STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE
ORGANIZAČNÝ PORIADOK konferencie
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Článok 1: Zabezpečenie a termín organizovania konferencie

1. Fakultná konferencia ŠVOČ (ďalej len ŠVOČ) sa koná v letnom semestri daného akademického roka. Termín
stanovuje dekan na začiatku akademického roka a zverejňuje sa v brožúre „Študijné programy“ pre príslušný
akademický rok v kalendári fakulty.
2. Konferenciu ŠVOČ organizačne a finančne zabezpečuje Stavebná fakulta STU v Bratislave (ďalej len „fakulta“).
3. Pracoviská fakulty zverejnia na začiatku akademického roka návrhy tém, ktoré ponúkajú študentom na riešenie v
rámci ŠVOČ.
4. Študenti SvF sa prihlásia najneskôr do konca 6. týždňa zimného semestra na katedre u príslušného učiteľa, garanta
navrhovanej témy.
Článok 2: Rada ŠVOČ
ŠVOČ garantuje rada ŠVOČ, ktorej predsedom je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, členmi sú predsedovia
odborných komisií jednotlivých sekcií konferencie ŠVOČ.
Článok 3: Odborné sekcie konferencie
1. Na ŠVOČ prihlasujú katedry práce študentov formou záväznej prihlášky (príloha 1) najneskôr 1 mesiac pred jej
konaním. Na základe záväzných prihlášok bude stanovený počet a názov odborných sekcií konferencie.
2. Podmienkou vytvorenia samostatnej sekcie je minimálne šesť odovzdaných prác.
3. Jedna katedra môže mať maximálne jednu sekciu. V prípade veľkého počtu prihlásených prác môže byť sekcia
rozdelená do podsekcií, počet ocenení sa však nemení (zostáva ako pre jednu sekciu).
Článok 4: Odborné komisie
1. Súťažné práce v sekcii a ich prezentáciu posudzuje odborná komisia, ktorá pozostáva z popredných odborníkov
z fakulty a z praxe v nasledovnej štruktúre:
1. predseda - profesor alebo docent,
2. člen katedry, na ktorej je sekcia ustanovená,
3. zástupca inej katedry,
4. externý člen (iná fakulta, SAV, prax),
5. doktorand - tajomník komisie.
2. Členom odbornej komisie nemôže byť vedúci práce, ktorá je predložená v sekcii, v ktorej odborná komisia pôsobí.
3. Členov odbornej komisie navrhujú katedry (príloha 2) a menuje prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť.
4. Každý z členov odbornej komisie má hlasovacie právo.
Článok 5: Práce ŠVOČ
1. Študenti odovzdajú svoju prácu spracovanú v zmysle predpísanej šablóny (príloha 3).
2. Dodržanie rozsahu a predpísanej formy je podmienkou akceptovania práce do súťaže.
3. Prácu posúdi nezávislý recenzent do predpísaného formulára, ktorý zostáva priložený k práci (príloha 4).
4. Posúdené práce je potrebné odovzdať najneskôr týždeň pred konaním ŠVOČ tajomníkovi komisie, ktorý ich postúpi
predsedovi a členom komisie.

Článok 6: Priebeh konferencie
1. Konferencia ŠVOČ prebieha v priestoroch fakulty v sekciách.
2. Študenti obhajujú svoje práce pred odbornou komisiou a verejnosťou.
3. Dĺžka vystúpenia spolu s diskusiou sa odporúča 15 až 20 minút pre jedného súťažiaceho.
4. Didaktickú techniku (dataprojektor, ....) zabezpečujú, v spolupráci s CIT, katedry, na ktorých je odborná sekcia
ustanovená.
Článok 7: Ocenenie prác
1. Po skončení súťaže určia odborné komisie poradie minimálne prvých troch miest súťažiacich v sekcii, môžu navrhnúť
prácu aj na Cenu dekana, Cenu Literárneho fondu, cenu profesijných komôr a vedecko-odborných spoločnosti (ak sa
udeľujú).
2. Dekan fakulty, po porade s radou ŠVOČ, udeľuje najlepšej práci Cenu dekana.
3. Najlepšie práce v sekcii sú odmenené v závislosti od počtu prác v sekcii nasledovne:
- pri počte prác v sekcii 6 až 9 môže komisia navrhnúť na ocenenie 3 práce (1. - 3. miesto),
- pri počte prác 10 až 13 môže komisia navrhnúť na ocenenie 4 práce (1. - 4. miesto),
- pri počte prác 14 a viac môže komisia navrhnúť na ocenenie 5 prác (1.- 5. miesto).
4. Spoločné vyhlasovanie výsledkov ŠVOČ sa uskutočňuje v priestoroch fakulty v deň konania ŠVOČ.
5. Ocenenie prác v zmysle bodu 2 a 3 tohto článku je spojené s finančnou odmenou pre súťažiacich, ktorej výšku
stanovuje fakulta každoročne na základe svojich finančných možností v danom akademickom roku.
Článok 8: Celoštátna resp. medzinárodná konferencia
1. Ak sa v danom akademickom roku organizuje celoštátna alebo medzinárodná konferencia ŠVOČ stavebných fakúlt,
v zmysle jej platného štatútu fakulta deleguje do každej sekcie práce umiestnené vo fakultnom kole v zodpovedajúcej
sekcii na 1. a 2. mieste.
2. V prípade, ak do sekcie celoštátneho resp. medzinárodného kola spadajú víťazné práce z dvoch fakultných sekcií, do
medzinárodného kola postupuje práca umiestnená v každej sekcii na prvom mieste.
3. V prípade, ak do sekcie medzinárodného kola spadajú víťazné práce z troch fakultných sekcií, do medzinárodného
kola postupuje práca umiestnená v dvoch sekciách na prvom mieste - podľa dohovoru vedúcich katedier je jedna
sekcia vynechaná.
4. V prípade, ak študent účasť na celoštátnom resp. medzinárodnom kole ŠVOČ odmietne, do súťaže je nominovaná
práca umiestnená na ďalšom ocenenom mieste v príslušnej sekcii, resp. v prípade bodu 3 práca umiestnená na 1.
mieste v tretej, nenominovanej sekcii.
5. Náklady súťažiacich a členov odborných komisií spojené s účasťou na celoštátnom, resp. medzinárodnom kole ŠVOČ
(cestovné, stravné - v prípade, ak ich nehradí organizátor) hradí fakulta.
V Bratislave 5.10.2016
Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
prodekan pre VVČ a ZV

