
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
 

o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu! 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie  
 
Tento štatút  určuje podmienky a pravidlá súťaže pre stredné odborné školy (ďalej len „SOŠ“) 
s názvom Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu! 

 
 

Článok 2 
Cieľ súťaže  

 
Cieľom súťaže je:  
- vyhľadávať talentovaných žiakov a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu, 

výsledkom ktorého má byť samostatná tvorivá činnosť,  
- vytvoriť žiakom priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom môžu v praxi 

tvorivo aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, 
- posilniť a podporiť vzťah žiakov k odboru štúdia, 
- rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o povolania v oblasti dopravy a budovať ich vzťah 

k budúcemu povolaniu, 
- propagovať stredné odborné vzdelávanie. 

 
 

Článok 3 
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže  

 
1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 

„vyhlasovateľ súťaže“). 
2. Organizačným garantom súťaže je osobný úrad Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky (ďalej len „organizátor súťaže“). 
3. Odborným garantom súťaže sú: sekcia železničnej dopravy a dráh, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, sekcia civilného letectva a sekcia vodnej dopravy Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 
 

Článok 4 
Téma a predmet súťaže 

 
1. Témou a predmetom súťaže je vytvorenie súťažného projektu Maják pre dopravu – Kam po 

skončení základnej školy? Študuj dopravu! (ďalej len „súťažný projekt“), ktorého úlohou 
je motivovať žiakov základných škôl ku štúdiu na SOŠ so zameraním na dopravu. 
 

2. Súťažný projekt pozostáva z dvoch súvisiacich a vzájomne prepojených produktov:  
- propagačného materiálu - infografiky, 
- multimediálnej prezentácie s charakterom reklamného spotu s úvodným slovným 

komentárom. 
3. Propagačný materiál - infografika má mať obrazovo-textovú formu s použitím ľubovoľného 

materiálu a rôznych techník. Rozmery propagačného materiálu majú mať veľkosť A6 alebo 
A5. 
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4. Požadované kritériá multimediálnej prezentácie: 
Z obsahovej stránky: 
predstaviť možnosti, formy, spôsoby motivácie žiakov základných škôl ku štúdiu na SOŠ      
so zameraním na dopravu. 
Z technickej stránky: 
- automatická multimediálna prezentácia (obraz, zvuk, video, text) v trvaní maximálne      

3 minúty, 
- úvod multimediálnej prezentácie musí tvoriť snímka s názvom súťaže, názvom 

súťažného projektu, so sloganom propagujúcim tému, s menom a priezviskom 
tvorcu/tvorcov a názvom SOŠ, kde bola vyhotovená, 

- multimediálna prezentácia musí byť v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 

- výstup multimediálnej prezentácie musí byť vytvorený vo formáte *.mp4. 
5. Úvodný slovný komentár k multimediálnej prezentácii prednesú súťažiaci osobne 

(hovoreným slovom) v priebehu súťaže. 
 
 

Článok 5 
Podmienky účasti v súťaži 

 
1. Súťaž je určená pre súťažný projekt pripravený výlučne žiakom/žiakmi SOŠ pod odborným 

vedením pedagogických zamestnancov školy. 
2. Do súťaže sa môže prihlásiť každá SOŠ, ktorá je vystavovateľom, resp. spoluvystavovateľom 

na výstave Mladý tvorca 2018 v Nitre (ďalej len „výstava“) a má niektorý študijný odbor 
alebo učebný odbor s kódom 37 (zameranie na dopravu). 

3. SOŠ môže prihlásiť do súťaže len jeden súťažný projekt. 
4. Podmienkou zaradenia súťažného projektu do súťaže je predloženie riadne vyplnenej 

záväznej prihlášky, ktorej súčasťou je aj čestné vyhlásenie, propagačný materiál 
a multimediálna prezentácia na CD nosiči alebo uložená na USB flash disku. 

5. Písomným zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na adresu organizátora súťaže súťažiaca 
SOŠ potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže. 

