
 

 

 

             

Formát, technika a parametre spracovania súťažných prác  

 

Hlavné kategórie: 

 

 Kategória 1. Naj portrét (fotografia):  

- formát súťažnej fotografie min. A3 max. A2, v digitálnej podobe (pdf, jpg) 

- portrét akejkoľvek osoby, 

- k fotografii je potrebné pripojiť krátky opis osoby na fotografii (max. pol strany 

písaného textu formátu A4 , veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, 

riadkovanie 1,5). 

 

 

 Kategória 2. Ilustrácia (komiks, cartoon, semirealizmus, dar-chan, fan art...): 

- formát súťažnej práce min. A3 max. A2, v digitálnej podobe (pdf, jpg – 300 DPI) 

 

 

 Kategória 3. 3D dizajn (3D vizualizácie - modely, plastiky, produkty, sochy...)  

- vizualizácie 3D objektov v digitálnej podobe – poster A2 (pdf, jpg – 300 DPI) – poster 

musí obsahovať – popis objektu/ideové východisko, rozmery plánované pre realizáciu 

- grafická úprava povinných prvkov je na danom súťažiacom   

 

 

 Kategória 4. Reklama a animácia (video s max. dĺžkou 5 min.) 

- formát MP4, AVI, MOV 

 

 

 Práce posudzuje odborná komisia zložená z 5 členov. 

 



 

 

 

 

Bonusové kategórie ( https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/bonusove-kategorie/ ) 

 

 

 

 Kategória 5. Best ponožka dizajn (dizajn na ponožky - Dedoles) 

- grafika spracovaná do predpripravenej šablóny (pdf, eps) + poster A2 (pdf, jpg – 300 

DPI) - poster bude obsahovať - popis dizajnu/ideové východisko - grafická úprava 

povinných prvkov je na danom súťažiacom. 

šablóna: https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/best-ponozka-dizajn/  
 

 

 Kategória 6. Sedací vak (dizajn na potlač sedacieho vaku - Vipera s.r.o) 

- grafika spracovaná do predpripravenej šablóny (pdf, eps) + poster A2 (pdf, jpg – 300 

DPI) - poster bude obsahovať – vizualizáciu v priestore (ľubovoľnom), popis 

dizajnu/ideové východisko - grafická úprava povinných prvkov je na danom 

súťažiacom.  

šablóna: https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/6-sedaci-vak-vipera-s-r-o/  
 

 

 Kategória 7. Obalový dizajn (potlač krabičky na čaj – Agrokaraty s.r.o.) 

- grafika spracovaná do predpripravenej šablóny (pdf, eps) + poster A2 A2 (pdf, jpg – 

300 DPI) - poster bude obsahovať - vizualizáciu krabičky s navrhnutým dizajnom, 

popis dizajnu/ideové východisko. 

šablóna: https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/7-obalovy-dizajn-agrokarpaty-s-r-o/  

 
 

 Kategória 8. Etiketa vegánskeho vína (etikety radu vegánskych vín vinárstva - Vintop Karkó) 

- vektorová grafika spracovaná do rozmerov (130 x 85 mm) vo formáte PDF 300DPI + 

poster A2 A2 (pdf, jpg – 300 DPI) - poster bude obsahovať - vizualizáciu krabičky 

s navrhnutým dizajnom, popis dizajnu/ideové východisko. 

šablóna: https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/8-etiketa-veganskeho-vina-vinarstvo-karko/  

 

 

 

 Víťazov vyberú zástupcovia jednotlivých spoločností. 

https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/bonusove-kategorie/
https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/best-ponozka-dizajn/
https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/6-sedaci-vak-vipera-s-r-o/
https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/7-obalovy-dizajn-agrokarpaty-s-r-o/
https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/l/8-etiketa-veganskeho-vina-vinarstvo-karko/


 

 

 

 

 

 

Kritériá hodnotenia súťažných prác 

 

 

 Základom hodnotenia práce je:   

                                              -  nápaditosť a tvorivý prístup,  

- kompozícia ako technický parameter, 

- zvládnutie techniky príslušnej kategórie, 

- technické zvládnutie výstupných dokumentov 

- celkový dojem. 

 

 

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA NAŠEJ WEB-STRÁNKE 

 

 

https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/o-sutazi-usvit/ 
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