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DDeekkaann  FFaakkuull ttyy  eekkoollóóggiiee  aa  eennvvii rr oonnmmeennttaall iisstt iikkyy Technickej univerzity vo 
Zvolene a OOrr ggaanniizzaaččnnýý  vvýýbboorr  Študentskej vedeckej konferencie FEE, 
ssrr ddeeččnnee  ppoozzýývvaajj úú  ššttuuddeennttoovv denného bakalárskeho, inžinierskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia so zameraním na ekológiu 
a environmentalistiku nnaa 1166..  rr ooččnnííkk  ŠŠttuuddeennttsskkeejj   vveeddeecckkeejj   kkoonnffeerr eenncciiee  
EEkkoollóóggiiaa  aa  eennvvii rr oonnmmeennttaall iisstt iikkaa, ktorá sa bude konať 
 
 
 

29. mája 2019 

v priestoroch Fakulty ekológie a environmentalistik y  
Technickej univerzity vo Zvolene  

 
 
 
Prezentácia prác prebieha  
 
v štyroch sekciách:  
 

Ekológia - práce študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského 
štúdia so zameraním na ekológiu, ochranu biodiverzity, krajinné 
inžinierstvo a tvorbu krajiny, a pod.  
 
Environmentalistika - práce študentov prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia zamerané na environmentálne inžinierstvo, 
environmentálny manažment, forenznú a kriminalistickú 
environmentalistiku, a pod.  
 
Práce doktorandov - práce študentov tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia so zameraním na ekológiu a environmentalistiku.  
 
Prezentovanie prác v anglickom jazyku – práce zamerané na ekológiu 
a environmentalistiku prezentované v anglickom jazyku. Zúčastniť sa 
môžu študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia.  
 

 



  

Výstupy z konferencie 
Abstrakty všetkých príspevkov budú vydané v Zborníku abstraktov.  Zborník 
abstraktov vyjde elektronicky v deň konania konferencie,,  má udelené  ISBN a bude 
zverejnený:  https://fee.tuzvo.sk/sk/svoc 

Účastníci konferencie majú možnosť publikovať full-text  svojho príspevku vo 
fakultnom časopise Acta Facultatis Ecologiae. V prípade záujmu prosíme autorov, 
aby svoju voľbu označili v prihláške a príspevok upravený podľa pokynov pre autorov 
(šablóna príspevku je v prílohe, viac https://fee.tuzvo.sk/sk/acta-facultatis-ecologiae 

poslali mailom na adresu: journalafezv@gmail.com najneskôr dňa 30. 5. 2019.  

Príspevok bude následne posunutý do recenzného konania a posúdený 2 odborníkmi.  

 

Termíny 

Dátum zaslania kompletne vyplnenej prihlášky s názvom príspevku a s krátkym 
abstraktom:    24. 5. 2019  

Dátum zaslania príspevku (v prípade záujmu o publikovanie full-textu v Acta 
Facultatis Ecologiae):   29. 5. 2019 (najneskôr v deň konania konferencie) 

Organizačný výbor si vyhradzuje právo odmietnuť príspevok, ak nezodpovedá 
požadovanej úrovni, alebo ak nebude dodržaný časový harmonogram na prihlásenie sa 
na konferenciu.  

 

Vložné  
- pre doktorandov je 10 €,  
- pre ostatných študentov sú 2 € 
 

poukážte prosím na účet: 

názov účtu: Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť; Technická univerzita vo 
Zvolene 

T. G. Masaryka 24; 960 53 Zvolen 
IČO: 35986433  DIČ: 2021433425 
Bankové spojenie:  SLSP, a.s. Zvolen 
č. účtu:    SK5709000000000071635417 
BIC-SWIFT Code: GIBASKBX 
variabilný symbol:  60416 
 

  

Predbežný program 
29. 5. 2019 –  8.00 –   8.45 –  registrácia účastníkov 

8.45 –   9.00 –  otvorenie konferencie 
9.00 –  14.00 –  prezentácia v sekciách 
15.00             –  ukončenie študentskej vedeckej konferencie 

 

Forma prezentácie prác študentov  

• prezentácia – 15 minút + 5 minút diskusia 

Prezentácie budú hodnotené členmi Vedeckého výboru ŠVK pre každú sekciu. 
Hodnotiť budú: 

1. výber a spracovanie témy (aktuálnosť témy, obsah, výber literatúry, uvedenie do 
problematiky), 

2. štruktúru prezentácie (členenie a ucelenosť), 

3. prejav (postoj, gestá, mimika, očný kontakt, práca s hlasom), 

4. grafickú úroveň prezentácie, 

5. jazyk a spôsob vyjadrovania (kultúra prejavu, odborná terminológia; v prípade 
prác prezentovaných v anglickom jazyku - plynulosť a štruktúra prejavu, presnosť 
výrazových prostriedkov, výslovnosť), 

6. diskusiu (schopnosť odpovedať relevantne, pohotovo a slušne). 

 

Tri najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.  
 

Tešíme sa na Vašu ú časť. 
 

 
Za Organizačný výbor ŠVK 

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. 
predseda organizačného výboru 
e-mail: wiezik@tuzvo.sk 
tel.: +421 45 5206 510 

 
Prílohy  

� prihláška 

� šablóna príspevku v Acta Facultatis Ecologiae 


