Č.:16350/2017-3410-10089
ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Inovácia a technická tvorivosť“
o Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Preambula
Štatút súťaže určuje podmienky účasti v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť“, určenej
pre stredné odborné školy, gymnáziá, strediská praktického vyučovania a strediská odbornej
praxe so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „stredné školy“) a proces jej
hodnotenia.

Článok 1
Účel súťaže
Účelom súťaže je oceniť súťažné výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami, s cieľom stimulovať a motivovať ich technickú tvorivosť
a súťaživosť.
Článok 2
Vyhlasovateľ, organizátor a garant súťaže
1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“).
2. Organizačným garantom súťaže je sekcia podnikateľského prostredia a inovácií ministerstva.
3. Odborným garantom je sekcia stratégie ministerstva.
Článok 3
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len vystavujúce stredné školy na výstave Mladý tvorca v Nitre,
organizovanej ministerstvom.
2. Súťaž je určená pre výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami. Pre účely súťaže sa pod pojmom súťažný výrobok
rozumie výrobok, ako aj súbor výrobkov tvoriacich funkčný celok, učebná pomôcka alebo
model.
3. Súťaž sa organizuje v nasledujúcich kategóriách:
a. strojárstvo,
b. elektrotechnika a energetika,
c. drevospracujúca výroba,
d. umelecké spracovanie výrobkov.
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4. Pri zhotovení súťažného výrobku sa nevylučuje spolupráca s inými inštitúciami, aj
zahraničnými. Táto skutočnosť musí byť uvedená v prihláške.
5. Stredná škola môže do súťaže prihlásiť i viac súťažných výrobkov, ale v každej kategórii len
jeden výrobok.
6. Do súťaže nemôžu byť prihlásené súťažné výrobky, ktoré boli prihlásené do súťaže
v predošlých ročníkoch výstavy Mladý tvorca. Túto skutočnosť potvrdí riaditeľ príslušnej
strednej školy doloženým čestným vyhlásením.
7. Podmienkou zaradenia súťažného výrobku do súťaže je predloženie riadne vyplnenej
prihlášky, ktorej súčasťou je aj čestné vyhlásenie.
8. Pre každý ročník súťaže vypracúva organizačný garant súťaže propozície súťaže. Tie
obsahujú všetky podrobnosti potrebné pre organizovanie súťaže. Ich súčasťou je tlačivo
prihlášky a čestného vyhlásenia. Propozície schvaľuje generálny riaditeľ sekcie
podnikateľského prostredia a inovácií.
9. Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora súťaže, stredná škola
potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.
10. Prihlášky sa predkladajú písomne a elektronicky na adresu organizátora súťaže.
Článok 4
Proces hodnotenia
1. Pre vyhodnotenie súťažných výrobkov ministerstvo zriaďuje hodnotiacu komisiu (ďalej len
„komisia“).
2. Komisia má troch členov.
Predsedom komisie je zástupca sekcie stratégie ministerstva
Členmi komisie sú zástupcovia:
- Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania,
- Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania.
3. Členov komisie vymenúva generálny riaditeľ sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
ministerstva.
4. Komisia môže na hodnotenie výrobkov prizvať odborníkov z oblastí vyhlásených súťažných
kategórií.

Článok 5
Ocenenie súťažných výrobkov
Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vo forme plakety a vecnej ceny udelí
vyhlasovateľ súťaže na návrh hodnotiacej komisie súťažnému výrobku, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste v každej kategórii.

2

Článok 6
Záverečné ustanovenie
1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž odložiť,
prerušiť alebo predčasne zrušiť, kedykoľvek bez udania dôvodu, alebo poskytnutia
kompenzácie.
2. Súťažiaci zaslaním prihlášky do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže výslovný súhlas
s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže použiť bezplatne meno,
podobu výhercu, jeho súťažného výrobku, vyhotovovať záznamy z jeho výrobku 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. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
V Bratislave dňa 10. marca 2017

Ing. Peter Žiga, PhD.
minister
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