
Základný popis zámeru/projektu žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Predmet projektu 

žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Kompletne nová firemná identita: logo znak, 2D a 3D animácia logoznaku, hudobná zvučka/znelka,  

audiovizuálna znelka s 3D animáciou, dizajnmanuál

Základná špecifikácia 

koncového užívateľa

Komentár k výberu

Všeobecný užívateľ 

Firemná identita žiadateľa

Komentár k výberu 

Napr.: originálny logo-znak/ vlastná (nová) značka žiadateľa/ 

hudobná znelka/ audiovizuálna podoba logoznaku a znelky/ 

špecifické firemné piktorgramov a ikony/ zostavenie palety  firemných 

farieb/ typológia firemného  písma  a pod.

Ktokoľvek, s kým žiadateľ, pri využívaní výstupu z projektu, príde do 

kontaktu v rámci poskytovania informácií o sebe, ako o 

podnikateľskom subjekte  - verejnosť všeobecne, vrátane 

zamestnancov, potencionálnych zákazníkov, obchodných partnerov, 

majiteľov a pod.

Komentár k výberu

Výstup z projektu žiadateľa je určený pre všetkých, ktorí spĺňajú 

základnú špecifikáciu koncového užívateľa - t.j. vrátane ľudí v 

predproduktívnom (0 r.-14r.)  a/alebo poproduktívnom veku (65 r. a 

viac)

Bližšia špecifikácia 

koncového užívateľa
Nerozhoduje 

PODPORA FIREMNEJ IDENTITY ŽIADATEĽA

príloha č. 6B

Národný projekt:

DIZAJN

Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (*nepovinné údaje / **len relevantné údaje)
"B"- typ projektu žiadateľa v odvetví DIZAJN

Kód výzvy KV: KV_D_01/2018
Odvetvie kreatívneho 

priemyslu 

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874

Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o 

kreatívny voucher:



návrh/ 

kus 

kolekcie/ 

série/ 

súpravy

Zadajte požadované údaje.

2D animácia logoznaku

6 až 10 sec. plnofarebná animácia logoznaku v 2D prevedení, 

využiteľná - bez zvuku - ľubovoľne, podľa ďalšej potreby 

zadávateľa (v TV programoch, na webe, v rámci vlastných 

aplikácií a pod.)

2.

1.

Zadajte požadované údaje.

Logo znak

originálne nový logoznak firmy s definovaním nových 

firemných farieb, základnú obsahovú predstavu zadefinuje 

zadávateľ

Finálnym štádiom/ výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa je 

viacero dizajnovo previazaných návrhov alebo  kusov (dielov/ prototypov), spoločne tvoriacich 

nezameniteľnú KOLEKCIU/ SÉRIU alebo SÚPRAVU, určenú na zvolený typ konečného využitia  

(pozn.: KOLEKCIA/ SÉRIA alebo SÚPRAVA môže byť využívaná buď len ako originál, alebo môže 

byť určená aj ako podklad k limitovanej edícii, resp. k sériovej výrobe)

Konečné využitie 

výstupu z projektu 

žiadateľa

Rozsah zadania 

žiadateľa

6

Pridať riadok za každý (aj prvý) návrh/kus, ktorý má  tvoriť požadovanú kolekciu/sériu/súpravu 

(zadajte číslo od 1 do 10) 

Doplňujúce informácie * Základný popis 

Licencia požadovaná 

žiadateľom od 

realizátora

Nie je relevantné 

Komentár k výberu

V súvislosti s charakterom predmetu projektu realizátora (najmä vo vzťahu k poskytovaným 

službám) - nie je relevantné 

Výhradná

Viacero dizajnovo 

previazaných návrhov 

(kusov) - 

kolekcia/séria/súprava 

Žiadateľ od realizátora požaduje, aby v predloženej  cene bola zahrnutá aj cena  za poskytnutie 

výhradnej licencie, poskytovanej  realizátorom v prospech žiadateľa,  v zmysle zák.č. 185/2015 

Z.z. Autorský zákon  - pokrývajúca potreby projektu žiadateľa.

Komentár k výberu

Komentár k výberu



Hudobná zvučka / znelka 

jedinečná, originálna zvučka/znelka charakterizujúca 

zadávateľa, v dĺžke rovnakej ako 2D a 3D animácie, využiteľná 

aj samostatne, ľubovoľne podľa potrieb zadávateľa (napr.v 

rozhlase, na podujatiach organizovaných zadávateľom, v 

priestoroch zadávateľa a pod.)

