
Prehliadka prác ŠVOČ na FEI STU v Bratislave 

Štatút prehliadky 

Prehliadka prác ŠVOČ na FEI STU sa uskutočňuje formou študentskej konferencie. 
Prehliadka sa organizuje podľa študijných odborov a v jazykovej sekcii. V každom odbore sa 
môže vytvoriť viac sekcií - podľa odborného zamerania a počtu prihlásených prác. 
Sekciu možno otvoriť: 

− ak je prihlásených aspoň 5 prác. 

V prípade, že do sekcie sa prihlási viac ako 10 prác, možno ju rozdeliť na dve časti. Každá 
sekcia má svoju vlastnú komisiu, ktorú menuje vedúci katedry, kde sa sekcia koná. Komisiu 
jazykovej sekcie menuje prodekan fakulty. 
Deň konania prehliadky a jednotlivé sekcie budú určené najneskôr do konca marca roku, 
v ktorom sa prehliadka koná. Na príprave a organizácii konferencie sa podieľa aj Študentský 
parlament. 
 
Účastníci konferencie odovzdávajú svoje práce v písomnej forme – ako odborný článok 
v slovenskom alebo anglickom jazyku – (podľa pokynov na vypracovanie príspevku) 
najneskôr 5 dní pred konaním konferencie tak, aby práce mohli byť podľa obsahu zadelené do 
sekcií. Študenti odovzdajú práce tajomníkom ŠVOČ na katedrách, ktorí zabezpečia, aby po 
ukončení konferencie jeden exemplár bol  archivovaný na príslušnej katedre. Po odovzdaní 
práce odporúčame jej posúdenie odborníkom z príslušnej oblasti s prípadným rozhodnutím 
o zaradenie (prípadne nezaradenie) do prehliadky, resp. o forme zaradenia na rokovanie 
konferencie.  
 
Rokovania konferencie sa uskutočňujú: 

− v odborných sekciách a 
− v jazykovej sekcii. 

Príprava rokovania, jeho priebeh a rozdelenie účastníkov do sekcií je v plnej kompetencii 
katedier organizujúcich ŠVOČ.  
 
Prednesené referáty v sekcii zhodnotí komisia, ktorá je minimálne 3 členná, zložená 
z pracovníkov FEI STU, pričom účasť odborníka z praxe je vítaná. Všetci členovia komisie 
by nemali byť z jedného pracoviska.  
Komisia vyberie najlepšiu prácu zo sekcie, ktorá bude ocenená Cenou dekana FEI STU. 
Komisia navrhne práce vhodné na ocenenie Diplomom dekana FEI STU:  

− pri počte prác 5 alebo 6: komisia navrhne 1 prácu; 
− pri počte prác 7-10: komisia navrhne 2 práce, ktorým nebola udelená Cena dekana. 

(Odporúčanie: pri počte prác väčšom ako 10 sa odporúča vytvoriť novú sekciu.)  
Každá komisia sekcie navrhne jednu prácu na ocenenie rektorom. Na ocenenie môže byť 
navrhnutá len práca, ktorá dostala Cenu dekana. Ocenienie bude udelené jednej práci z FEI 
STU. 
 



Okrem ocenenia Diplomom dekana, komisia navrhne práce na ďalšie ocenenia podľa zásad, 
uvedených v materiáli Ocenenia prác ŠVOČ. Tento materiál bude mať komisia počas svojej 
práce k dispozícii. Diplomy odovzdá Dekan FEI STU po skončení konferencie na spoločnom 
stretnutí autorov ocenených prác. Ocenenie prác inými organizáciami a sponzormi je vítané. 
Všetci aktívni účastníci konferencie dostanú písomné osvedčenie o účasti, vydané a podpísané 
vedúcim katedry. Toto im poslúži ako doklad o ich aktivite počas štúdia. V osvedčení sa 
uvedú mená autorov, názov práce, dátum konania konferencie a názov sekcie. Autori 
prezentovaných prác získajú aj body na internát, pričom najlepšie 3 práce dostanú po 100 
bodov a ostatné po 40 bodov. 
Práce jazykového charakteru sa zaradia do jazykovej sekcie. Prednes práce v cudzom jazyku 
v rámci odbornej sekcie je vítaný. Práce z oblasti počítačom podporovaného pedagogického 
procesu sa zaraďujú do odborných sekcií. 
Pri hodnotení prednesených prác sa odporúča zohľadniť najmä vedecký prínos, prínos pre 
prax, náročnosť, formu písomného spracovania, prednes a obhajobu v diskusii. Preto diskusiu 
treba zaradiť po každom referáte.   
 
Každá komisia vyhotoví o záveroch hodnotenia v sekcii stručný protokol (zoznam 
ocenených), ktorý podpisuje predseda komisie a odovzdá ho tajomníkovi Rady ŠVOČ.  
V protokole je vhodné uviesť aj pripomienky a ďalšie námety ku konferencii. 
 
 
 
V Bratislave 15. 2. 2008        Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. 
       tajomníčka Rady ŠVOČ na FEI STU 
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