
Štatút súťaže  

Názov:  „Najlepší podnikateľský zámer“ 

Vyhlasovatelia: Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK), Nadácia ADVANCE 
INVESTMENTS,  Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska regionálna 
komora SOPK (ďalej len SOPK)  a Krajské centrum voľného času (ďalej len KCVČ).  
 
Termín: február – apríl 2013  (termíny sú zhodné s termínmi SOČ) 
 
Cieľ súťaže: 

1. Cieľom súťaže je motivovať a inšpirovať žiakov k podnikateľskému a ekonomickému 
mysleniu, rozvíjať ich zručnosti so zameraním na zvýšenie zamestnanosti. 
2. Účelom zmluvy je vytvorenie reálneho podnikateľského zámeru z vlastného nápadu 
(inovatívneho charakteru) a tvorba nových pracovných miest, vytváranie podmienok na  
komunikáciu žiakov stredných škôl s podnikateľskou sférou, umožnenie aktívnejšieho 
zapojenia podnikateľských subjektov do súťaže žiakov a poskytnutie poradenstva žiakom 
v oblasti tvorby podnikateľského zámeru, jeho prípadné zapojenie do praxe a k ochrane 
zámeru (myšlienky). 
 

Pravidlá súťaže 

I.  Časový harmonogram súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže bude v mesiaci február 2013 formou zaslania informačného mailu 
konzultantom SOČ a na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a Krajského centra 
voľného času.  
2. Vyhodnotenie súťaže prebehne do 30. apríla 2013 

II. Podmienky súťaže 

1. Do súťaže budú zaradené všetky  práce SOČ odovzdané spôsobom definovaným 
v pravidlách SOČ a ktoré sa stanú súčasťou hodnotiaceho procesu SOČ.  

2. Práce SOČ bude hodnotiť odborná porota, pričom nemusí prihladať na umiestnenie prác 
v regionálnych kolách a krajskom kole SOČ.  

3. Práce SOČ budú sprístupnené na príslušnom webovom  sídle, kde budú mať členovia 
poroty prístup zabezpečený zo strany KCVČ.  

 

III. Odborná porota a kritériá na vyhodnotenie súťaže  

1. Zúčastnené zmluvné strany definujú za každú zmluvnú stranu odborníka do poroty, ktorá sa 
bude skladať zo 4 členov. Menný zoznam poroty je prílohou tohto štatútu.  

2. Pre hodnotenie súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“  sú stanovené kritéria: 
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Kritérium 1:   Originalita podnikateľské nápadu, tzn. bude hodnotená jedinečnosť nápadu, 
ktorý účastník súťaže spracuje vo svojej práci SOČ a ktorá má potenciál byť inovatívnym 
činom v podnikateľskej praxi.   
Kritérium 2:  Možnosť realizácie nápadu, tzn. bude hodnotený potenciál realizácie 
v praxi, či je nápad realizovateľný v horizonte 1-2 rokov, či má trhový poteniál a či je 
dlhodobo udržateľný ako samostatný podnikateľský zámer. 

3. Každý člen poroty bude prideľovať body hodnoteným prácam v rozsahu od 0 do 10 bodov 
podľa hodnotiacich kritérií, pričom max. počet bodov je 10 v každom kritériu, tzn. práca 
môže získať max. 20 bodov od každého hodnotiteľa, a max. 80 bodov za všetkých členov 
hodnotiacej komisie. V súťaži „Najlepší podnikateľský zámer“ hodnotiaca komisa vyhlasuje 
prvé tri práce, ktoré získajú najväčší počet bodov. V prípade, ak dve alebo viac prác získa 
rovnaký najvyšší počet bodov, bude komisia prihliadať na počet bodov v kritériu 1 Originalita 
podnikateľského nápadu.  
4. Na získanie ocenenia v súťaži neexistuje právny nárok, rozhodovanie o víťazoch súťaže 
bude konečné a záväzné, proti rozhodnutiu hodnotiacej komisie sa nie je možné odvolať.  
 
IV.  Ceny súťaže 
1. miesto : súťažiaci žiak, alebo skupina žiakov 900 Eur 
  konzultant    400 Eur 
2. miesto: súťažiaci žiak, alebo skupina žiakov 700 Eur  
  konzultant    300 Eur 
3. miesto: súťažiaci žiak, alebo skupina žiakov 500 Eur  
  konzultant    200 Eur 
 
V. Všeobecné dojednania 
1.  Vyhlasovatelia súťaže majú právo meniť, resp. upraviť podmienky súťaže ako aj súťaž 
zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.    

2.  Účastník (ci) súťaže, prehlasuje (ú), že predložený podnikateľský zámer vypracoval (i) 
sám (v skupine), má neobmedzené práva poskytovať ho ďalším osobám na jeho použitie 
v neobmedzenom rozsahu a že na podnikateľský zámer sa vzťahuje ochrana autorských  práv 
v zmysle zákona č 618/2003 Z. z. v prípade, že o to požiada, alebo o to požiada spolu 
s konzultantom vo svojom podnikateľskom zámere. 

3. Súťažiaci súhlasí (ia), že v prípade, že jeho práca bude vyhodnotená na 1. až 3. mieste 
vyhlasovatelia súťaže môžu súťažný materiál uverejniť za účelom propagácie všetkými 
zákonmi dovolenými spôsobmi, bez nároku na honorár, pričom ich použitie bude v zmysle 
zákona uvádzať meno autora súťažného materiálu. 

4. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň 
vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov so 
spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom 
správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ súťaže 
nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám spôsobené porušením týchto 
pravidiel zo strany účastníkov súťaže.  
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VI. Splnenie súťažných podmienok  

1. Súťažné podmienky sú splnené pri dodržaní nasledovných podmienok: 
a) súťažiaci je žiak, alebo skupina žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
b) dodržanie termínu predloženia súťažného materiálu podľa pravidiel SOČ, 
c) dodržanie predpísanej štruktúry súťažného materiálu podľa pravidiel SOČ. 
 
2. Súťažiaci (resp. súťažné materiály), ktorí  nespĺňajú stanovené podmienky nebudú 
hodnotené. 

VII. Organiza čný tím súťaže 

Ing. Alena Bajčíková za Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Štrba za Nadácia ADVANCE INVESTMENTS 
 Ján Václav za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru  
PaedDr. Daniel Beníček za Krajské centrum voľného času  
 
VIII. Komisia na vyhodnotenie  
Ing. Miroslav Križan za Trenčiansky samosprávny kraj 
Mgr. Jana Decká za Nadácia ADVANCE INVESTMENTS 
Ing. Jaroslav Šmid, PhD..  za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru  
Jana Klemensová za Krajské centrum voľného času  
 
Trenčín ................................    Bratislava .............................. 
    

 
 
     .................................................    .............................................    
     MUDr. Pavol Sedláček, MPH              Ing. Andrea Buociková       
predseda Trenčianskeho samosprávneho           správca Nadácie  
   kraja     ADVANCE INVESTMENTS 
 
 
Trenčín ................................    Trenčín ..............................  
  

 
 
..............................................      ...............................................   
              Ján Václav                 PaedDr. Daniel Beníček 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej           riaditeľ Krajského centra voľného času
 komory SOPK 


