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Štatút súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality a štatút a rokovací poriadok 
hodnotiteľskej komisie. 

Štatút súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 

Článok 1 
Poslanie a cieľ súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 

(1) Poslaním súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality (ďalej len „publicistická 
súťaž“) je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality na Slovensku pre trvalé 
zlepšovanie a inovácie. 

(2) Cieľom publicistickej súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, 
vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť 
ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú 
k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť. 

Článok 2 
Riadenie súťaže publicistickej súťaže 

(1) Vyhlasovateľom publicistickej súťaže je úrad, ktorý je koordinátorom štátnej politiky kvality 
v Slovenskej republike. 

(2) Vyhlasovateľ súťaže v rámci svojej činnosti vo vzťahu k publicistickej súťaži: 

a) vyhlasuje a propaguje publicistickú súťaž a informuje verejnosť, 
b) zabezpečuje organizáciu publicistickej súťaže a dohliada na regulárnosť celého 

priebehu súťaže, 
c) vypracováva, aktualizuje a schvaľuje štatút publicistickej súťaže a jeho zmeny, ako aj 

štatút a rokovací poriadok hodnotiteľskej komisie a dozerá na ich dodržiavanie 
všetkými účastníkmi, 

d) menuje členov hodnotiteľskej komisie, 
e) oznamuje výsledky hodnotenia súťaže účastníkom a udeľuje ocenenia. 

(3) Hodnotiteľská komisia publicistickej súťaže je päťčlenná. Je zložená zo zástupcov 
vyhlasovateľa súťaže a externých odborníkov z oblasti kvality a spoločenskej 
zodpovednosti. Predsedu a členov hodnotiteľskej komisie vyberá a menuje vyhlasovateľ 
súťaže. Činnosť hodnotiteľskej komisie sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom 
hodnotiteľskej komisie. 

(4) S cieľom predchádzania konfliktu záujmov počas celého priebehu publicistickej súťaže 
podpisujú členovia hodnotiteľskej komisie Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní 
dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.  

(5) Hodnotiteľská komisia v rámci svojej činnosti objektívne posudzuje všetky príspevky 
zaradené do publicistickej súťaže, určuje a schvaľuje víťazov v jednotlivých kategóriách. 
Vyhlasovateľ súťaže po zasadnutí hodnotiteľskej komisie oznámi výsledky súťaže 
autorom víťazných príspevkov. 

Článok 3 
Súťažné kategórie 

(1) V rámci súťaže sa hodnotia príspevky v piatich súťažných kategóriách: 

1. Kategória A - najlepší publicistický príspevok (autorstvo – novinár, publicista), 
2. Kategória B - najlepší odborný príspevok (autorstvo – odborná verejnosť), 
3. Kategória C - najlepší vedecký príspevok (autorstvo – vedecký pracovník), 
4. Kategória D - najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského 

štúdia), 
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5. Kategória E - najlepšia diplomová práca (autorstvo – absolvent vysokoškolského 
štúdia). 

Článok 4 
Priebeh publicistickej súťaže 

(1) Priebeh publicistickej súťaže má jednoročný cyklus. Publicistická súťaž je vyhlásená 
vždy pre akademický rok, v ktorom boli publikácie vytvorené, a končí slávnostným 
vyhlásením výsledkov. Publicistická súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým 
dokumentom. 

(2) V rámci kategórií A a B sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky 
z oblasti kvality uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už 
v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období akademického roka,  
t. j. od 1. septembra predchádzajúceho roka do 31. augusta príslušného roka. Uvedené 
príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe 
stanovených kľúčových slov alebo môžu byť priamo prihlásené do publicistickej súťaže 
zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom, resp. vydavateľom.  

(3) V rámci kategórií C, D a E sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené 
a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim 
dizertačnej/diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t. j. 
od 1. septembra predchádzajúceho roka do 31. augusta príslušného roka. 

(4) Prihláška do publicistickej súťaže tvorí prílohu (Príloha č. 6) tohto štatútu a rokovacieho 
poriadku hodnotiteľskej komisie. 

Článok 5 
Zaradenie príspevkov do jednotlivých súťažných kategórií 

(1) Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií príspevky týkajúce sa 
všetkých oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou 
kvality. 

a) Kategória A - najlepší publicistický príspevok (do súťaže môžu byť vybrané 
novinárske, resp. publicistické príspevky vyhlasovateľom súťaže na základe 
vlastného kvantitatívno-kvalitatívneho prieskumu alebo to môžu byť novinárske, resp. 
publicistické príspevky prihlásené priamo autorom, redakciou, resp. vydavateľstvom). 

b) Kategória B - najlepší odborný príspevok (do súťaže môžu byť vybrané odborné 
príspevky vyhlasovateľom súťaže na základe vlastného kvantitatívno-kvalitatívneho 
prieskumu alebo to môžu byť odborné príspevky prihlásené priamo autorom, 
redakciou, resp. vydavateľstvom). 

