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ŠTATÚT  

Mladý talent Považskej Bystrice 

 

Úvodné ustanovenie 

Asociácia zamestnávateľských subjektov v Považskej Bystrici so sídlom Tatranská 295, 

017 01 Považská Bystrica (ďalej „asociácia“) vyhlasuje cenu Mladý talent Považskej Bystrice 

(ďalej „cena“). Podmienky upravuje tento štatút, zverejnený na webovej stránke asociácie 

www.azs-pb.sk. 

 

Článok 1 

Cieľ  

Cieľom ocenenia je prezentovať a podporiť talentovaných študentov stredných a umeleckých 

škôl v meste Považská Bystrica a ich pedagógov. 

 

Článok 2 

Termín a trvanie  

Študentov (jednotlivca alebo tím) prihlasujú riaditelia stredných a umeleckých škôl v meste 

Považská Bystrica v termíne do 30. októbra 2010. Prihláška je zverejnená na webovej stránke 

Asociácie zamestnávateľských subjektov v Považskej Bystrici (www.azs-pb.sk).  

 

Článok 3  

Podmienky  

Cena sa vyhlasuje v nasledovných kategóriách: 

A - vedomostné kategórie: 

1. prírodné vedy, 

2. humanitné vedy. 

B - kategórie talentov: 

3. umenie, 

4. šport 

Prihlásení študenti musia byť vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov a v čase podania 

prihlášky musia byť študentmi strednej alebo umeleckej školy, ktorá ich do súťaže prihlásila. 

Každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 2 kandidátov na cenu (študenta alebo tím) 

v každej kategórii. 
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Článok 4 

Hodnotiace kritériá 

Hlavnými kritériami hodnotenia sú nadanie, talent a dosiahnuté úspechy, pričom sa komisia 

rozhoduje podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v jednotlivých 

kategóriách. Podmienkou je odovzdanie prezentácie talentu na CD/DVD/flashdisku 

vo formáte pps, jpg, avi alebo doc v rozsahu najviac 6 minút. Prezentácie študentov budú 

zverejnené na webovej stránke asociácie. 

Ako pomocné kritériá pre porovnanie študentov v jednej kategórii je možné použiť výsledky 

v okresnom, krajskom, republikovom kole súťaže alebo v medzinárodnej súťaži dosiahnuté 

v období od 1. septembra 2009 do 30. októbra 2010. 

Proces hodnotenia je neverejný, dvojkolový, vybraní finalisti budú svoj talent prezentovať 

osobne. Konečné výsledky sú tajné až do oficiálneho vyhlásenia.  

 

Článok 5 

Komisia 

Vyhlasovateľ súťaže zriadi komisiu za účelom spracovania podkladov, vyhlásenia 

a vyhodnotenia súťaže. V komisii budú zastúpení: zástupcovia územnej samosprávy, 

odborníci v oblasti prírodných a humanitných vied, kultúry, umenia a športu. Činnosť komisie 

koordinuje člen asociácie. 

 

Článok 6 

Oznámenie výsledkov súťaže 

V každej kategórii bude ocenený jeden študent/tím. Hodnotenie prihlásených adeptov sa 

uskutoční v novembri - decembri 2010, výsledky budú do 15. 12. 2010 uverejnené 

na webovej stránke asociácie a následne v regionálnych médiách. Písomné oznámenie bude 

poslané riaditeľovi školy a študentovi na adresu uvedenú v prihláške. 

 

Článok 7 

Ceny 

Talent v každej kategórii získa odmenu 500 € (slovom: päťsto eur). Výhra podľa zákona 

o dani z príjmu podlieha zdaneniu. 
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Článok 8 

Miesto odovzdania cien 

Ocenení študenti slávnostne prevezmú ceny na novoročnom stretnutí, ktoré usporiada 

asociácia v januári 2011. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania. 

2. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej 

pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. 

3. Svojou účasťou vyjadruje každý adept na ocenenie bezvýhradný súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-

mail a dáva vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu 

potrebnom na realizáciu ocenenia. Každý adept na ocenenie vyjadruje svoj bezvýhradný 

súhlas s použitím prejavov osobnej povahy, predovšetkým vyhlásenie výsledkov na 

webovej stránke www.azs-pb.sk, v regionálnej tlači s fotodokumentáciou, reportáž 

v regionálnych televíziách, ako aj na ďalšie reklamné účely v súvislosti s propagovaním 

ocenenia. 

4. Asociácia si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok stanovených 

v tomto štatúte a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka z účasti na ocenení pre 

nesplnenie niektorej podmienky štatútu alebo nepriznanie nároku na výhru.  

5. Ocenený nemá právo na zámenu formy výhry, výplatu jej hodnoty inou formou. Ocenení 

berú na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry zo súťaže výhru nemožno 

vymáhať súdnou cestou. 

6. Vyhlasovateľ si rezervuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa ocenenia 

podľa vlastného uváženia. 

 

Považská Bystrica 7. júla 2010 

          

 


