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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

Maják pre dopravu  
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie  
 

Tento štatút určuje pravidlá súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Maják pre dopravu (ďalej len „súťaž“) pre stredné odborné školy (ďalej len „SOŠ“). 
 

 

Článok 2 

Cieľ súťaže  
 

Cieľom súťaže je:  

a) motivovať žiakov SOŠ, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a samostatnej 

tvorivej činnosti, 

b) vytvoriť žiakom priestor na tvorbu vlastného súťažného projektu, pri ktorom môžu v praxi 

tvorivo aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, 

c) posilniť a podporiť vzťah žiakov k študijnému odboru alebo učebnému odboru, 

d) rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o povolania v oblasti dopravy a budovať ich vzťah 

k budúcemu povolaniu, 

e) propagovať stredné odborné vzdelávanie a prípravu. 
 

 

Článok 3 

Vyhlasovateľ, organizátor a odborný garant súťaže  
 

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

(2) Organizátorom súťaže je osobný úrad Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky. 

(3) Odborným garantom súťaže sú sekcia železničnej dopravy a dráh, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií a sekcia civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 

 

Článok 4 

Predmet a téma súťaže 
 

(1) Predmetom súťaže je vytvorenie súťažného projektu pozostávajúceho z dvoch navzájom  

prepojených produktov: 

a) propagačného materiálu, 

b) multimediálnej prezentácie s charakterom reklamného spotu so slovným komentárom. 

(2) Požadované parametre súťažného projektu určí organizátor v Propozíciách súťaže pre   

kalendárny rok, v ktorom sa súťaž uskutoční (ďalej len „Propozície“) a zverejnení                                 

na webovom sídle vyhlasovateľa www.mindop.sk v záložke Ministerstvo, Odborné 

vzdelávanie a príprava žiakov (ďalej len „webové sídlo vyhlasovateľa“) do 31. mája 

príslušného kalendárneho roka.   

(3) Tému súťaže určí organizátor v Propozíciách.     

http://www.mindop.sk/
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Článok 5 

Podmienky účasti v súťaži 
 

(1) Súťaž je určená pre súťažný projekt vyhotovený výlučne žiakom/žiakmi SOŠ pod odborným 

vedením pedagogických zamestnancov. 

(2) Súťažný projekt môže do súťaže prihlásiť každá SOŠ, ktorá vyučuje niektorý študijný odbor 

alebo učebný odbor s kódom 37 (zameranie na dopravu). 

(3) SOŠ môže do súťaže zapojiť žiakov aj z iných príbuzných študijných odborov alebo 

učebných odborov za predpokladu, že minimálne 50 % súťažného tímu bude pozostávať                

zo žiakov študujúcich študijné odbory alebo učebné odbory s kódom 37. 

(4) Súťažiaci tím môžu tvoriť najviac 4 žiaci. 

(5) SOŠ môže prihlásiť do súťaže len jeden súťažný projekt. 

(6) Podmienkou zaradenia súťažného projektu do súťaže je zaslanie záväznej prihlášky                      

na adresu organizátora podľa pokynov uvedených v Propozíciách. SOŠ nemôže do súťaže 

prihlásiť súťažný projekt, ktorý bol prihlásený do súťaže v predchádzajúcich rokoch.  

(7) Zaslaním  záväznej prihlášky SOŠ potvrdzuje súhlas s pravidlami súťaže. 

 

Článok 6  

Realizácia súťaže a termíny  
 

(1) Podmienky, miesto realizácie súťaže a termíny určí organizátor v Propozíciách.   

(2) Súťaž je vyhlásená dňom zverejnenia Propozícií na webovom sídle vyhlasovateľa.  

(3) Súťaž riadi organizátor. 

 

Článok 7 

Proces hodnotenia  
 

(1) Organizátor na účel hodnotenia súťažných projektov zriaďuje hodnotiacu komisiu, ktorú 

tvorí predseda a najmenej dvaja členovia. Predsedu a členov hodnotiacej komisie vymenuje 

organizátor zo zástupcov odborného garanta a organizátora. 

(2) V čase hodnotenia je potrebná účasť tvorcu/tvorcov súťažného projektu. 

(3) Na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú uvedené v čl. 8, hodnotiaca komisia určí poradie 

úspešnosti súťažných projektov. 

(4) Termín hodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže určí organizátor v Propozíciách. 

 

Článok 8 

Hodnotiace kritériá  
 

(1) Hodnotiace kritériá pre propagačný materiál:  

a) vyhotovenie podľa požadovaných parametrov určených v Propozíciách,      5 bodov 

b) originálnosť riešenia,       10 bodov 

c) vizuálna úroveň, estetika a grafika,       10 bodov 

d) výpovedná hodnota, jasné a zrozumiteľné spracovanie.      15 bodov 

           Spolu najviac       40 bodov 

(2) Hodnotiace kritériá pre multimediálnu prezentáciu: 

a) vyhotovenie podľa požadovaných parametrov určených v Propozíciách,         20 bodov  

b) nápaditosť a originálnosť sloganu,                                                                 10 bodov 

c) estetické a grafické stvárnenie, schopnosť zaujať navrhovaným riešením,      10 bodov 

d) množstvo a kvalita použitých informácií, výpovedná hodnota,                  10 bodov 

e) plynulosť a pohotovosť tvorcu/tvorcov pri prednese slovného komentára 

a pri odpovediach na otázky hodnotiacej komisie.                                          10 bodov  

                                                         Spolu najviac       60 bodov  
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Článok 9 

Ocenenie súťažných projektov  
 

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

a výstavby Slovenskej republiky. 

(2) Podľa počtu súťažiacich SOŠ môžu byť ocenené aj súťažné projekty, ktoré sa umiestnili        

na druhom a treťom mieste. 

 

Článok 10 

Propagácia súťaže 
 

Propagácia súťaže sa uskutoční najmä prostredníctvom: 

a) informácií zaslaných elektronicky na e-mailové adresy SOŠ,  

b) tlačovej správy, 

c) webovej stránky www.studujdopravu.sk, 

d) webového sídla vyhlasovateľa. 
 

 

Článok 11 

Osobitné ustanovenia 
 

(1) Vyhlasovateľ 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 budú SOŠ informované 

prostredníctvom webového sídla vyhlasovateľa. 

(2) Súťažiaca SOŠ prihlasuje súťažný projekt do súťaže podľa pokynov v Propozíciách spolu            

s písomným súhlasom žiaka alebo jeho zákonného zástupcu so spracovaním osobných 

údajov žiaka na účely propagovania súťažného projektu.   

(3) Súťažiaca SOŠ prihlásením súťažného projektu do súťaže udeľuje súhlas vyhlasovateľovi 

s vyhotovovaním obrazových a zvukových záznamov zo súťažného projektu a ich 

uverejňovaním a šírením v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných 

materiáloch.   

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tento štatút je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, ktoré sú uložené u organizátora. 

(2) Tento štatút je zverejnený na webovom sídle vyhlasovateľa.  

(3) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.   

 

Bratislava 6. 4. 2021 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                      Andrej Doležal v. r. 

                                                                       minister dopravy a výstavby  

Slovenskej republiky        

 

 

 

 

http://www.studujdopravu.sk/