c) Kategória C - najlepší vedecký príspevok (do súťaže môžu byť zaradené vedecké 
príspevky zaslané vyhlasovateľovi súťaže v stanovenom termíne autorom, resp. 
vedením vysokej školy, vybrané vedecké príspevky registrované v centrálnom registri 
evidencie publikačnej a umeleckej činnosti vedúcim pracoviska alebo garantom 
študijného programu). 

d) Kategória D - najlepšia dizertačná práca (do súťaže môžu byť prihlásené dizertačné 
práce registrované v centrálnom registri záverečných prác spadajúce do obdobia 
príslušného akademického roka, vybrané dizertačné práce zaslané vyhlasovateľovi 
súťaže autorom dizertačnej práce alebo jeho školiteľom po súhlase vedenia školy). 

e) Kategória E - najlepšia diplomová práca (do súťaže môžu byť prihlásené diplomové 
práce registrované v centrálnom registri záverečných prác spadajúce do obdobia 
príslušného akademického roka, vybrané diplomové práce zaslané vyhlasovateľovi 
súťaže autorom diplomovej práce alebo vedúcim diplomovej práce po súhlase 
vedenia školy). 
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(2) Prihlášku do publicistickej súťaže v kategóriách A, B, C je potrebné zaslať spolu 
s príspevkom (v elektronickej podobe). Prihlášku v kategóriách D, E je potrebné zaslať 
spolu s dizertačnou/diplomovou prácou, posudkami školiteľa, vedúceho diplomovej 
práce a oponentov a protokolom originality v elektronickej podobe. 

(3) Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže vo všetkých kategóriách je stanovený 
na 31. august aktuálneho akademického roka. 

Článok 6 
Hodnotenie súťažných príspevkov 

(1) Prvé kolo hodnotenia vykonávajú členovia hodnotiteľskej komisie individuálne: 

a) každý člen komisie ohodnotí všetky prihlásené príspevky podľa kritérií hodnotenia 
uvedených v bode 4 tohto článku,  

b) jednotlivým príspevkom sa prideľujú body 1 až 5 za každé hodnotiace kritérium, 
pričom 1 je najmenej a 5 je najviac, 

c) minimálny počet bodov, ktorý musí príspevok získať, aby bol postúpený do druhého 
kola hodnotenia je 15, pričom tento minimálny počet bodov musí získať od každého 
člena hodnotiteľskej komisie (minimálny počet bodov je 3 pri každom kritériu), 

d) maximálny počet bodov, ktoré môže hodnotený príspevok získať, je 20 bodov 
od jedného hodnotiteľa. 

(2) Členovia hodnotiteľskej komisie stanovia poradie príspevkov na základe svojho 
individuálneho hodnotenia a svoje hodnotenie zašlú tajomníkovi hodnotiteľskej komisie. 
Tajomník hodnotiteľskej komisie zozbiera individuálne hodnotenia členov hodnotiteľskej 
komisie a pripraví celkové hodnotenie príspevkov, ktoré bude podkladom pre zasadnutie 
hodnotiteľskej komisie.  

(3) Druhé kolo hodnotenia vykonáva hodnotiteľská komisia na svojom spoločnom rokovaní, 
kde prediskutuje a posúdi spoločné výsledky z prvého kola hodnotenia a určí víťazný 
príspevok pre jednotlivé súťažné kategórie. 

(4) Príspevky sa v rámci jednotlivých súťažných kategórií hodnotia podľa nasledovných 
kritérií: 

Kategória A) najlepší publicistický príspevok 
Aktuálnosť témy z oblasti kvality 

Zrozumiteľnosť spracovania 
Pútavosť a štýl vyjadrovania 
Prínos pre laickú verejnosť 

 
Kategória B) najlepší odborný príspevok 

Aktuálnosť témy z oblasti kvality 
Zrozumiteľnosť a hĺbka spracovania 

Pútavosť a štýl vyjadrovania 
Prínos pre odbornú verejnosť 

 
 
 

Kategória C) najlepší vedecký príspevok 
Využitie aktuálnych vedeckých literárnych zdrojov 
Metodológia výskumu a využitie vedeckých metód 

Hĺbka riešenia problému 
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Vedecký prínos výsledkov 
 

Kategória D) najlepšia dizertačná práca 
Aktuálnosť témy a využitie literárnych zdrojov 

Vhodnosť metód a postupu riešenia 
Originalita výstupov a navrhovaných riešení práce 

Prínos práce pre teóriu a prax 
 

Kategória E) najlepšia diplomová práca 
Aktuálnosť témy a využitie literárnych zdrojov 

Vhodnosť metód a postupu riešenia 
Naplnenie cieľov  

Prínos práce 

Článok 7 
Vyhlásenie výsledkov publicistickej súťaže 

(1) Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie  ocenení v rámci publicistickej súťaže 
zabezpečuje vyhlasovateľ súťaže v poslednom štvrťroku príslušného kalendárneho roka 
(spravidla počas Európskeho týždňa kvality, resp. v rámci mesiaca kvality na Slovensku). 

