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PREAMBULA  

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je koordinátorom 
štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. Strategickým dokumentom štátnej politiky 
kvality je Národný program kvality SR, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky a ktorého 
poslaním je podpora rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo 
udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na 
Slovensku. 

 
Jednou z aktivít napĺňania cieľov a stratégie Národného programu kvality Slovenskej 
republiky je vyhlasovanie súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality 
práce, produkcie a života.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktná adresa: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Útvar kvality 
Štefanovičova 3 
810 05 Bratislava 15 
 
tel.:  02 / 57 485 315, 121 
fax:  02 / 52 49 17 13 
e-mail: kvalita@normoff.gov.sk 
www.unms.sk 
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1. Poslanie sú ťaže Cena za najlepší publicistický príspevok 
v oblasti kvality práce, produkcie a života  

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len 
„úrad“) stanovil súťaž Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, 
produkcie a života za jednu zo svojich aktivít, prostredníctvom ktorej napĺňa 
strategické ciele Národného programu kvality Slovenskej republiky. 
 
Poslaním súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, 
produkcie a života (ďalej len „súťaž“) je umožniť získavať a šíriť nové poznatky 
v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie 
a predstihové inovácie. 

 
Cieľom 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. 
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2. Riadenie sú ťaže 
 

Vyhlasovate ľom, organizátorom a metodickým garantom  súťaže je Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality 
v Slovenskej republike. 
Úrad v rámci súťaže: 

 vyhlasuje a propaguje súťaž, 
 vydáva štatút súťaže a dozerá na jeho dodržiavanie, 
 zabezpečuje organizáciu súťaže, 
 dohliada na regulárnosť celého priebehu súťaže, 
 menuje členov hodnotiteľskej komisie, 
 oznamuje výsledky hodnotenia súťaže účastníkom, 
 udeľuje ocenenia. 

 
Hodnotite ľská komisia  je päťčlenná – zložená z predsedu hodnotiteľskej komisie a štyroch 
členov hodnotiteľskej komisie. Je tvorená osobnosťami novinárskeho, vedeckého, kultúrneho 
a spoločenského života a je zostavená tak, aby neprevládal žiaden záujem. Členov 
hodnotiteľskej komisie vyberá a menuje vyhlasovateľ súťaže. Hodnotiteľská komisia sa 
vo svojej práci riadi štatútom a rokovacím poriadkom hodnotiteľskej komisie.  
V rámci svojej činnosti: 

 objektívne posudzuje všetky príspevky zaradené do súťaže, 
 určuje a schvaľuje víťazov v jednotlivých kategóriách. 

 
S cieľom predchádzania konfliktu záujmov počas celého priebehu súťaže podpisujú 
zamestnanci zabezpečujúci organizačnú stránku súťaže a členovia hodnotiteľskej komisie 
prehlásenie o vylúčení konfliktu záujmov. 
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3. Súťažné kategórie   
 
V rámci súťaže sa hodnotia príspevky v piatich súťažných kategóriách: 
 
A) najlepší publicistický príspevok  (autorstvo – novinár, publicista) 

B) najlepší odborný príspevok   (autorstvo – odborná verejnosť) 

C) najlepší vedecký príspevok   (autorstvo – vedecký pracovník) 

D) najlepšia dizerta čná práca  (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia) 

E) najlepšia diplomová práca   (autorstvo – absolvent vysokoškolského štúdia) 

 
 

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

 Ocenenia víťazom súťaže sú odovzdávané počas slávnostného večera pri príležitosti 
vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu. 

 Víťazi súťaže sa ocenia diplomom. Diplom podpisuje predseda hodnotiteľskej komisie. 
 Víťazi súťaže sú oprávnení vo svojich zvukových, obrazových a ostatných propagačných 

materiáloch využívať logo a názov súťaže s uvedením roku udelenia titulu. 
 Víťazné príspevky budú so súhlasom autorov uverejnené v bulletine vydávanom 

pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu a na webových 
stránkach úradu.  

 Vyhlasovateľ súťaže si po odporúčaní hodnotiteľskej komisie vyhradzuje právo neudeliť 
ocenenie v jednotlivých súťažných kategóriách. 
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4. Priebeh sú ťaže 
 
Priebeh súťaže má jednoročný cyklus. Súťaž je vyhlásená vždy pre akademický rok, 
v ktorom boli publikácie vytvorené a končí slávnostným vyhlásením výsledkov. Súťaž sa riadi 
štatútom ako hlavným programovým dokumentom. 
 
