
 

 

 

1. Česko-Slovená ŠVK v danom odbore sa koná na príslušnej vysokej škole alebo fakulte podľa 

vopred dohodnutého časového harmonogramu, vypracovaného zástupcami partnerských 

vysokých škôl alebo fakúlt v ČR a v SR.  

2. Zástupcovia partnerských vysokých škôl alebo fakúlt rozhodnú o podmienkach účasti na 

celoštátnom kole, ako aj o počte odborných sekcií a termíne konania ŠVK. Zriadenie 

odbornej sekcie ŠVK je možné iba v prípade prihlásenia minimálne piatich súťažných prác.  

3. Česko-slovenského kola ŠVK sa môžu zúčastniť aj študenti z partnerských vysokých škôl v 

zahraničí.  

4. Rektor vysokej školy alebo dekan fakulty, ktorá je v zmysle harmonogramu usporiadateľom 

celoštátneho kola ŠVK v danom odbore zabezpečí verejné vyhlásenie jeho konania a 

zverejnenie podmienok účasti na celoštátnom kole ŠVK na partnerských vysokých školách v 

ČR,  SR a v zahraničí.  

5. Fakulty a vysoké školy môžu organizovať aj celoštátne kolá ŠVK so zameraním na vybranú 

tematiku.  

6. Do celoštátneho kola ŠVK môžu byť prihlásené najlepšie vedecké práce alebo umelecké diela 

a výkony študentov na základe odporúčania odbornej poroty fakultného kola ŠVK. 

Usporiadateľ ŠVK môže rozhodnúť aj o prijatí prác študentov tých fakúlt, na ktorých sa 

fakultné kolo ŠVK nekonalo.  

7. Študenti sa prihlasujú na celoštátne kolo ŠVK prostredníctvom dekanátu vysielajúcej fakulty.  

8. Usporiadateľ celoštátneho kola ŠVK zabezpečí miestnosti a príslušné technické prostriedky 

pre konanie konferencie alebo prehliadky, jej propagáciu a popularizáciu.  

9. Prácu na ŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív zo všetkých 

ročníkov štúdia. Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej 

práce.  

10. Súťažiaci študenti (kolektívy) sa prihlasujú na ŠVK na danej fakulte predložením prihlášky. 

V prihláške je možné špecifikovať aj potrebné technické pomôcky pre prezentáciu. Jednu 

súťažnú prácu možno prihlásiť iba do jednej odbornej sekcie.  

11. Organizátor ŠVK postúpi prihlásené práce predsedovi odbornej poroty na predbežné 

posúdenie. Odborná porota sa v predstihu oboznámi s obsahom a kvalitou súťažných prác.  

12. Poverení organizátori v spolupráci s prodekanom pripravia a následne zverejnia 

harmonogram súťaže, harmonogram rokovania v sekciách a zabezpečia vybavenie súťažných 

miestností potrebnou audiovizuálnou technikou.  

13. Súťažné vystúpenie trvá maximálne 15 min. a diskusia k prednesenému príspevku trvá 

spravidla 5min. Priebeh ŠVK v jednotlivých sekciách riadia predsedovia odborných porôt.  

14. Po ukončení prezentácie súťažných prác odborná porota na neverejnom zasadnutí vyhodnotí 

ich kvalitu, posúdi prednes súťažiacich a tajným hlasovaním rozhodne o poradí účastníkov 

súťaže a pripraví návrh dekanovi na ocenenie súťažiacich umiestnených na 1. až 3. mieste. V 

prípade rovnosti hlasovania alebo nejednoznačnosti v určení poradia, rozhodne o konečnom 

poradí predseda poroty. Na prvých troch miestach môžu byť ocenené aj štyri súťažné práce, 

ak počet všetkých prezentovaných prác v odbornej sekcii je aspoň 10. Predseda poroty 



 

 

vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch celoštátneho kola ŠVK v danej sekcii, ktorej 

obsah je určený predpísaným formulárom.  

15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťažiacim sa uskutoční za účasti 

predsedov odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty.  

16. Najlepšie vedecké práce v celoštátnom kole ŠVK v každej sekcii budú ocenené peňažnými 

cenami v uvedenom poradí: 1.miesto...200 EUR, 2. miesto...150 EUR, 3.miesto...100 EUR  

Bratislava 5. 3. 2013 

Finančné zabezpečenie: 

Organizátor hradí:  
Ubytovanie účastníkov v hoteli  

Štandardné stravné náklady účastníkov vrátane občerstvenia počas priebehu konferencie a slávnostnú 

večeru. 

 

Vysielajúca organizácia hradí: 
Ostatné nevyhnutné náklady spojené s účasťou študentov (cestovné, vreckové, nadštandardné 

stravovanie a ubytovanie a pod.)  

 


