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Š t a t ú t  ŠVOČ 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Konferencia ŠVOČ predstavuje každoročnú prehliadku vedecko-výskumných prác 

študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a študentov postgraduálneho štúdia na 

LF SZU. Vedecké práce študenti vypracúvajú na ústavoch, klinikách a vedecko-výskumných 

pracoviskách Slovenskej zdravotníckej univerzity, alebo pracovísk mimo SZU, pod odborným 

dohľadom školiteľa.  

1.2 Účelom konferencie je stimulovať vedeckú aktivitu študentov v oblasti biomedicínskych 

vied a umožniť im prezentáciu výsledkov na pôde SZU a následne ich motivovať k ďalšej 

vedeckej činnosti. 

1.3 Konferencia má súťažný charakter, pričom najlepšie práce budú ohodnotené podľa 

aktuálnych finančných možností LF SZU. Abstrakty budú zverejnené v odbornom časopise 

Lekársky Obzor alebo v zborníku vedeckých prác.  

1.4 Účasť na konferencii ŠVOČ je dobrovoľná. Úspešná prezentácia vypracovanej práce sa 

ohodnotí certifikátom o účasti a kreditmi vo výberovom predmete Semináre k ŠVOČ 1-4. 

1.5 Organizátorom konferencie ŠVOČ na pôde LF SZU je Rada ŠVOČ pod záštitou dekana 

LF SZU. 

 

2. Rada ŠVOČ 

2.1 Predsedom rady ŠVOČ je prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a  do funkcie je 

menovaný dekanom LF SZU.  

2.2 Radu ŠVOČ ďalej tvoria vybraní vedecko-pedagogickí zamestnanci LF SZU, ako aj 

zástupcovia študentov odboru všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. O počte členov, 

ako aj zložení Rady ŠVOČ rozhoduje predseda Rady ŠVOČ. 

2.3 Rada ŠVOČ má nasledovné povinnosti: 

   vyhlasuje príslušný ročník ŠVOČ a v dostatočnom časovom predstihu zabezpečuje 

vypísanie vedeckých a odborných tém z jednotlivých ústavov, kliník a vedecko-

výskumných pracovísk LF SZU, 

    určuje termín uzávierky podávania prihlášok na účasť na konferencii ŠVOČ, 



    pravidelne komunikuje s prihlásenými študentmi a ich školiteľmi o priebehu 

výskumu, a v prípade potreby organizuje so študentmi informačné stretnutia, kde im 

podáva aktuálne informácie, 

   stanovuje spôsob doručenia prác prihlásených na konferenciu ŠVOČ,  

   po odovzdaní prác určuje oponentov jednotlivých prác, ktorí vypracujú posudok, 

ktorý je súčasťou hodnotenia práce v rámci konferencie. Zabezpečuje, aby 

hodnotenie prác oponentmi bolo anonymné a aby oponentom bol odborník z danej 

oblasti, ktorý je z iného pracoviska ako je pracovisko školiteľa práce, 

   stanovuje termín a miesto konania Konferencie ŠVOČ LF SZU (obvykle v priebehu 

mesiaca apríl), prípadne sa rozhoduje o zlúčení ŠVOČ na LF SZU s podobnými 

konferenciami organizovanými ostatnými fakultami SZU, 

  v spolupráci s dekanom LF SZU zodpovedá za organizačné zabezpečenie 

konferencie, 

    pred uskutočnením konferencie vymenúva komisiu zloženú z predsedu komisie a 

z ďalších 2 až 5 členov – odborníkov, ktorí hodnotia jednotlivé práce na základe 

pridelenia bodov do vopred vypracovanej tabuľky.  Pri hodnotení sa zohľadňujú 

kritériá ako: 

 vedecký prínos a originalita práce a použitej metódy, 

 aktuálnosť riešenia problematiky, 

 prezentácia (použitie techniky, prednes, názornosť obrazovej  dokumentácie), 

 podiel študenta na práci, 

 schopnosť primerane reagovať na otázky členov poroty a ostatných 

zúčastnených, 

 abstrakt (dodržanie pokynov na písanie abstraktu, výstižnosť  presnosť) 

