
PříLiš KrEaTiVní? 
PříLiš OdVážní? 

PříLiš InOvátOrští? 
Zapojte se do soutěže 

CENA ZA INOVACI 2019 
SKUPINY SMP!

Více informací 
o soutěži: 
www.smp.cz. 
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STUDENTI, OTEVÍRÁME PROSTOR VAŠIM PROJEKTŮM A NÁPADŮM! 

Soutěž CENA ZA INOVACI je otevřena především studentům bakalářského studia. Jejím účelem je vytvořit prostor 
pro uplatnění nápadů a projektů, ocenit je a společně sdílet výzvy našich stavebních profesí. 

Kdo jsme
 

Pracovní týmy skupiny VINCI Construction - SMP CZ, PRŮMSTAV, SMS, ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS, 
PREFA PRO, OK Třebestovice, VIA Structure - se podílejí na řešení problémů týkajících se mobility, zkrácení 

vzdáleností, zlepšení životních podmínek, optimalizace městských zařízení nebo rozvoje biologické rozmanitosti 
měst. Pomáháme propojovat města a přinášet do nich život na jejich povrchu i pod ním. 

Významné jsou pro nás všechny projekty patřící do našeho portfolia - mosty, lávky a inženýrské konstrukce, 
vodohospodářské a průmyslové stavby, bytová výstavba a stavby občanské vybavenosti – od těch nejrozsáhlejších, 

komplexních, až po ty dílčí, drobné, řešící každodenní potřeby občanské společnosti. 

Do námi realizovaných projektů se snažíme neustále zahrnovat inovativní nápady, nové technologie, 
kulturu bezpečnosti a sociální a environmentální výkonnost. 

Pravidla soutěže

Předložte projekt – semestrální, bakalářskou práci - v těchto oblastech: 
Mosty a inženýrské konstrukce

Ekonomika a řízení staveb
Provádění staveb

Vodohospodářské stavby

Porota složená ze zástupců společností skupiny vybere z předložených prací vítězné projekty. 

Celkem 3 projekty získají ocenění:

1. místo               15 000 Kč
2. místo               10 000 Kč
3. místo                 5 000 Kč

Překladatelé projektů budou moci využít konzultace s našimi odborníky 
a získají přednostní přístup ke stážím a zaměstnání ve společnostech skupiny SMP. 

Časový rozvrh:
2. 9. 2019 – 14. 2. 2020 Své návrhy zasílejte na michal.kuznik@smp.cz.

17. 2. – 13. 3. 2020 Vaše návrhy budou posouzeny odbornou porotou a vybrány ty nejlepší inovace.
18. 3. 2020 Slavnostní vyhlášení a předání cen. 

Organizační výbor vám pomůže, neváhejte se s ním spojit:

Vladimír HENDRICH: vladimir.hendrich@smp.cz, +420 724 418 468
Ivana HLOCHOVÁ: ivana.hlochova@smp.cz, +420 602 762 739
Michal KUŽNÍK: michal.kuznik@smp.cz, +420 602 293 843

Informace o Výzvě naleznete na www.smp.cz


