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Článok 1  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú 

/odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného 

programu.  

2. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie študentské 

vedecké odborné práce študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 

štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej FOaZOŠ SZU) je 

Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej FK ŠVOČ). 

3. Účasť študenta na FK ŠVOČ je dobrovoľná. 

4. Konferencia sa koná pod záštitou dekana FOaZOŠ SZU a je organizovaná Radou 

ŠVOČ. 

 

 

Článok 2  

RADA ŠVOČ 

 

1. Rada ŠVOČ je najvyšším organizačným  garantom. 

2. Každoročne organizuje  FK ŠVOČ na FOaZOŠ SZU. 

3. Rada ŠVOČ pozostáva z koordinátora a členov, ktorí sú členmi akademickej obce 

FOaZOŠ a vysokoškolskí učitelia predmetu Základy vedeckej  práce v jednotlivých 

odboroch. Prácu  členov Rady ŠVOČ  usmerňuje koordinátor pre ŠVOČ.  

4. Návrh koordinátora a členov Rady ŠVOČ predkladá  na schválenie  dekanovi FOaZOŠ 

SZU prodekan pre vedecko–výskumnú činnosť.  

5. Koordinátora a členov Rady ŠVOČ menuje a odvoláva dekan FOaZOŠ SZU. 

6. Funkčné obdobie koordinátora ŠVOČ trvá 3 akademické roky. Funkčné obdobie členov 

Rady ŠVOČ trvá 1 akademický rok. 

7. Za organizáciu  FK ŠVOČ zodpovedá koordinátor ŠVOČ. 

8. Rada ŠVOČ pre svoje potreby vytvára pravidlá rokovania a mechanizmus hlasovania. 



Článok 3 

PODMIENKY ÚČASTI 

 

1. FK ŠVOČ sa môže zúčastniť študent študujúci v akreditovanom bakalárskom študijnom 

programe FOaZOŠ. 

2. Obsahové zameranie prác ŠVOČ je z oblastí problematiky  jednotlivých študijných 

programov. 

3. Témy ŠVOČ navrhujú vysokoškolskí učitelia jednotlivých katedier a ústavov, prípadne 

študent po konzultácii s vysokoškolským učiteľom, ktorý vyučuje predmet Základy 

vedeckej práce.  

4. FK ŠVOČ sa môže zúčastniť študent individuálne alebo ako člen riešiteľského 

kolektívu (maximálne 2 študenti). 

5. Témy ŠVOČ sa zverejňujú na informačnom paneli ŠVOČ FOaZOŠ SZU prvý aprílový 

týždeň bežného roka. 

6. Za vypísanie tém a ich zverejnenie je zodpovedný koordinátor pre ŠVOČ v súčinnosti 

s členmi Rady ŠVOČ. 

7. Za úroveň spracovania práce ŠVOČ zodpovedá školiteľ (vysokoškolský učiteľ), ktorého 

navrhuje koordinátor ŠVOČ po súhlase dekana FOaZOŠ. 

8. Východiskom tvorby práce ŠVOČ  je ročníkový projekt študenta v rámci študijného 

predmetu Základy vedeckej práce.  

9. Práce ŠVOČ spracováva študent podľa Smernice č. 5/2012 o náležitostiach záverečných 

prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 

a podľa metodického návodu autorov: FARKAŠOVÁ, D. - PADYŠÁKOVÁ, H. – 

REPKOVÁ, A. 2016. Záverečné práce. Bratislava: FOaZOŠ SZU, 2016. 137 s. ISBN 

978-80-89352-56-2. 

10. Finálnu podobu práce ŠVOČ odovzdá študent vo vytlačenom formáte (1x) školiteľovi. 

 

 

Článok 4  

PRIEBEH FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ  

A HODNOTENIE PRÁC ŠVOČ 

 

1. Termín konania FK ŠVOČ vyhlasuje dekan FOaZOŠ SZU po prerokovaní vo vedení 

FOaZOŠ.  

2. Poradie prihlásených a prezentovaných prác ŠVOČ na FK ŠVOČ stanovuje Rada 

ŠVOČ. 

3. Hodnotiaca komisia prác ŠVOČ je zložená z pedagogických pracovníkov, odborníkov 

z praxe  a zástupcov študentov FOaZOŠ SZU. V prípade, že FK ŠVOČ má viacero 

sekcií, každá sekcia má vlastnú komisiu.   

4. Predsedu a členov hodnotiacej komisie menuje dekan FOaZOŠ SZU. 

5. Hodnotiaca komisia je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov. 

6. Práce na FK ŠVOČ sa prezentujú verejne.  

7. Trvanie prezentácie  jednej práce ŠVOČ je 8 – 10  min. a diskusie k práci ŠVOČ 5 min.  

8. Priebeh FK ŠVOČ riadi predseda hodnotiacej komisie prác ŠVOČ. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/kniznica/Smernica_c_5-2012_rektora_SZU_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/kniznica/Smernica_c_5-2012_rektora_SZU_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf


9. Práce ŠVOČ posudzujú  členovia hodnotiacej komisie tajným hlasovaním po skončení 

prezentácií všetkých prác ŠVOČ podľa vopred stanovených kritérií: 

• aktuálnosť témy a problematiky, 

• odborná a formálna úroveň spracovania, 

• spracovanie empirickej časti, 

• metodika práce, výber a kombinácia metód, 

• výber respondentov, rozsah súboru, 

• analýza a interpretácia výsledkov, 

• prezentácia práce, obsahová a grafická, 

• prínos práce a odporúčania pre prax, 

• obhajoba práce, odpovede v diskusii. 

10. Členovia hodnotiacej komisie stanovia poradie prác ŠVOČ na základe výsledkov 

hlasovania. V prípade rovnosti hlasov poradie prác ŠVOČ určí predseda hodnotiacej 

komisie.  

11. Na národné a medzinárodné súťaže sú nominované práce  ŠVOČ členmi Rady ŠVOČ 

v poradí, v akom sa umiestnili na FK ŠVOČ. 

 

 

Článok 5  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Garantom FK ŠVOČ je FOaZOŠ SZU v Bratislave. FK ŠVOČ je finančne zabezpečená 

z rozpočtových prostriedkov SZU, resp. z mimo rozpočtových zdrojov a sponzorských 

darov. Najlepšia práca FK ŠVOČ, ktorá sa umiestni na I. mieste je ocenená aj Cenou 

dekana. 

2. Zásady ŠVOČ na FOaZOŠ SZU nadobúdajú platnosť od akademického roka 2017/2018 

a boli schválené AS FOaZOŠ SZU dňa 1. 3. 2018.  

 

 

V Bratislave  1. marca 2018 
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