
INFORMÁCIE K VYPRACOVANIU PRÁCE ŠVK  
 

- Práca sa odovzdáva v 1 vyhotovení tajomníkom sekcií ŠVK do 11.4.2017 
na príslušnom Ústave, prípadne Oddelení ústavu, na ktorom vznikla,      
resp. bude prezentovaná.  Práca má byť zviazaná minimálne v rýchloviazači. 
- Formálna úprava sa týka titulnej strany podľa vzoru vedľa, na ktorom 
stačí prepísať modro označený text.  Rozsah má byť orientačne 10-25 norm. 
strán A4 + prílohy,výkresy. 
- Členenie práce a úprava kapitol majú vychádzať zo zvyklostí záverečných 
prác na SjF: Titulná strana, Obsah, 1.Úvod, 2.Prehľad problematiky, 
3.Vlastné riešenie, 4.Záver/Zhodnotenie, Zoznam zdrojov, (Autor(i): Názov, 
zdroj, miesto vydania, rok, ev. strany - v zmysle STN), výkresové prílohy ap. 
(bližšie pozri na stránke: http://www.sjf.stuba.sk/sk/studentov/pokyny-na-
vypracovanie-zaverecnych-prac.html?page_id=2975) 
-  Súťaž v sekciách prebehne 12.04.2017. Víťazné práce v sekciách budú 
odmenené mimoriadnym štipendiom dekana SjF (výhercovia – študenti      
je nutné sa presvedčiť, či ste si v zmysle pokynov z pedagogického 
oddelenia zaregistrovali číslo vášho bankového účtu, na ktoré vám    
bude, v prípade vášho úspešného umiestnenia na niektorom z výherných 
miest, zaslané mimoriadne štipendium). Niektoré práce môžu byť odme-
nené aj ďalšími cenami, prípadne vybrané aj do súťaže o cenu Literárneho 
fondu.  
- Ďalšie akékoľvek otázky treba riešiť priamo s tajomníkom príslušnej 
sekcie, ktorých mená budú zverejnené na webe SjF.  
 

INFORMÁCIA O PREDPOKLADANÝCH SEKCIÁCH 
 

Predpokladá sa, že fakultná ŠVK bude prebiehať v nasledujúcich sekciách:  
 

 Automatizácia a informatizácia strojov a procesov  
 Dopravné a pracovné stroje  
 Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel  
 Výrobné systémy a enviromentálna technika  
 Strojárske technológie a materiály  
 Aplikovaná mechanika  
 Mechatronika  
 Energetiké stroje a zariadenia  
 Odborná komunikácia v cudzom jazyku  

  
 
 

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
Strojnícka fakulta 

Ústav uviesť celý názov 
 

 
 
 
 
 
 

Názov práce ŠVK 
 

Práca Študentskej vedeckej konferencie SjF v sekcii:  
uviesť názov sekcie 

 
 
 

VZOR TITULNEJ STRANY ZÁVEREČNEJ PRÁCE ŠVK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor(-i) práce ŠVK: 
Uvedie sa meno a priezvisko,  vrátane titulov (ročník IŠ, resp. BŠ) 

Študijný odbor: Píše sa číslo a názov študijného odboru 
Študijný program: Píše sa názov študijného programu 

 
 

Školiteľ(-ia) práce ŠVK: 
doc. Ing. Xos Ynový, PhD., Ústav…………. 

 
 

Bratislava, 12. apríla 2017 
 


