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Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte sociálnych štúdií v Sládkovičove vytvára
priestor pre prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov fakulty.
Cieľom ŠVOČ je zapojiť študentov FSŠ VŠD v Sládkovičove do vedeckej a odbornej
činnosti, podporovať ďalšie vzdelávanie, umožniť im získavať najnovšie poznatky z oblasti
verejnej správy. Študentská vedecká a odborná činnosť je určená študentom, ktorí chcú
získavať nové poznatky z oblasti verejnej správy, ktorí sú ochotní rozvíjať svoje
poznatky, prezentovať a obhájiť ich pred odbornou verejnosťou.
ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným vedením
vysokoškolského učiteľa, ako konzultanta práce.
Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti je vrcholným podujatím
súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie práce študentov. Účelom konferencie
je stimulovať vedeckú aktivitu študentov a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších
vedeckých podujatiach. Účasť študentov na fakultnej konferencii ŠVOČ je dobrovoľná.
PREČO SA ZÚČASTNIŤ ŠVOČ?
ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, k samostatnej tvorivej vedeckej práci.
Zároveň učí študenta prezentovať, obhajovať a diskutovať o dosiahnutých výsledkoch svojej
práce pred odbornou verejnosťou. Práca môže byť základom, ktorý možno využiť pri
záverečnej práci (bakalárskej, diplomovej, rigoróznej práci).
 Hlavným dôvodom je hlboký záujem o vedeckú a odbornú prácu, ochota rozvíjať
svoje schopnosti vedeckej práce a úsilie o vlastný odborný rast. Všetci študenti,
ktorých práce sa zúčastnia fakultnej konferencie ŠVOČ získajú doklad o ich aktívnej
účasti na konferencii.
 Prezentácia výsledkov práce umožňuje študentom kvalitnejšiu prípravu na obhajoby
rôznych typov záverečných práce. Posúdenie práce konzultantom, oponentom i členmi
hodnotiacej komisie môže viesť k jej budúcemu skvalitneniu.
 Štyri najlepšie práce ŠVOČ sú finančne a vecne ocenené dekanom fakulty. O výške
odmeny rozhoduje dekan fakulty s ohľadom na finančné možnosti fakulty.
KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO ŠVOČ
Do ŠVOČ sa môžu zapojiť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v dennej
alebo externej forme štúdia. Prácu ŠVOČ môže spracovať jeden študent, alebo skupina
študentov.
Tému prác ŠVOČ vypisujú dekanka FSŠ, ktorá určí konzultantov prác. Téma je zverejnené na
nástenkách a webovom sídle FSŠ VŠD. Názov práce musí súvisieť s vyhlásenou témou
súťaže.

Práca ŠVOČ má byť venovaná aktuálnej problematike. Práca môže byť teoretická aj empirická.
Práca má obsahovať vlastný prínos autora. Má obsahovať okrem deskripcie známych
skutočností aj vlastný pohľad na danú tému.
AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE
Študent osloví konzultanta práce, s ktorým prekonzultuje osnovu práce aj harmonogram jej
spracovania. Súčasne vyplní prihlášku do súťaže ŠVOČ, ktorá tvorí prílohu týchto pokynov.
Prihlášku je potrebné odovzdať na študijnom oddelení FSŠ.
V prihláške je potrebné uviesť presný názov práce súvisiaci s vyhlásenou témou.
POKYNY PRE PÍSOMNÚ PRÁCU
Formálna úprava práce musí byť v súlade s metodickou príručkou: DANIŠ, M., a
ŠEBESTOVÁ, P. 2015. Vademékum študenta vysokej školy. Sládkovičovo: VŠD, 2015. 104 s.
ISBN 978-80-8167-033-6.
ODOVZDANIE PRÁCE ŠVOČ
Prácu je potrebné odovzdať v dvoch vytlačených exemplároch (hrebeňová väzba) do dátumu
stanoveného na výzve. Študentská vedecká práca musí byť odporúčaná konzultantom práce.
Odovzdanú prácu ŠVOČ posudzuje oponent, ktorého hodnotenie je podkladom pre
zaradenie práce na fakultné kolo ŠVOČ. Študent má právo oboznámiť sa s posudkom oponenta.
POKYNY PRE ÚSTNU PREZENTÁCIU
Priebeh súťaže ŠVOČ má formu verejnej prezentácie. Ústna časť ŠVOČ prebieha formou
ústnej prezentácie a následnej diskusie k nej. V diskusii sa môžu zapojiť popri hodnotiacej
komisii aj členovia akademickej obce, študenti a ostatní záujemcovia. Rozsah prezentácie je 710 minút. Komisia má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa počtu prác zaradených do
jednotlivých sekcií. Pri prezentácii odporúčame použiť program MS Power Point.
Ťažiskom obhajoby je prezentácia práce, ktorá má zahŕňať stručný úvod do problematiky,
ciele práce, stručný popis použitého materiálu a metodiky a najmä dosiahnuté výsledky. Pri
obhajobe treba dbať na zrozumiteľný, jasný a výstižný prednes. Po prezentácii autor odpovie
na otázky členov komisie, prípadne na otázky ďalších prítomných osôb.
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU PRÁCU ŠVOČ
O výsledku súťaže rozhoduje komisia na neverejnom hlasovaní hneď po skončení obhajob prác.
Súťažné práce budú posudzované podľa kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuálnosť témy a prínos pre rozvoj teórie, resp. prax – 10 b.
Obsahová stránka a vyváženosť štruktúry práce – 10 b.
Formálna úprava – 5b.
Forma prednášania a vhodnosť použitých metód prezentácie – 5b.
Primeranosť odpovedí na otázky v diskusii – 5b.

Na základe hodnotiacich kritériá vyberie komisia štyri najlepšie práce, ktoré finančne ocení
dekan FSŠ. Úspešné práce môžu postúpiť do iných súťaží, ktoré reprezentujú FSŠ VŠD.
Pokyn bol prerokovaný na zasadnutí AS FSŠ 19. 1. 2018
Platnosť nadobúda dňom podpisu predsedu Vedeckej rady FSŠ VŠD.
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