6. Súťažiaca SOŠ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku súťažného projektu. 
 

Článok 6  
Realizácia a termíny súťaže 

 
1. Termín vyhlásenia súťaže je január/február 2018. 
2. Súťažiaca SOŠ predkladá:  

a) v elektronickom vyhotovení prihlášku do súťaže (vyplnenú podľa prílohy č. 1) v termíne 
do 28. februára 2018 na e-mailovú adresu jarmila.kukumberg@mindop.sk, 

b) v termíne do 6. apríla 2018: 
- záväznú prihlášku do súťaže v písomnom vyhotovení spolu s čestným vyhlásením 

(vyplnené podľa prílohy č. 2),  
- propagačný materiál,  
- multimediálnu prezentáciu na CD nosiči alebo uloženú na USB flash disku, 

na adresu organizátora súťaže: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
osobný úrad  
Nám. slobody 6 
P. O. Box 100 
810 05 Bratislava. 

mailto:jarmila.kukumberg@mindop.sk
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3. Termín ukončenia doručenia záväzných prihlášok je 6. apríl 2018. Rozhodujúci je dátum 
poštovej pečiatky na obálke. 

4. Súťažný projekt musí byť umiestnený v deň otvorenia výstavy od 9.00 h na viditeľnom mieste 
vo výstavnom stánku SOŠ s označením:  

Maják pre dopravu 
5. V priebehu súťaže musí mať súťažiaca škola v stánku umiestnený osobný počítač alebo 

notebook a dva externé funkčné reproduktory.   
6. V čase hodnotenia súťažného projektu je potrebná účasť tvorcu/tvorcov projektu. 
7. Elektronické súťažné formuláre sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže 

www.mindop.sk (Odborné vzdelávanie a príprava žiakov v záložke „Ministerstvo“). 
 

Článok 7 
Proces hodnotenia  

 
1. Súťaž Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu! bude riadiť 

organizátor súťaže. 
2. Súťažné projekty prihlásené do súťaže bude hodnotiť komisia, ktorú tvorí predseda 

a najmenej dvaja členovia. Predsedu a členov hodnotiacej komisie vymenuje organizátor 
súťaže zo zástupcov odborných garantov súťaže a organizátora súťaže. 

3. Na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú uvedené v čl. 8 tohto štatútu, stanoví hodnotiaca 
komisia poradie úspešnosti súťažných projektov. 

4. Hodnotenie projektov prihlásených do súťaže vykoná hodnotiaca komisia v deň otvorenia 
výstavy v čase od 9.30 h s plánovaným ukončením o 16.00 h v priestoroch výstavného stánku 
súťažiacej SOŠ.  

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom ukončení výstavy. 
 

Článok 8 
Hodnotiace kritériá  

 
1. Hodnotiace kritériá pre propagačný materiál sú nasledujúce:  
- vyhotovenie  podľa článku 4 bodu 3, 5 bodov 
- originálnosť riešenia,  10 bodov 
- vizuálna úroveň, estetika a grafika,  10 bodov 
- výpovedná hodnota,  

jasné a zrozumiteľné spracovanie. 15 bodov 
  maximálne  40 bodov 

2. Hodnotiace kritériá pre multimediálnu prezentáciu sú nasledujúce: 
- vyhotovenie v rozsahu podľa článku 4 bodu 4,                                                20 bodov  
- nápaditosť a originálnosť sloganu,                                                                        10 bodov 
- estetické a grafické stvárnenie, schopnosť zaujať navrhovaným riešením,             10 bodov 
- množstvo a kvalita použitých informácií, výpovedná hodnota,                         10 bodov 
- plynulosť a pohotovosť súťažiacich pri prednese úvodného komentára 

 a pri odpovediach na otázky komisie. 10 bodov  
  maximálne 60 bodov  
 

Článok 9 
Ocenenie súťažných projektov  

 
1. Súťažný projekt, ktorý sa umiestni na prvom mieste, bude ocenený Cenou ministra dopravy    

a výstavby Slovenskej republiky a Diplomom Maják pre dopravu. 
2. Podľa počtu súťažiacich SOŠ môžu byť ocenené aj súťažné projekty, ktoré sa umiestnili        

na druhom a treťom mieste. 

http://www.mindop.sk/
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Článok 10 
Spôsob propagácie súťaže 

 
Propagácia súťaže sa uskutoční najmä: 
- prostredníctvom listov zaslaných v elektronickom vyhotovení priamo na e-mailové 

adresy SOŠ,  
- prostredníctvom tlačovej správy, 
- cez webovú stránku www.studujdopravu.sk 
- cez webové sídlo vyhlasovateľa súťaže. 

