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Pravidlá súťaže: 
1. Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2021/2022 študen-

tami denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, 
gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.

2. Súťaž sa začína 13.12.2021 a trvá do 17.02.2022. Súťaže sa nemôžu zúčastniť organizátori súťaže ani ich 
rodinní príslušníci.

3. Prijaté práce budú posudzované a rozdeľované do kategórií na základe rozhodnutia komisie a do 14.2.2022 
bude spätne zaslané rozhodnutie o prípadnom postupe do finále.

4. Vo finále súťaže, ktoré sa bude konať online 17.02.2022 budú študenti prezentovať svoje práce a na základe 
kvality ich vypracovania a odprezentovania, odborná komisia určí víťazov v každej súťažnej kategórii. 
Znamená to, že všetci finalisti bojujú vo finále za rovnakých podmienok, všetci začínajú z rovnakej štartova-
cej čiary.

5. Členov jednotlivých komisií budú tvoriť vysokoškolskí profesori a pedagógovia, odborníci v danej oblasti. 
Vítané sú aj praktické ukážky, prezentácie funkčných prototypov, výrobkov, simulácií...

6. Komisia vyhodnocujúca poradie súťažiacich má právo neudeliť prvú cenu v danej kategórii, ale udeliť dve 
druhé miesta.

7. Účasť študentov v súťaži je bezplatná, nie je viazaná na podanie prihlášky na štúdium na Strojníckej fakulte 
STU v Bratislave. Oprávnenosť výhry súťažiaceho je viazaná len na podmienku uvedenú v bode 1 týchto 
pravidiel.

8. Rozhodnutie komisie vo finále súťaže je konečné, nie je možné sa proti nemu odvolať.
9. Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu nasledovne:  

1. miesto – 300 € pre študenta a 300 € pre školu  
2. miesto – 200 € pre študenta a 200 € pre školu  
3.miesto – 100 € pre študenta a 100 € pre školu 
Z jednej školy môže byť odmenených aj viac študentov. Finančný dar pre ich školu sa v tomto prípade 
znásobuje.

10. Všetkým finalistom, bez ohľadu na umiestnenie, bude v prípade prijatia na štúdium na Strojníckej fakulte 
STU v Bratislave a zápisu na štúdium, vrátený poplatok za prijímacie konanie. Ak sa do finále dostane štu-
dent nižšieho ročníka, možnosť vrátenia poplatku za prijímacie konanie bude platná aj v roku jeho nástupu 
na Strojnícku fakultu STU v Bratislave.


