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Úvodné ustanovenie 
 

 Cieľom súťažnej konferencie je prezentácia výsledkov prác mladých vodohospodárov. 
Konferenciu založilo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 
(ZZVH) v roku 2002 ako spomienku na akademika Ota Duba, významného vodohospodára, 
pri príležitosti stého výročia jeho narodenia.   
 
 

Článok 1 
Vyhlasovateľ a organizátor konferencie 

 
 Konferencia sa vyhlasuje každoročne. Vyhlasovateľom konferencie je ZZVH, 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, ktoré je jej gestorom. ZZVH prináležia všetky 
kompetencie vo vzťahu k štatútu, priebehu súťaže o najlepšie práce, vyhlasovaniu výsledkov, 
autorským právam vzťahujúcim sa ku konferencii, menovaniu oprávnených osôb a riešeniu 
sporov. Hlavným organizátorom konferencie je Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ), ktorý určuje odborného garanta konferencie.    
  
 

Článok 2 
Podmienky a kritériá pre prihlásenie do súťaže 

 
 Jednotlivé práce prihlásené na konferenciu sa považujú zároveň za práce prihlásené 
do súťaže. 
1. Na konferenciu je možné prihlásiť individuálnu alebo kolektívnu prácu, zatiaľ 

nepublikovanú. Všetci autori musia spĺňať požiadavku na vekovú hranicu. 
2. Základnou podmienkou pre účasť na konferencii je tematické zameranie príspevku na 

oblasť vodného hospodárstva a  vek autora alebo členov autorského kolektívu do 35 rokov 
v príslušnom roku súťaže. 

3. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti vysokých škôl, od 3. ročníka (vrátane).  
4. Príspevok je potrebné napísať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku a doplniť 

rozšíreným abstraktom v jazyku slovenskom alebo českom, ak je príspevok v anglickom 
jazyku a abstraktom v anglickom jazyku, ak je príspevok v slovenskom alebo českom 
jazyku. Rozsah abstraktu sa požaduje na 1 až 2 strany. Príspevok je potrebné doplniť 
krátkou anotáciou na 3 – 5 riadkov a kľúčovými slovami. Anotácia a kľúčové slová sa 
uvedú v jazyku slovenskom alebo českom a v jazyku anglickom.  

5. Odporúčané technické podmienky dodaných materiálov: 

 Formálna úprava všetkých príspevkov: 
 Textový editor Word.  Okraj ( horný, dolný pravý, ľavý): 2,5. Zarovnanie: do bloku. 

Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov. 
 Používať iba „ hladký“ text – bez preddefinovania odstavcov, nadpisov, štýlov, 

záhlavia, zápätia ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo. 

 Obrázky: ( fotografie, grafy, schémy, tabuľky, ap.) nevkladať do textu, ale do 
samostatných súborov. V texte vyznačiť ich približné umiestnenie. 

 Všetky obrázky označiť ( očíslovať) a popis k nim uviesť na konci príspevku. 

 Tabuľky a grafy dodávať v čiernobielom móde (nie farebne) 

 Fotografie: pri použití digitálneho fotoaparátu sa snažiť o čo najvyššiu kvalitu, 
najvhodnejší je formát .jpg, rozlíšenie 300 dpi.  

      Klasická fotografia s rozmermi 9 x 13 na lesklom papieri a v dobrej kvalite. 
 (uverejnené budú len fotografie, ktoré budú okrem uvedených technických parametrov 

spĺňať aj požadované estetické a morálne kritéria) 
Na konci príspevku súťažiaci vyjadrí svoj súhlas s uverejnením príspevku v časopise 
Vodohospodársky spravodajca a na stráne www.zzvh.sk  

6. Rozsah príspevku by nemal prekročiť 15 strán vrátane grafických a tabelárnych príloh. 
Príspevok je potrebné zaslať v elektronickej forme (MS WORD) do stanoveného dátumu. 

7. Príspevok je možné predniesť v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom.  



prípade, že niektorá zo zaslaných prác nebude spĺňať niektorú z podmienok, resp. autor ju 
nebude osobne prezentovať, gestor konferencie  si vyhradzuje právo rozhodnúť o jej 
zaradení do zborníka a ďalej ju viesť ako prácu nesúťažnú. 

 
 

Článok 3 
Spôsob a termín doručenia prihlášky  

 
Prihlášku na konferenciu a súťažný príspevok na konferenciu je potrebné zaslať elektronicky 
do  dátumu určeného v pozvánke (vzor v prílohe 1). 
 
