
Podmienky účasti na súťažnej 

Konferencii mladých meteorológov a klimatológov  

 

Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) potvrdzuje svoju gesciu nad Konferenciou 

mladých meteorológov a klimatológov, ktorá je spojená so súťažou. V slovenskej 

meteorologickej a klimatologickej  obci sa toto podujatie stalo tradičným, pre rok 2017 SMS 

vyhlasuje XVIII. ročník tejto konferencie.  

 

Slovenská meteorologická spoločnosť potvrdzuje nasledovné pravidlá pre organizovanie 

konferencie a súťaže: 

 

 Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác mladých meteorológov a klimatológov. 
Jednotlivé práce prihlásené na konferenciu sa považujú zároveň za práce prihlásené do súťaže. 

 

 Pred každým ročníkom SMS určí odborného garanta konferencie. Odborný garant ustanoví 

organizačný výbor konferencie. 

 

 Účastnícky poplatok sa na konferencii nevyberá. 

 

 Na konferenciu je možné prihlásiť individuálnu alebo kolektívnu prácu, zatiaľ nepublikovanú. 

Všetci autori musia spĺňať požiadavku na vekovú hranicu. 

 

 Základnou podmienkou pre účasť na Konferencii mladých meteorológov a klimatológov je vek 

autora alebo členov autorského kolektívu do 35 rokov v príslušnom roku súťaže. 

 

 Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti vysokých škôl, a to od 3. ročníka (vrátane).  

 

 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 výberom kľúčových slov. Anotácia a kľúčové slová sa uvedú v jazyku slovenskom 

alebo českom a v jazyku anglickom.  

 

 Rozsah príspevku by nemal prekročiť 10 až 12 strán vrátane grafických a tabelárnych príloh. 

Príspevok je potrebné zaslať v elektronickej forme (MS WORD) do stanoveného dátumu. 

 

 Prihlášku na konferenciu (meno, dátum narodenia, inštitúcia, presná adresa, telefón, fax, e-mail a 

názov príspevku) je potrebné zaslať do stanoveného dátumu.  

 

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

 

 Príspevok musí byť odprezentovaný v PowerPointe. 

 

 Príspevky budú hodnotené nasledovne: 

SMS určí troch zástupcov, ktorí posúdia anonymne príspevky a odporučia ich poradie; toto 

poradie odovzdajú predsedovi SMS najneskôr deň pred súťažou. Na základe tohto odporúčania 

a na základe samotnej prezentácie jednotlivých príspevkov (pričom sa bude posudzovať kvalita 

príspevku, ako aj prednes a vystúpenie), komisia odborníkov vyhlási z prednesených prác tri 

najlepšie. 

Komisiu odborníkov bude nominovať výbor SMS priamo na konferencii a jej členmi budú aj 

traja zástupcovia, ktorí predtým posudzovali príspevky ako anonymné. 



Za regulárnosť súťaže a zachovanie anonymity príspevkov v prvom kole hodnotenia zodpovedá 

odborný garant konferencie a organizačný výbor konferencie. 

 

 V prípade, že počet prác prihlásených do súťaže bude vyšší ako 15,  výbor SMS môže rozdeliť 

súťaž do dvoch skupín s dvoma hodnotiacimi komisiami a spoločným predsedom.   

 

 Organizátori podujatia zabezpečia vydanie príspevkov a ich distribúciu každému účastníkovi 

konferencie zdarma, abstrakty príspevkov a víťazné práce budú uverejnené na internetových 

stránkach. Organizátori odporučia najlepšie práce redakciám odborných časopisov 

na publikovanie a oboznámia s hodnotením príspevkov vedúcich tých pracovísk a inštitúcii, 

ktorých reprezentanti sa súťaže zúčastnia.  

 

 V prípade, že niektorá zo zaslaných prác nebude spĺňať niektorú z podmienok, resp. nebude 

osobne prezentovaná, gestor konferencie si vyhradzuje právo rozhodnúť o jej zaradení do zborníka 

a ďalej ju viesť ako prácu nesúťažnú. 

 

 SMS finančne ocení tri najlepšie práce. 

 

 Do priebehu konferencie môžu vstúpiť aj iné právnické a fyzické osoby ako sponzori podujatia. 

Sponzorstvo môže byť vecné alebo finančné. Sponzorský príspevok a podmienky, za akých sa 

poskytne sa dohodne ústne alebo písomne s gestorom konferencie aspoň 14 dní pred konferenciou. 

Prípadný sponzorský príspevok a podmienky, za akých sa poskytol, bude vyhlasovaný na začiatku 

súťaže.  
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