10. ročník Česko - Slovenskej študentskej vedeckej
konferencie (ČSŠVK) v odbore fyzika
Štatút
1. Usporiadateľ ČSŠVK
1.1. Vyhlasovateľom ČSŠVK v roku 2019 je Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach (PF UPJŠ).
1.2. Dekan PF UPJŠ zabezpečí verejné vyhlásenie konania sa ČSŠVK a zverejnenie podmienok jej účasti
na partnerských vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí.
1.3. Usporiadateľom ČSŠVK je organizačný výbor, ktorého predsedu a členov menuje dekan PF UPJŠ na
základe návrhu vedenia Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a jeho organizačných zložiek.
1.4. Informácie týkajúce sa ČSŠVK budú priebežne zverejňované na webovej stránke.

2. Poslanie ČSŠVK
2.1. Hlavným poslaním ČSŠVK je podporovať študentov vysokých škôl vo vedeckom bádaní v oblasti fyzikálneho výskumu, v rozširovaní ich znalosti a v nadväzovaní kontaktov v rámci slovenského a českého akademického priestoru.

3. Podmienky účasti a odborné sekcie
3.1. ČSŠVK sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho alebo magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v odbore fyzika alebo v kombinácii s odborom fyzika zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.
3.2. Konferencia prebieha v nasledujúcich odborných sekciách:
•
•
•
•
•
•
•

Teoretická fyzika,
Jadrová a subjadrová fyzika,
Fyzika kondenzovaných látok,
Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov,
Fyzika Zeme a Vesmíru,
Aplikovaná fyzika,
Všeobecná fyzika a didaktika fyziky.

3.3. Zriadenie odbornej sekcie ČSŠVK je možné iba v prípade prihlásenia minimálne piatich príspevkov
v danej sekcií. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť počet odborných sekcií.

4. Registrácia sa na ČSŠVK
4.1. Na ČSŠVK môžu byť prihlásené pôvodné vedecké práce študentov spĺňajúcich podmienky účasti
(3.1) na základe odporúčania odborných porôt fakultných kôl študentskej vedeckej konferencie
(ŠVK). Usporiadateľ môže rozhodnúť aj o prijatí vedeckých prác študentov tých vysokých škôl, na
ktorých sa fakultné kolo ŠVK nekonalo.
4.2. Vedeckú prácu na ČSŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív. Na ČSŠVK
možno prihlásiť aj práce, ktoré sú ucelenou časťou bakalárskej alebo diplomovej práce. Jednu súťažnú prácu možno prihlásiť iba do jednej odbornej sekcie. Študent alebo študentský riešiteľský kolektív môže na ČSŠVK prihlásiť maximálne jednu vedeckú prácu.
4.3. Na ČSŠVK sa účastník prihlasuje vyplnením registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke najneskôr v deň jej uzávierky.
4.4. Abstrakt vedeckej práce prihlásenej na ČSŠVK v elektronickej podobe je potrebné zaslať organizátorovi prostredníctvom registračného formulára webovej stránky.

4.5. Prihlásením sa na ČSŠVK dáva účastník usporiadateľovi súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového záznamu na webovej stránke, v propagačných materiáloch a v oznamovacích
prostriedkoch v súvislosti s ČSŠVK.

5. Termín a miesto konania ČSŠVK
5.1. Uzávierka prihlášok na ČSŠVK je stanovená na deň 28. apríla 2019.
5.2. ČSŠVK sa bude konať v termíne 2. - 3. mája 2019 v priestoroch UPJŠ, FF UPJŠ (Budova Sokrates)
a PF UPJŠ Park Angelinum 9 a Jesenná 5 v Košiciach.
5.3. Usporiadateľ zverejní program ČSŠVK na webovej stránke.
5.4. Usporiadateľ ČSŠVK zabezpečí miestnosti s potrebnou audiovizuálnou technikou, ako aj ďalšie
technické prostriedky potrebné pre jej konanie.

6. Vedecké práce účastníkov a spôsob ich hodnotenia
6.1. Zviazanú vedeckú prácu (postačuje v špirálovej väzbe), 1 exemplár, účastníci predložia organizátorovi ČSŠVK najneskôr v prvý deň konania ČSŠVK.
6.2. Odbornú porotu (najmenej trojčlennú) na čele s predsedom menuje dekan PF UPJŠ. Organizátor
ČSŠVK postúpi práce predsedom odborných porôt na predbežné posúdenie.
6.3. Prezentácia vedeckej práce trvá maximálne 10 minút a diskusia k prednesenému príspevku trvá
spravidla 5min. Priebeh ČSŠVK v jednotlivých odborných sekciách riadia predsedovia odborných
porôt. Prezentácie vedeckých prác sú verejné.
6.4. Po ukončení prezentácie vedeckých prác odborná porota na neverejnom zasadnutí vyhodnotí kvalitu vedeckých prác, ako aj úroveň prezentácie jednotlivých prednášajúcich a tajným hlasovaním
rozhodne o ich poradí. V prípade rovnosti hlasovania alebo nejednoznačnosti
v určení poradia, rozhodne o konečnom poradí predseda poroty.
6.5. Odborná porota pripraví návrh dekanovi PF UPJŠ na ocenenie účastníkov umiestnených na 1. až 3.
mieste. Ak sa členovia odbornej komisie zhodnú, že úroveň prezentovaných prác nie je dostatočná,
môžu navrhnúť niektoré umiestnenie neudeliť. Predseda poroty vyhotoví zápisnicu o priebehu a
výsledkoch ČSŠVK v odbornej sekcii, ktorej obsah je určený predpísaným formulárom.

7. Ceny pre účastníkov
7.1. Každému účastníkovi ČSŠVK bude udelený diplom.
7.2. Účastníci umiestnení na prvých troch miestach budú odmenení.
7.3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien účastníkom sa uskutoční za účasti predsedov
odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty PF UPJŠ.

8. Úprava pravidiel
8.1. Každý účastník prihlásením sa na ČSŠVK súhlasí s jeho štatútom a zaväzuje sa ho dodržiavať.
8.2. Organizátor ČSŠVK si vyhradzuje právo rozhodovať o výklade štatútu ČSŠVK. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa ČSŠVK je rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor si tiež
vyhradzuje právo na úpravu alebo doplnenie štatútu v prípade nepredvídaných okolností.

Košice, 29.3.2019