(2) V každej kategórii sa udeľuje jeden titul „víťaz danej kategórie“ súťaže. Tituly sa udeľujú 
na obdobie jedného roka odo dňa udelenia. 

(3) Víťazovi publicistickej súťaže sa ocenenie odovzdáva vo forme diplomu, pričom 
ocenenia sú odovzdávané počas slávnostného večera pri príležitosti vyhlasovania 
výsledkov jednotlivých súťaží. 

(4) Zo slávnostného odovzdávania cien môžu byť vyhotovované fotografie alebo 
audiovizuálne záznamy, ktoré môžu byť použité za účelom prezentovania činnosti 
ocenených prostredníctvom elektronických a printových médií (webové sídlo 
vyhlasovateľa súťaže, propagačné materiály a príspevky vyhlasovateľa súťaže 
na sociálnej sieti Facebook, Newsletter, prostredníctvom tlačových agentúr - TASR, 
SITA). Z odovzdávania cien budú zaznamenávané najmä vystúpenie rečníkov, 
organizátora a samotných účastníkov  súťaže. Nebudú sa snímať individuálne 
ani skupinové fotografie publika či účastníkov podujatia, ktorí nevystúpia s príhovorom. 
Tieto osoby sa však môžu objaviť na panoramatických fotografiách z celého podujatia, 
resp. na fotografiách zachytávajúcich publikum. 

(5) Víťazi publicistickej súťaže sú oprávnení vo svojich zvukových, obrazových a ostatných 
propagačných materiáloch využívať logo a názov súťaže s uvedením roku udelenia 
titulu.  

(6) Vyhlasovateľ súťaže si po odporúčaní hodnotiteľskej komisie vyhradzuje právo neudeliť 
ocenenie v jednotlivých súťažných kategóriách. 

 

Článok 8 

Spracúvanie osobných údajov 

(1) Podmienky ochrany osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných 
údajov pre účastníkov súťaží v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, ktoré je 
spoločne so Štatútom súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality a štatútom 
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a rokovacím poriadkom hodnotiteľskej komisie zverejnené na webovom sídle 
vyhlasovateľa súťaže. 

Štatút a rokovací poriadok hodnotiteľskej komisie 

Článok 9 
Poslanie hodnotiteľskej komisie 

(1) Poslaním hodnotiteľskej komisie je v súlade so štatútom súťaže: 

a) zhodnotiť všetky príspevky zaradené do súťaže, 

b) prerokovať podklady k hodnoteniu príspevkov, ktoré tvorí „Súhrnná tabuľka 
hodnotení“ vypracovaná tajomníkom hodnotiteľskej komisie na základe zaslaných 
podkladov od jednotlivých členov hodnotiteľskej komisie, 

c) na základe predložených podkladov zhodnotiť dosiahnuté bodové hodnotenia 
príspevkov a určiť a schváliť víťazov v jednotlivých súťažných kategóriách. 

Článok 10 
Zloženie hodnotiteľskej komisie  

(1) Predsedu a členov hodnotiteľskej komisie menuje predseda úradu. 

(2) Hodnotiteľská komisia je päťčlenná. 

(3) Funkčné obdobie členov hodnotiteľskej komisie je jednoročné a členstvo v hodnotiteľskej 
komisii je nezastupiteľné. 

(4) Tajomníkom hodnotiteľskej komisie je zamestnanec odboru kvality a projektového 
riadenia úradu. Tajomník hodnotiteľskej komisie nie je členom hodnotiteľskej komisie. 

(5) Hodnotiteľská komisia pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa súťaže a externých 
odborníkov z oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Návrh členov hodnotiteľskej 
komisie je koncipovaný tak, aby neprevládal žiaden záujem. 

Článok 11 
Zasadnutie hodnotiteľskej komisie 

(1) Zasadnutie hodnotiteľskej komisie zvoláva tajomník v termíne stanovenom 
harmonogramom súťaže a je neverejné. 

(2) Tajomník hodnotiteľskej komisie predkladá jej členom podklady pre rozhodovanie 
„Súhrnnú tabuľku hodnotení“ spracovanú na základe podkladov – bodových hodnotení 
príspevkov – od jednotlivých členov hodnotiteľskej komisie. 

(3) Zasadnutie hodnotiteľskej komisie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti 
ním poverený člen hodnotiteľskej komisie. 

(4) Hodnotiteľská komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. 

(5) Hodnotiteľská komisia prijíma rozhodnutia na základe hlasovania. Na prijatie 
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov hodnotiteľskej 
komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

(6) Člen hodnotiteľskej komisie má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím 
hodnotiteľskej komisie bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici z rokovania 
hodnotiteľskej komisie. 

(7) Zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie vyhotoví tajomník zápis, z ktorého musia 
jednoznačne vyplývať stanoviská a výsledok hlasovania hodnotiteľskej komisie. Zápis 
zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie eviduje a archivuje odbor kvality a projektového 
riadenia. 