   v prípade prihlásenia veľkého počtu rôznorodých prác má Rada ŠVOČ právo 

vytvoriť sekcie (predklinická, klinická, stomatologická, sekcia pre doktorandov), 

pričom každá sekcia bude mať vlastnú komisiu aj vlastných víťazov, 

   robí aktívny nábor ďalších študentov, ktorí sa konferencie zúčastnia pasívne, 

   predseda Rady ŠVOČ zabezpečí pre aktívnych účastníkov pridelenie príslušného 

počtu kreditov, ktoré sa študentovi započítavajú do štúdia odboru všeobecného 

lekárstva ako povinne voliteľný predmet, 

   pravidelne informuje o priebehu príprav konferencie dekana LF SZU ako aj Vedeckú 

radu LF SZU 



   na webovej stránke LF SZU zverejňuje aktuálne informácie o príprave a priebehu 

konferencie ŠVOČ (témy ŠVOČ, dôležité termíny, prihláška na konferenciu, detailné 

pokyny na písomnú prácu a abstrakt a pod.)  

2.4 V prípade vysokej odbornej úrovne odoslaného príspevku Rada ŠVOČ spoločne 

s dekanom LF SZU zabezpečí uverejnenie predloženej písomnej práce v domácom časopise 

Lekársky Obzor, pričom študent/študenti sú spoločne so školiteľom/školiteľmi autormi 

uverejnenej práce. 

 

3. Podmienky účasti  

3.1 Na konferenciu ŠVOČ môže byť prihlásená vedecko-výskumná práca z oblasti lekárskych 

a biologických vied. Práca je obvykle súčasťou výskumu školiaceho pracoviska, pod vedením 

školiteľa.  

3.2 Na konferenciu ŠVOČ sa môžu prihlásiť študenti LF SZU, ktorí sa zúčastnia súťažnej 

časti ŠVOČ, alebo študenti z iných LF a fakúlt prírodovedného zamerania, ktorí buď 

vypracovali prácu na niektorom pracovisku SZU, alebo boli na konferenciu pozvaní Radou 

ŠVOČ.  Ich účasť nebude súťažná a nebudú mať nárok na finančné ohodnotenie.  

3.3 Školiteľom môže byť zamestnanec SZU (vysokoškolský učiteľ alebo vedecko-výskumný 

pracovník), v odôvodnených prípadoch to môže byť aj odborník z danej problematiky mimo 

SZU, ktorý sa záujemcovi o výskum v rámci ŠVOČ venuje bez nároku na odmenu. Školenie 

študentov na konferenciu ŠVOČ je významnou súčasťou osobného hodnotenia učiteľa či 

vedeckého pracovníka fakulty. 

3.4 Písomná práca na Konferenciu ŠVOČ má mať charakter vedeckého spisu v rozsahu 3 až 5 

strán (riadkovanie 1,5 a veľkosť písmena 12). Text práce môže byť doplnený obrázkami, 

grafmi aj tabuľkami. Pokyny k napísaniu práce sa riadia redakčnými smernicami domáceho 

časopisu Lekársky Obzor, ktorý je vydávaný SZU (http://www.lekarsky.herba.sk/pre-

autorov/pokyny-pre-autorov-casopisu-lekarsky-obzor-2012).  

3.5 Prihlásené príspevky musia byť v súhlase so všeobecne uznávanými zákonnými, 

morálnymi a etickými normami. O potrebe súhlasu Etickej komisie pred začatím výskumu 

rozhoduje školiteľ práce. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1 Garantom fakultnej konferencie ŠVOČ je LF SZU v Bratislave. Konferencia je finančne 

zabezpečená z rozpočtových prostriedkov SZU, prípadne mimo rozpočtových zdrojov a 

sponzorských darov. 



 

Tento štatút platí od akademického roka 2016/2017 a bol schválený Kolégiom dekana LF 

SZU a Akademickým senátom LF SZU. 


