
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 

PROPOZÍCIE  SÚŤAŽE 

o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Maják pre dopravu  
pre kalendárny rok 2021 

(ďalej len „Propozície“) 

 

1.  

                                              Základné informácie 

 

(1) Propozície sú neoddeliteľnou súčasťou Štatútu súťaže o Cenu ministra dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky Maják pre dopravu (ďalej len „súťaž“), ktorý je 

zverejnený na webovom sídle vyhlasovateľa, Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), www.mindop.sk v záložke 

Ministerstvo, Odborné vzdelávanie a príprava žiakov (ďalej len „webové sídlo 

vyhlasovateľa“).  

(2) Propozície vydáva podľa čl. 4 ods. 2 Štatútu súťaže osobný úrad ministerstva ako 

organizátor a zverejní ich na webovom sídle vyhlasovateľa.  

(3) Propozície určujú tému súťaže, parametre súťažného projektu, termíny a podmienky 

realizácie súťaže.  
 

2.  

                            Téma súťaže a parametre súťažného projektu 
 

(1) Témou súťaže je Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku so zameraním                             

na vývoj ekologických foriem dopravy na Slovensku s dôrazom na udržateľný, 

inteligentný a bezpečný dopravný systém.     

(2) Prvým produktom súťažného projektu je propagačný materiál na podporu ekologickej 

a udržateľnej dopravy na Slovensku. Propagačný materiál môže byť viacrozmerový                       

s ľubovoľnou formou, vyhotovený z ľubovoľného materiálu s využitím rôznych 

techník. Najdlhšia strana propagačného materiálu je najviac 1 meter.  

(3) Druhým produktom súťažného projektu je multimediálna prezentácia s charakterom 

reklamného spotu so slovným komentárom (ďalej len „prezentácia“), ktorého  

požadované parametre sú nasledujúce: 

a) Obsahová stránka 

smerovanie vývoja ekologickej dopravy na Slovensku, moderné a inovatívne trendy                     

v doprave, ich efektívnosť a možnosti využitia, udržateľnosť dopravy.  

b) Technická stránka 

1. multimediálna prezentácia (obraz, zvuk, video, text) v trvaní maximálne 3 

minúty, 

2. úvod prezentácie tvorí snímka s názvom súťaže, súťažného projektu,                              

so sloganom propagujúcim tému, s menom tvorcu/tvorcov a názvom strednej 

odbornej školy (ďalej len „SOŠ“), kde bola vyhotovená, 

3. prezentácia je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov, 

4. prezentácia je vytvorená vo formáte *mp4. 

(4) Slovný komentár k prezentácii prednesú tvorcovia súťažného projektu osobne 

(hovoreným slovom) v priebehu súťaže. 

(5) Za obsahovú a formálnu stránku súťažného projektu zodpovedá súťažiaca SOŠ. 

 

http://www.mindop.sk/


3.  

                                    Termíny prihlásenia sa do súťaže 
 

(1) Súťažiaca SOŠ predkladá:  

a) do 10. septembra 2021 na mailovú adresu csilla.krnacova@mindop.sk elektronickú 

prihlášku vyhotovenú podľa prílohy č. 1, a  

b) do 8. októbra 2021 na adresu organizátora: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – osobný úrad  

                  Nám. slobody 6 (P. O. Box 100) 

81005 Bratislava 

1. záväznú prihlášku v tlačenej forme spolu s čestným vyhlásením podľa prílohy 

č. 2,  

2. propagačný materiál alebo jeho fotografiu v prípade, ak má propagačný materiál 

väčšie rozmery,  

3. multimediálnu prezentáciu na CD nosiči alebo USB kľúči.  

(2) Posledný deň zaslania záväznej prihlášky je 8. október 2021. Rozhodujúci je dátum 

poštovej pečiatky na obálke.  

(3) Elektronické formuláre prihlášok a čestného vyhlásenia sú zverejnené na webovom 

sídle vyhlasovateľa. 
 

4.  

                          Miesto, termíny a podmienky realizácie súťaže 
 

(1) Súťaž sa uskutoční v mesiaci november 2021 v Bratislave v priestoroch, ktoré 

zabezpečí organizátor. O presnom termíne a mieste konania súťaže bude organizátor 

informovať súťažiace SOŠ elektronicky do 15. októbra 2021.    