 

Článok 4 
Vyhodnotenie 

 
Príspevky sa hodnotia nasledovne: 
 
 a) Organizátor určí odborného garanta konferencie, vypracuje zoznam prihlásených 
prác a overí splnenie podmienok  podľa bodu 2). Ak prihlásený účastník na  konferenciu spĺňa 
formálne kritériá, organizátor mu to oznámi a po zaslaní príspevku do stanoveného termínu ho 
zaradí do súťaže. Ak prihlásený účastník nespĺňa stanovené kritériá, môže byť jeho príspevok 
zaradený do zborníka ako nesúťažný, a to po dohode s odborným garantom. Zo súťaže sa 
vyraďujú aj tí účastníci, ktorí sa na konferenciu nedostavia. Odborný garant si zvolí troch 
posudzovateľov, ktorí posúdia odborné spracovanie príspevkov, použité metodiky 
spracovania, ciele a ich splnenie, prípadne konkrétny prínos pre prax.  Traja posudzovatelia 
dostanú anonymné príspevky, t.j. bez mien autorov a ich inštitúcií a odporučia ich poradie.  
Poradie odovzdajú  predsedovi súťažnej komisie ešte pred súťažou. Za zachovanie anonymity 
príspevkov až do ich prezentácie na súťaži a za regulárnosť súťaže zodpovedajú organizátor 
a odborný garant konferencie.   
  
 b) Na základe odporúčania troch posudzovateľov a na základe samotnej prezentácie 
jednotlivých príspevkov (pričom sa bude posudzovať kvalita príspevku, ako aj vystúpenie 
súťažiacich), súťažná komisia vyhlási z prednesených prác tri najlepšie. O poradí prác 
rozhoduje súčet pridelených bodov jednotlivými členmi komisie a troch odborných 
posudzovateľov.   
Súťažná komisia vypracuje zo svojho zasadnutia Protokol s poradím umiestnenia súťažných 
prác a s návrhom na ocenenie. Zápis podpíše predseda súťažnej komisie a zástupca 
vyhlasovateľa.  
 

 
Článok 5 

Zloženie komisie súťaže 
 

Odborného garanta konferencie menuje organizátor súťaže. Predsedom súťažnej komisie  je 
predseda komisie pre propagáciu, tlač a informácie  ZZVH.  
 Súťažná komisia pozostáva z predsedu komisie, troch odborných posudzovateľov súťažných 
príspevkov a zástupcu ZZVH, ktorého určí predseda Výkonnej rady ZZVH. Za členov komisie 
môže jej predseda ustanoviť aj ďalších odborníkov s ich súhlasom, ktorí sa konferencie 
zúčastnia ako pozorovatelia. Odborní posudzovatelia môžu svoje rozhodnutie o poradí 
príspevkov z anonymného posudzovania počas konferencie zmeniť. V takom prípade sa do 
výsledného súčtu hodnotenia započítava ako ich anonymné hodnotenie, tak ich korigované 
hodnotenie.   
Komisia súťaže má najmenej päť členov. Odborný garant konferencie príspevky nehodnotí.  
 
 
 



Článok 6 
Zverejnenie 

 
Predseda súťažnej komisie oznámi výsledky súťaže súťažiacim priamo na konferencii. 
Výsledky súťaže sa zverejnia aj na www stránke  ZZVH a v odbornom časopise 
Vodohospodársky spravodajca. 
Organizátori podujatia zabezpečia vydanie príspevkov a ich distribúciu každému účastníkovi 
konferencie zdarma. Abstrakty príspevkov a víťazné práce budú uverejnené na internetových 
stránkach.  
Organizátori na základe súhlasu súťažiacich odporučia najlepšie práce redakciám odborných 
časopisov na publikovanie.  S vyhodnotením príspevkov organizátori oboznámia aj vedúcich 
tých pracovísk a inštitúcii, ktorých reprezentanti sa súťaže zúčastnili.   
 

 
Článok 7 

Ceny 
 

Zhromaždenie zástupcov zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve  svojím uznesením 
každoročne schváli výšku finančnej odmeny.   
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať výšku a formu odmeny pre 
nasledujúce ročníky, prípadne niektorú z cien v aktuálnom ročníku súťaže neudeliť. Na 
získanie ocenenia nie je právny nárok. 
 Zdaňovanie výhier bude v súlade so zákonom o Dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.  
 
 

Článok 8 
Odovzdanie ceny 

 
Odovzdanie cien prebehne v deň uskutočnenia konferencie po vyhodnotení súťaže. Autorom  
víťazných prác  ceny odovzdá zástupca vyhlasovateľa. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenie 
 

Štatút sa vypracoval v spolupráci s komisiou vedecko-technickou a komisiou  pre propagáciu, 
tlač a informácie  ZZVH.  
Štatút nadobudol účinnosť jeho schválením na Zhromaždení,  
dňa 30.4.2010 , Uznesenie  časť C. bod 12 a)  
Zmeny štatútu sú možné po skončení príslušného ročníka súťaže. 
 

 
 
 
 
 
      ................................................................... 

    predseda Výkonnej rady ZZVH  
Ing. Ján Munkáči 

Banská Bystrica, 
 
 
 
Prílohy: 1) Pozvánka - Prihláška 

 2) Menovací dekrét 
 3) Protokol zo zasadnutia  komisie vedecko-technickej a  komisie súťaže 


