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Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy
na Slovensku
Štatút
pre nomináciu a vyhodnotenie prestížneho ocenenia

Koľajová doprava všeobecne, ale obzvlášť železničná doprava je medzi technickými
odvetviami výnimočná! K zvládnutiu mimoriadne širokého spektra najmä technických, ale aj
prevádzkových, legislatívnych i ekonomických znalostí, musí mať človek okrem primeraného
vzdelania mimoriadne schopnosti, nadanie, byť usilovný a mať dlhoročné skúsenosti v praxi.
Železničiarom sa človek asi musí narodiť.
V odbornej ale i v laickej verejnosti v posledných desaťročiach ubúda k tejto profesii
úcta, uznanie a dostáva sa nezaslúžene na perifériu záujmu štátu, verejnosti. Malo by sa jej
dostať ďaleko viac zaslúženej pozornosti a podpory, pre jej ďalší rozvoj a primerané využitie
v jej oprávnenej a nenahraditeľnej podstate.
Spoločnosť PSKD si v rámci svojich aktivít a osvety železničnej a mestskej koľajovej
dopravy na Slovensku vytýčila cieľ prinavrátiť tejto profesii stratenú pozíciu, opäť ju dostať
do popredia a vyzdvihnúť výnimočných ľudí, ktorí svojou činnosťou výrazne podporili a majú
veľké zásluhy na rozvoji koľajovej dopravy na Slovensku. Spoločnosť PSKD sa preto rozhodla
každoročne v rámci „Fóra koľajovej dopravy“ nominovať, vyhodnotiť a oceniť „Osobnosť
železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku“.

Postup pri nominácii a vyhodnotení :
 Na výzvu Sekretariátu každý člen Spoločnosti PSKD predloží do 30.novembra svoju
nomináciu pre nasledujúci rok, v ktorej nominuje maximálne päť osobností. Svoju
nomináciu zašle na Sekretariát Spoločnosti PSKD, resp. na mailovú adresu vedúceho
sekretariátu : pskd@reming.sk.
 Každý člen Spoločnosti PSKD vo svojej nominácii zároveň určí poradie svojich
nominantov od 1. po 5.miesto.
 Sekretariát na riadnom decembrovom zasadnutí vyhodnotí predložené nominácie
a určí päť osobností, ktoré sa najčastejšie a s najlepším umiestnením objavili
v jednotlivých nomináciách členov Spoločnosti PSKD. Výsledok zverejní a oznámi
všetkým členom Spoločnosti PSKD. V spolupráci s nimi Sekretariát zostaví krátku

charakteristiku piatich víťazných nominantov pre predstavenie nominantov
hodnotiacej porote a verejnosti.
 V prípade, že by z návrhov členov PSKD nemohol Sekretariát zostaviť jednoznačne
päťčlennú nomináciu, rozošle všetkým členom Spoločnosti PSKD zoznam všetkých
nominovaných a každý člen Spoločnosti PSKD zostaví z uvedeného zoznamu poradie
od 1 do 5. Sekretariát následne vyhodnotí konečnú päťčlennú nomináciu.
 Na poslednom zasadnutí Vedeckého výboru, spravidla v predvečer konania Fóra
koľajovej dopravy, porota tajným hlasovaním rozhodne o víťazovi. Hodnotiacu porotu
budú tvoriť prítomní členovia Vedeckého výboru, prítomní zástupcovia členov
Spoločnosti PSKD a prítomní členovia Sekretariátu.
 Odovzdávanie ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na
Slovensku“ sa uskutoční na slávnostnom večeri v rámci Fóra koľajovej dopravy. Na
slávnostné udeľovanie tohto ocenenia budú prizvaní všetci piati víťazní nominanti.

Kritéria nominácie :
• všeobecný prínos pre rozvoj železničnej alebo mestskej koľajovej dopravy na
Slovensku
• prínos a zásluhy na technickom rozvoji infraštruktúry, koľajových vozidiel a pod.
• prínos a zásluhy pri presadzovaní nových prevádzkových technológii
• originálne technické riešenia
• výnimočný projekt
• zásluhy pri presadzovaní a pri výstavbe železníc a mestskej koľajovej dopravy
• zásluhy v progresívnych zmenách v predpisoch a legislatíve
• prínos a zásluhy pri zavádzaní integrovanej dopravy v mestách a regiónoch
• zásluhy na rozvoji vzdelávania, výskumu a vývoja

Ocenenie :
Ocenenie bude každoročne odovzdávané víťazovi, ktorého vyberie porota z piatich
nominovaných osobností, a to na slávnostnom večeri medzinárodnej konferencie „Fórum
koľajovej dopravy“.
 Víťazovi bude odovzdaná trofej s vyznačením „Osobnosť železničnej a mestskej
koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 20..“.
 Zostávajúci nominovaní, spravidla štyria, budú rovnako ako víťaz pozvaní na
vyhlásenie výsledkov a budú odmenení vecným darom.
V Bratislave 03.11.2010.
Ing. Slavomír Podmanický
vedúci Sekretariátu Spoločnosti PSKD

