

od vyhlásenia výsledkov)  

 

S víťazným účastníkom vyhlasovateľ do 7 dní odo dňa oznámenia výsledkov uchádzačom 

otvorí dialóg o možnom uzatvorení zmluvného vzťahu k predmetu súťaže.    

 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením súťažného návrhu znáša účastník bez 

finančného nároku voči vyhlasovateľovi.  

 

KOMUNIKÁCIA A SUMÁR PRIHLÁSENIA DO SÚŤAŽE  

Vyhlasovateľ bude s účastníkmi komunikovať prostredníctvom emailu. Vyhlasovateľ 

odporúča účastníkom, aby v záujme hladkého priebehu súťaže žiadali o informácie a o 

vysvetlenie súťažných podmienok najneskôr 10.06.2021 do 15:00 hod., aby tak došlo k 

včasnému informovaniu všetkých účastníkov súťaže o obsahu vysvetlení poskytnutých 

vyhlasovateľom. Informácie o súťaži poskytne a prípadné dopyty bezodkladne zodpovie 

tajomník súťaže Jana Pílová, najneskôr 10.6.2021, do 16:00 hod. Komunikácia účastníka s 

tajomníkom súťaže bude prebiehať písomne, prostredníctvom emailovej adresy 

info@kosiceregion.com.    

 

mailto:info@kosiceregion.com


 

Odpoveď na každú včas doručenú otázku zašle tajomník súťaže na emailovú adresu 

dopytujúcej sa osoby. Takáto správa sa považuje za doručenú momentom odoslania 

emailu na kontaktný email účastníka.   

  

Uchádzač doručí návrh v zmysle Súťažných podmienok tejto súťaže a Zadania v zalepenej 

obálke formátu A4, dostatočne zabezpečenej proti narušeniu obsahu zásielky, s jasným 

označením názvu súťaže „GRAFICKÉ RIEŠENIE INFORMAČNO-NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU “ 

a nápisom „NEOTVÁRAŤ“, ako aj identifikáciou uchádzača vrátane uvedenia 

telefonického kontaktu a emailovej adresy, a to poštou na adresu vyhlasovateľa    

Obálka musí obsahovať:   

1. Súťažný návrh v zmysle požiadaviek špecifikovaných v týchto Súťažných 

podmienkach  – uložený vo formátoch (napr. PDF, JPEG, MP4 a pod.) na 

digitálnom médiu (USB kľúč).  

2. Prihlášku do súťaže 

 

Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi v čase doručovania 

súťažného návrhu, v dôsledku ktorých dôjde k znehodnoteniu či poškodeniu zaslaného 

súťažného návrhu alebo jeho častí.  

 

 

ODOVZDANIE NÁVRHOV 

 

Návrh spolu s prihláškou doručte do 14.06. 2021 do 15.00 hod. (návrh musí byť doručený 

v tomto termíne)  poštou na adresu podateľne: Košice Región Turizmus, v uzatvorenej 

obálke označenej heslom „ SÚŤAŽ – INFORMAČNO-NAVIGAČNÝ SYSTÉM – Neotvárať“ ako 

aj identifikáciou uchádzača vrátane uvedenia telefonického kontaktu a emailovej adresy. 

Rozhodujúcim termínom je pritom práve termín doručenia návrhu na adresu 

vyhlasovateľa.  

 

Súťažné návrhy doručené po tomto termíne budú zo súťaže vylúčené.  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

Účastníci berú na vedomie, že všetky návrhy, ktoré nesplnia súťažné podmienky, vrátane 

príloh, nebudú zaradené do hodnotenia.   

Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva v súlade so zákonom č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon.    

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami a rešpektujúc duševné 

vlastníctvo, nezneužije žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely.   



 

Po oznámení výsledkov súťaže si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo ponechať si súťažné 

návrhy v digitálnej alebo printovej podobe za účelom archivácie súťaže. Vyhlasovateľ sa 

zaväzuje, že tieto návrhy (okrem víťazného návrhu) nebude bez výslovného súhlasu 

účastníka, resp. autorov, ďalej používať, upravovať a poskytovať tretím stranám.   

