
 
ŠTATÚT 

 

Ceny ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“  

 

Článok 1  
Základné ustanovenie  
1. Minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v záujme ocenenia 
mimoriadnych výsledkov a vynikajúcich diel v oblasti inovácií, zriaďuje Cenu ministra 
hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ (ďalej len „Cena“).  

2. Cena sa udeľuje každoročne v troch kategóriách. V roku 2021 sa výnimočne do súťaže 
pridáva 4. kategória. 

3. Na udelenie Ceny nie je právny nárok.  
 
Článok 2  
Podmienky súťaže  
1. Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej 
republiky a fyzická osoba - podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len 
„súťažiaci“).  

2. Do súťaže prihlasuje súťažiaci inováciu (výrobok, technológiu alebo službu), ktorej inovačný 
proces bol dokončený v kalendárnom roku predchádzajúcom roku uskutočnenia súťaže. 
Súťažiaci má v hodnotenom období s inováciou preukázateľné skúsenosti zavedením do 
praxe, alebo výroby.  

3. Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora, súťažiaci potvrdzuje 
súhlas s podmienkami súťaže.  
 
Článok 3  
Kritériá súťaže  
1. Cenu udeľuje minister jednotlivcom a kolektívom v troch kategóriách, v roku 2021 
mimoriadne v štyroch kategóriách. 
 
a) Výrobková inovácia,  
b) Technologická inovácia,  
c) Inovácia služby (netechnologický proces),  
d) COVID-19 inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie. 
 
 
Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže viac súťažných návrhov.  
Súťažiaci nemôže prihlásiť rovnaký súťažný návrh do viacerých kategórií.  
2. Hodnotiace kritériá:  
a) Inovatívnosť produktu, technológie alebo služby v danom priemyselnom odvetví, originalita, 
úroveň high tech, prípadne aj registrácia práv duševného vlastníctva 

b) prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka alebo pre spoločnosť (zvýšenie kvality, zníženie 
výmenných alebo servisných intervalov, zvýšenie efektívnosti, úspora času, jednoduchšie 
použitie),  

c) vplyv na trh (nové objednávky, nové trhy, zvýšenie podielu na trhu, zlepšenie konkurenčnej 
schopnosti),  
d) vplyv na podnikateľskú činnosť (zvýšenie obratu, zníženie nákladov, zvýšenie zisku, lepší 
pomer cena/výkon),  

e) vplyv na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie vývozu, možnosti 
ďalšieho rozvoja),  

f) vplyv na ekológiu (zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, nižšia spotreba 
vstupov, použitie nových surovín, materiálov a alternatívnych zdrojov energie).  



 
Článok 4  
Predkladanie prihlášok súťažných návrhov 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva SR.  

2. Organizátorom súťaže je Slovenská inovačná a energetická agentúra.  

3. Prihlášky súťažných návrhov predkladajú súťažiaci písomne a elektronicky na e - mailovú 
adresu organizátora súťaže.  

4. Súťažiaci zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku predkladaného súťažného návrhu.  
 
Článok 5  
Hodnotiaca komisia  
1. Pre vyhodnotenie návrhov minister zriaďuje Hodnotiacu komisiu (ďalej len „komisia“),   ako 
svoj poradný orgán.  

2. Komisia je 5-členná.  

a) Predsedom komisie je Minister hospodárstva SR  

b) Tajomníkom bez hlasovacieho práva je zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry (SIEA)  

c) Členmi komisie sú ďalej:  
- 2 zástupcovia MH SR 
- 2 zástupcovia SIEA 
3. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister.  

4. Komisia hodnotí súťažné návrhy vo všetkých súťažných kategóriách, zostavuje poradie ich 
úspešnosti a výsledky hodnotenia predkladá ministrovi na schválenie.  

5. Komisia môže zriadiť skupinu interných a externých hodnotiteľov, ktorí vykonajú predbežné 
ohodnotenie súťažných návrhov.  

6. Komisia rozhoduje hlasovaním prostej väčšiny prítomných členov komisie. V prípade 
zhodnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.  

7. O celkovom poradí v jednotlivých kategóriách (o udelení, resp. neudelení ceny) rozhoduje 
minister na návrh komisie.  
 
Článok 6  
Odovzdávanie ocenení  
1. V súťaži budú ocenené v každej súťažnej kategóriách podľa článku 3 bod 1 a), b) c) súťažné 
návrhy, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v poradí. V kategórii COVID-19 
inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie sa vyhodnotí len najlepší súťažný 
návrh. 
 
Prvá cena  
Súťažný návrh umiestnený na prvom mieste v poradí bude ocenený vecnou cenou, finančnou 
odmenou vo výške 7 000 eur a diplomom. 
Druhá cena  
Súťažný návrh umiestnený na druhom mieste v poradí bude ocenený vecnou cenou, finančnou 
odmenou vo výške 5 000 eur a diplomom.  
Tretia cena  
Súťažný návrh umiestnený na treťom mieste v poradí bude ocenený vecnou cenou, finančnou 
odmenou vo výške 3 000 eur a diplomom.  
 
V kategórii COVID-19 inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený 
jeden súťažný návrh, ktorý sa umiestni na 1. mieste, vecnou cenou, finančnou odmenou vo 
výške 7 000 Eur a diplomom. 
 
 
 
 



2. Informácie o udelení ceny sa zverejňujú na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva 
SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.  

3. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom, druhom a treťom mieste v jednotlivých kategóriách, 
budú oboznámení o svojom umiestnení a zároveň budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie 
cien.  
 
Článok 7  
Finančné zabezpečenie súťaže  
Celkové finančné prostriedky, spojené s propagáciou, organizovaním priebehu súťaže, cenami 
v jednotlivých kategóriách a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže, budú zabezpečené z 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR vo výške 65.00070 000? eur. Organizáciou 
súťaže je poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorej sa finančné prostriedky 
poskytujú na základe kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom hospodárstva SR a 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na príslušný rok.  
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.  
 
 
V Bratislave dňa:  
 

 

  Ing. Richard Sulík 
          minister 