V rámci kategórie A) a B) sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky 
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, ktoré sa zaoberajú problematikou 
kvality práce, produkcie a života. Uvedené príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-
kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo boli priamo prihlásené 
do súťaže zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom resp. vydavateľom.  
 
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. 
 
Vzor prihlášky do súťaže tvorí prílohu tohto štatútu. 
       
 
4.1 Zaradenie do sú ťaže 
 
Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií príspevky týkajúce sa všetkých 
oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou kvality práce, 
produkcie a života. 
 
A) najlepší publicistický príspevok 

 Do súťaže môžu byť vybrané novinárske, resp. publicistické príspevky 
vyhlasovateľom súťaže na základe vlastného kvantitatívno-kvalitatívneho prieskumu. 

 Do súťaže môžu byť prihlásené novinárske, resp. publicistické príspevky autorom, 
redakciou, resp. vydavateľstvom. 

 Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať spolu s príspevkom (v elektronickej podobe). 
 
B) najlepší odborný príspevok 

 Do súťaže môžu byť vybrané odborné príspevky vyhlasovateľom súťaže na základe 
vlastného kvantitatívno-kvalitatívneho prieskumu. 

 Do súťaže môžu byť prihlásené odborné príspevky autorom, redakciou, resp. 
vydavateľstvom. 

 Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať spolu s príspevkom (v elektronickej podobe). 
  
C) najlepší vedecký príspevok 

 Do súťaže môžu byť zaradené vedecké príspevky zaslané vyhlasovateľovi súťaže 
v stanovenom termíne autorom, resp. vedením vysokej školy. 

 Do súťaže môžu byť prihlásené iba vedecké príspevky registrované v centrálnom 
registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti vedúcim pracoviska alebo 
garantom študijného programu. 

 Prihlášku je potrebné zaslať spolu s príspevkom (v elektronickej podobe). 
 
D) najlepšia dizertačná práca 

 Do súťaže môžu byť prihlásené dizertačné práce registrované v centrálnom registri 
záverečných prác spadajúce do obdobia príslušného akademického roka. 
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 Do súťaže môžu byť zaradené vybrané dizertačné práce zaslané vyhlasovateľovi 
súťaže autorom dizertačnej práce alebo jeho školiteľom po súhlase vedenia školy. 

 Prihlášku je potrebné zaslať spolu s dizertačnou prácou a posudkami školiteľa 
a oponentov (v elektronickej podobe na CD nosiči, príp. e-mailom). 

 
E) najlepšia diplomová práca 

 Do súťaže môžu byť prihlásené diplomové práce registrované v centrálnom registri 
záverečných prác spadajúce do obdobia príslušného akademického roka. 

 Do súťaže môžu byť zaradené vybrané diplomové práce zaslané vyhlasovateľovi 
súťaže autorom diplomovej práce alebo vedúcim diplomovej práce po súhlase 
vedenia školy. 

 Prihlášku je potrebné zaslať spolu s diplomovou prácou a posudkami vedúceho 
diplomovej práce a oponentov (v elektronickej podobe na CD nosiči, príp. e-mailom). 

 
Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže vo všetkých kategóriách je stanovený 
na 31. august aktuálneho akademického roka.  
 
 
4.2 Hodnotenie príspevkov  
 
Prvé kolo hodnotenia vykonávajú členovia hodnotiteľskej komisie individuálne:  

 Každý člen komisie ohodnotí všetky prihlásené príspevky podľa kritérií hodnotenia 
uvedených v bode 4.3.  

 Jednotlivým príspevkom sa prideľujú body 1 až 5 za každé hodnotiace kritérium, pričom 
1 je najmenej a 5 je najviac.  

 Maximálny počet bodov, ktoré môže hodnotený príspevok získať je 20 bodov od jedného 
hodnotiteľa. 

 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.  

 
Druhé kolo hodnotenia vykonáva hodnotiteľská komisia na svojom spoločnom rokovaní. 
V rámci zasadnutia hodnotiteľská komisia: 

 prediskutuje a posúdi spoločné výsledky z prvého kola hodnotenia, 
 určí víťazný príspevok pre jednotlivé súťažné kategórie. 

 
Úrad po zasadnutí hodnotiteľskej komisie oznámi výsledky súťaže autorom víťazných 
príspevkov, zašle im pozvánku na slávnostné udelenie ocenení a vyžiada si písomný súhlas 
s uverejnením víťazných príspevkov v bulletine vydávanom pri príležitosti vyhlásenia 
výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu a na webových stránkach úradu. 
 
