ZLATÉ KRÍDLA
Národná cena letectva Slovenskej republiky

ŠTATÚT
pre ocenenie najvýznamnejších osobnos a projektov v slovenskom letectve cenou

„ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR “
Preambula:
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 Ankety ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR.
Hlavnou myšlienkou je prezentovanie dosiahnutých výsledkov civilného letectva, športového letectva, letectva
silových zložiek, leteckého priemyslu, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovanie povedomia občanov
a odbornej verejnos v uvedených oblas ach.
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.

I.

Kategórie:

Pres žna cena Zlaté krídla – Národná cena letectva SR sa udeľuje v nasledovných kategóriách:
1. Civilné letectvo Slovenskej republiky
2. Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky
3. Veda / Výskum / Vzdelávanie
4. Športové letectvo Slovenskej republiky
5. Letecký priemysel Slovenskej republiky
6. Cena za celoživotné dielo / uvedenie do Siene slávy
7. Cena verejnos

II.

Predmet nominácie:

Predmetom nominácie a následného hodnotenia sú:
1. dokončené projekty z oblas vyšpecifikovaných kategórií pre ocenenie ( kategória 1 – 5)
2. mimoriadny čin jednotlivca (kolek vu) za hodnotené obdobie 12 mesiacov
3. mimoriadny prínos jednotlivca v slovenskom letectve (kategória 6)

Poznámka:
za hodno teľný projekt sa v tomto poňa považuje každá dokončená ak vita jednotlivca alebo kolek vu v jednej
z uvedených kategórií. Nositeľom ocenenia je potom jednotlivec alebo kolek v par cipujúci na výhernom projekte.
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.
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III.

Kritéria pre nominované projekty a nominovaných kandidátov:

Nominované projekty a nominovaní kandidá na ocenenie musia spĺňať nasledovné kritériá:
1. mimoriadny prínos hodnoteného projektu v oblas letectva a poskytovaných služieb s tým
súvisiacich
2. mimoriadna odbornosť v danej kategórii
3. výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce, tvorby, prípadne dosiahnu e výrazných domácich či
medzinárodných úspechov za hodnotený rok
Porota bude brať do úvahy len nominácie, ktoré hodno a prínos daného projektu a danej osobnos za
obdobie 12 mesiacov.
Pri hodnotení nominovaných nerozhoduje dĺžka ich pracovného pôsobenia.
Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo a uvedenia do Siene slávy je ak vne
pôsobenie tejto osobnos v oblas , za ktorú je nominovaná. Cenu za celoživotné dielo a uvedenie do Siene
slávy je možné udeliť aj „In memoriam“.
Ocenenie nebude udelené :
-

IV.

ak porote nebude zo strany organizátora predložená žiadna nominácia v príslušnej kategórii
ak členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu
ak žiadna nominácia nebude spĺňať kritériá pre ocenenie v danej kategórii
ak nominácia bola doručená po oficiálnom termíne doručenia nominácie

Subjekty pre nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:

Nominovanie kandidátov v jednotlivých kategóriách vykonávajú členovia poroty, ktorí sú zložení zo subjektov
s dostatočnou odbornou spôsobilosťou na vykonanie nominácií.
1. Civilné letectvo SR - Dopravný úrad SR, Letové prevádzkové služby SR
2. Letectvo silových zložiek SR - Úrad vojenského letectva, zástupcovia VVzS OS SR, zástupcovia leteckého
útvaru MV

3. Veda / Výskum / Vzdelávanie – zástupcovia Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zástupcovia
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, SOŠ letecko-technická Trenčín; FTO/
ATO; MTO

4. Športové letectvo SR – komisia prezidentov leteckých športových organizácii SR - Slovenský národný aeroklub
- SNA, Slovenská federácia ultraľahkého lietania - SFUL, Letecká amatérska asociácia – LAA

5. Letecký priemysel SR – členovia poroty, určení zástupcovia ministerstva hospodárstva
6. Cena za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy – členovia poroty
7. Cena verejnos – široká verejnosť
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V.

Spôsob nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:

1. Organizátor v stanovenom termíne vyzve príslušné subjekty, nominujúce kandidátov do jednotlivých
kategórií, o zaslanie svojich nominácií. Z nominovaných kandidátov porota vyberie troch v danej
kategórii na nomináciu pre udelenie ceny ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR.
2. Nominácia kandidátov v kategóriách 1 - 6 môže prebiehať akýmkoľvek
zabezpečujúcim doručenie nominácií na adresu organizátora.

vhodným spôsobom

3. Nominácia kandidáta 7. kategórie bude prebiehať formou on-line hlasovania na stránke
www.zlatekridla.sk, kde u zverejnených kandidátov v jednotlivých kategóriách bude možné
„zahlasovať“ pre najviac preferovaného kandidáta bez ohľadu na kategóriu, v ktorej figuruje.
4. Nominácia musí popri osobných údajoch kandidáta obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho
prínosu a dôvodu pre navrhované ocenenie.
5. Za platné nominácie sa považujú e, ktoré spĺňajú kritériá pre nominovanie kandidátov.
6. Organizátor v stanovenom termíne oboznámi porotu o nominovaných kandidátoch v danej kategórii.

VI.

