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Pravidlá pre výber a hodnotenie najlepších
diplomových prác v oblasti plynárenstva
Slovenský plynárenský a naftový zväz na základe rozhodnutia Rady SPNZ zo dňa 6.12.2011
mení a dopĺňa „Pravidlá pre udeľovanie Národnej ceny plynárenského priemyslu SR“ pre
nastávajúce obdobie nasledovne:
1. Doterajší názov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu „Národná cena plynárenského
priemyslu SR“ sa od r. 2012 mení na „Cena prof. Nemessányiho“.
2. Diplomové práce z oblasti plynárenstva, prípadne z príbuzných alebo súvisiacich odvetví
budú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach:
a) technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve
b) trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo.
3. Témy alebo tematické okruhy pre diplomové práce budú stanovované na
základe strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU):
I Globálna energetická výzva - prehodnotenie stratégií pre zemný plyn do roku 2030
II Prínos plynárenského priemyslu z pohľadu spoľahlivosti dodávok, bezpečnosti
a životného prostredia
III Integrovaný miestny trh s plynom ako kľúčový zdroj trvalého ekonomického rastu,
ako aj podľa požiadaviek na riešenie aktuálnych potrieb kolektívnych členov SPNZ. Do
súťaže bude možné prihlásiť aj výnimočnú, inovačnú diplomovú prácu z oblasti
plynárenstva mimo týchto okruhov, na základe odporúčania vedenia fakulty.
4. Nominovať diplomovú prácu na hodnotenie môžu iba zástupcovia oslovených univerzít
a vysokých škôl, nie samostatní jednotlivci. Hodnotené budú práce absolventov, ktorí
ukončili štúdium v letnom semestri daného roka (t. j. do 31. augusta) na niektorej
z univerzít a vysokých škôl na Slovensku a diplomová práca bola ich samostatnou prácou
pri dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.
5. Nominácie diplomových prác bude potrebné zaslať na adresu sekretariátu SPNZ: Mlynské
nivy 48, 821 09 Bratislava, do 30.9. daného roka.
Nominácia musí obsahovať:
- nominačný formulár

-

kópiu diplomovej práce daného kandidáta (1x)
elektronickú verziu diplomovej práce vo formáte PDF (1x)
vyhlásenie so zdôvodnením nominácie.

6. Samotné vyhodnotenie diplomových prác vykonávajú dve komisie určené pre každú
oblasť (a) technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve a b) trhy s plynom,
stratégie a legislatíva pre plynárenstvo) osobitne. Komisie budú mať päť členov, činnosť
komisie bude koordinovať jej predseda.
Zloženie komisie, ako aj jej predseda bude schvaľované na prvej Rade SPNZ v danom roku.
Komisia bude zložená zo zástupcov SPNZ, akademickej obce, prípadne nezávislých
vedeckých osobností.
7. Člen hodnotiacej komisie posúdi a zoradí n – hodnotených prác od najlepšej po najhoršiu,
pričom im priradí poradové číslo od 1 po n. Umiestnenie a konečné poradie bude potom
dané priemerom ohodnotení práce (vyhráva diplomová práca s najnižším priemerom).
8. Odmenené budú tri najlepšie diplomové práce z každej oblasti (a) technika a technológie,
technologický rozvoj v plynárenstve a (b) trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre
plynárenstvo). Každý ocenený dostane diplom – „Cenu prof. Nemessányiho“ a finančnú
odmenu za:
I. miesto – 1.660,- €
II. miesto – 1.000,- €
III. miesto – 664,- €.
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na niektorom z koncoročných
podujatí Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