 
4.3 Kritériá hodnotenia príspevkov  
 
Príspevky sa v rámci jednotlivých súťažných kategórií hodnotia podľa nasledovných kritérií: 
 

Kategória A) najlepší publicistický príspevok 

Interpretácia témy a problému kvality práce, produkcie a života 

Originalita a pútavosť spracovania 

Štýl vyjadrovania 
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Prínos pre laickú verejnosť 

  

Kategória B) najlepší odborný príspevok 

Interpretácia témy a problému kvality práce, produkcie a života 

Originalita a pútavosť spracovania 

Štýl vyjadrovania a prezentácie 

Prínos pre odbornú verejnosť 

 

Kategória C) najlepší vedecký príspevok 

Využitie aktuálnych vedeckých literárnych zdrojov 

Metodológia výskumu a využitie vedeckých metód 

Aktuálnosť témy a hĺbka riešenia problému 

Vedecký prínos výsledkov 

 

Kategória D) najlepšia dizerta čná práca 

Aktuálnosť témy a vhodnosť stanovenia cieľa 

Vhodnosť metódy a postupu riešenia, miera naplnenia cieľov s adekvátnym výstupom 

Originalita spracovania, logickosť štruktúry a postupu práce 

Vedecký, praktický a spoločenský prínos práce 

 

Kategória E) najlepšia diplomová práca 

Náročnosť a aktuálnosť témy 

Vhodnosť použitých metód a literárnych zdrojov 

Vhodnosť metódy a postupu riešenia, miera naplnenia cieľov s adekvátnym výstupom 

Teoretický a praktický prínos práce 
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5. Harmonogram sú ťaže 
 

ČINNOSŤ VYKONÁVA TERMÍN DO 

1. Vyhlásenie nového ročníka súťaže vyhlasovateľ máj 

2. Zverejnenie informácie o súťaži na webových 
stránkach úradu vyhlasovateľ máj 

3. Prihlasovanie príspevkov do súťaže vyhlasovateľ 31. august 

4. Prvé kolo hodnotenia hodnotiteľská 
komisia 25. september 

5. Druhé kolo hodnotenia hodnotiteľská 
komisia 15. október 

6. Oznámenie výsledkov víťazom súťaže vyhlasovateľ 20. október 

7. Vyhlásenie víťazov súťaže vyhlasovateľ november 
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Záverečné ustanovenia  
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť štatút súťaže na základe vyhodnotenia 
skúseností z priebehu súťaže, ako aj zámerov Národného programu kvality SR.  
 
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4. mája 2016. 
 
 
V Bratislave dňa 4. mája 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Mihok 
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracoval: Schválil: Schválil: Platnos ť do: 

 
 
 
 
 
Ing. Katarína Kašubová 
útvar kvality 
 

 
 
 
 
 
Ing. Jana Krivosudská 
vedúca služobného úradu 

 
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Mihok, 
PhD. 
predseda ÚNMS SR 

neurčita 

Dátum: 04.05.2016 

Číslo: 2016/111/004243/01426  
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Príloha č. 1 
Vzor prihlášky do súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, 
produkcie a života 

 
 

SÚŤAŽ 
„CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍSPEVOK V OBLASTI  KVALITY PRÁCE, 

PRODUKCIE A ŽIVOTA“ 
 
 
 

Prihláška do sú ťaže 
(1. september 201x – 31. august 201x) 

 
 
Prihlasovateľ (autor, redakcia, vydavateľstvo, vedenie vysokej školy, školiteľ dizertačnej 
práce, vedúci diplomovej práce): 
 
Meno, funkcia:  _____________________________________________________________ 
 
e-mail, tel. kontakt: __________________________________________________________ 
 
Názov príspevku: 
__________________________________________________________________________ 
 
Autor príspevku (meno, priezvisko, príp. kolektív autorov, funkcia): 
__________________________________________________________________________ 
 
Uverejnené kde a kedy: 
__________________________________________________________________________ 
 
Súťažná kategória (označte krížikom): 

A) najlepší publicistický príspevok  
B) najlepší odborný príspevok  
C) najlepší vedecký príspevok  
D) najlepšia dizertačná práca  
E) najlepšia diplomová práca  

 
Krátka anotácia príspevku: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Vyhlásenie autora/prihlasovateľa 
 
Podpisom potvrdzujem, že súhlasím so všetkými podmienkami súťaže „Cena za najlepší 
publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ tak, ako je to uvedené 
v štatúte a pravidlách súťaže. 
 
 
..................................................                                      ..................................................... 
           miesto a dátum                                                           podpis 


