
ŠTATÚT 
súťaže o najlepšiu  prácu ŠVOČ na fakultnej konferencii  

Lekárskej fakulty UPJŠ 
 

 
 
 

1. Dátum konania konferencie vyhlási každoročne dekan po prerokovaní vo vedení LF 
UPJŠ. 

 
2. Konferencie a súťaže o najlepšiu prácu sa môžu zúčastniť riešiteľské kolektívy 

riadnych študentov LF UPJŠ v Košiciach. Ojedinele sa po súhlase príslušného 
prodekana môžu konferencie aktívne zúčastniť i absolventi do 1. roka  po promócii. 

 
3. Za úroveň prihlásenej práce zodpovedá odborný školiteľ a prednosta ústavu/kliniky, 

na ktorom bola práca vykonávaná. 
 

4. Rukopis práce autori predložia na referát pre vedu a výskum  min. 10 dní  pred 
konaním konferencie v plnom znení, vrátane použitej literatúry (na základe vopred  
oznámenej osnovy a termínu dodania). 

 
5. Konferenciu organizačne zabezpečuje Organizačný výbor, ktorého predsedom je 

prodekan pre vedu a výskum a pracovníci referátu pre vedu a výskum LF UPJŠ. 
Prodekan môže do výboru zaradiť aj ďalších členov podľa aktuálnej potreby. 

 
6. Poradie prác prihlásených a prednesených na fakultnej  konferencii vyhodnocuje 

komisia  zložená z pedagógov LF UPJŠ, interného doktoranda a zástupcu študentov.             
Komisia má 5-7 členov. Členom komisie nemôže byť školiteľ  žiadnej z             
prezentovaných prác. 

 
7. Komisie a ich predsedov menuje dekan LF UPJŠ na návrh prodekana pre vedu 

a výskum po prejednaní vo Vedení fakulty. Jednotlivé sekcie vedú  spravidla 
doktorandi v dennej forme štúdia (bod. 9). 

 
8. Hodnotenie prác porotou prebieha nasledovne:  

 a, Každý porotca  obdrží hárok s menami prezentujúcich,  mietsom na bodové 
hodnotenie a miestom na poznámky (vzor v prílohe). Práce sú v sekciách zoradené 
abecedne podľa priezviska prvého autora práce.  Porotca anonymne pridelí 
jednotlivým prácam body za všetky hodnotené oblasti (uvedené v 8, b.).  
Súčet bodov  za všetky oblasti následne uvedie na pridelený hárok, ktorý odovzdá 
bezprostredne  po skončení sekcie predsedovi  poroty. Predseda poroty spolu 
s povereným členom Organizačného výboru konferencie sčítajú body od jednotlivých 
porotcov a na základe výsledku stanovia poradie – prvé miesto obsadí práca 
s najvyšším počtom bodov. 
 b, Prezentácie budú posudzované podľa kritérií: 

i, Vedecký prínos a originalita práce a použitej metodiky, štatistické spracovanie     
    (schopnosť postaviť a potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, aktuálnosť riešenej    
    problematiky) 
ii, Prezentácia (použitie techniky, prednes, názornosť obrazovej dokumentácie) 



iii, Podiel študenta  na práci (vhodne spýtať sa na to v diskusii) 
iv, Diskusia  (schopnosť  primerane reagovať na otázky členov poroty a pléna) 
v, Abstrakt (dodržanie pokynov na písanie abstraktu, výstižnosť, presnosť  
    a pravopis). 

              c, Za každú oblasť môže práca dostať 0-10 bodov, pričom 10 je najlepšie    
                 hodnotenie a hodnotiť sa smie iba celými bodmi. Maximálny súčet bude teda 50    
                 bodov. 
              d, Porota má k dispozícii aj výtlačok každej práce prezentovanej v sekcii. 
 

9. Porota z prezentovaných prác určí poradie súťažiacich podľa vopred určených 
propozícií, kde však rozhodujúci je počet získaných bodov. Pri rovnosti bodov sa 
udeľuje poradie „ex aequo“. V každej sekcii sa určí 1. až 3. miesto podľa počtu 
získaných bodov. 

 
10. Ak je prihlásený dostatočný počet prác, vedenie LF UPJŠ môže vyhlásiť konanie 

súťaže v  nasledujúcich sekciách: 
a) Sekcia teoretických a predklinických predmetov  
b) Sekcia klinických predmetov 
c) Sekcia zubného lekárstva 

 
11. Víťazné práce umiestnené na 1. až 3. mieste v každej sekcii budú publikované in 

extenso a podľa možností aj s abstraktami ostatných prezentovaných prác (napr. vo 
Folia Medica Cassov., evtl. na  optickom nosiči). 

 
12. Na národné, medzinárodné a výberové kolá, či súťaže ŠVOČ, sú nominované práce 

z každej sekcie v takom poradí, v akom sa umiestnili na fakultnom kole. V prípade, že 
sa v danom akademickom roku nevyhlási konanie súťaže v sekcii „Stomatologickej“, 
na uvedené súťaže je nominovaná najvyššie umiestnená práca so stomatologickou 
tematikou. 

 
13. Tento štatút platí od akademického roka 2003/2004 a bol schválený vedením LF UPJŠ 

dňa  24.02.2004 
 
 
 

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. 
Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Súťaž o najlepšiu  prácu ŠVOČ na fakultnej konferencii  Lekárskej fakulty UPJŠ 
sekcia........... 
dňa..........., 

 
 

Hárok porotcu 
 
 

Hodnotená oblasť Mená autorov 

1 2 3 4 5 Súčet 

Poznámky 

1, A,B        

2, C,D        

3, E,F        

4, G,H        

5, I,J        

 
Hodnotené oblasti: 
 
1, Vedecký prínos a originalita práce a použitej metodiky, štatistické spracovanie     
    (schopnosť postaviť a potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, aktuálnosť riešenej    
    problematiky) 
2, Podiel študenta  na práci (vhodne spýtať sa na to v diskusii) 
3, Prezentácia (použitie techniky, prednes, názornosť obrazovej dokumentácie) 
4, Diskusia  (schopnosť  primerane reagovať na otázky členov poroty a pléna) 
5, Abstrakt (dodržanie pokynov na písanie abstraktu, výstižnosť, presnosť  
    a pravopis). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


