
 1 

Č.:16350/2017-3410-10088 

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 

 

„Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou  

pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme 

duálneho vzdelávania“ 
 

o Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  
 

 

 

Preambula 

Štatút súťaže určuje podmienky účasti v súťaži „Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy 

so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v systéme duálneho vzdelávania“, určenej pre stredné 

odborné školy, strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe (ďalej len „SOŠ“ 

alebo aj „súťažiaci) a proces jej hodnotenia. 

 

 

Článok 1 

Účel súťaže 

 

Účelom súťaže je oceniť SOŠ, ktoré pripravujú žiakov v systéme duálneho vzdelávania 

pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 

 

 

Článok 2 

Vyhlasovateľ, organizátor a garant súťaže  
 

1. Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo.  

 

2. Organizačným a odborným garantom súťaže je sekcia podnikateľského prostredia 

a inovácií ministerstva. 

 

 

Článok 3 

Téma a predmet súťaže 
 

1. Témou súťaže je vytvorenie súťažného projektu „Najlepšia spolupráca strednej odbornej 

školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v systéme duálneho vzdelávania“ (ďalej 

len „súťažný projekt“). 

 

2. Predmetom súťaže je vypracovanie, zdokumentovanie a  prihlásenie súťažného projektu 

pozostávajúceho z aktivít spolupráce SOŠ so zamestnávateľskou sférou pri príprave 

žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

v systéme duálneho vzdelávania v  školskom roku predchádzajúcom rok vyhlásenia 

súťaže.  
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Článok 4 

Podmienky účasti v súťaži  
 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá SOŠ sídliaca na území Slovenskej republiky, ktorá 

pripravuje žiakov v systéme duálneho vzdelávania a má zaradený do siete škôl  učebný, 

alebo študijný odbor zo skupiny učebných a študijných odborov, ktoré pripravujú žiakov 

pre odvetvia v pôsobnosti ministerstva. 

 

2. Ide o nasledovné skupiny študijných a učebných odborov:  

21 Baníctvo, geológia a geotechnika 

22 Hutníctvo 

23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I a II 

26 Elektrotechnika 

27 Technická chémia silikátov 

28 Technická a aplikovaná chémia 

31 Textil a odevníctvo 

32 Spracovanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi 

33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

34 Polygrafia a médiá 

63 a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (okrem odborov pripravujúcich pre 

oblasť cestovného ruchu). 

 

3. SOŠ, ktorá predkladá súťažný projekt musí mať uzatvorenú minimálne 1 zmluvu 

(dohodu) o spolupráci so zamestnávateľom pri príprave žiakov v systéme duálneho 

vzdelávania. 

 

4. Súťaž je určená pre súťažné projekty vypracované pedagogickými zamestnancami SOŠ 

v spolupráci so žiakmi. Spoluúčasť žiakov nie je nutnou podmienkou účasti v súťaži. 

 

5. Projekt do súťaže prihlasuje SOŠ na základe vyplnenej prihlášky. SOŠ môže do súťaže 

prihlásiť len jeden súťažný projekt. 

  

6. Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora súťaže, súťažiaci 

potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže. 

 

7. Súťažiaci zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku predkladaného súťažného projektu. 

 

8. Pre každý ročník súťaže vypracúva garant súťaže propozície súťaže, ktoré obsahujú 

všetky podrobnosti potrebné pre organizovanie súťaže. Ich súčasťou je formulár 

prihlášky a súťažného projektu. Propozície súťaže schvaľuje generálny riaditeľ sekcie 

podnikateľského prostredia a inovácií. Uverejnené sú na webovom sídle ministerstva. 
 

 

 

Článok 5 

Proces hodnotenia  

 

1. Pre vyhodnotenie súťažných projektov ministerstvo zriaďuje hodnotiacu komisiu (ďalej 

len „komisia“). 

 

2. Komisia má päť členov. 

 Predsedom komisie je riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu ministerstva. 
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 Členmi komisie sú: 

 - zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

 - zástupca Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, 

 - zástupca Zväzu spracovateľov dreva SR, 

 - zástupca Slovenskej živnostenskej komory. 

 

3. Členov komisie vymenúva generálny riaditeľ sekcie podnikateľského prostredia a inovácií 

ministerstva. 

 

4. Komisiou budú posudzované len úplné súťažné projekty, ktoré prejdú schvaľovacím 

procesom organizačného garanta súťaže. 

 

5. Komisia hodnotí súťažné projekty, zostavuje poradie ich úspešnosti a výsledky 

hodnotenia predkladá na schválenie ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej 

len „minister"). 

 

6. V prípade zhodnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 

 

7. O výslednom poradí (o udelení, resp. neudelení ceny) rozhoduje minister na návrh 

komisie. 

 

 

Článok 6 

Ocenenie súťažných projektov 

 

„Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky" získa projekt, ktorý sa umiestni 

na prvom mieste v poradí. V súťaži budú ocenené aj súťažné projekty, ktoré sa umiestnili 

na druhom a treťom mieste v poradí.  

 

1. cena  

„Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky" vo forme plakety a vecnú cenu 

udelí vyhlasovateľ súťaže SOŠ, ktorej projekt sa umiestnil na prvom mieste v poradí súťaže.  

 

2. cena 

Strednej odbornej škole, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v poradí, udelí vyhlasovateľ 

súťaže ocenenie vo forme vecnej ceny a diplomu.  

 

3. cena 

Strednej odbornej škole, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v poradí, udelí vyhlasovateľ 

súťaže ocenenie vo forme vecnej ceny a diplomu.  

 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž 

odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo 

poskytnutia kompenzácie. 
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2. Súťažiaci zaslaním súťažného projektu do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže 

výslovný súhlas s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, 

použiť bezplatne meno, podobu výhercu, jeho súťažného projektu, vyhotovovať záznamy 

z jeho projektu a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť 

v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 

3. Štatút je zverejnený na webovom sídle ministerstva. 

 

4. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

 

 

V Bratislave dňa 10. marca 2017      

 

 

 

 

  

                    Ing. Peter Žiga, PhD. 

                   minister 

 
 
 


