
 

 
       Adresa pošty:                Bankové spojenie:  VÚB, a. s. Dubnica nad Váhom         Registrácia                                 Telefón:  042/2852 271 

       ZTS – ŠPECIÁL, a.s.                Číslo účtu:  1262286453/0200                Okresný súd v Trenčín                 Fax:        042/2852 202 

       Lieskovec 575/25                IČO:           36 302 511                OR – Vložka č. 10089/R             E-mail:    ztsspecial@ztsspecial.sk 

       P. O. Box 58                   IČDPH:      SK2020114624                Oddiel: Sa                     web:        www.ztsspecial.sk 

       018 41  Dubnica nad Váhom  

 

 
 

      

Vec: ZTS -ŠPECIÁL, a.s. vyhlasuje súťaž o nové logo a vizuálnu identitu 

 
 

Vieme, aké dôležité je ísť s dobou. A presne tak ako vo výrobe našich produktov a využí-

vaní najnovších technológií, chceme byť moderní aj v našom dizajne. Spoločnosť ZTS -ŠPECIÁL, 

a.s. vyhlasuje verejnú súťaž o logo a vizuálnu identitu. Cieľom súťaže je vytvorenie loga a vizuálnej 

identity, ktorá bude využívaná na online a offline komunikáciu. Samotné logo by malo odrážať mo-

dernú obchodnú spoločnosť, pričom chceme pokračovať v budovaní špičkových zariadení zbrojár-

skeho charakteru. 

 

 

Spoločnosť ZTS-Špeciál, a.s. si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho výhercu v prípade nenaplne-

nia zadania súťaže. 

 

Termín trvaniam súťaže:  5.9. – 12.9.2022 

Termín hodnotiacej komisie:  13.9.2022 

Oznámenie výsledkov:  14.9.2022 

 

 

Podmienky súťaže: 

 

Do verejne neanonymnej súťaže sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní pod-

mienky súťaže. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť pre výtvarníkov, pre profesionálnych 

grafických dizajnérov, grafické štúdia, pre študentov súvisiacich odborov. V prípade účasti právnic-

kých osôb, musí byť na súťažnom návrhu uvedený autor. 

 

Súťažné návrhy bude posudzovať odborná komisia zložená z odborníkov na grafický dizajn a mar-

keting a zástupcov spoločnosti ZTS -ŠPECIÁL, a.s. 

 

Za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál vyplatí vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu vo 

výške 500 EUR. 

 

Prihláška a text  súťažných podmienok sú k dispozícii na http://www.ztsspecial.//sutaz/ 

 

 

Kontaktnou osobou pre súťaž a doručovanie návrhov je Simona Zacharová, tel. +421 944 764 344, 

e-mail: zacharova@ztsspecial.sk Do predmetu súťažiaci uvedie : súťaž 

 

Spoločnosť ZTS -ŠPECIÁL, a.s,. si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho výhercu v prípade nenapl-

nenia zadania súťaže. 
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