
PŘIHLASTE SVÉ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
A VYHRAJTE SOUTĚŽ 

CENA ZA INOVACI 2018 SKUPINY SMP!

Studentky, studenti, otevíráme prostor vašim projektům a nápadům! 
Soutěž Cena za inovaci skupiny SMP je zaměřena především na studenty

 bakalářského studia. Jejím účelem je vytvořit prostor pro vaše nápady a projekty, ocenit je
 a společně sdílet výzvy našich stavebních profesí a společností. 

KDO JSME:
Naše pracovní týmy - SMP CZ, PRŮMSTAV, SMS, ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS, PREFA PRO, OK Třebestovice - se 
podílejí na řešení problémů týkajících se mobility, zkrácení vzdáleností, zlepšení životních podmínek, optimalizace měst-
ských zařízení nebo rozvoje biologické rozmanitosti měst. Pomáháme propojovat města a přinášet do nich život na jejich 
povrchu i pod ním. Naše obchodní výzvy, a to jak v rozsáhlých projektech, tak v místních operacích, vyžadují harmonii v 

celém životním cyklu projektu – výborné zvládnutí provozu, integraci nových technologií a inovací.  Našim klientům 
nabízíme špičkové studie a realizace. Přesvědčení, která v kombinaci s reálnou kulturou bezpečnosti a touhou po občanské 

a environmentální odpovědnosti přispívají k tomu, aby naše povolání plnilo svůj význam.

ZA INOVACI 2018

PRÍLIS ODVÁZNÍ? 
PRÍLIS KREATIVNÍ?

PRÍLIS INOVÁTORSTÍ? 



ORGANIZAČNÍ VÝBOR VÁM MŮŽE POMOCI, NEVÁHEJTE SE S NÍM SPOJIT:

Antonín BRNUŠÁK: brnusak@smp.cz, +420 602 645 835
Vladimír HENDRICH: hendrich@smp.cz, +420 724 418 468

Ivana HLOCHOVÁ: hlochova@smp.cz, +420 602 762 739

Vypracujte projekt v jedné z těchto oblastí:

DOPRAVNÍ STAVBY
EKONOMIKA STAVEB

KONSTRUKCE
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. 

Od 3. 9. 2018 do 15. 2. 2019 můžete zasílat své návrhy spolu s vyplněnou přihláškou na brnusak@smp.cz.
Od 16. 2. do 15. 3. 2019 budou vaše návrhy posouzeny odbornou porotou a vybrány ty nejlepší práce.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 20. 3. 2019.

SOUTĚŽNÍ OBLASTI A PRAVIDLA:


