
Podrobnosti súťaže 
1. Vyhlasovateľ súťaže 
      Vyhlasovateľom súťaže je Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave. 

Súťaž prebieha v období od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021. 

2. Účastníci súťaže 
Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek  - bez ohľadu na vek, vzdelanie atď. 
 

3. Cieľ súťaže 
Cieľom súťaže je  kreatívne skombinovať jazykové zručnosti so zameraním MtF STU – čiže 
s oblasťou materiálov a technológií a vytvoriť originálny pangram1 v slovenskej2 alebo anglickej3 
jazykovej mutácii. Vytvorenie dokonalého pangramu zo všetkých 46 písmen slovenskej abecedy 
tak, aby mal formu vety, ktorá  je syntakticky správna,  má zmysel a  každé písmeno je použité 
práve raz, je prakticky nemožné. Má význam tvoriť napr. najkratší pangram (s minimom opakovaní 
písmen), najkrajší pangram (tu je hodnotenie, samozrejme, subjektívne), pangram s rytmom 
vhodný na zhudobnenie alebo inak zaujímavý pangram. Na základe paralely dvoch javov – 
štruktúra materiálov a technológií, a tiež štruktúra slov a viet – je výzvou vytvoriť pangram 
s témou materiálov a technológií. 

4.  Podmienky 
Súťažný pangram musí byť zaslaný na adresu  pangramat@mtf.stuba.sk do 31. 10. 2021. V maile 
treba uviesť aj svoj identifikátor -  podpis/ prezývka/ súbor špecifických znakov s využitím 
pomenovaní materiálov resp. technológií 4. 

Počet prihlásených prác od jedného autora  nie je limitovaný. 

Každý súťažiaci sa zaslaním pangramu do súťaže zaväzuje, že udeľuje usporiadateľovi súhlas5: 
  s použitím osobných údajov v rozsahu: e-mailový kontakt a identifikátor -  podpis/ prezývka/ 

súbor špecifických znakov (uvedené vyššie) za účelom svojej účasti v súťaži „PangraMaT“, 
 s uverejnením resp. použitím zaslaného pangramu  v rámci propagačnej, reklamnej a 

marketingovej činnosti usporiadateľa. 

Zaslané pangramy budú priebežne zverejňované na internetovej stránke a FB usporiadateľa. 

5.  Vyhodnotenie 
Vyhodnotenie súťažných pangramov prebehne v dňoch 1. 11.  - 10. 11. 2021. Víťazní autori budú 
informovaní e-mailom. 

Vybrané pangramy budú prezentované/vystavené v priestoroch MtF STU. 
 
6. Záverečné ustanovenie 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť pravidlá súťaže, súťaž zrušiť, ako aj 
v odôvodnenom prípade vylúčiť zaslaný pangram zo súťaže. 

 
1 Pangram – veta vytvorená zo všetkých písmen abecedy daného jazyka. 



 
 

2 Slovenská abeceda: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h , ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, 
ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž 

3 Anglická abeceda: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 
4 Príklad možného identifikátora: NanoTECH6, FerrumAl, Drsný Ión, ... 
5 Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, UIAM/ PangraMaT, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava . 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného 
na súhlase pred jeho odvolaním. Podmienky ochrany súkromia na STU sú zverejnené na 
webovom sídle STU na linke: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-
techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121 
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