3.

kompletný dizajnmanuál pre ďalšie využívanie logoznaku, 

zvolených firemných farieb, hudobnej znelky/zvučky v rámci 

ďalších potrieb a činností zadávateľa, realizovaných 

prostredníctvom ľubovoľných dodávateľov  

4.

Zadajte požadované údaje.

Zadajte požadované údaje.

3D animácia logoznaku

6 až 10 sec.plnofarebná animácia logoznaku v 3D prevedení, 

využiteľná - bez zvuku - ľubovoľne, podľa ďalšej potreby 

zadávateľa (v TV programoch, na webe, v rámci vlastných 

aplikácií a pod.). Pozn.: rovnaká finálna dĺžka ako 2D animácia 

!

7.

NEVYPISUJTE

6.

Zadajte požadované údaje.

5.

Zadajte požadované údaje.

Audiovizuálna znelka s 3D animáciou

spojenie 3D animácie logoznaku a hudobnej zvučky/znelky do 

jedného výstupu, používaného ľubovoľne, podľa ďalšej 

potreby zadávateľa

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Dizajnmanuál



PSČ

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

žiadateľa

9.

NEVYPISUJTE

Požadovaná odborná činnosť oprávneného realizátora
Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRIESTOROVÉ RIEŠENIA (interiérový dizajn) 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

10.

25.09.2018 31.10.2018

 

Súpis.č.*

 

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

NEVYPISUJTE

Lokalizácia realizácie projektu žiadateľa (miesto, kde bude realizátor plniť/realizovať predmet projektu žiadateľa-t.j.zadanie)

KRAJ OBEC ULICA* 

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Prešov 

8.

NEVYPISUJTE

Začiatok realizácie 

projektu žiadateľa

Prešovský kraj

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Dizajn výstav a expozícií

Dizajn podujatí 

Dizajn obchodných priestorov - interiér

Dizajn obchodných priestorov - exteriér

Dizajn prevádzkových priestorov - interiér

Dizajn prevádzkových priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - interiér

Dizajn kancelárskych priestorov - exteriér

Dizajn kancelárskych priestorov - interiér



Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Vlastný text žiadateľa (max.500 znakov) 

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRODUKTOVÝ DIZAJN 

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Konkretizácia v časti oprávnených činností : KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov) 

Nábytok pre interiér

Dizajn exteriéru zariadení 

Dizajn exteriérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Dizajn interiérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Nábytok pre exteriér

Dizajn exteriéru náradia

Dizajn didaktických pomôcok

Dizajn produktov pre voľný čas a šport

Transport dizajn - osobná doprava

Transport dizajn - nákladná doprava

Obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu

Dizajn obalov s dôrazom na účel - Prepravné/transportné  obaly

Dizajn firemných tlačovín 

Dizajn piktogramov a ikon / orientačné systémy pre budovy alebo služby

Dizajn firemných bannerov

Logo-manuál (Dizajn-manuál)

Vizuálna identita značky - logo

Tvorba autorského písma, vytvorenie fontu

Dizajn korporátnych tlačovín

Dizajn publikácie - väzby

Dizajn originálnych darčekových a reklamných predmetov

Dizajn brandingových polepov

Dizajn digitálnej komunikácie (skonkretizovať)

Svetelný dizajn - exteriérový

Svetelný dizajn - interiérový

Multimediálny dizajn // Dizajn multimediálnych obsahov 

Interaktívne inštalácie

Zvukový dizajn 



Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Konkretizácia v časti oprávnených činností : TEXTILNÝ a ODEVNÝ DIZAJN (módne návrhárstvo)

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov) 

Prípadné doplňujúce Preferovaná farebnosť : čierna, biela a červená 

Identifikačné číslo 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

IČO DIČ

12345678  

Požadovaný termín 

dodania cenovej 

ponuky 

zadanieCP@priklad.01 
E-mail adresa na 

doručenie cenovej 

ponuky 

15.09.2018

Doterajšie logo zadávateľa 1 Popis príloh Počet príloh 

Pokyny a informácie od žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Obchodný názov 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

NPPRKP

D301+D310+D316+D317; D301; D301+D304+D306+D310+D311+D314+D315+D316+D317; 

D304+D305+D307+D308+D309+D310+D314+D315+D316+D317+D318; 

D301+D303+D304+D308+D309+D310+D314+D315+D316+D317+D318; 

D303+D309+D310+D314+D316+D203;

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh

Návrh technologického riešenia odevných  doplnkov

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Odevný dizajn - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Návrh technologického a strihového riešenia odevov

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn  odevných doplnkov - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia



Základný popis zámeru/projektu žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Predmet projektu 

žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Rovnošaty a firemné pracovné odevy zamestnancov značkového autoservisu a predajného autosalónu 

(showroom). Je potrebné dodržať už danú firemnú farebnosť a zapracovať logo predávanej autoznačky a tiež 

logo predajcu.

Základná špecifikácia 

koncového užívateľa

Komentár k výberu

Zamestnanci žiadateľa 

Vlastné pracovné odevy žiadateľa

Komentár k výberu 

Jednoznačne odlíšiteľné, vlastné uniformy, rovnošat, alebo pracovné 

odevy, ktoré žiadateľ predpisuje/ bude predpisovať svojim vlastným 

zamestnancom 

Aktuálni a/alebo budúci interní zamestnanci žiadateľa na všetkých 

pozíciách s výnimkou vrcholového manažmentu žiadateľa

Komentár k výberu

Výstup z projektu žiadateľa je určený pre dospelú populáciu  v 

produktívnom veku (15 r. - 64 r.), bez rozdielu pohlavia,  spĺňajúcu 

základnú špecifikáciu koncového užívateľa 

Bližšia špecifikácia 

koncového užívateľa
Ženy aj muži v produktívnom veku 

PODPORA FIREMNEJ IDENTITY ŽIADATEĽA

príloha č. 6B

Národný projekt:

DIZAJN

Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (*nepovinné údaje / **len relevantné údaje)
"B"- typ projektu žiadateľa v odvetví DIZAJN

Kód výzvy KV: KV_D_01/2018
Odvetvie kreatívneho 

priemyslu 

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874

Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o 

kreatívny voucher:



návrh/ 

kus 

kolekcie/ 

série/ 

súpravy

Zadajte požadované údaje.

Nohavice - pánske

nohavice oblekového typu (alebo obdobné) pre predajcov v 

autosalóne (používané aj na výstavách a medzinárodných 

autosalónoch) 

2.

1.

Zadajte požadované údaje.

Pracovné overaly - mužské 
univerzálne pracovné overaly pre prácu v interiéri (v 

autoservise)

Finálnym štádiom/ výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa je 

viacero dizajnovo previazaných návrhov alebo  kusov (dielov/ prototypov), spoločne tvoriacich 

nezameniteľnú KOLEKCIU/ SÉRIU alebo SÚPRAVU, určenú na zvolený typ konečného využitia  

(pozn.: KOLEKCIA/ SÉRIA alebo SÚPRAVA môže byť využívaná buď len ako originál, alebo môže 

byť určená aj ako podklad k limitovanej edícii, resp. k sériovej výrobe)

Konečné využitie 

výstupu z projektu 

žiadateľa

Rozsah zadania 

žiadateľa

7

Pridať riadok za každý (aj prvý) návrh/kus, ktorý má  tvoriť požadovanú kolekciu/sériu/súpravu 

(zadajte číslo od 1 do 10) 

Doplňujúce informácie * Základný popis 

Licencia požadovaná 

žiadateľom od 

realizátora

Limitovaná edícia

Komentár k výberu

Finálnym štádiom/výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa je 

skompletizovaná dokumentácia - úplný podklad k realizácii výroby predmetu projektu žiadateľa. 

Vyžiadanou súčasťou dokumentácie môže byť aj prvotný prototyp ( žiadateľ konkretizuje v 

základnom slovnom opise svojho projektu) V prípade limitovanej edície je počet budúcich 

rozmnoženín predmetu projektu žiadateľa ohraničený počtom rozmnoženín, ktorý žiadateľ 

konkretizuje v základnom slovnom opise svojho projektu

Nevýhradná

Viacero dizajnovo 

previazaných návrhov 

(kusov) - 

kolekcia/séria/súprava 

Žiadateľ od realizátora požaduje, aby v predloženej  cene bola zahrnutá aj cena  za poskytnutie 

nevýhradnej licencie, poskytovanej realizátorom v prospech žiadateľa, v zmysle zák.č. 185/2015 

Z.z. Autorský zákon - pokrývajúca potreby projektu žiadateľa.

Komentár k výberu

Komentár k výberu



Sukňa - dámska 
trojštvrťová sukňa pre predajkyne a hostesky v autosalóne  

(používané aj na výstavách a medzinárodných autosalónoch) 

3.

kožený opasok do firemných nohavíc predajcov so sponou, v 

ktorej sú zapracované obidve logá

4.

