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Soutěž časopisu Zemědělská – Pôdohospodárska škola 
 

Pravidla soutěže 
 

1. Organizátor 
Organizátorem soutěže je Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 
Mánesova 1453/75,120 00 Praha 2, IČO 00027251. 
Spolupořadateli jsou Ministerstvo zemědělství (MZe) a Asociace vzdělávacích 
zařízení pro rozvoj venkovského prostoru (ASVEN). 
 

2. Pro koho je soutěž určena  
Účastníkem soutěže může být žák střední odborné školy nebo středního 
odborného učiliště s resortním zaměřením (zemědělství, lesnictví, 
potravinářství, rybářství, vinohradnictví, veterinářství, zahradnictví, včelařství, 
ovocnářství  nebo regionální rozvoj) se sídlem na území České republiky.  
 

3. Doba trvání soutěže 
Soutěž proběhne v období 31. 1. 2017 – 31. 5. 2017. Poslední den odevzdání 
soutěžního příspěvku je 31. 5. 2017. 
 

4. Téma soutěže 
Soutěžní příspěvky se musí týkat problematiky zemědělství, lesnictví, 
potravinářství, rybářství, vinohradnictví, veterinářství, zahradnictví, rybářství, 
včelařství, ovocnářství nebo regionálního rozvoje.  
 

5. Cíl soutěže 
Cílem soutěže je propagovat zemědělství a zemědělské školství, 
popularizovat zemědělský rezort a přiblížit jeho specifika středoškolské 
mládeži a v konečném důsledku je získat jako perspektivní zájemce o práci v 
rezortních oborech. 
 

6. Vzorová přihláška  
Viz strana 4 Pravidel soutěže 

 
Vyplňte jednoduchý on-line formulář na stránce soutez.zemedelskaskola.cz . 
nebo pošlete na kontakt: Mgr. Pavel Sládek, Ph.D., email: zps@uzei.cz. 

 
7. Podmínky účasti v soutěži 

Předání soutěžního příspěvku ve stanoveném termínu s těmito údaji: 
- Jméno a příjmení autora 
- Obor studia, ročník 
- Škola 
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- Souhlas zákonného zástupce u žáků mladších 18 let je možné dodat až v 

případě výhry 1.-3. místa nebo tehdy, má-li být  Váš článek publikován v 
našem časopise Zemědělská škola. 

 
 
Další podmínky: 
- Soutěžní příspěvek musí být původní, za autora se pokládá jen jedna 

osoba, a to i v případě, že je soutěžní příspěvek vytvořen kolektivně. 
- Soutěžní příspěvek včetně vyplněného jednoduchého on-line formuláře 

WWW musí být zaslán nejpozději do 31. 5. 2017, případně doručen 
osobně nebo poštou na adresu: ÚZEI, Mánesova 1453/75,120 00 Praha 2, 
k rukám Mgr. Pavla Sládka, Ph.D. nebo mailem na adresu  zps@uzei.cz. 

- V případě kategorie 3 (Blog/Vblog) a 4 (YouTube video) bude zaslán odkaz 
na soutěžní příspěvek.  

 
8. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

- Nedodržení zadaného tématu soutěžního příspěvku 
 

 
9. Průběh soutěže 

- Soutěž bude zahájena 31. 1. 2017. 
- Vyhodnocení soutěžních příspěvků odbornou komisí složenou ze zástupců  

Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ministerstva zemědělství a 
Asociace vzdělávacích zařízení ve venkovském prostoru se uskuteční do 
15. 6. 2017. 

- Vyhlášení vítězných soutěžních příspěvků a předání cen vítězům 
jednotlivých kategorií proběhne do 30. 6. 2017 a bude oznámeno na 
stránkách časopisu ZPŠ, na webových stránkách ZPŠ a ÚZEI a jejich FB 
profilech. 

