
Štatút ocenenia Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm 
 
VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A ODBORNÝ GARANT 
 
Článok 1 
Cenu Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm (ďalej ako „Ocenenie“) vyhlasuje spoločnosť PosAm - 
PosAm, spol. s. r. o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Vyhlasovateľ 
ocenenia“). Vyhlasovateľ ocenenia určuje jednotlivé súťažné kategórie a pravidlá, ktoré môže každý́ 
rok pred vyhlásením nového ročníka súťaže doplniť alebo zmeniť.  
 
Článok 2 
Organizátorom Ocenenia je Seesame, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská 
republika (ďalej ako „Organizátor“). Organizátor Ocenenia zabezpečuje koordináciu a priebeh 
Ocenenia. 
 
Článok 3 
Odborného garanta Ocenenia (ďalej ako „Odborný garant“) ustanovuje vyhlasovateľ ocenenia. 
Odborný garant je predsedom poroty Ocenenia. 
 
POSLANIE A CIELE OCENENIA 
 
Článok 4 
Poslaním Ocenenia je vyzdvihnúť úsilie učiteľov aj nepedagogických dobrovoľníkov, ktorí vedú 
mimoškolské aktivity, projekty a združenia s orientáciou na prírodné vedy – matematika, fyzika, 
chémia a informatika.  
 
Článok 5 
Cieľom Ocenenia je oceniť osobnosť, ktorá sa zaslúžila o vzdelávanie žiakov základných a stredných 
škôl prostredníctvom mimoškolskej činnosti. 
 
Článok 6 
Ocenenie je venované významnému slovenskému profesorovi Dionýzovi Ilkovičovi (1907-1980), 
fyzikovi a fyzikálnemu chemikovi, ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a autor prvých 
slovenských učebníc fyziky. 
 
RADA OCENENIA 
 
Článok 7 
Ocenenie celoročne spravuje Rada ocenenia (ďalej ako „Rada“), ktorá zasadá podľa potreby. 
Členstvo v Rade je čestné.  
 
Článok 8 
Úlohy Rady sú: 

 Schvaľuje štatút Ocenenia a jeho prípadné zmeny 

 Schvaľuje členov poroty a to na základe nominácií Vyhlasovateľa ocenenia a Odborného 
garanta 

 Dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže 

 Rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov 

 Berie na vedomie informácie o priebehu Ocenenia, ktoré jej poskytuje Organizátor 

 Dopredu špecifikuje kritériá, podľa ktorých sa budú nominácie v jednotlivých kategóriách 
hodnotiť 

 
Článok 9 
Rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. 
Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady. 
 
Článok 10 
Členov Rady a jej predsedu menuje a odvoláva Vyhlasovateľ ocenenia. Mená členov Rady sú 
zverejnené na stránke www.cenadi.sk. 
 

http://www.cenadi.sk/


POROTA OCENENIA 
 
Článok 11 
Počet členov poroty určuje Vyhlasovateľ ocenenia pre každý rok konania Ocenenia. 
 
Článok 12 
Porota Ocenenia rozhoduje o víťazoch v jednotlivých kategóriách. Rozhodnutie poroty o víťazoch 
musí byť prijaté tajným hlasovaním po vzájomnej diskusii porotcov. 
 
Článok 13 
Porota sa pri organizácii svojej práce riadi pokynmi Organizátora. 
 
Článok 14 
Mená členov poroty sú zverejnené na stránke www.cenadi.sk.   
 
KATEGÓRIE OCENENIA 
 
Článok 17 
Kategórie Ocenenia Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm určuje Vyhlasovateľ na základe odporúčaní 
Rady. Kategórie a pravidlá pre aktuálny ročník Ocenenia sú zverejnené na na stránke www.cenadi.sk. 
 
VÝHRY  
 
Článok 18 
V každej kategórií bude udelená jedna cena. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo cenu na základe 
odporúčania poroty neudeliť. 
 
Článok 19 
Víťazi ocenenia v kategórii Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm (jednotlivec) získajú peňažné 
ocenenie a dekrét potvrdzujúci zisk Ocenenia. O výške peňažného ocenenia rozhoduje Vyhlasovateľ. 
 