Porota:

a) Prácu poroty riadi jej predseda menovaný organizátorom.
b) Členovia poroty sú vyberaní zo zástupcov jednotlivých subjektov pre nomináciu kandidátov
v jednotlivých kategóriách predsedom poroty.
c) Počet členov poroty je daný minimálne jedným zástupcom z každého subjektu stanoveného pre
nomináciu kandidátov v jednotlivých kategóriách, avšak celkovo vždy v nepárnom počte.
d) Členstvo v porote je nezastupiteľné.
e) Za členov poroty môžu byť menovaní len odborníci z danej oblas odborne pokrývajúcej danú
kategóriu.
f)

Funkčné obdobie člena poroty je jednoročné (uvedená skutočnosť nebráni tomu, aby po vzájomnom
dohovore člena poroty s predsedom poroty bol znovu vymenovaný pre ďalšie funkčné obdobie).

a) Funkčné obdobie Predsedu poroty je trojročné (uvedená skutočnosť nebráni tomu, aby po vzájomnom
dohovore Predsedu poroty s organizátorom bol znovu vymenovaný pre ďalšie funkčné obdobie).
b) Členstvo v porote zanikne:
a. po uplynu funkčného obdobia
b. písomne doručeným vzdaním sa členstva
c. odvolaním člena poroty predsedom poroty alebo organizátorom, a to z dôvodu porušenia
štatútu, respek ve porušenia zachovania mlčanlivos
d. úmr m člena poroty
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VII.

Rokovací poriadok:

1. Zasadanie poroty zvoláva Predseda poroty.
2. Porota je uznášania schopná za prítomnos dvojtre nového počtu členov poroty, avšak s podmienkou
prítomnos Predsedu poroty.
3. Prija e rozhodnu a porotou o výbere nominantov na ocenenie z predložených kandidátov, je
podmienené hlasovaním každého člena poroty, pričom v prípade opodstatnenej neprítomnos člena
poroty, je možné výsledok jeho hlasovania doručiť Predsedovi poroty kategórie písomne.
4. V prípade rovnos hlasov u vybraných kandidátov (v rámci každej kategórie) rozhoduje hlas Predsedu
poroty.
5. Rokovanie porôt je neverejné.
6. Členovia porôt sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnos ach a skutočnos ach rokovania
súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobnos .

VIII.

Vyhodnotenie nominácií a ocenenia osobností:

Nominovaní kandidá na ocenenie cenou ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR, v kategóriách 1 – 6 na
slávnostnom Galavečeri, sú vyberaní porotou v dvoch kolách:
1. kolo výberu nominantov:
a) Organizátor predloží porote zaregistrované návrhy nominácií kandidátov pre jednotlivé kategórie.
b) Členovia poroty môžu samostatne navrhnúť kandidáta (kandidátov) na nomináciu v danej kategórii.
c) Členovia poroty na svojom rokovaní vyhodno a jednotlivé predložené nominácie organizátorom,
prípadne predložené členmi poroty.
d) Členovia poroty hlasujú o výbere troch kandidátov v každej kategórii, ktorí budú nominovaní na
ocenenie za danú kategóriu na slávnostnom Galavečeri .

2. kolo výberu nominantov:
a) Každý člen poroty označí v tajnom hlasovaní jednu z troch nominácií (vykonaných v prvom kole), ako
výhernú – určenú na udelenie ceny „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR“ pre danú kategóriu.
Výber z nominovaných vykoná pridelením bodov od 1 po 3, kde najvyšší počet bodov prináleží
nominovanému na ocenenie.
b) Každý člen poroty odovzdá výsledok svojho hlasovania dvakrát, v dvoch zalepených obálkach
s rovnakým obsahom. Jedna obálka je určená pre predsedu poroty, druhá obálka je určená pre
organizátora.
c) Otváranie obálok sa uskutočňuje v deň slávnostného vyhlásenia ocenených na Galavečeri, jednu
hodinu pred oficiálnym začiatkom vyhlasovania výsledkov.
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d) Vyhodnocovanie otvorených obálok vykonáva porota.
e) Ocenenie „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR“ za danú kategóriu ( kategórie 1-5) získa ten
z troch nominovaných, ktorý bude mať najväčší súčet bodov od jednotlivých členov poroty a Predsedu
poroty.
f)

Ocenenie „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR“, Cena verejnos (kategória 7), získa ten
z kandidátov, ktorému verejnosť udelí najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní na stránke
www.zlatekridla.sk. Za overenie správnos vyhodnotenia verejného hlasovania zodpovedá porota.

g) V prípade, že by mali dvaja nominovaní kandidá rovnaký počet bodov, rozhoduje o výsledku Predseda
poroty.

Celoživotné dielo, uvedenie do Siene slávy:
Nominovaní kandidá na ocenenie cenou za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy v 6. kategórii sú
navrhovaní jednotlivými členmi poroty.
1. Porota nominuje troch kandidátov na ocenenie za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy nie
neskôr ako 1 mesiac pred oficiálnym začiatkom vyhlásenia výsledkov.
2. Vyhodnotenie laureátov na cenu za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy vykoná porota nie
neskôr ako 14 dní pred oficiálnym začiatkom vyhlásenia výsledkov.
Každý člen poroty je povinný zachovať mlčanlivosť o rokovaniach porôt až do oficiálneho vyhlásenia na
slávnostnom udeľovaní ocenení!
IX.

Záver:

Projekt „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky“ je chránený v zmysle Autorského
zákona č. 618/2003 Z.z..

Banská Bystrica 1. marca 2015

Hubert Štoksa
vyhlasovateľ Ankety „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky“

