
 
 
Jak se přihlásit do soutěže Zlatá medaile MSV? 
��Vyplnění přihlášky: 
- dle kolonek v přihlášce, mj. zařadit exponát do příslušné kategorie: 
Kategorie soutěže o ZM: 
– ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem 
s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci 
vývojových projektů dotovaných státem. Exponát v této kategorii soutěže musí 
být alespoň funkční vzorek, 
– ZM za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt, 
– ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, 
automatizační a regulační technice, 
– ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt (bez další specifikace), 
– ZM pro osobnost za celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy (bez 
možnosti přihlášení, medaile je udělována na základě nominace odborné veřejnosti). 
��Povinné podklady: 
1) snímek (ve formátu jpg) a popis účelu exponátu 
2) krátká anotace charakterizující soutěžní exponát (v rozsahu max. 5 vět) v češtině a 
angličtině 
3) komentář k plnění kritérií uvedených v čl. 6.1, 6.1.1, 6.1.2 stanov (novost exponátu, 
míra invence exponátu, řád inovace exponátu,  řídit se pokyny v přílohách P1, P2 a P3. 
Zařadit exponát do daných kategorií (např. inovace podle stupně novosti) a tento krok 
doplnit komentářem – 
VELMI NUTNÝ POKLAD! 
4) popis těch funkcí a jejich parametrů, ve kterých je exponát lepší než srovnatelný 
konkurenční produkt na trhu (čl. 6.2, čl. 6.3 stanov) 
5) dokumenty o splnění legislativních požadavků pro uvedení na trh - doklady a dokumenty 
k argumentům povinných, eventuálně. podpůrných podkladů (úřední listiny, schválení, 
povolení, protokoly ze zkoušek vlastní či nezávislé zkušebny, certifikáty, prohlášení o shodě, 
smlouvy, projekty, výkresy, výpočty apod.) 
��Podpůrné podklady: 
1) odborné články a publikace o exponátu 
2) vizualizace činnosti exponátu (animace, video, CD/DVD) 
3) seznam uživatelů a nebo počet prodaných kusů 
4) informace o případných již získaných oceněních 
5) jiné informační a propagační materiály k exponátu podle uvážení přihlašovatele. 
Přihlášku a veškeré poklady zaslat na kontaktní adresu organizátora 
(identické dokumenty v písemné i v elektronické podobě): 
Blanka Zlatá 
Veletrhy Brno a.s. 
Výstaviště 1 
647 00 Brno 
Tel. 54115 3372 
bzlata@bvv.cz  
 



Jak probíhá hodnocení komise? 
Komise hodnotí ve dvou kolech. V prvním kole hodnocení všech přihlášených 
exponátů komise nominuje exponáty na ocenění. Ve druhém kole hodnocení nominovaných 
exponátů komise navrhuje exponáty k udělení ZM. 
 
Dokumentace k přihlášenému exponátu je umístěna na webové stránky, na které mají přístup 
všichni členové komise. 
Hodnotitelská komise zasedá den před veletrhem – 9. 9. 2012 od 10,00. Seznámí se s 
přihlášenými exponáty, tyto jsou přiděleny jednotlivým členům komise dle odbornosti, kteří 
exponáty prostudují. Po prostudování dokumentů následuje prohlídka exponátů přímo na 
stáncích vystavovatelů – od 13,00 hod. (bude připomenuto a upřesněno organizátorem 
telefonicky). 
Poté proběhne zasedání komise, jehož výstupem je nejužší výběr exponátů, ze kterých 
komise vybírá ty, které získávají ocenění Zlatá medaile MSV. 
Výsledky jsou vyhlášeny na slavnostním galavečeru soutěže Zlatá medaile, první den 
veletrhu, tj.10. 9. 2012. Vystavovatelé, popř. ostatní subjekty (výrobci) mají tak možnost 
marketingově využít ocenění exponátu po celou dobu veletrhu. 
Důležité termíny: 
��Uzávěrka přihlášek je 28. 8. 2012 
��Hodnocení exponátů proběhne  9. 9. 2012 (od 13,00 do nutná přítomnost 
vystavovatele na stánku kvůli předvedení exponátu komisi) 
��Výsledky budou vyhlášeny 10. 9. 2012 na společenském večeru pro vystavovatele 
veletrhu. 
Další případné dotazy Vám ráda zodpoví: 
Blanka Zlatá 
Tel. 54115 3372 
bzlata@bvv.cz 
 
 
 


