
Pokyny pre vypracovanie príspevku na prehliadku výsledkov študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na FEI STU v Bratislave 

 

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho 

štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných 

pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. 

Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých má FEI STU priznané práva na poskytovanie 

študijných programov. 

Témy prác ŠVOČ sú nad rámec obsahu študijných plánov a môžu byť súčasťou prípravy študenta 

na vypracovanie záverečnej práce v bakalárskom alebo v inžinierskom štúdiu. Témy prác ŠVOČ však nie sú 

totožné so zameraním týchto prác. 

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné prihlásiť príspevok do tematicky 

vhodnej sekcie. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent 

príspevok do zvolenej sekcie prihlásiť a odovzdať (e-mailom alebo osobne).  

Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť: 

 Každý z autorov: 

o meno a priezvisko, 

o titul, 

o osobné/identifikačné číslo, 

o ročník, 

o študijný program,  

o fakulta, 

o e-mail. 

 Názov práce/príspevku 

 Vedúci práce a jeho pracovisko 

 Názov sekcia prehliadky ŠVOČ, do ktorej sa príspevok prihlasuje 

 

Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom 

jazyku. Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 14.04.2017. 

Maximálny rozsah článku je 6 strán. Článok prezentuje výsledky práce a mal by obsahovať:  

 abstrakt - vystihuje prácu a uvádza hlavné myšlienky článku,  

 úvod - uvádza problematiku, ktorej sa výsledky popísané v článku týkajú, ako aj prehľad stavu 

v danej oblasti,  

 hlavnú časť práce (jadro) - prezentuje postup riešenia a dosiahnuté výsledky 

 záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 

 

Pre písanie článku je vytvorená šablóna s podrobnými pokynmi pre formátovanie, ktorá je prílohou týchto 

pokynov. Predpísané formátovanie je potrebné bezpodmienečne dodržať. Zdôrazňujeme, že v článku 

sú hlavičky a päty ponechané prázdne a tiež strany nie sú číslované. 

 

Autor článku nesie zodpovednosť za formálnu a obsahovú stránku článku. 


