
Š T A T Ú T 

FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ) LESNÍCKEJ 

FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 Fakultná konferencia ŠVOČ (FK ŠVOČ) je vrcholným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie 

samostatné študentské odborné práce. Prispieva k rastu odbornej úrovne študentov a tým aj k 

skvalitňovaniu vedeckého a odborného potenciálu fakulty. 

 Hlavným cieľom FK ŠVOČ je prehlbovať záujem študentov o vedeckú a odbornú činnosť. 

 Účasť študentov na FK ŠVOČ je dobrovoľná a samostatná. 

  

Čl. 2 

Organizácia a riadenie FK ŠVOČ 

 FK ŠVOČ organizuje fakulta v spolupráci s Radou ŠVOČ a študentským zastupiteľským orgánom v 

akademickom senáte fakulty. 

 FK ŠVOČ sa môžu zúčastniť študenti všetkých ročníkov. 

 Prácu na FK ŠVOČ môže prihlásiť jednotlivec alebo študentský kolektív. Kolektív môže byť zložený aj zo 

študentov rôznych fakúlt. Na FK ŠVOČ možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej 

práce. 

 Študentom zapojeným do riešenia vedecko-výskumných úloh v rámci prípravy na FK ŠVOČ fakulta umožní : 

- využívanie materiálno-technického vybavenia pracovísk v potrebnom rozsahu, 

- účasť na seminároch, prednáškach, vedeckých rozpravách, konferenciách, ktoré organizuje fakulta 

alebo univerzita, 

- účasť na študentských vedeckých alebo odborných podujatiach, konaných doma i v zahraničí na 

základe dohôd a pozvaní. 

 FK ŠVOČ sa organizuje v sekciách vo fakultnom kole. 



  

Čl. 3 

Fakultné kolo 

 Fakultné kolo vyhlasuje dekan fakulty alebo ním poverená osoba. 

 Fakulta zabezpečí zostavenie odborných porôt, miestnosti, prístrojové vybavenie a finančné prostriedky na 

ocenenie najlepších prác. 

 Výdavky spojené s organizačným zabezpečením fakultného kola ŠVOČ uhrádza fakulta zo svojho rozpočtu, 

prípadne z mimorozpočtových zdrojov. 

 Odborná porota fakultného kola vyhodnotí tri najlepšie práce a navrhne ocenenie ich autorov. 

 Odborná porota navrhne najlepšie ohodnotené práce na postup do celoštátneho kola, resp. na ocenenie na 

vyšších úrovniach. 

  

Čl. 4 

Nadobudnutie platnosti štatútu 

Štatút bol schválený na rozšírenom zasadnutí Rady ŠVOČ dňa 8. 04. 1992 a týmto dňom nadobúda platnosť. 

 


