
ŠTATÚT 

súťaže mladých pracovníkov do 35 rokov na ÚACH SAV   
   

1. Súťaž je organizovaná každoročne. 

2. Do súťaže môže prihlásiť svoju prácu každý pracovník do 35 rokov. 

3. Súťažiacim môže byť študent po obhajobe svojej diplomovej práce, PhD študent, alebo 

pracovník s hodnosťou PhD, ktorý rieši časť svojej odbornej práce na ÚACH SAV alebo 

je  zamestnancom ÚACH SAV. Súťaže sa zúčastňujú aj úspešní účastníci rovnakej súťaže 

mladých pracovníkov organizovanej na ÚACH AV ČR v Prahe. 

4. Prihlášku do súťaže podáva autor písomne (e-mail, fax, osobne) na adrese ÚACH SAV, 

Sekretariát riaditeľa, Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava (uachsekr@savba.sk). 

V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje: osobné údaje autora (meno a priezvisko, titul, 

dátum narodenia, č. telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky), názov 

prednášky, meno školiteľa (ak ide o doktoranda) a stručné prehlásenie o vlastnom prínose.  

5. Súčasťou prihlášky je abstrakt vedeckej práce v rozsahu maximálne jednej strany A4 

(Times New Roman, písmo 12, riadkovanie 1,5). 

6. Abstrakt vedeckej práce je potrebné poslať spolu s prihláškou najneskôr 14 dní pred 

konaním súťaže. 

7. Súťažné práce budú prezentované formou verejnej súťaže pred komisiou, ktorej 

predsedom komisie bude člen vedenia ÚACH SAV. Členov komisie navrhuje vedenie 

ÚACH SAV na svojom zasadnutí.  

8. Prácu je možné prezentovať výhradne v anglickom jazyku. Prezentácie v slovenskom 

jazyku sú povolené len súťažiacim, ktorí do dňa konania súťaže neabsolvovali dizertačnú 

skúšku. Dĺžka súťažného príspevku je 15 minút, plus 5 minút diskusia. Hodnotiť sa bude 

predovšetkým prejav, kvalita prezentácie, vedecký prínos práce a schopnosť reagovať na 

otázky z diskusie.  

9. Predseda  komisie spolu s ostatnými členmi určí poradie súťažných prác. ÚACH SAV 

udelí tri ceny s finančnými dotáciami v kategórii 1., 2. a 3. cena. Niektoré ceny nemusia 

byť udelené. Finančnú výšku cien pre daný rok určí vedenie ÚACH SAV. Komisia môže 

navrhnúť vedeniu ÚACH SAV udelenie čestného uznania kvalitným neoceneným prácam. 

 

 

 

Pravidlá vypracovali dňa 08.09.2009  

Ing. Miroslav Hnatko PhD. 

Mgr. Adriana Czímerová PhD. 

 

 

Štatút schválený vedením ÚACH SAV dňa 14.09.2009                                                                      

 

 

 

 

 


