
Vyhláška 

dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  

č. 5/2016  

pre organizovanie a realizáciu študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

   V súlade s §33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. ods.2 písm.g) Štatútu TU 

FZaSP 

vydávam 

túto vyhlášku pre organizovanie a realizáciu študentskej vedeckej a odbornej činnosti na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Predmetom vyhlášky pre organizovanie a realizáciu študentskej vedeckej odbornej 

činnosti (ďalej len ŠVOČ) na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len 

FZaSP) Trnavskej univerzity v Trnave je postup pri organizácii a realizácii ŠVOČ.  

(2) ŠVOČ vytvára priestor pre prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej činnosti 

študentov fakulty, ktorí majú záujem rozvíjať svoje poznatky, prezentovať 

a obhajovať ich pred odbornou verejnosťou.   

(3) Cieľom ŠVOČ je podporiť ďalšie vzdelávanie študenta, naučiť ho používať 

myšlienkové operácie, nachádzať súvislosti v skúmaných javoch a vyjadrovať vlastné 

názory k získaným poznatkom.   

(4) ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným 

vedením vysokoškolského učiteľa, resp. doktoranda, ako školiteľa práce.  

(5) Vrcholným podujatím ŠVOČ je študentská konferencia, na ktorej sa prezentujú 

najlepšie práce študentov. Na študentskú konferenciu sa môžu prihlásiť aj študenti, 

ktorí sa nezúčastnili ŠVOČ, ale chcú prezentovať zaujímavé skúsenosti, poznatky 

z teoretickej alebo praktickej výučby. Príspevky študentov budú na konferenciu 

zaradené následne po posúdení recenzentom.  

Článok 2 

Vyhlásenie a podmienky súťaže ŠVOČ 

(1) Témy pre ŠVOČ vypisujú  a zverejňujú katedry v spolupráci s fakultným 

koordinátorom ŠVOČ (spravidla prodekan pre VVČ) v termíne do 30.9. príslušného 

akademického roku. Tému si môže zvoliť aj sám študent po konzultácii s vedúcim 

katedry, ktorý udelí písomný súhlas na spracovanie témy. 



(2) Po výbere témy študent, alebo kolektív študentov odovzdá do 30.10. príslušného 

akademického roku vyplnenú prihlášku (príloha1) koordinátorovi ŠVOČ, následne 

kontaktuje školiteľa práce a dohodne si s ním harmonogram spracovania témy práce. 

(3) Študenti spracúvajú prácu podľa Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 

20/2011, riadia sa odborným vedením svojho školiteľa. Spracovanú prácu odovzdajú 

školiteľovi práce do 30.3. príslušného akademického roku v 2 exemplároch 

v hrebeňovej (tepelnej väzbe). Školiteľ práce vypracuje posudok na základe ktorého 

prácu odporučí/neodporučí do súťaže.  

(4) Fakultný koordinátor ŠVOČ (prodekan pre vedu a výskum) po dohode s riadiaci 

výborom ŠVOČ (spravidla v zložení dekan, prodekan pre vedu a výskum, prodekan 

pre študijné záležitosti, vedúci katedier) určí oponenta súťažnej práce a vyžiada od 

neho posudok (príloha 2). Práca bude zaradená do súťaže na základe odporúčacieho 

vyjadrenia oponenta. 

Článok 3 

Priebeh súťaže ŠVOČ 

(1) Súťaž na fakulte sa uskutoční pred odbornými komisiami osobitne pre lekárske vedy a 

spoločenské vedy v súťažných sekciách. Súťaž o najlepšiu prácu sa môže uskutočniť, 

ak je do nej v rámci nelekárskych vied prihlásených najmenej 5 súťažných prác, v 

rámci spoločenských a behaviorálnych vied najmenej 2 práce. Ak by bol tento počet 

menší, práce budú zaradené do spojených tematických okruhov. 

(2) Súťaž je verejná a uskutoční sa pred odbornou komisiou v termíne vyhlásenom 

dekanom fakulty. Termín konania súťaže musí byť zverejnený na webovom sídle 

fakulty najneskôr 10 dní pred jej konaním. 