 
10. Kategorie soutěže 

1. Podnikatelský záměr 
2. Publicistický článek/slohový útvar 
3. Blog/Vblog 
4. YouTube video 

 
1. Podnikatelský záměr 
Úkolem je zpracovat  podnikatelský záměr pro své budoucí podnikání. 
Protože většina žáků řeší tuto problematiku v rámci studia střední školy a 
kromě toho existuje, např. na internetu, množství rad a doporučení, jak 
vytvořit podnikatelský záměr, bude forma a struktura ponechána na úvaze 
žákům. Doporučený rozsah je 2-5 stran.  
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2. Publicistický článek/slohový útvar 
Úkolem je napsat jakýkoliv článek v jednom z těchto publicistických a 
slohových  stylů:  
Zpráva, úvodník, článek, komentář, glosa, sloupek, reportáž, fejeton, 
interview, úvaha, esej. Doporučený rozsah je 2-5 stran. 
 

 
3. Blog/ Vlog 
Na českém internetu se mnoho blogů se zemědělskou problematikou 
nevyskytuje. Zájemce o toto téma si může vybrat, bude-li jeho blog 
odborně (vědecky) zaměřen nebo zvolí spíše méně vážné pojetí blogu. V 
rámci blogu je také možné natočit tzv. video blog (Vlog). Může se jednat 
především o instruktážní videa, humorná videa, popis pokusu atd. 
 
4. Soutěž o nejlepší nahrávku na YouTube  
Krátké video na dané téma (úsměvné, odborné, popis pokusu, návod na 
…. ) v rozsahu do 5 minut. 
 

 
11.  Hodnocení soutěžních děl 

Porota složená ze zástupců ÚZEI, MZe a ASVEN vybere v každé kategorii  
soutěžní příspěvky pro první, druhé a třetí místo. 
 

12. Kritéria hodnocení 
Díla budou hodnocena především s ohledem na jejich původnost, originalitu a  
kvalitu zpracování. 
 
 

13. Ceny vítězům 
Výherci obdrží v každé kategorii věcné ceny v hodnotě:  
První místo v dané kategorii          8 000 Kč 
Druhé místo v dané kategorii        5 000 Kč 
Třetí místo v dané kategorii          3 000 Kč 
 
 
Výherce prostřednictvím své školy pošle fakturu v hodnotě své výhry na 

ASVEN (Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru), ASVEN 
proplatí fakturu  škole a faktura z ASVEN bude vypořádána přes objednávku MZe.  

 
 
Účastník, případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, dává 

organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho soutěžních příspěvků předaných 
organizátorovi soutěže v souvislosti se soutěží,  a to i pro propagační účely ve všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými 
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo 
zařazením do souborného díla. Účastník, případně zákonný zástupce nezletilého 
účastníka, uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, 
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časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoliv odvolat. Souhlas 
zákonného zástupce u žáků mladších 18 let je možné dodat až v případě  výhry       
1.- 3. místa nebo tehdy, má-li být Váš článek publikován v našem časopise 
Zemědělská škola. 

 
Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor soutěže 

soutěžní příspěvek v souladu s jeho určením poskytne. Účastník, případně zákonný 
zástupce nezletilého účastníka, souhlasí s tím, aby se organizátor soutěže po 
obdržení soutěžních příspěvků stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření 
a reprodukci. 

 
 
 
Organizátor soutěže má právo tyto soutěžní příspěvky volně používat dle 

potřeby, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora. 
Soutěžní příspěvek se stává majetkem organizátora soutěže a účastník, 

případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, nemají právo na jeho vrácení. 
 
Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její 

podmínky, dále si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního 
uvážení. Soutěžní příspěvky dodané do soutěže nebudou vráceny. Účastník, 
případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, v rámci přihlašování potvrdí, že se 
seznámil s pravidly soutěže a že je bude dodržovat, a organizátor soutěže má právo 
při nedodržení pravidel soutěžícího ze soutěže vyřadit.  

Organizátor soutěže dále nenese zodpovědnost za případné technické chyby 
v rámci soutěže.  

 
V Praze dne 15. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


