
Študentská vedecké odborná činnosť na FVS v akademickom roku 2019/2020   

FVS aj v tomto akademickom roku organizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej činnosti.  
Učitelia jednotlivých katedier vypísali celkovo 31 tém  prác pre študentov, ktorí mali záujem 
zapojiť sa do ŠVOČ. Aj v tomto roku mali študenti možnosť navrhnúť vlastnú tému práce 
ŠVOČ. 

Do plánovaného termínu 15.12.2019 sa prihlásilo 6.študentov. Piati z prihlásených študentov 
svoje súťažné práce aj odovzdali.  

Súťažné práce študentov mali široký záber. Študenti sa vo svojich prácach usilovali 
komplexne spracovať problematiku inštitútu Európskeho ombudsmana. Práca obsahovala 
nielen  vymedzenie právnej úpravy, funkcií v štruktúre orgánov EÚ, ale aj štatistické 
zhodnotenie činnosti Európskeho ombudsmana  za obdobie rokov 2015-2018. Zaujímavo bola 
spracovaná problematike E-volieb, ktorá je v súčasnom období výsostne aktuálna. Súčasťou 
práce bol aj výskum a analýza doterajších volieb a uplatnenie elektronického systému 
hlasovania v praxi.  Jedna z prác bola zameraná na fungovanie sociálnej spravodlivosti 
v rovine ľudských vzťahov. Cieľom práce bolo analyzovať formálny charakter sociálnej 
spravodlivosti v aplikačnom kontexte s dôrazom na ľudské vzťahy a porovnávať rôzne časové 
obdobia. Študentov zaujímala aj problematika zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovnom 
úraze a chorobe z povolania. Práca bola zameraná na problematiku pracovných úrazov 
a chorôb z povolania a to v kontexte právnej zodpovednosti zamestnávateľa pri vznik 
takýchto  okolností.  Študenti nespracúvali iba teoretické, ale aj prakticky zamerané práce. 
Jednou z nich bola jaj práca zameraná spracovanie projektu na modernizáciu vybranej 
verejnej služby, ktorú poskytujú všetky obce  a mestá.  

Práce študentov posudzovali oponenti, ktorí pri hodnotení prihliadali na štruktúru práce, jej 
vhodnosť a vyváženosť, hodnotili zvládnutie teórie a odbornej terminológie i formálnu 

Autor Názov práce Konzultant

1. Budzáková 
Paulína

Projekt-modernizácia cintorína obce 
Lendak.

doc. Ing. A. Čepelová, 
PhD.

2. Fajak Patrik Európsky ombudsman. PhDr. T. Alman, PhD.

3. Horovenko Vitalij Fungovanie sociálnej spravodlivosti 
v rovine ľudských vzťahov.

Mgr. D. Rovenská, PhD.

4. Köverová Juliana Zodpovednosť zamestnávateľa pri 
pracovnom úraze a chorobe 
z povolania.

doc. JUDr. V. 
Žofčinová, PhD.

5. Matis Bianca E-voľby. doc. Ing. A. Čepelová, 
PhD. 



a obsahovú stránku práce. Na základe kladných posudkov oponentov postúpili práce do 
fakultného kola ŠVOČ. 

Vedenie fakulty menovalo komisiu ktorá hodnotila jednotlivé práce v zložení: prof. Ing. V. 
Bobáková, CSc., doc. JUDr. M. Hencovská, CSc., doc. Ing. PhDr. S. Konečný, PhD., MPA., 
doc. PhDr. L. Lachytová, PhD., MBA., a zástupca študentov A. Beregszaszi. Vzhľadom 
k pandémii koronavírusu nemali študenti možnosť svoje práce aj obhajovať v plánovanom 
termíne 23.3.2020. Komisia pri hodnotení prihliadala hlavne na aktuálnosť riešenej 
problematiky, obsah práce a formálnu úpravu. 

Na základe komplexného posúdenia súťažných prác vytvorila komisia toto celkové poradie 
práce:  

Celkové poradie súťažných prác: 

1. miesto Fajak Patrik 

2. miesto Kövérová Juliana 

3. miesto Horovenko Vitalij 

V Košiciach 17. apríla 2020 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

predsedníčka komisie ŠVOČ 

 