Zadajte požadované údaje.

Zadajte požadované údaje.

Sako - pánske
 oblekové sako pre predajcov v autosalóne (používané aj na 

výstavách a medzinárodných autosalónoch) 

7.

Zadajte požadované údaje.

6.

Zadajte požadované údaje.

5.

Zadajte požadované údaje.

Sako - dámske 

kostýmové sako pre predajkyne a hostesky v autosalóne   

(bude používané aj na výstavách a medzinárodných 

autosalónoch) 

dámska šatka ku kostýmu predajkyne/hostesky, na ktorej sú 

zapracované obidve logá tak, aby boli viditeľné aj pri nosení
Dámska šatka na krk 

Pánsky opasok



PSČ

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

žiadateľa

9.

NEVYPISUJTE

Požadovaná odborná činnosť oprávneného realizátora
Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRIESTOROVÉ RIEŠENIA (interiérový dizajn) 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

10.

25.09.2018 31.10.2018

 

Súpis.č.*

 

NEVYPISUJTE

Lokalizácia realizácie projektu žiadateľa (miesto, kde bude realizátor plniť/realizovať predmet projektu žiadateľa-t.j.zadanie)

KRAJ OBEC ULICA* 

Malacky

8.

NEVYPISUJTE

Začiatok realizácie 

projektu žiadateľa

Bratislavský kraj

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Dizajn výstav a expozícií

Dizajn podujatí 

Dizajn obchodných priestorov - interiér

Dizajn obchodných priestorov - exteriér

Dizajn prevádzkových priestorov - interiér

Dizajn prevádzkových priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - interiér

Dizajn kancelárskych priestorov - exteriér

Dizajn kancelárskych priestorov - interiér



Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Vlastný text žiadateľa (max.500 znakov) 

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRODUKTOVÝ DIZAJN 

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Konkretizácia v časti oprávnených činností : KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov) 

Nábytok pre interiér

Dizajn exteriéru zariadení 

Dizajn exteriérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Dizajn interiérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Nábytok pre exteriér

Dizajn exteriéru náradia

Dizajn didaktických pomôcok

Dizajn produktov pre voľný čas a šport

Transport dizajn - osobná doprava

Transport dizajn - nákladná doprava

Obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu

Dizajn obalov s dôrazom na účel - Prepravné/transportné  obaly

Dizajn firemných tlačovín 

Dizajn piktogramov a ikon / orientačné systémy pre budovy alebo služby

Dizajn firemných bannerov

Logo-manuál (Dizajn-manuál)

Vizuálna identita značky - logo

Tvorba autorského písma, vytvorenie fontu

Dizajn korporátnych tlačovín

Dizajn publikácie - väzby

Dizajn originálnych darčekových a reklamných predmetov

Dizajn brandingových polepov

Dizajn digitálnej komunikácie (skonkretizovať)

Svetelný dizajn - exteriérový

Svetelný dizajn - interiérový

Multimediálny dizajn // Dizajn multimediálnych obsahov 

Interaktívne inštalácie

Zvukový dizajn 



Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:
D402; D404; D406; D407;

Konkretizácia v časti oprávnených činností : TEXTILNÝ a ODEVNÝ DIZAJN (módne návrhárstvo)

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa 

k požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Pánske opasky a dámske šatky budú využívané aj samostatne - ako darčekové predmety zadávateľa 

Prípadné doplňujúce Hľadáme neštandardné, jasne odlíšiteľné riešenie, ktoré môže byť aj mierne extravagantné

Identifikačné číslo 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

IČO DIČ

12345678  

Požadovaný termín 

dodania cenovej 

ponuky 

zadanieCP@priklad.02 
E-mail adresa na 

doručenie cenovej 

ponuky 

15.09.2018

Logo predávanej autoznačky a logo predajcu2 Popis príloh Počet príloh 

Pokyny a informácie od žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Obchodný názov 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

NPPRKP

D302+D304+D313;

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh

Návrh technologického riešenia odevných  doplnkov

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Odevný dizajn - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Návrh technologického a strihového riešenia odevov

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn  odevných doplnkov - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia



iné vekové rozpätie

Komentár k výberu

pokiaľ sa  vhodné vekové rozpätie nenachádza vo výbere, musí byť 

konkretizované v Základnom slovnom  opise/ charakteristike 

predmetu projektu žiadateľa

Pokiaľ sa vhodná špecifikácia nenachádza vo výbere, musí byť 

konkretizovaná v Základnom slovnom  opise/charakteristike 

predmetu projektu žiadateľa

Bližšia špecifikácia 

koncového užívateľa
Iná špecifikácia 

Predmet projektu 

žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Návrh na interiér aj exteriér (blízke okolie) samostatne stojacej predajne hračiek pre deti "Detský svet" / 

bližšia špecifikácia koncového užívateľ nie je potrebná, zákazníkom môže byť ktokoľvek, rovnako nerozhoduje 

jeho vek.

