
 

 
 

ŠTATÚT  SÚŤAŽE  O TITUL   
"NAJLEPŠÍ  ŠTUDENTSKÝ PROJEKT ÚMMS SAV " 

 
 
1. Cieľ súťaže 
Cieľom súťaže je vyhodnotiť najlepší študentský projekt v oblasti štruktúry a vlastností 
kovových materiálov a verejne odovzdať Certifikát na študentskej súťaži ÚMMS SAV. 
Cieľom je zvýšiť záujem študentov o spoluprácu s ÚMMS SAV. 
 
 
2. Organizácia súťaže 
Organizátorom a garantom súťaže je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. 
 
 
3. Uchádzači o titul  
O titul "Najlepší študentský projekt ÚMMS SAV" sa môžu uchádzať študenti Bc. a MSc. 
stupňa vysokoškolského štúdia v rámci krajín EÚ.  
 
 
4.  Hodnotenie 
Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie riadne vyplnenej prihlášky, doloženej 
požadovanými dokumentmi a údajmi (viď príloha) a zaslanie vypracovaného projektu podľa 
predlohy a to v slovenskom alebo anglickom jazyku. Účasť v súťaži je bezplatná. Do súťaže 
budú zaradené projekty, ktoré boli spolu s prihláškami zaslané na kontaktnú emailovú adresu 
michaela.stamborska@savba.sk do 09.06.2017 do 12.00 hod.   
Štatút súťaže je zverejnený na internetovej stránke http://www.umms.sav.sk/7658-en/najlepsi-
studentsky-projekt/ (vrátane formulára prihlášky do súťaže a pokynov na vypracovanie 
projektu).  
Hodnotenie vykoná komisia, ktorú menuje riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV.  Predseda komisie zodpovedá za nezaujatosť, odbornú úroveň a regulérnosť hodnotenia. 
Komisia na základe výsledkov hodnotenia vyberie projekty, ktorým bude udelená odmena 
spolu s certifikátom. Rozhodnutie komisie je konečné.  
 
 
5.  Práva spojené s udelením titulu 
Titul "Najlepší študentský projekt ÚMMS SAV" udeľuje riaditeľ ústavu materiálov 
a mechaniky strojov SAV pri  oficiálnej príležitosti na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave dňa 
30.6.2017.  
 
 
6. Termíny súťaže 
Uzávierka prijímania prihlášok do 09.06.2017 do 12.00 hod. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže na ÚMMS SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave dňa 
30.06.2017. 
 
 
7.  Záverečné ustanovenia 
Výhry nebudú udelené pokiaľ ani jeden z prihlásených nesplnil kvalitatívne podmienky 
súťaže, alebo počet prihlásených neumožní dostatočne reprezentatívny výber. O neudelení 
titulu rozhodne riaditeľ ÚMMS SAV na návrh predsedu hodnotiacej komisie. Komisia si 
vyhradzuje právo neudeliť prvé miesto v prípade ak žiaden z projektov nespĺňa kvalitatívnu 



 

úroveň.  Pokiaľ sa  súťaže zúčastní menej ako 5 súťažiacich riaditeľ ústavu si vyhradzuje 
právo súťaž zrušiť.  
 
V Bratislave dňa 24.4.2017       
         

   Ing. Karol Iždinský, PhD.       
          riaditeľ 
    Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV 

 
Príloha - prihláška do súťaže 

  - pokyny pre vypracovanie 


