POKYNY OV k organizácii KMO 2022 a PROGRAM
Organizátori KMO 2022 sa s gestormi konferencie dohodli na nasledovnom:
1. Konferencia sa uskutoční prezenčnou formou.
2. Šablónu pre súťažný príspevok nájde účastník súťaže v záložke „Kontakty a dokumenty“
na stránke kmo.shmu.sk.
3. Zoznam súťažiacich a názvy ich príspevkov bude zverejnený na stránke kmo.shmu.sk
v banneri KMO 2022.
4. Adresa na zasielanie súťažných príspevkov je kmo@shmu.sk alebo pri väčších súboroch
prostredníctvom serverov uschovna.cz, leteckaposta.cz, atď.
5. Začiatok KMO je 10. novembra 2022 (štvrtok) o 9:00 hod., SHMÚ Bratislava, budova D,
kinosála, 1. poschodie. Vchod do budovy SHMÚ je cez hornú vrátnicu, do kopca,
po Hornej Vančurovej ul. Všetky sekcie KMO budú otvorené spoločne.
6. Rozdelenie sekcií do miestností:
hydrológovia: budova D, 1. poschodie, kinosála, vodohospodári: budova A, 1.
poschodie, zasadačka generálneho riaditeľa, miestnosť č. 142, meteorológovia
a klimatológovia a odborníci na kvalitu ovzdušia: budova A, prízemie, manažérska
miestnosť č. 23.
7. Poradie príspevkov určí predseda poroty, zvyčajne súťažiaci prezentujú práce
v abecednom poradí.
8. Každý súťažiaci má na prednes max. 10 minút.
9. Hodnotí sa odborná úroveň a prezentácia súťažných príspevkov.
10. Diskusia k príspevkom je možná a vedie ju predseda poroty príslušnej sekcie KMO.
11. Predsedovia porôt môžu, podľa svojho uváženia, doplniť poroty aj tesne pred súťažou.
12. Zborník všetkých súťažných prác bude zverejnený v elektronickej forme na stránke
kmo.shmu.sk.
13. Každá konferencia môže končiť individuálne, koniec najdlhšej súťaže je o cca 12:30 hod.
14. Individuálny odchod na obed.*
15. Víťazi súťaže a ich príspevky budú zverejnené na stránke kmo.shmu.sk a budú
ponúknuté do redakčných rád vo Vodohospodárskom časopise alebo Meteorologickom
časopise.

Program KMO 2022
9:00 – 9:15

otvorenie KMO 2022 a rozdelenie do sekcií, skupín a miestností,
(občerstvenie),

9:30 – 12:30

prezentácia súťažných príspevkov (prestávka podľa rozhodnutia

poroty),
od 11:30 – 13:00 obed,
13:00 – 13:30

rozhodnutie komisie,

13:30 – 14:00

spoločné vyhlásenie výsledkov.

Predpoklad ukončenia KMO 2022 o 14:00 hod.
Pozn.: * obed v jedálni SHMÚ: súťažiaci, spoluautori aj porotcovia si budú môcť vybrať obedy
z jedálneho lístka, ktorý zašleme cca týždeň pred súťažou.
 na konferencii sú vítaní aj Vaši kolegovia, priatelia a priaznivci

Pripravil: Organizačný výbor KMO 2022, 18.10.2022, SHMÚ, Bratislava