Základná špecifikácia 

koncového užívateľa

Komentár k výberu

Ľudia všeobecne (t.j. ženy, muži aj deti)

Veková kategória 

koncového užívateľa

DIZAJN

Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (*nepovinné údaje / **len relevantné údaje)

"A"- typ projektu žiadateľa v odvetví DIZAJN

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ŽIADATEĽA

Väčšinová populácia bez definovaných, objektívnych  obmedzení 

a/alebo špeciálnych potrieb

Komentár k výberu

príloha č.

Maloobchodná činnosť

Komentár k výberu 

 Žiadateľom realizovaný predaj vlastných a/alebo vopred 

zakúpených  tovarov a výrobkov  konečným, individuálnym 

spotrebiteľom (bežnému spotrebiteľovi), s výnimkou tovarov a 

výrobkov, ktorých podporu vylučujú podmienky oprávnenosti 

Schémy a/alebo NP PRKP

Odvetvie kreatívneho 

priemyslu 
KV_D_01/2018

6A

Základný popis zámeru/projektu žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Kód výzvy KV: 

Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874

Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o 

kreatívny voucher:



návrh/ kus 

kolekcie/ 

série/ 

súpravy

Konečné využitie 

výstupu z projektu 

žiadateľa

Rozsah zadania 

žiadateľa

Licencia požadovaná 

žiadateľom od 

realizátora

Nie je relevantné 

Komentár k výberu

V súvislosti s charakterom predmetu projektu realizátora (najmä vo vzťahu k poskytovaným 

službám) - nie je relevantné 

Komentár k výberu

Finálnym štádiom / výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa 

je viacero dizajnovo previazaných  návrhov, alebo kusov (dielov/ prototypov), spoločne 

tvoriacich nezameniteľnú KOLEKCIU / SÉRIU alebo SÚPRAVU, určenú na zvolený typ konečného 

využitia  (pozn.: KOLEKCIA / SÉRIA alebo SÚPRAVA môže byť využívaná buď len ako originál, 

alebo môže byť určená aj ako podklad k limitovanej edícii, resp. k sériovej výrobe) 

 Základný popis 

1.

Zadajte požadované údaje.

5Pridať riadok za každý (aj prvý) návrh/kus, ktorý má  tvoriť požadovanú kolekciu/sériu/súpravu 

(zadajte číslo od 1 do 10) 

Doplňujúce informácie *

Nevýhradná

Viacero dizajnovo 

previazaných návrhov 

(kusov) - 

kolekcia/séria/súprava 

Komentár k výberu

Žiadateľ od realizátora požaduje, aby v predloženej  cene bola zahrnutá aj cena za poskytnutie 

nevýhradnej licencie, poskytovanej  realizátorom v prospech žiadateľa,  v zmysle zák.č. 

185/2015 Z.z. Autorský zákon - pokrývajúca potreby projektu žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Návrh na interiér aj exteriér (blízke okolie) samostatne stojacej predajne hračiek pre deti "Detský svet" / 

bližšia špecifikácia koncového užívateľ nie je potrebná, zákazníkom môže byť ktokoľvek, rovnako nerozhoduje 

jeho vek.

Návrh vnútorného vybavenia a zariadenia predajne

návrh celkového riešenia, vrátane návrhu na predajné 

regále a priestor pokladne prispôsobiť daným priestorovým 

možnostiam, podľa prílohy

2.

Zadajte požadované údaje.

Návrh exteriérového detského ihriska a príslušenstva 

prispôsobiť daným priestorovým možnostiam, podľa 

prílohy, maximálne 5 preliezok alebo hojdačiek - finálne 

riešenie je vecou návrhu dizajnéra, príslušenstvom je 

myslené sedenie pre rodičov / dozor



Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

7.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)
6.

NEVYPISUJTE

5.

Zadajte požadované údaje.

Návrh hudobnej produkcie do priestorov predajne

zostaviť buď zo slovenských pesničiek pre deti alebo z 

hudby bez textu (návrh musí obsahovať aj výšku ročných 

licenčných poplatkov za používanie konkrétnej navrhnutej 

hudobnej zostavy - maximálnu sumu môže, počas 

realizácie, spresniť zadávateľ)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Zadajte požadované údaje.

Vlastné  piktorgramy a vlastný orientačný systém v int/ext 

požadujeme plastické riešenie, zahŕňajúce zvukové efekty 

pri dotyku - pri určených piktogramoch umiestnených vo 

výške dosiahnuteľnej deťmi od cca 3.r. 

Zoznam piktogramov a popis toho, čo majú obsahovať, 

podľa prílohy

4.

Zadajte požadované údaje.

Názov predajne "Detský svet"  - návrh exteriérového neónu 

návrh by mal obsahovať aj návrh na jeho umiestnenie, 

prispôsobený daným priestorovým možnostiam, podľa 

prílohy

3.



PSČ

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

žiadateľa

D201+D203+D204;

Začiatok realizácie 

projektu žiadateľa

KRAJ OBEC ULICA* 

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

10.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Banskobystrický kraj Zvolen  

Súpis.č.*

 

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Požadovaná odborná činnosť oprávneného realizátora

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRIESTOROVÉ RIEŠENIA (interiérový dizajn) 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

01.10.2018 31.10.2018

9.

NEVYPISUJTE

8.
Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Lokalizácia realizácie projektu žiadateľa (miesto, kde bude realizátor plniť/realizovať predmet projektu žiadateľa-t.j.zadanie)

Dizajn výstav a expozícií

Dizajn podujatí 

Dizajn obchodných priestorov - interiér

Dizajn obchodných priestorov - exteriér

Dizajn prevádzkových priestorov - interiér

Dizajn prevádzkových priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - interiér

Dizajn kancelárskych priestorov - exteriér

Dizajn kancelárskych priestorov - interiér



Výstupom má byť len kompletne vypracovaný návrh, určený ako podklad k realizácii, nie samotná realizácia 

návrhu  

D303+D304+D305+D316+D203; D301+D304+D306+D310+D311+D314+D315+D316+D317; 

D304+D305+D307+D310+D314; D303+D310+D314+D316+D203; D303+D314+D316+D203; 

D303+D309+D310+D314+D316+D203;

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRODUKTOVÝ DIZAJN 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Výstupom má byť len kompletne vypracovaný návrh, určený ako podklad k realizácii, nie samotná realizácia 

návrhu

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

D101; D101; D102; D101+D102;

Konkretizácia v časti oprávnených činností : KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Výstupom má byť len kompletne vypracovaný návrh, určený ako podklad k realizácii, nie samotná realizácia 

návrhu  

Nábytok pre interiér

Dizajn exteriéru zariadení 

Dizajn exteriérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Dizajn interiérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Nábytok pre exteriér

Dizajn exteriéru náradia

Dizajn didaktických pomôcok

Dizajn produktov pre voľný čas a šport

Transport dizajn - osobná doprava

Transport dizajn - nákladná doprava

Obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu

Dizajn obalov s dôrazom na účel - Prepravné/transportné  obaly

Dizajn firemných tlačovín 

Dizajn piktogramov a ikon / orientačné systémy pre budovy alebo služby

Dizajn firemných bannerov

Logo-manuál (Dizajn-manuál)

Vizuálna identita značky - logo

Tvorba autorského písma, vytvorenie fontu

Dizajn korporátnych tlačovín

Dizajn publikácie - väzby

Dizajn originálnych darčekových a reklamných predmetov

Dizajn brandingových polepov

Dizajn digitálnej komunikácie (skonkretizovať)

Svetelný dizajn - exteriérový

Svetelný dizajn - interiérový

Multimediálny dizajn // Dizajn multimediálnych obsahov 

Interaktívne inštalácie

Zvukový dizajn 



Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

12345678  

Požadovaný termín 

dodania cenovej 

ponuky 

zadanieCP@priklad.03 
E-mail adresa na 

doručenie cenovej 

ponuky 

7.09.2018

Architektonický návrh predajne / pôdorys predajne / zoznam 

piktogramov
3 Popis príloh Počet príloh 

Pokyny a informácie od žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Obchodný názov 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

NPPRKP
Identifikačné číslo 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

IČO DIČ

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Konkretizácia v časti oprávnených činností : TEXTILNÝ a ODEVNÝ DIZAJN (módne návrhárstvo)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov) 

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh

Návrh technologického riešenia odevných  doplnkov

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Odevný dizajn - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Návrh technologického a strihového riešenia odevov

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn  odevných doplnkov - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia



junior - pre zvieratá 

Komentár k výberu

mláďatá 

Drobné a menšie domáce zvieratá, chované primárne za účelom 

trvalého spoločenského, resp. pracovného súžitia s majiteľom 

(napr.: psy, mačky, fretky, akváriové rybičky, plazy, drobné 

hlodavce a pod.) 

