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     Pravidlá oceňovania 

 

 

Ciele podujatia 

- prejaviť uznanie žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných 
škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí 
úspešne reprezentovali hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu (ďalej len 
„Bratislava“) a Slovenskú republiku na celoslovenských a medzinárodných súťažiach,  

- prejav uznania ich pedagógom a trénerom, ktorí sa venujú týmto úspešným 
reprezentantom,  

- neformálne stretnutie primátora s účastníkmi stretnutia – ocenení, hostia 
 

Termín podujatia  

6. jún 2022  
 

Miesto a čas 

Oceňovanie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca od 10:00 h – 11:00 h 
Malá recepcia v mezaníne od 11:00 h do 12:00 h (v závislosti od pandemických opatrení) 
 
Ročník 

XXVI. ročník  
 
Ocenenia za obdobie kalendárneho roku 

2021 
 
Podmienky prijatia nominácie 

- vyplnenie online formulára na webovej stránke hlavného mesta a súčasne  
- poslanie fotokópií ocenení (diplomov, výsledkových listín, fotografií medailí, trofejí 

a pod.) zodpovedajúcich stanovenému obdobiu, za ktoré sa ocenenie udeľuje na 
mailovú adresu uvedenú vo výzve 

 
V prípade nesplnenia oboch týchto podmienok, ako aj v prípade poslania podkladov po 
termíne uzávierky nebude takáto nominácia posudzovaná výberovou komisiou.  

 
Hlavné kritériá výberu  

- víťazi celoslovenských súťaží v olympijských športoch, 
- víťazi medzinárodných súťaží so štatútom medzinárodnej súťaže (podmienkou je 

účasť minimálne troch krajín) 
- víťazi celoslovenských súťaží v neolympijských športoch, 
- víťazi medzinárodných súťaží (účasť minimálne troch krajín), celoslovenských súťaží, 

resp. krajská úroveň iných súťaží – umiestnenie v súťaži na 1. mieste, 
- víťazi krajských postupových súťaží (súťaž z minimálne dvoma postupovými kolami), 
- počet súťaží a umiestnení jednotlivca, dvojice či kolektívu 
- ocenený môže byť jednotlivec, dvojica alebo kolektív, ktorí neboli ocenení 

primátorom aspoň 2 roky (uprednostnený bude ten, kto ešte ocenenie nezískal, resp. 
bol ocenený v roku 2018 a skôr1) 

- oceneným môže byť žiak, resp. študent do ukončenia strednej školy 
 

1 Vzhľadom na pandemický rok 2020, kedy sa Stretnutie primátora s talentovanou mládežou neuskutočnilo, do 
obdobia 2 rokov spadajú roky 2019 a 2021.  
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Výzva na predkladanie návrhov  

- zverejnenie výzvy na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy 
(https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez), 

- tlačová správa,  
- úradná tabuľa, 
- Facebook 

 

 

Kategórie 

 

1. kultúra (do kategórie je možné zaradiť výtvarné, spevácke, hudobné, literárno-
dramatické súťaže, prehliadky a pod.) 

2. šport (do kategórie spadajú ocenenia získané na úrovni majstrovstiev Slovenska a sveta, 
majstrovstiev Európy, slovenských a svetových pohárov a pod.)  

3. prírodné a technické vedy (kategória obsahuje turnaje, festivaly, olympiády 
v prírodných a technických vedách a pod.) 

4. jazyky (do kategórie sú zahrnuté recitačné súťaže, tvorba v slovenskom jazyku 
a v cudzích jazykoch, preklady, jazykové olympiády a pod.) 

5. profesia, voľný čas (do kategórie patria súťaže zamerané na vybranú profesiu a aktivity 
realizované vo voľnom čase ako napríklad veľtrhy cvičných, fiktívnych firiem, 
študentských spoločností a pod.)  

6. ostatné (do kategórie spadajú biblické, geografické olympiády a iné súťaže, ktoré nie sú 
obsiahnuté v predošlých kategóriách) 
 

 

Výberová komisia 

 

PhDr. Erika Brandnerová 
M. Mus. Miriam Rodriguez Brűllová 
Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.   
Mgr. Ema Tesarčíková 
Mgr. Jana Panáková 
Mgr. Jitka Bystřická 
Mgr. Matej Lehuta 
Mgr. Jozef Špaček 
 

Usmernenia k podávaniu nominácií 

- neposielať fotokópie ocenení (diplomov, výsledkových listín, fotografií medailí, 
trofejí a pod.) z iných rokov ako stanovujú pravidlá oceňovania 

- nenominovať starších študentov ako stanovujú pravidlá oceňovania 

- v prípade dvoch a viacerých nominovaných žiakov/študentov na ocenenie, ktorí sú 
z jednej školy, organizácie, klubu alebo zväzu uviesť, ktorého žiaka/študenta 
navrhovateľ nominácie uprednostňuje oceniť 

- v prípade nominácie jednotlivca z kolektívneho športu je potrebné zdôvodniť túto 
nomináciu (to znamená, ak chce škola/organizácia/klub/zväz nominovať iba jedného 
svojho žiaka/študenta a nie celý kolektív, dvojicu) 

 
V Bratislave dňa 28.2.2022 


