
PRÍLIŠ KREATÍVNI?
PRÍLIŠ ODVÁŽNI?

PRÍLIŠ INOVÁTORSKÍ?

Zapojte sa do súťaže  
CENA ZA INOVÁCIU 2022
SKUPINY VINCI CONSTRUCTION CS

vinci-construction.cz



Študentky, študenti, pošlite nám svoju semestrálnu alebo bakalársku prácu a zapojte sa do našej súťaže 
CENA ZA INOVÁCIU 2022 SKUPINY VINCI CONSTRUCTION CS!

Informácie o výzve nájdete na www.vinci-construction.cz

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT

Študenti, otvárame priestor pre vaše projekty a nápady!
Súťaž CENA ZA INOVÁCIU je otvorená predovšetkým pre študentov bakalárskeho štúdia.

Jej cieľom je oceniť vaše nápady a projekty a spoločne zdieľať výzvy našich stavebných profesií.

Do nami realizovaných projektov sa snažíme neustále zahŕňať inovatívne nápady, nové technológie, 
kultúru bezpečnosti a sociálnu a environmentálnu výkonnosť.

Kto sme?

Pravidlá súťaže
Predložte projekt – semestrálnu alebo bakalársku prácu – v týchto oblastiach

Pracovné tímy Skupiny VINCI Construction CS sa podieľajú na riešení problémov týkajúcich sa mobility, skrátenia 
vzdialeností, zlepšenia životných podmienok, optimalizácie mestského vybavenia alebo rozvoja biologickej 

rozmanitosti miest. Pomáhame prepájať mestá a prinášať do nich život na ich povrchu i pod ním. Významné sú pre 
nás všetky projekty patriace do nášho portfólia – od tých najrozsiahlejších, komplexných, až po tie čiastkové, drobné, 

riešiace každodenné potreby občianskej spoločnosti.

Porota zložená zo zástupcov spoločností skupiny vyberie z predložených prác víťazné projekty.
Predkladatelia projektu budú môcť využiť konzultácie s našimi odborníkmi a získajú prednostný 

prístup k stážam a zamestnaniu v spoločnostiach našej skupiny.

Dopravné 
stavby

Mosty
a inžinierske 
konštrukcie

Ekonomika 
a  riadenie 

stavieb

Realizácia 
stavieb

Vodohospodárske 
stavby

Ocenenie získa celkovo 5 projektov
 1. miesto 410 €
 2. miesto 330 €
 3. miesto 250 €
 4. miesto 160 €
 5. miesto 80 €

Časový rozvrh
10. 12. 2022 – 31. 3. 2023
svoje návrhy posielajte na pavel.kamenik@vinci-construction.com

1. 4. – 30. 4. 2023
vaše návrhy posúdi odborná porota a vyberie tie najlepšie inovácie

máj 2023
slávnostné vyhlásenie a odovzdanie cien

Pavel KAMENÍK 
pavel.kamenik@vinci-construction.com, +420 724 062 773
Vladimír HENDRICH 
vladimir.hendrich@vinci-construction.com, +420 724 418 468
Peter KOVAĽ 
peter.koval@vinci-construction.com, +421 908 774 010
Svatopluk ZÁSTĚRA  
svatopluk.zastera@vinci-construction.com, +420 724 083 656

Jan GUCKO 
jan.gucko@vinci-construction.com, +420 731 601 641
Zuzana VÁCOVÁ  
zuzana.vacova@vinci-construction.com, +420 731 602 689
Alexandr HERZÁN 
alexandr.herzan@vinci-construction.com, +420 725 913 607
Václav ŠPETLÍK 
vaclav.spetlik@vinci-construction.com, +420 731 601 130

Organizačný výbor súťaže vám môže pomôcť, neváhajte sa s ním spojiť.