Účastník súťaže podaním návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas na zverejnenie 

informácie o jeho účasti v súťaži. Tento súhlas nezahŕňa zverejnenie samotného 

súťažného návrhu alebo jeho častí, ktoré sú duševným vlastníctvom účastníka súťaže, 

resp. autorov návrhu. Použitie autorského diela na takéto účely, alebo iné účely, ako boli 

uvedené v týchto súťažných podmienkach, je viazané na výslovný písomný súhlas 

účastníka, resp. autorov návrhu.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, a to v ktorejkoľvek fáze, o čom bude 

bezodkladne informovať na svojej webovej stránke, a už prihlásených uchádzačov aj 

prostredníctvom ich kontaktnej emailovej adresy.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ukončiť súťaž bez výberu víťazného súťažného návrhu.   

  

  

V Košiciach, 07.05.2021 

 

  

________________________________  

                                                                                                        Ing. Rastislav Trnka                             

                                                                                         predseda Košice Región Turizmus 

 

 

 

PRÍLOHY 

• Príloha č.1.: Zoznam kategórií cieľových bodov záujmu 

• Príloha č.2.: Zoznam príkladových lokalít s konkrétnymi východzími bodmi 

a konkrétnymi bodmi záujmu, ktoré treba k návrhu vizualizovať  

• Príloha č.3.: Ukážky aktuálnych informačných prvkov použitých v regióne 

inštalovaných organizáciou. 

• Príloha č.4.: Prihláška do súťaže 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Príloha č. 1. 

Kategórie  Obsah kategórie 

Múzea  
Múzeá, pamätné izby, pamätníky, izby 

ľudových tradícií 

Technické pamiatky 
pamiatky, technické pamiatky, banské 

pamiatky  

Hrady, zámky, kaštiele  Hrady, zámky, kaštiele, zrúcaniny 

Sakrálne pamiatky  Kostoly, kaplnky, katedrály, kláštory  

Divadlá a galérie  Divadlá, galérie 

Príroda  

(cieľové body v prírode - vodopády, jazerá, 

vodné plochy, prírodné útvary, pramene, 

jaskyne, parky chránené oblasti ak je tam 

turistická ponuka, a pod.) turistické 

trasy/body, vyhliadkové veže) 

Trasy náučné chodníky, cyklochodníky, trasy NW 

Aktivity pri vode 
vodné plochy kde sa dá kúpať, vodné 

športové aktivity 

Šport 
golf, horolezectvo, lyžovanie, cyklistika, 

jazda na koni a iné,... 

Agroturizmus ranče a farmy 

Regionálny produkt Víno, syry, mäso, lekvár, med a iné,  

Adrenalín  
Streľba, motokáry, lezecká stena, padák, 

lietanie – väčšinou za zážitok sa platí 

Wellness a relax  Wellness, spa, kúpele, sauny v prírode 

ZOO, parky, záhrady 
Zoo Košice, Zoo SNV, Botanická záhrada, 

parky, arboréta 

Služby 

Cyklopožičovne, cyklo nabíjačky, auto 

nabíjacie stanice, autopožičovne, 

turistické Informačné centrá 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2. 

 

Príklad 1 

Východiskový bod  Železničná stanica Čerhov  

 

Navigácia smerom k: 

● Informačné centrum / Služby 

● Dom ľudových tradícií / Múzeá 

● Vinárstvo Ostrožovič - Veľká tŕňa / Regionálny produkt 

● Vinátstvo Macik – Malá tŕňa / Regionálny produkt 

● Vyhliadková veža Tokaj / Príroda 

● Cyklochodník /Trasy 

Označenie cieľového bodu  

+ informačná tabuľa v cieľovom bode  

 

Príklad 2 

 

Východiskový bod Inovce, Autobusová zástavka v strede obce. 

Navigácia smerom k: 

● drevený Kostol sv. Michala Archanjela/Sakrálne pamiatky 

Označenie cieľového bodu  

+ informačná tabuľa v cieľovom bode  

 

Príklad 3 

 

Východiskový bod Stratená, parkovisko Dobšinská ľadová jaskyňa. 

