Štatút súťaže
Zlatý mravec 2018
13. ročník

Vyhlasovatelia súťaže
1. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
2. Asociácia priemyselnej ekológie Slovenska (ASPEK)
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)
3. Združenie organizácií verejných prác (ZOVP)
4. Reclay Slovensko, s.r.o.
Výkonnú organizačnú činnosť zastrešuje Reclay Slovensko, s.r.o.

Cieľ súťaže
Ocenenie a zviditeľnenie subjektov podnikajúcich v oblasti životného prostredia, priemyselných podnikov
aktívne riešiacich otázky životného prostredia vo vlastnom podniku, miest a obcí ako aj študentov stredných
a vysokých škôl.

Názov ceny
Názov Ceny Zlatý mravec bol zvolený preto, lebo jeho prívlastkami sú usilovnosť, kreativita, nápaditosť,
neúnavnosť, kolektívna práca, organizovanosť, energia a tvorivosť. Je malý a výsledkami jeho práce sú
neuveriteľné diela. Vyhlasovatelia v ňom vidia paralelu s prácou spoločností nakladajúcimi s odpadmi.
Dizajn mravca je všeobecne známy a dobre rozpoznateľný. V ruke mravca je otvorený kruh ako symbol
recyklácie.

Pre koho je určená
Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby podnikajúce, pôsobiace na území Slovenskej
republiky, študenti stredných a vysokých škôl.

Kategórie súťaže
1. Komunálne odpadové hospodárstvo
2. Firemné odpadové hospodárstvo
3. Inovatívne riešenie
4. Environmentálna výchova (so zameraním na odpadové hospodárstvo)
5. Študentský projekt (seminárne, bakalárske a diplomové práce)
Komisia môže v osobitných prípadoch navrhnúť udelenie Čestného uznania niektorému z predložených
projektov.
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Prihlášky do súťaže
Uchádzači sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením a zaslaním prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza
na webstránke www.zlatymravec.sk. Ak k projektu existujú doplňujúce materiály ako nákresy,
fotodokumentácia, odporúčame zaslať.
Termíny
- Prihlásenie – do 15. októbra 2018
- Vyhodnotenie – do 31. októbra 2018
- Slávnostné udelenie – 21. november 2018 (14. ročník kongresu Deň odpadového hospodárstva)

Kritériá hodnotenia
- jedinečnosť projektu
- environmentálny efekt projektu
- udržateľnosť projektu
- možnosť uplatnenia na trhu
- ekonomický efekt
- eventuálne iný prínos

Komisia
Hodnotiacu komisiu Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 tvoria nezávislí zástupcovia
odbornej verejnosti. Členov hodnotiacej komisie nominujú pre každý ročník vyhlasovatelia ocenenia.
Členovia hodnotiacej komisie nezastupujú žiadne organizácie, predstavujú vlastné názory ako odborníkov v
jednotlivých oblastiach.

Systém hodnotenia
1. kolo hodnotenia: do 23. 10. 2018
Komisia obdrží všetky prihlasovacie formuláre a na svojom zasadnutí posúdi ich postup do ďalšieho kola z
hľadiska:
- splnenia základných podmienok súťaže
- správnej kategorizácie
- možnosti poškodenia mena súťaže
V prípade potreby si komisia môže vyžiadať ďalšie podporné materiály od uchádzačov
2. kolo hodnotenia do 31. 10. 2018
krátka osobná prezentácia uchádzača pred komisiou + diskusia (nie je povinná, ale odporúča sa),
hodnotenie projektov tajným hlasovaním
hodnotenie projektov členmi komisie sa uskutoční bezprostredne po ukončení prezentácií
v jednotlivých kategóriách
osobná prezentácia nie je potrebná pri kategórii „Študentský projekt“

Ocenenia / vyhlásenie / zverejnenie výsledkov
Ocenení obdržia rozhodnutie komisie písomnou formou spolu s pozvaním na podujatie, na ktorom bude
cena slávnostne odovzdaná. Cenu predstavuje krištáľový hranol s logom ceny a kategóriu a rokom udelenia
ako aj diplom, v prípade udelenia Čestného uznania bude nositeľovi ocenenia udelený diplom. Študentská
cena pozostáva navyše aj z finančného príspevku vo výške 400,- EUR.

Kontakt: Ľubica Krákorníková / 0911 900 501 / cena@zlatymravec.sk
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