INŽINIERSKA CENA
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho
štúdia (v texte ďalej „Cena“)
Zriaďovatelia Ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz
stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora
elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

1. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia.
Jej predmetom je celoštátna súťaž fakúlt univerzít na Slovensku o najlepšiu
inžiniersku diplomovú prácu v oblasti budov a inžinierskych stavieb,
technických, technologických a energetických vybavení stavieb.
Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním
kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania
v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických
a technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére
autorizovaného inžiniera SKSI.
Odbornými garantmi Ceny sú vybraní zástupcovia Slovenskej komory
stavebných inžinierov, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a
Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska.
Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej
a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „organizátor“).

architektúry

C e n u udeľuje odborná porota študentovi absoloventského inžinierskeho
štúdia fakúlt dotknutých univerzít len v Slovenskej republike, a to Stavebnej
fakulty, Elektrotechnickej fakulty a Strojníckej fakulty.
Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou:
- Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
- Tvorivý prístup k riešenému problému.
- Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt
univerzít odporučia najlepšie do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na
základe fakultnej nominácie vyberie tri najlepšie a pošle ich zoznam obsahujúci
bibliografiu, anotáciu, dôvod prihlásenia do štátneho kola vypracovaný
nezávislou fakultnou komisiou organizátorovi Ceny.
Len jednej najlepšej diplomovej práci udelí v tomto ročníku odborná porota
Cenu s titulom Laureát Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Jej
súčasťou je finančná odmena vo výške 800,- € a diplom. V prvom ročníku
porota udelí aj tri čestné uznania s finančnou odmenou á 400,- € a diplomami.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny a jej odovzdávanie sa uskutoční pri
vernisáži výstavy ocenených prác do 15. novembra 2011.
K o n t a k t:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Drieňová 34
821 02 Bratislava 2
Tel: 02/4329 5525, Mo: 0903/246 628, E-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk
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