 
 

Článok 11 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak nastanú závažné dôvody, vyhradzuje právo zmeniť 

pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť. O prípadnej 
zmene, odložení, prerušení alebo predčasnom zrušení súťaže bude vyhlasovateľ súťaže 
informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.mindop.sk a webového sídla 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.  

2. Súťažiaca SOŠ zaslaním súťažného projektu do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže 
výslovný súhlas na bezplatné použitie mena, priezviska a podoby výhercu/výhercov súťaže 
a jeho/ich súťažného projektu na propagačné účely. Vyhlasovateľ súťaže je zároveň               
na základe udeleného súhlasu oprávnený vyhotovovať záznamy z víťazného projektu a iné 
obrazové a zvukové záznamy výhercu/výhercov a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných 
informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré sú uložené u vyhlasovateľa súťaže.  
2. Štatút je zverejnený na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže www.mindop.sk a na webovom 

sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. 
3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 
Bratislava 15. 1. 2018 

                                                                 
                                                                 
                                                                  
 
 
 
 

                                                                    Arpád Érsek v. r. 
                                                                       minister dopravy a výstavby  

                                                                      Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 

http://www.mhsr.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.mhsr.sk/
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Príloha č. 1 

ELEKTRONICKÁ  P R I H L Á Š K A 
do súťaže  

Maják pre dopravu 
Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu! 

 
Prihlasujeme do súťaže 
 

súťažný projekt s názvom:   ................................................................................................. 
 
 ..................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................... 
                                      
vyhotovený žiakom/žiakmi: ..................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................... 
 
študijného/učebného odboru:     ...........................................................................................  
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:  ........................................................................................ 

 
Kontakty:  

- kontaktná osoba: ................................................................................................  

- číslo telefónu/mobilu:  ................................................................................................ 

- e-mailová adresa: ................................................................................................ 
 
 
 

V ..................................... dňa .............................  
 
 
 
 

...................................................... 
meno a priezvisko riaditeľa 

         strednej odbornej školy 
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Príloha č. 2 

ZÁVÄZNÁ  P R I H L Á Š K A 
do súťaže  

Maják pre dopravu 
Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu! 

 
Záväzne prihlasujeme do súťaže 
 

súťažný projekt s názvom: ................................................................................................. 
 
 ................................................................................................... 
 
 ................................................................................................... 
                                      
vyhotovený žiakom/žiakmi: ................................................................................................... 
 
 ................................................................................................... 
  
 ................................................................................................... 
 
študijného/učebného odboru: .............................................................................................  
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:  ......................................................................................... 
 
Súťažiaca SOŠ zaslaním súťažného projektu do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže výslovný súhlas na 
bezplatné použitie mena, priezviska a podoby výhercu/výhercov súťaže a jeho/ich súťažného projektu na 
propagačné účely. Vyhlasovateľ súťaže je zároveň na základe udeleného súhlasu oprávnený vyhotovovať 
záznamy z víťazného projektu a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu/výhercov a ďalej ich uverejňovať 
a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.  

 
Č E S T N É   VY H L Á S E N I E 

 
Čestne vyhlasujem, že súťažný projekt (uviesť názov súťažného projektu) 
...................................................................................................... bol vyhotovený výlučne 
žiakom/žiakmi (uviesť meno a  priezvisko žiaka/žiakov) ..................................................... 
.....................................................................................................................................................
našej školy za použitia zvukovo-obrazového záznamu v súlade so zákonom                        
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 
 

 

V ..................................... dňa .............................  

 
 
 
 
..............................................................  ................................................. 
  meno a  priezvisko riaditeľa                           podpis riaditeľa a odtlačok   
         strednej odbornej školy                                                          pečiatky školy 
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