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Pravidlá  súťaže 
TOP VÝROBOK 

 

CIEĽ SÚŤAŽE 
Cieľom súťaže je:  
- Oceniť praktické zručnosti žiakov. 
- Oceniť nápad a spoluprácu aj v rámci duálneho vzdelávania. 
- Oceniť dizajn spracovaného výrobku 

 

ORGANIZÁTOR A GARANT  SÚŤAŽE 
1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva SR.  
2. Odborným garantom je odbor inovácií sekcie  konkurencieschopnosti  Ministerstva 

hospodárstva SR. 
 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len vystavujúce, resp. spoluvystavujúce SŠ  na výstave Mladý 
tvorca 2023. 

2. Súťaž je určená pre výrobky zhotovené výlučne žiakom SŠ pod odborným  vedením 
pedagogických zamestnancov školy.  

3. Na účely súťaže sa pod pojmom súťažný výrobok rozumie výrobok, ako aj súbor výrobkov 
tvoriacich funkčný celok, učebná pomôcka alebo model.  

4. Súťaž sa organizuje v nasledovných kategóriách: 
 strojárstvo 
 elektrotechnika/energetika, digitalizácia a robotika 
 drevospracujúca výroba 
 umelecké spracovanie  (kov, sklo, papier, textil, koža, kameň,)  

5. Stredná škola môže prihlásiť do každej z vyhlásených kategórií len jeden súťažný výrobok.  
6. Súťažný výrobok musí byť viditeľne označený a umiestnený vo výstavnom stánku, 

s priloženou technickou dokumentáciou a kalkuláciou nákladov.  
7. Pri prezentácii výrobku je potrebné aby bol v čase hodnotenia súťažných výrobkov 

hodnotiacou komisiou prítomný žiak, ktorý súťažný výrobok zhotovil. Čas hodnotenia 
oznámime na mieste. 

8. Podmienkou zaradenia súťažného výrobku do súťaže je zaslanie vyplnenej prihlášky 
príloha č. 1   na emailovú adresu organizátora:  zaleska@mhsr.sk;  do 15. apríla 2023. 

  

PROCES HODNOTENIA 
 

1. Hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže vykoná hodnotiaca komisia osobne         
v prvý alebo druhý deň výstavy v čase od 9,00 h – 16,00 h priamo v stánku vystavovateľa.  

2. Výrobky bude hodnotiť 3 členná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva  
SR, firiem a zástupcov profesijných komôr a združení.  

2.  Na základe hodnotiacich kritérií stanoví komisia poradie súťažných projektov.  
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HODNOTIACE KRITÉRIÁ 
 

účelnosť a funkčnosť výrobku                                                          
Hodnotenie každej 

kategórie od 1 – 5 bodov. 
Výrobok môže získať 

najviac 25 bodov. 

technická úroveň dokumentácie a výrobku 

estetické a praktické riešenie 

originalita a inovatívnosť  

prezentácia súťažného výrobku 

  

                                                                                             
                                                                                     

3. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom ukončení výstavy Mladý tvorca 
2023. 

OCENENIA VÝROBKOV 
 

1. V rámci súťaže budú na základe výsledného poradia ocenené prvé miesta v každej 
kategórií.  

2. V závislosti od kvality výrobkov a rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže môžu byť ocenené aj 
ďalšie miesta. 

3. Cenou pre ocenených bude poukážka na nákup elektroniky. 

 
SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE 

 

1. Propagácia súťaže sa uskutoční najmä: 
a)   cez webovú stránku Mladý tvorca | Podujatia a súťaže | Inovácie | MHSR, 

   c)   cez sociálne médiá vyhlasovateľa.   
 

OSOBITNÉ USTANOVENIE 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť 
pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť. Tie uvedie na 
svojich webových stránkach. 

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, projektu vyhotovovať záznamy a iné 
obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných 
informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

1. Tieto pravidlá sú schválené odborným garantom  súťaže. 
 

   
 
  
                       Mgr. Martin Svoboda v.r. 
                       riaditeľ odboru inovácií 

   

https://www.mhsr.sk/inovacie/podujatia/mlady-tvorca?csrt=12419952237729796089
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