
Ocenenia prác ŠVOČ 2018 
 
 

1. Cena dekana FEI STU (CD) spojená s jednorazovým mimoriadnym štipendiom 100 € – 
udeľuje sa najlepším (výnimočným) prácam v sekcii.  

 
2. Diplom dekana FEI STU (DD) spojený s jednorazovým mimoriadnym štipendiom 80 €  –  

udeľuje sa ďalším výborným prácam v sekcii.  
 
Poznámka: maximálny počet ocenení, ktoré je možné v sekcii udeliť, závisí od celkového 
počtu prác v sekcii (nie od počtu podsekcií) a je daný nasledovnou tabuľkou: 

 
Počet prác  
v sekcii 

Počet ocenení  
Cena dekana 

Počet ocenení  
Diplom dekana 

5-9 1 1 
10-18 2 2 
19-27 3 3 

 
 
3. Cena HUMUSOFTu – za najlepšiu prácu vypracovanú s využitím systému MATLAB alebo 

COMSOL Multiphysics. Autor víťaznej práce získa hradenú účasť na akcii Technical 
Computing Camp 2018 (http://www.humusoft.cz/event/technical-camp-2018/). Výber prác 
bude realizovaný komisiou pozostávajúcou zo zástupcov spoločnosti HUMUSOFT a FEI STU. 

 
4. Cena ZSVTS (Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností) – ocenenie bude 

udelené iba jednej najlepšej práci ŠVOČ. Cena ZSVTS za ŠVOČ je doplnená o výzvu na 
Ambasádora ZSVTS, ktorým by sa v prípade záujmu stal ocenený autor. Úlohou Ambasádora 
je, v súčinnosti s jeho materskou fakultou, sprostredkovávať informácie o svojich vedeckých 
aktivitách i o ZSVTS nielen na univerzite, na ktorej študuje, ale aj vo svojom okolí. V každej 
sekcii je možné nominovať na toto ocenenie 1 prácu. 

 
5. Cena Československej sekcie IEEE – v každej technickej sekcii môže byť ocenená jedna 

práca, jej autori dostanú diplom a polročné študentské členstvo v IEEE. 
 

6. Návrh na prémiu Literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie 
(ŠVK) – Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 
vypisuje tvorivú súťaž o najlepšiu prácu ŠVK. Prácu na ocenenie možno navrhnúť len 
v odborných sekciách, kde súťažilo minimálne 8 prác a posudzovala ich aspoň 3-členná porota, 
ktorej výrok je prílohou k návrhu. V každej sekcii ŠVK možno navrhnúť na prémiu len jednu 
(aj kolektívnu) výnimočnú prácu. V návrhu na prémiu je potrebné uviesť osobné údaje 
súťažiaceho (dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, číslo účtu (IBAN)). K návrhu treba 
priložiť protokol zo zasadnutia poroty a prácu navrhnutú na prémiu (zaslané práce sa späť 
nevracajú). Prémia sa udeľuje za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie len za I. 
miesto (100 €). 
 

 
Sponzorské ceny v sekciách 
Ceny, ktoré získajú ústavy do svojich sekcií od sponzorov, budú podľa možnosti odovzdané 
pri vyhlasovaní výsledkov v sekcii.  