(2) Technické požiadavky súvisiace s predstavením súťažného projektu hodnotiacej 

komisii a priebeh súťaže oznámi organizátor súťažiacim SOŠ elektronicky                            

do 22. októbra 2021.  

(3) Súťaž sa uskutoční prezenčne, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie 

súvisiacej so šírením  ochorenia COVID-19 v online priestore. Potrebné inštrukcie 

súvisiace s realizáciou súťaže v online priestore oznámi organizátor súťažiacim SOŠ 

elektronicky v dostatočnom časovom predstihu.  

(4) Hodnotenie súťažných projektov vykoná hodnotiaca komisia v deň konania súťaže                     

od 9.30 h s plánovaným ukončením o 15.00 h. Poradie hodnotenia súťažných projektov 

určí organizátor.  

(5) Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v deň konania súťaže po ukončení 

hodnotenia súťažných projektov s predpokladaným začiatkom o 16.00 h.    

(6) Súťaž bude verejná, ak to umožní epidemiologická situácia v čase konania súťaže.  

 

 

Bratislava 

 

                                   Ing. Iveta Šimonovičová v. r. 

                                      generálna riaditeľka osobného úradu                                                            

 

 

 

 

 

mailto:csilla.krnacova@mindop.sk


Príloha č. 1 

 

 

ELEKTRONICKÁ   P R I H L Á Š K A 

do súťaže 

Maják pre dopravu – Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku 
 

 

Prihlasujeme do súťaže súťažný projekt:    

 

 

 

 

 

Súťažný projekt bol vyhotovený žiakom/žiakmi:  

 

Študijný/učebný odbor Meno a priezvisko žiaka 

  

  

  

  

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:   

 

 

 

 
Súťažiaca stredná odborná škola zaslaním súťažného projektu do súťaže Maják pre dopravu – Budúcnosť 

ekologickej dopravy na Slovensku udeľuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako 

vyhlasovateľovi súhlas s vyhotovovaním obrazových a zvukových záznamov zo súťažného  projektu a ich 

uverejňovaním a šírením v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 

Kontakt:  

 

Meno kontaktnej osoby Číslo telefónu Mailová adresa 

 

 
  

 

 

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

 

 

 

...................................................... 

                                                                                              meno, priezvisko a podpis  

                                                                                               riaditeľa strednej odbornej školy



                                                                                              Príloha č. 2 

ZÁVÄZNÁ    P R I H L Á Š K A 

do súťaže 

Maják pre dopravu – Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku 
 

Prihlasujeme do súťaže súťažný projekt:    

 

 

 

                               

Súťažný projekt bol vyhotovený žiakom/žiakmi:  

Študijný/učebný odbor Meno a priezvisko žiaka 

  

  

  

  

 

Písomný súhlas žiaka/zákonného zástupcu žiaka so spracovaním osobných údajov podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 
 

Žiak (vo veku 16 rokov a viac)/zákonný zástupca žiaka svojím podpisom dobrovoľne a slobodne 

udeľuje písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov žiaka v rozsahu meno, 

priezvisko a fotografia na účely propagovania súťažného projektu žiaka podľa podmienok súťaže Maják 

pre dopravu – Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú 

a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov vychádzajúc zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby v oblasti 

spracovania osobných údajov sú upravené v §19 až §30 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Meno a priezvisko žiaka 
Podpis žiaka/zákonného 

zástupcu: 

  

  

  

  

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:   

 

 
 

Súťažiaca stredná odborná škola zaslaním súťažného projektu do súťaže Maják pre dopravu – Budúcnosť 

ekologickej dopravy na Slovensku udeľuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako 

vyhlasovateľovi súhlas s vyhotovovaním obrazových a zvukových záznamov zo súťažného  projektu a ich 

uverejňovaním a šírením 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) ...............................................................  

 

...................................................................................... bol vyhotovený výlučne žiakom/žiakmi  

 

našej školy (uviesť meno/mená) ..................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................... 

 

za použitia zvukovo-obrazového záznamu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov. 

 

Čestne vyhlasujem, že súťažný projekt nebol prihlásený do súťaže Maják pre dopravu 

v predchádzajúcich rokoch.   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

..............................................................  ................................................... 

  meno a  priezvisko riaditeľa                  podpis riaditeľa a odtlačok   

         strednej odbornej školy                                              pečiatky strednej odbornej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