(3) Ak sa kategória ŠVOČ nedelí na sekcie, komisia je minimálne 5 členná. Ak sa 

kategória ŠVOČ delí na sekcie, komisia je minimálne 3 členná. Členom komisie 

nesmie byť osoba, ktorá bola konzultantom práce ŠVOČ postupujúcej na Konferenciu 

ŠVOČ. Konzultant môže byť členom komisie iba v prípade, ak má byť členom 

komisie v rámci kategórie ŠVOČ alebo jej sekcie, do ktorej nepostúpila práca ŠVOČ, 

ktorej bol konzultantom. 

 

(4) Priebeh súťaže koordinuje predseda odbornej komisie. Obhajoba práce prebehne 

formou odbornej prezentácie v časovom rozsahu 10 minút.  

(5) Po ukončení obhajoby práce jeden z členov odbornej komisie oboznámi prítomných so 

stanoviskom školiteľa a oponenta v posudkoch. Predseda odbornej komisie umožní 

súťažiacim zaujať stanovisko k pripomienkam a otázkam oponenta a otvorí diskusiu 

k súťažnej práci. 

(6) Súťažné práce budú vyhodnotené členmi komisie na neverejnom rokovaní.  

(7) Fakultné kolo súťaže o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu má spravidla nasledujúcu 

štruktúru: 

 otvorenie súťaže dekanom FZaSP za účasti všetkých členov jednotlivých 

odborných komisií a všetkých súťažiacich, 

 obhajoba prác pred odbornými komisiami, 



 vyhlásenie výsledkov súťaže dekanom FZaSP za účasti všetkých súťažiacich 

a členov odborných komisií 

Článok 4 

Hodnotenie súťažných prác 

 

(1) Kritériá pre hodnotenie prác ŠVOČ 

 

 Aktuálnosť uvádzaných poznatkov vo vzťahu k téme práce. 

 Formulácia cieľov práce, obsahová štruktúra.   

 Metodika spracovania problematiky. 

 Vlastná práca - postup riešenia. 

 Práca s odbornou literatúrou - teoretické zázemie. 

 Presnosť formulácií a práca s odborným jazykom. 

 Formálne spracovanie. 

 Schopnosť analýzy a syntézy získaných údajov, diskusia. 

 Splnenie cieľov práce a formulácia odporúčaní. 

 Úroveň prezentácie na súťaži, schopnosť obhajoby nedostatkov, reakcie na 

podnety v diskusii. 

 

(2) Práca ŠVOČ môže tematicky súvisieť s bakalárskou alebo diplomovou prácou 

študenta a môže obsahovať jej čiastkové výsledky, avšak nemôže s ňou byť úplne 

identická.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

   Vyhláška pre organizovanie a realizáciu študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola prerokovaná a schválená 

na Kolégiu dekana FZaSP dňa 15.6.2016 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

uverejnenia na úradnej výveske fakulty. 

 

 

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

dekan TU FZaSP v Trnave 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha 1 

 

Záväzná prihláška na ŠVOČ 

Vyplnením tejto prihlášky sa záväzne prihlasujem na fakultné kolo ŠVOČ 

 

Názov práce: 

Meno školiteľa práce: 

Katedra: 

Meno a priezvisko študenta: 

Stupeň štúdia: 

Ročník štúdia: 

Akademický rok: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha 2 

 

 

POSUDOK  ŠKOLITEĽA/OPONENTA  PRÁCE  ŠVOČ 

 

 

Študent:  ................................................................................................................... 

 

Školiteľ/Oponent: ................................................................................................................... 

 

Téma práce ŠVOČ: ................................................................................................................... 

 

Hodnotenie práce 

 

  
Maximálny 

počet bodov 

Bodové 

hodnotenie 

1. Aktuálnosť témy a význam práce 5  

2. Formulácia cieľa práce a hypotézy 5  

3. Metodika spracovania 10  

4. Práca s údajmi a informáciami 30  

5. Vlastná práca - postup riešenia 5  

6. Práca s odbornou literatúrou - teoretické zázemie 10  

7. Presnosť formulácií a práca s odborným jazykom 5  

8. Formálne spracovanie 10  

9. 
Splnenie cieľa a potvrdenie alebo vyvrátenie 

hypotézy 

10  

10. Teoretický prínos práce alebo jej praktické využitie 10  

 Celkom 100  

 

 

Otázky k obhajobe: 

 

 

 

 

Stručné slovné hodnotenie, námety a odporúčania pre ďalšiu prácu študenta: 

 

 

 

Dátum:                                   Podpis školiteľa/oponenta: 