Bližšia špecifikácia 

koncového užívateľa
Spoločenské (domáce) zvieratá

Predmet projektu 

žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Edukačná hračka pre šteňatá spoločenských plemien - návrh jej prevedenia(finálneho dizajnu) a zhotovenie 

prototypu, podľa presného popisu požadovaných funkcionalít a budúceho spôsobu používania dodaného 

zadávateľom (v prílohe). 

Základná špecifikácia 

koncového užívateľa

Komentár k výberu

Zvieratá, ako sekundárny koncový užívateľ

Veková kategória 

koncového užívateľa

DIZAJN

Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (*nepovinné údaje / **len relevantné údaje)

"A"- typ projektu žiadateľa v odvetví DIZAJN

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ŽIADATEĽA

Štandardné, zdravé jedince bez definovaných, objektívnych 

obmedzení a/alebo špeciálnych potrieb

Komentár k výberu

príloha č.

Tovar určený na spotrebu

Komentár k výberu 

Akýkoľvek tovar, ktorý bude žiadateľ  vyrábať s cieľom jeho 

ďalšieho priameho, alebo sprostredkovaného  predaja určeným 

cieľovým skupinám (koncovým užívateľom) - napr.: hračky, odevy, 

obuv, kozmetika, drogistický tovar, elektrospotrebiče, výpočtová 

technika, náradie a náčinie, športové potreby, domáce potreby, 

školské potreby, dopravné prostriedky, stroje a strojové zariadenia 

a pod., s výnimkou tovarov, ktorých podporu vylučujú podmienky 

oprávnenosti Schémy a/alebo NP PRKP

Odvetvie kreatívneho 

priemyslu 
KV_D_01/2018

6A

Základný popis zámeru/projektu žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Kód výzvy KV: 

Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874

Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o 

kreatívny voucher:



návrh/ kus 

kolekcie/ 

série/ 

súpravy

Konečné využitie 

výstupu z projektu 

žiadateľa

Rozsah zadania 

žiadateľa

Licencia požadovaná 

žiadateľom od 

realizátora

Sériová výroba

Komentár k výberu

Finálnym štádiom/výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa 

je skompletizovaná dokumentácia - úplný podklad k realizácii výroby predmetu projektu 

žiadateľa. Vyžiadanou súčasťou dokumentácie môže byť aj prvotný prototyp (žiadateľ 

konkretizuje v základnom slovnom opise svojho projektu). V prípade plánovanej sériovej 

výroby  je počet budúcich rozmnoženín predmetu projektu žiadateľa neobmedzený.

Komentár k výberu

Finálnym štádiom / výstupom  práce konkrétneho realizátora (dizajnéra) na projekte žiadateľa 

je  jediný, nezameniteľný a samostatný návrh, alebo kus (diel/ prototyp) = SOLITÉR, určený na 

zvolený typ konečného využitia (pozn.: SOLITÉR môže byť využívaný buď len ako originál, alebo 

môže byť určený aj ako podklad k limitovanej edícii, resp. k sériovej výrobe)

 Základný popis 

1.

Zadajte požadované údaje.

1Pridať riadok za každý (aj prvý) návrh/kus, ktorý má  tvoriť požadovanú kolekciu/sériu/súpravu 

(zadajte číslo od 1 do 10) 

Doplňujúce informácie *

Výhradná

Samostatný návrh (kus) -  

solitér

Komentár k výberu

Žiadateľ od realizátora požaduje, aby v predloženej  cene bola zahrnutá aj cena  za 

poskytnutie výhradnej licencie, poskytovanej  realizátorom v prospech žiadateľa,  v zmysle 

zák.č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon - pokrývajúca potreby projektu žiadateľa

Základný  slovný  

opis/charakteristika 

predmetu projektu 

žiadateľa

Edukačná hračka pre šteňatá spoločenských plemien - návrh jej prevedenia(finálneho dizajnu) a zhotovenie 

prototypu, podľa presného popisu požadovaných funkcionalít a budúceho spôsobu používania dodaného 

zadávateľom (v prílohe). 

