Návrh štatútu ankety
ZLATÉ KRÍDLA
„Anketa osobností 100 rokov Československého letectva“
Slovenská republika
ŠTATÚT pre ocenenie najvýznamnejších osobností a projektov v slovenskom letectve cenou „ZLATÉ
KRÍDLA, „Anketa osobností 100 rokov Československého letectva“ v Slovenskej republike

Preambula:
I.
Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, číslo vl. 10747/S je vyhlasovateľom a organizátorom Ankety ZLATÉ
KRÍDLA, „Anketa osobností 100 rokov Československého letectva“.
Hlavnou myšlienkou ankety je zmapovanie 100 rokov československého letectva a
prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, športového letectva,
vojenského letectva, vedy, výskumu a školstva, ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského
letectva.
Cieľom projektu je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, ostatného leteckého personálu,
športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva, vývoja a výskumu v letectve na
Slovensku a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva
od roku 1918 – 2018.
Kategórie: Prestížna cena Zlaté krídla „Anketa osobností 100 rokov Československého
letectva“ sa udeľuje v nasledovných kategóriách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Športové letectvo Slovenskej republiky
História vojenského letectva Slovenskej republiky
Súčasnosť vojenského letectva Slovenskej republiky
Veda / Výskum / Školstvo
Civilné letectvo Slovenskej republiky
Prezentácia letectva / Počin v letectve
Cena verejnosti

Predmet nominácie:
II.
Predmetom nominácie a následného hodnotenia za obdobie 1918 – 2018 vo vyšpecifikovaných
kategóriách sú:
1) dokončené projekty;
2) mimoriadny čin jednotlivca / kolektívu;
3) mimoriadny prínos jednotlivca / kolektívu.
Poznámka: za hodnotiteľný projekt sa v tomto poňatí považuje každá dokončená aktivita jednotlivca
alebo kolektívu v jednej z uvedených kategórií. Obsahové zameranie nominovaného projektu je
spravidla dané jednou z určených kategórií pre ocenenie, nie je však vylúčené, aby obsahové
zameranie projektu pokrývalo viac ako jednu kategóriu pre ocenenie.

Kritéria pre nominované projekty a nominovaných kandidátov:
III.
Nominované projekty a nominovaní kandidáti na ocenenie musia spĺňať nasledovné kritériá:
-

-

mimoriadny prínos hodnoteného projektu v oblasti letectva a poskytovaných služieb s tým
súvisiacich, mimoriadna odbornosť v danej kategórii, výrazný úspech a prezentácia výsledkov
práce, tvorby, prípadne dosiahnutie výrazných domácich či medzinárodných úspechov za
hodnotené obdobie 1918 – 2018;
pri hodnotení nominovaných nerozhoduje dĺžka ich pracovného pôsobenia;
nominácie a uvedenie do Siene slávy je možné udeliť aj „In memoriam“.

Ocenenie nebude udelené:
- ak členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu;
- ak nominácia nebude spĺňať kritériá pre ocenenie v danej kategórii;
- ak bola nominácia doručená po oficiálnom termíne doručenia nominácie.

Subjekty pre nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:
IV.
Nominovanie kandidátov v jednotlivých kategóriách vykonávajú členovia odbornej poroty, ktorí sú
zložení z inštitúcií a subjektov s príslušnosťou danej inštitúcie:
-

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (po schválení)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (po schválení)
Vzdušné sily OS SR

-

Vojenský historický ústav
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity
Slovenský národný aeroklub
Slovenský letecký zväz gen. Dr. M.R. Štefánika