PODMIENKY NOMINÁCIE NA UDELENIE OCENENIA 
 
Článok 20 
Na Ocenenie môžu byť nominovaní iba jednotlivci, ktorí sa aktívne na území Slovenskej republiky 
podieľajú na mimoškolskej vzdelávacej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl so zameraním 
na predmety matematika, fyzika, chémia a informatika. Nominovaní môžu byť iba jednotlivci, ktorí sa 
podieľali na mimoškolskej vzdelávacej činnosti minimálne jeden rok pred vyhlásením výzvy na 
nominácie osobností. 
 
Článok 21 
Na Ocenenie nemôže byť nominovaný víťaz niektorého z predchádzajúcich ročníkov Ocenenia. 
 
Článok 22 
Jednotlivci a organizácie môžu nominovať neobmedzený počet osobností. 
 
Článok 23 
Nominácie na udelenie Ocenenia budú akceptované v elektronickej, alebo písomnej podobe. 
Nominácie musia byť zaslané na nominačnej prihláške. Nominačná prihláška bude dostupná na 
vyplnenie v elektronickej podobe (vo formáte .DOC), alebo na stiahnutie (vo formáte .DOC a .PDF) a 
vytlačenie na stránke www.cenadi.sk najneskôr v deň vyhlásenia výzvy na nominácie osobností. 
 
Článok 24 
Nominačné prihlášky je možné zasielať v elektronickej podobe na adresu kontakt@cenadi.sk alebo 
nahrať prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na stránke www.cenadi.sk. V papierovej 
forme je možné nominačné prihlášky zasielať na adresu: Cena Dionýza Ilkoviča, Seesame, Mlynské 
nivy 48, 821 09 Bratislava. V prípade otázok a problémov s prihlasovaním nominácií sa obráťte 
mailom na koordinátora súťaže na kontakt@cenadi.sk. 
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Článok 25 
Do zoznamu nominovaných osobností bude zaradená každá nominačná prihláška, v ktorej je 
potvrdený súhlas nominovanej osobnosti a sú vyplnené všetky povinné údaje. Akceptované budú 
nominačné prihlášky zaslané elektronicky alebo písomnou formou najneskôr v deň uzavretia 
nominácií do polnoci. Rozhodujúci je čas elektronického doručenia prihlášky a v prípade zaslania 
nominačnej prihlášky písomnou formou rozhoduje dátum odoslania na poštovej obálke. Všetky 
nominačné prihlášky doručené po termíne budú z nominácií vyradené.  
 
Článok 26 
Po uzávierke prijímania nominácií organizátor Ocenenia zaregistruje všetky nominované osobnosti. 
Organizátor si vyhradzuje právo nomináciu na udelenie Ocenenia vyradiť, ak nespĺňa formálne 
kritériá, alebo ak bola doručená po uzavretí nominácií.  
 
Článok 27 
O prijatí alebo zamietnutí nominácie a o zaradení nominácie do kategórií rozhodne Rada ocenenia. 
O zamietnutí je možné rozhodnúť aj na základe odporúčania aspoň jedného porotcu.  
 
KRITÉRIA PRE UDELENIE OCENENIA 
 
Článok 28 
Kritéria pre hodnotenie poroty a určenie víťazov v kategóriách Ocenenia určuje Rada ocenenia. 
 
Článok 29 
Kritériá sú zverejnené na stránke www.cenadi.sk.  
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM OCENENIA 
 
Článok 30 
Časový harmonogram ocenenia je zverejnený na stránke www.cenadi.sk. Organizátor je oprávnený 
po predchádzajúcom súhlase Vyhlasovateľa ocenenia zmeniť harmonogram aj po jeho uverejnení. 
 
OSOBNÉ ÚDAJE 
 
Článok 31 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávajú nominovanú osobnosti na 
udelenie Ocenenia súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci Ocenenia 
Organizátorovi. Svojím súhlasom v nominačnej prihláške prejavuje každá nominovaná osobnosť 
súhlas so štatútom Ocenenia a s tým, že Organizátor a Vyhlasovateľ ocenenia sú oprávnení́ uverejniť̌ 
mená a podobizeň̌ víťazov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako aj použiť̌ ich na reklamné a 
propagačné účely Vyhlasovateľa ocenenia bez nároku na odmenu. 
 
  
Tento štatút platí pre Ocenenie Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm. 
 
V Bratislave, dňa 31.5.2017 
 
 
Za vyhlasovateľa súťaže 
 
 
 
--------------------------------- 
Marián Marek 
Generálny riaditeľ PosAm 
 
 

 
Odborný garant 
 
 
 
--------------------------------- 
Martin Plesch 
Vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno 
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