 Hračka pre psov zo zdravotne nezávadného plastu, 

obsahujúca aj zvuky 

existovať budú 3 štandardné rozmery, pričom samotná 

hračka bude identická (cca 20 x 10 cm, 10 x 5 cm, 5 x 2,5 

cm) 

2.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov) Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  



Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

7.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)
6.

NEVYPISUJTE

5.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov) Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov) Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

4.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov) Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

3.



PSČ

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

žiadateľa

Začiatok realizácie 

projektu žiadateľa

KRAJ OBEC ULICA* 

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

10.

NEVYPISUJTE

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Žilinský kraj Oravská Lesná  

Súpis.č.*

 

Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  

Požadovaná odborná činnosť oprávneného realizátora

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRIESTOROVÉ RIEŠENIA (interiérový dizajn) 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

01.10.2018 31.01.2019

9.

NEVYPISUJTE

8.
Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov)  Vlastný text žiadateľa (max. 300 znakov)

Lokalizácia realizácie projektu žiadateľa (miesto, kde bude realizátor plniť/realizovať predmet projektu žiadateľa-t.j.zadanie)

Dizajn výstav a expozícií

Dizajn podujatí 

Dizajn obchodných priestorov - interiér

Dizajn obchodných priestorov - exteriér

Dizajn prevádzkových priestorov - interiér

Dizajn prevádzkových priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - exteriér

Dizajn výrobných priestorov - interiér

Dizajn kancelárskych priestorov - exteriér

Dizajn kancelárskych priestorov - interiér



Výstupom má byť kompletne vypracovaný návrh a fukčný prototyp určený ako podklad k sériovej výrobe 

D303+D309+D310+D314+D316+D203;

Konkretizácia v časti oprávnených činností : PRODUKTOVÝ DIZAJN 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Výstupom má byť kompletne vypracovaný návrh a fukčný prototyp určený ako podklad k sériovej výrobe 

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

D106; D106;

Konkretizácia v časti oprávnených činností : KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Nábytok pre interiér

Dizajn exteriéru zariadení 

Dizajn exteriérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Dizajn interiérových prvkov (doplnkov) /samostatných predmetov

Nábytok pre exteriér

Dizajn exteriéru náradia

Dizajn didaktických pomôcok

Dizajn produktov pre voľný čas a šport

Transport dizajn - osobná doprava

Transport dizajn - nákladná doprava

Obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu

Dizajn obalov s dôrazom na účel - Prepravné/transportné  obaly

Dizajn firemných tlačovín 

Dizajn piktogramov a ikon / orientačné systémy pre budovy alebo služby

Dizajn firemných bannerov

Logo-manuál (Dizajn-manuál)

Vizuálna identita značky - logo

Tvorba autorského písma, vytvorenie fontu

Dizajn korporátnych tlačovín

Dizajn publikácie - väzby

Dizajn originálnych darčekových a reklamných predmetov

Dizajn brandingových polepov

Dizajn digitálnej komunikácie (skonkretizovať)

Svetelný dizajn - exteriérový

Svetelný dizajn - interiérový

Multimediálny dizajn // Dizajn multimediálnych obsahov 

Interaktívne inštalácie

Zvukový dizajn 



Obsah odbornej činnosti ** (možný výber VIACERÝCH možností)

12345678  

Požadovaný termín 

dodania cenovej 

ponuky 

zadanieCP@priklad.04 
E-mail adresa na 

doručenie cenovej 

ponuky 

30.09.2018

Opis funkcionalít a budúceho spôsobu používania1 Popis príloh Počet príloh 

Pokyny a informácie od žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky 

Obchodný názov 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

NPPRKP
Identifikačné číslo 

žiadateľa o cenovú 

ponuku 

IČO DIČ

Zodpovedajúce kódy 

o.č.:

Konkretizácia v časti oprávnených činností : TEXTILNÝ a ODEVNÝ DIZAJN (módne návrhárstvo)

Prípadné doplňujúce 

informácie žiadateľa k 

požadovaným 

odborným činnostiam  

*

Vlastný text žiadateľa (max. 500 znakov) 

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh

Návrh technologického riešenia odevných  doplnkov

Textilný dizajn - interiérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - exteriérový - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Textilný dizajn - odevný - výtvarný návrh a realizácia/kupón

Odevný dizajn - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Návrh technologického a strihového riešenia odevov

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia

Odevný dizajn - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh solitéru  - výtvarný návrh

Dizajn odevných  doplnkov - návrh kolekcie - výtvarný návrh

Dizajn  odevných doplnkov - návrh solitéru - výtvarný návrh a realizácia


