
ŠTUDENTSKÁ VEDECKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ  

Za účelom motivácie študentov a praktického využívania výsledkov vedecko-odbornej činnosti 

študentov, ako aj ich verejnej prezentácie, organizuje Fakulta managementu UK v Bratislave 

súťaž vedecko-odbornej činnosti študentov “ŠVOČ 2022“, na ktorej študenti prezentujú a 

obhajujú svoje práce. Najlepšie práce sú odmeňované. Súťaž sa koná pod záštitou dekana 

Fakulty managementu, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

Štatút upravuje podmienky súťaže týkajúce sa účasti študentov, priebehu súťaže a hodnotenia 

predložených prác v jednotlivých sekciách súťaže. 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE  

ŠTUDENTSKEJ VEDECKO-ODBORNEJ ČINNOSTI “ŠVOČ 2022“ 

1. Vyhlásenie súťaže  

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty v mesiaci apríl príslušného akademického roku.  

  

2. Jednotlivé sekcie súťaže  

• Ekonómia a financie 

• Informačné systémy 

• Kvantitatívne metódy 

• Manažment 

• Marketing 

• Medzinárodný manažment 

• Stratégia a podnikanie 

 

3. Podmienky pre vznik sekcie  

Sekciu možno otvoriť pri účasti najmenej piatich súťažiacich. Maximálny počet súťažiacich 

v jednej sekcii je dvanásť. V prípade, že sa prihlási menej než päť súťažiacich do jednotlivých 

sekcií, sekcie budú zlúčené, prípadne sa vytvorí jedna spoločná sekcia „Súčasné trendy 

v manažmente“.  

  

4. Účasť na fakultnej súťaži ŠVOČ  

Súťaže sa zúčastňujú študenti bakalárskeho a magisterského štúdia formou aktívnej prezentácie 

a obhajoby prihlásených prác. Súťaže o najlepšie práce ŠVOČ sa môže zúčastniť každý študent 

fakulty. Katedry zodpovedajú za odbornú úroveň práce svojho študenta i formálne náležitosti.  

  

5. Termín súťaže  

Súťaž sa koná v máji príslušného akademického roka.  

https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-kvantitativnych-metod/
https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-manazmentu/


6. Náležitosti súťažnej práce ŠVOČ  

Študent prihlási do súťaže prácu, ktorá je výsledkom jeho vedeckej alebo odbornej činnosti: 

• ktorou je napojený na výskum príslušnej katedry,  

• ktorá je výsledkom vlastnej záujmovej/vedeckej/odbornej činnosti,  

• ktorá je výskumom realizovaným v spolupráci s hospodárskou praxou, či zahraničnou 

vysokou školou.  

Práca musí mať teoreticky, metodicky, ako aj aplikačne vysokú úroveň, musí byť vlastným 

dielom autora, niesť prvky originality, a musí byť jednoznačne prínosom. 

Prihláška do súťaže je zverejnená pri vyhlásení súťaže. Formálne náležitosti prác sú upravené 

v pokynoch pre formát príspevkov zverejnených pri vyhlásení súťaže.   

 

7. Hodnotenie prác 

Prihlásené práce sú hodnotené v dvoch kolách - v recenznom konaní členmi Hodnotiacej 

komisie, a pri prezentácii a obhajobe práce členmi Vedeckej komisie. Hodnotenie zohľadňuje 

teoretickú, metodickú a aplikačnú úroveň práce, jej originálnosť a prínos pre poznanie 

v príslušnej oblasti manažmentu. Administráciu hodnotenia zabezpečuje Odborný garant 

a koordinátor súťaže. 

  

8. Hodnotiaca komisia a Vedecká komisia pre ŠVOČ  

Hodnotiacu komisiu pre recenzné hodnotenie prác ŠVOČ menuje dekan fakulty, na základe 

návrhov vedúcich jednotlivých katedier. Vedeckú komisiu menuje dekan fakulty, na základe 

návrhu prodekana fakulty pre vedu a výskum. Vedecká komisia je minimálne trojčlenná.  

  

9. Odborný garant a koordinátor súťaže  

Odborný garant a koordinátor súťaže vedie, organizuje, rieši a vykonáva práce spojené s 

fakultným kolom súťaže. Odborného garanta a koordinátora menuje dekan fakulty, na základe 

návrhu prodekana fakulty pre vedu a výskum.  

  

10.Vyhodnotenie  

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční za prítomnosti prodekana fakulty pre vedu a výskum, 

vedeckej komisie pre ŠVOČ, Odborného garanta a koordinátora, a všetkých súťažiacich. 

Súťažné práce umiestnené ako najlepšie na prvých troch miestach budú ocenené nasledovne:   

1. miesto finančná odmena vo výške 100 €;  

2. miesto finančná odmena vo výške 75 €;  

3. miesto finančná odmena vo výške 50 €.  

Všetkým účastníkom bude udelený diplom za účasť. Na udelenie finančnej odmeny nemá 

vplyv počet spoluautorov súťažnej práce.   

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.   

             dekan Fakulty managementu UK  

 