Navigácia smerom k: 

● Dobšinská ľadová jaskyňa/Príroda 

● Tarzánia/Adrenalín 

● Náučný chodník Mokrade Hnilca/Trasy 

● Náučný chodník Stratenský kaňon/Trasy 

Označenie cieľového bodu  

+ informačná tabuľa v cieľovom bode  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poznámka: 

 

Označenie cieľového bodu.  

Ako príklad môže slúžiť príloha č.3. aktuálne značenie bodov záujmu. 

 

Informačná tabuľa môže mať formát 150x100 cm na výšku, prípadne na šírku. Musí 

obsahovať v hornej časti značenie lokality:  

● Košický kraj 

● Názov lokality 

Obsahová časť  (nie je definovaná, môže sa použiť mapový podklad okolia, prípadne 

zástupný text a ilustračné obrázky, táto plocha je špecifická pre každú lokalitu, preto 

zatiaľ nie je možné presne určiť konkrétny obsah). 

Spodná časť tabule 

● Priestor pre umiestnenie lôg. (Košický samosprávny kraj, Košice Región Turizmus, 

Obec kde sa lokalita nachádza)  

● Nie je stanovený presný počet lôg, treba mat vymedzený priestor kde sa môže 

umiestniť viacero lôg podľa potreby daného miesta. 

 

 

 

Príloha č. 3. 

 

Aktuálne značenie POI (bodov záujmu, cieľových bodov) 

● Názov lokality 

● Základný popis 

● QR kód presmerovaný na obsah na webstránke www.kosiceregion.com 

● Označenie lôg projektu (v rámci ktorého boli stĺpiky osádzané) 

 

Poznámka.  

Aktuálne sa používajú dvojičky lôg KSK a KRT (Košický samosprávny kraj a Košice región 

turizmus) 

 

logá na stiahnutie: https://qr.kosiceregion.com/3t 

 

 

http://www.kosiceregion.com/
https://qr.kosiceregion.com/3t


 

  
 

Ďalšie ukázky na adrese: https://qr.kosiceregion.com/3t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qr.kosiceregion.com/3t


 

 

Príloha č. 4. 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

SÚŤAŽ - INFORMAČNÝ/NAVIGAČNÝ SYSTÉM 

 

 

 

Autor - právnická osoba 

 

Autorský 

kolektív:.................................................................................................................... 

Názov spoločnosti: ................................................................................................................ 

Sídlo: ...................................................................................................................................... 

Štatutárny zástupca................................................................................................................ 

IČO:......................................................................................................................................... 

Kontaktná osoba:.................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

 

Počet prihlásených návrhov:…………………........................................................................ 

 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie informačného-

navigačného systému pre Košický kraj a beriem/e na vedomie všetky v nich uvedené 

podmienky a ustanovenia. Prehlasujem/e, že súťažný návrh je originálnym dielom a jeho 

zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. Týmto záväzne prihlasujem do 

súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na..........ks CD/DVD/flash disku. 

 

 

V..............................., dňa............................. 

 

 

..........................................              

 

          podpis štatutára 

 

 

Príloha: Zoznam súťažných návrhov 

 

 

 



 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

SÚŤAŽ - INFORMAČNÝ/NAVIGAČNÝ SYSTÉM 

 

 

 

Autor – fyzická osoba 

 

Meno a priezvisko:.................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

Spoluautor  

 

Meno a priezvisko:.................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

Počet prihlásených návrhov:…………………........................................................................ 

 

 

 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie informačného-

navigačného systému pre Košický kraj a beriem/e na vedomie všetky v nich uvedené 

podmienky a ustanovenia. Prehlasujem/e, že súťažný návrh je originálnym dielom a jeho 

zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. Týmto záväzne prihlasujem do 

súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na..........ks CD/DVD/flash disku. 

 

 

 

V..............................., dňa............................. 

 

 

                                                                                                                

 ..........................................              

 

          podpis autora 

 

Príloha: Zoznam súťažných návrhov 