Spôsob nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:
V.
Organizátor v stanovenom termíne vyzve príslušné subjekty nominujúce kandidátov do jednotlivých
kategórií o zaslanie svojich nominácií.
V kategórii 1. – 5. nominujú členovia jednotlivých komisií do 10 kandidátov, pričom v kategórii 4.
Veda / Výskum / Školstvo nominujú do 5 kandidátov z každej inštitúcie tvoriacej porotu.
V kategórii 6. Prezentácia letectva / Počin v letectve nominujú členovia všetkých komisií do 10
nominovaných kandidátov.
Nominácia kandidátov v kategóriách 1. – 6. môže prebiehať akýmkoľvek vhodným spôsobom
zabezpečujúcim doručenie nominácií na adresu organizátora.
Kategória 7. Cena verejnosti bude prebiehať formou on-line hlasovania, prostredníctvom
hlasovacieho formulára zverejneného na stránke www.zlatekridla.sk, kde budú zverejnené všetky
nominácie v jednotlivých kategóriách. Verejnosť bude mať možnosť hlasovať v každej kategórii len
raz. Cenu verejnosti v danej kategórii získa nominant s najvyšším počtom hlasov a hlavnú cenu
verejnosti získa nominant s celkovým najvyšším súčtom hlasov.
Nominácia musí popri osobných údajoch kandidáta obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho
prínosu a dôvodu pre navrhované ocenenie. Za platné nominácie sa považujú tie, ktoré spĺňajú
kritériá pre nominovanie kandidátov.
Porota:
VI.
Prácu poroty riadi predseda poroty, ktorý je menovaný organizátorom.
a) Členovia poroty sú vyberaní zo zástupcov jednotlivých subjektov/inštitúcií pre nomináciu
kandidátov v jednotlivých kategóriách.
b) Počet členov poroty je daný dvomi zástupcami z každého subjektu/inštitúcie stanoveného
pre nomináciu kandidátov v jednotlivých kategóriách.
c) Členstvo v porote je nezastupiteľné.
d) Za členov poroty môžu byť menovaní len odborníci z danej oblasti odborne
pokrývajúcej danú kategóriu.

Funkčné obdobie člena poroty je na dobu trvania ankety.
Funkčné obdobie Predsedu poroty je na dobu trvania ankety.
Členstvo v porote zanikne:
a) po skončení ankety alebo písomne doručeným vzdaním sa členstva;
b) odvolaním člena poroty predsedom poroty alebo organizátorom, a to z dôvodu porušenia
štatútu, respektíve porušenia zachovania mlčanlivosti;
c) úmrtím člena poroty.

Rokovací poriadok:
VII.
Zasadanie poroty zvoláva Predseda poroty.
Porota je uznášania schopná za prítomnosti aspoň jedného zástupcu z každej kategórie, avšak s
podmienkou prítomnosti Predsedu poroty.
Prijatie rozhodnutia všetkých členov poroty o nomináciách na Galavečer z predložených kandidátov
jednotlivých kategórií, je podmienené hlasovaním každého člena poroty, pričom v prípade
opodstatnenej neprítomnosti člena poroty, je možné výsledok jeho hlasovania doručiť Predsedovi
poroty. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu poroty.
Rokovanie poroty je neverejné. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a
skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Vyhodnotenie nominácií osobností:
VIII.
Hlasovanie členov odbornej poroty v kategóriách 1. – 6.:
Všetci členovia odbornej poroty na základe hlasovania určia jedného z nominovaných, ktorý bude
predstavený na Galavečeri ako osobnosť letectva v daných kategóriách.
Hlasovanie laickej verejnosti v kategórii 7.:
Hlasovanie verejnosti na internetovej stránke www.zlatekridla.sk určí súčtom hlasov nominantov
s najvyšším počtom hlasov v jednotlivých kategóriách, ktorí budú predstavení na
Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2018.

Vyhodnocovanie otvorených obálok vykonáva porota:
IX.
Ocenenie ZLATÉ KRÍDLA, „Anketa osobností 100 rokov Československého letectva“ za danú kategóriu
1. – 6. získa ten nominovaný, ktorý bude mať najväčší počet hlasov od jednotlivých členov odbornej
poroty a Predsedu poroty, ktorý hlasuje v prípade rovnosti počtu hlasov.
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí odbornej poroty, na ktorom členovia odborných komisií
odovzdajú predsedovi poroty v zapečatenej obálke svoje hlasovanie. Predseda poroty oboznámi
organizátora o výsledkoch hlasovania.
Každý člen poroty je povinný zachovať mlčanlivosť o rokovaniach porôt až do oficiálneho vyhlásenia
na slávnostnom udeľovaní ocenení!

Záver:
X.
Projekt „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky“ je chránený v zmysle
Autorského zákona č. 618/2003 Z.z..
Banská Bystrica 1. január 2018
Hubert Štoksa
vyhlasovateľ
Ankety „ZLATÉ KRÍDLA, „Anketa osobností 100 rokov československého letectva“

