
STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE 

 

POKYNY NA POSUDZOVANIE PRÁC ŠVK KONANEJ 23. apríla 2020: 

Program:    8,30 - 14,30  súťaž po sekciách   
   14,30   zasadnutie rady ŠVK (predsedovia komisií, 12. poschodie - KVHK) 
    16,30   vyhlásenie výsledkov v B – 101  

1.  Súťaž prebieha v priestoroch fakulty formou konferencie za účasti všetkých súťažiacich, ktorí majú účasť na 
konferencii započítanú ako účasť na výučbe.  

2.  Pridelené  učebne  zabezpečí  didaktickou  technikou  organizujúca  katedra  (resp.  tajomník  komisie), 
 v  spolupráci  s  referátom didaktickej  techniky. V učebniach,  ktoré nemajú  zabudovaný dataprojektor,  je 
potrebné priniesť prenosný notebook s aktuálnou verziou prezentačného softvéru (min. súbory vo formátoch 
pdf, ppt, pptx, poprípade ďalšie softvéry podľa požiadaviek súťažiacich) a laserový prezentér. 

3.  Členov odbornej komisie pozýva organizujúca katedra, ktorá  ich  informuje, kde a kedy si majú možnosť 
prezrieť súťažné práce. Dekréty im predseda komisie odovzdá priamo na zasadnutí komisie v deň ŠVK.   

4.  Predseda komisie dostane od jej tajomníka zoznam súťažiacich, zoznam a dekréty členov odbornej komisie, 
práce  prihlásené  do  súťaže  spolu  s  recenznými  posudkami  (tieto  zozbiera  tajomník  na  katedre  
v stanovenom termíne). Práce neuvedené v zozname nie je možné zaradiť do súťaže, študenti môžu vystúpiť 
mimo súťaž. Zoznam sa odporúča vyvesiť na katedre i na dverách miestnosti, v ktorej ŠVK prebieha. 

5.  Počet ocenení v sekcii závisí od počtu prihlásených prác v jednotlivých sekciách nasledovne: Pri počte 4 a 
menej prác môže komisia navrhnúť na ocenenie  len 1 prácu  (1. miesto). Pri počte 5 prác môže komisia 
navrhnúť na ocenenie 2 práce (1. a 2. miesto). Pri počte 6‐9 prác môže komisia navrhnúť na ocenenie 3 práce 
( 1., 2. a 3. miesto). Pri počte 10‐13 prác môže komisia navrhnúť na ocenenie 4 práce (1., 2., 3. a 4. miesto). 
Pri počte 14 a viac prác môže komisia navrhnúť na ocenenie 5 prác (1., 2., 3., 4. a 5. miesto). Pri určovaní 
umiestnenia študentov je rozhodujúce umiestnenie na ocenených miestach, určovanie ďalšieho umiestnenia 
nie je nevyhnutné.  

Ďalšie možné návrhy na ocenenie: 

6.  Cena  Literárneho  fondu:  Na  toto  ocenenie  je možné  navrhnúť  práce  iba  zo  sekcií,  v  ktorých  súťažilo 
minimálne 8 prác  (za každú  sekciu max. 1 práca). Podmienkou  Literárneho  fondu  je,  že práca musí byť 
formou časopiseckého článku do 20 strán, prílohou, resp. súčasťou práce,  musí byť anotácia ‐ pokiaľ práca 
túto podmienku nespĺňa, Literárny  fond  ju neprijme. Odporúča sa navrhovať, v prípade vyváženosti prác, 
prácu na neocenenom mieste. Navrhnutá môže byť však i práca z miesta oceneného (získa 2 ocenenia). 

7.  Cena ZSVTS: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ocení prácu, ktorá bude vyhodnotená ako 
najvýznamnejšia  z  hľadiska:  1.  inžinierskej  orientácie,  2.  riešenia  praktického  problému,  3.  komerčnej 
využiteľnosti riešenia, 4. originálnosti riešenia. Každá sekcia môže navrhnúť na ocenenie jednu prácu, ktorá 
splní 4 dané kritériá. Z navrhnutých prác bude ocenená jedna práca pamätným predmetom a diplomom. 

8.  Cena dekana bude udelená najkvalitnejšej práci, umiestnenej v sekcii na 1. mieste na základe návrhu, resp. 
odporúčania odbornej komisie.  

9.  Práce, navrhnuté resp. nominované na  ocenenia v zmysle bodov 6 až 8 prinesie tajomník komisie hneď po 
skončení súťaže a rozhodnutí komisie o umiestnení súťažiacich na Katedru vodného hospodárstva krajiny 
(blok C, 12. poschodie, č. dverí 1212) spolu so zoznamom súťažiacich, v ktorom bude vyznačené:  

     a) umiestnenie na ocenených miestach,    
    b) návrh na Cenu Literárneho fondu spolu s prácou (v zmysle bodu 6),  
    c) nominácia na Cenu ZSVTS spolu s prácou (v zmysle bodu 7),  
    d) nominácia na Cenu dekana spolu s prácou (v zmysle bodu 8). 

10.  Na zasadnutie rady ŠVK o 14,30 hod. na 12. poschodí v zasadačke katedry VHK (tieto pokyny slúžia  i ako 
pozvánka  na  uvedené  zasadnutie)  prinesie  predseda  komisie  opäť  zoznam  súťažiacich  s  vyznačenými 
oceneniami. Zoznam musí byť podpísaný všetkými členmi komisie. Svojimi podpismi komisia zodpovedá za 
regulárnosť súťaže a za dodržanie pravidiel súťaže. 

11.  Výsledky súťaže by sa študenti mali dozvedieť až na vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční v B‐101. Účasť sa 
odporúča  všetkým  súťažiacim  študentom  i  členom  komisií  (a  samozrejme  i  nesúťažiacim  študentom  
a pracovníkom fakulty).  

12.  Víťazi dostanú dekrét o umiestnení. Finančná odmena bude študentom prevedená na účet, ktorý majú na 
študijnom oddelení (treba ich upozorniť, aby si overili jeho správnosť).  

 

 
                    prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.  

    Organizačný poriadok                     prodekanka pre VVČ 

           



STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE (ŠVK) 
 

Článok 1: Termín konferencie 

Študentská vedecká konferencia sa koná v letnom 
semestri daného akademického roka. Termín sa 
stanoví na začiatku ak. roka a zverejní v kalendári 
fakulty. 

 
 

Článok 2: Rada ŠVK 

Študentskú vedeckú konferenciu garantuje rada ŠVK, 

ktorej predsedom je prodekan pre vedeckovýskumnú 
činnosť a členmi sú predsedovia odborných komisií 
jednotlivých sekcii. 
 
 

Článok 3: Organizácia konferencie 

Katedry, v spolupráci so SAV a zástupcami praxe, 
zverejnia na začiatku ak. roka návrhy tém, ktoré by 
mohli byť riešené v rámci študentskej vedeckej a 
tvorivej činnosti a študenti sa podľa vlastného 
rozhodnutia prihlásia na katedre u príslušného učiteľa. 
 
 

Článok 4: Odborné sekcie 

Do fakultného kola ŠVK prihlasujú katedry práce for-
mou záväznej prihlášky (príloha 3) najneskôr 1 
mesiac pred jej konaním. Na základe záväzných 
prihlášok bude stanovený počet a názov sekcií. 

Podmienkou vytvorenia samostatnej sekcie je 
minimálne 6 odovzdaných prác.  

V prípade, ak v deň konania ŠVK neprídu študenti 
a počet súťažných prác bude nižší ako 6, sekcia 
prebehne aj v takom prípade, avšak ocenené bude iba 
1., príp. 1. a 2. miesto (viď. Článok 8). 

Jedna katedra môže mať maximálne jednu sekciu. V 
prípade väčšieho počtu prác môže byť sekcia 
rozdelená do podsekcií, počet ocenení sa však nemení 
(zostáva ako pre jednu sekciu). 

 
 

Článok 5: Práce ŠVK 

Študenti odovzdajú svoju prácu spracovanú v zmysle 
predpísanej šablóny (príloha 6).  

Dodržanie rozsahu a predpísanej formy je 
podmienkou akceptovania práce do súťaže.  

Prácu posúdi nezávislý recenzent do predpísaného 
formulára, ktorý zostáva priložený k práci (príloha 5). 

Posúdené práce je potrebné odovzdať týždeň pred 
konaním konferencie tajomníkovi komisie, ktorý ich 
postúpi predsedovi a členom komisie.  
  

 
 

 

 

Článok 6: Odborné komisie 

Odborná komisia pozostáva z popredných odborníkov z 
fakulty, resp. z praxe v nasledovnej štruktúre; 
1.   predseda profesor, vo výnimočných prípadoch docent, 
2.   člen katedry, 
3.   zástupca inej katedry, 
4.   externý člen (iná fakulta, SAV, prax), 
5.   doktorand - tajomník komisie. 

Všetkých 5 členov má hlasovacie právo. Členom komisie 
nemôže byť vedúci práce, zaradenej do tej istej komisie. 
Komisie navrhujú katedry (príloha 4) a menuje prodekan pre 
vedeckovýskumnú činnosť. 
 

 

Článok 7: Priebeh konferencie 

ŠVK prebieha v priestoroch fakulty.  

Súťaž prebieha v sekciách formou konferencie. Študenti 
obhajujú svoje práce pred odbornou komisiou a 
verejnosťou. Dĺžka vystúpenia spolu s diskusiou sa 
neodporúča dlhšie ako 15 až 20 minút pre jedného 
súťažiaceho. Prístrojové zabezpečenie (dataprojektor,..) za-
bezpečujú katedry, na ktorých je odborná sekcia 
ustanovená. 
 
 

Článok 8: Ocenenie prác 

Po skončení súťaže navrhnú odborné komisie poradie miest 
súťažiacich v sekcii, môžu navrhnúť Cenu dekana, Cenu 
Literárneho fondu a Cenu ZSVTS (ak sa udeľujú). 

Ocenené práce v sekcii sú odmenené finančnou odmenou. 
V prípade, ak sú v sekcii 4 práce a menej, finančnú odmenu 
získava iba 1 práca. Ak je v sekcii 5 prác, tak finančnú 
odmenu získavajú prvé 2 práce. V prípade, ak je v sekcii 6-
9 prác, finančnú odmenu získavajú prvé 3 práce. Ak je 
v sekcii počet prác 10-13, finančnú odmenu získavajú prvé 
4 práce. A v prípade ak je v sekcií počet prác 14 a viac, 
finančnú odmenu získava prvých 5 prác. 

Dekan fakulty, po porade s radou ŠVK, udeľuje najlepšej 
práci Cenu dekana.  

Výška a množstvo odmien je určené finančnými možnosťami 
fakulty v danom školskom roku. 
 
 

Článok 9: Celoštátna resp. medzinárodná konferencia 

Podľa poradia a príslušných podmienok, rada ŠVK z ohod-
notených prác deleguje reprezentantov fakulty na celoštátnu 
resp. medzinárodnú konferenciu. 
 

 
 

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.  
                                            prodekanka pre VVČ 

               
 


