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Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) dáva študentom príležitosť rozvíjať svoje 

odborné aktivity na vybranú tému, a to nad rámec ich činností v rámci písania záverečných 

prác. Cieľom ŠVOČ je zapojiť študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach do 

vedeckej a odbornej činnosti, podporovať ich ďalšie vzdelávanie, poskytnúť im priestor pre 

vyhľadávanie a spracovávanie dnes vo verejnej správe sa najčastejšie objavujúcich problémov 

a výziev. ŠVOČ zároveň vedie študentov k navrhovaniu riešení vo vzťahu k spracovávanej 

problematike, ktoré by mali byť podnetným vstupom pre odbornú a vedeckú verejnosť. 

 
ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným vedením 

vysokoškolského učiteľa, resp. doktoranda, ako konzultanta práce. 

 
Fakultné kolo ŠVOČ je podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie 

práce študentov. Účelom fakultného kola je vytvoriť priestor pre prezentáciu vlastnej práce 

študentov, kde vo vzájomnej diskusii s účastníkmi rozvíjajú svoje prezentačné schopnosti ako 

aj obhajujú svoje odborné stanoviská. Účasť študentov na fakultnom kole 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). 

1) 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. 

2) 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. 

3) Tri najlepšie práce ŠVOČ sú finančne a vecne ocenené dekanom fakulty. O výške 

odmeny rozhoduje dekan fakulty s ohľadom na finančné možnosti fakulty. 

4) Aktívna účasť na fakultnej konferencii ŠVOČ sa zohľadňuje pri prijímaní na 

doktorandské štúdium. 

5) Aktívna účasť na fakultnej konferencii ŠVOČ sa zohľadňuje pri udeľovaní 

mimoriadnych štipendií. 



KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO ŠVOČ 

Do ŠVOČ sa môžu zapojiť študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia      a 

prvého a druhého ročníka magisterského štúdia, denného aj externého štúdia. Prácu ŠVOČ 

môže spracovať jeden študent, alebo skupina študentov. 

 
Témy prác ŠVOČ vypisujú učitelia fakulty a doktorandi, ktorí sú konzultantmi práce. Témy sú 

zverejnené obvyklým spôsobom v priestoroch fakulty, ako aj na fakultnej webovej stránke. 

Tému práce môže navrhnúť aj študent, musí ju však prekonzultovať s potenciálnym 

konzultantom, ktorý ju v prípade súhlasu katedry oznámi na Referáte pre vedeckovýskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium. 

 
V rámci súťaže ŠVOČ je možné prezentovať aj parciálnu, pre účely ŠVOČ prepracovanú, časť 

záverečnej práce študenta, a to v prípade, že s tým súhlasí vedúci záverečnej práce. Práca ŠVOČ 

nesmie byť totožná so žiadnou inou, ani záverečnou prácou študenta. 

 

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 si vyberie tému práce, o ktorú má záujem a osloví konzultanta práce, s ktorým 

prekonzultuje osnovu práce aj harmonogram jej spracovania. Súčasne vyplní prihlášku do 

súťaže ŠVOČ, ktorá je zverejnená na webovej stránke. 

 
Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 13.12.2019, a to osobne na Referáte pre 

vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium alebo elektronicky na 

viera.bacikova@upjs.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „ŠVOČ 2019-2020 – 

prihláška“. 

 
 

POKYNY PRE PÍSOMNÚ PRÁCU 

Písomná práca má byť spracovaná v rozsahu 25-30 strán. Odporúčané nastavenia: typ písma: 

Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje 2,5 cm, veľkosť papiera 

A4, orientácia na výšku, číslovanie strán vpravo dole. Medzera medzi nadpismi a odstavcami 

12. 

 

Prácu je potrebné spracovať v súlade s Pokynom č. 2/2016 o základných náležitostiach 

záverečných a rigoróznych prác, vrátane aktuálnych dodatkov. 

 
Náležitosti práce: 

a) úvodná časť, 

b) hlavná textová časť, 

c) prílohy (nepovinné) 

 

A. Úvodná časť práce ŠVOČ obsahuje tieto položky v danom poradí: 

- obal, 

- titulný list, 
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- abstrakt v štátnom jazyku, 

- abstrakt v anglickom jazyku, 

- čestné vyhlásenie o originálnosti práce, 

- obsah, 

- zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

- zoznam skratiek a značiek (nepovinné), 

- slovník (nepovinné). 

 

B. Hlavnú textovú časť práce tvorí: 

- úvod, 

- jadro, 

- záver, 

- resumé (povinné iba v prípade, ak je práce vypracovaná v inom ako štátnom jazyku), 

- zoznam použitej literatúry. 

 

Úvod - autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je 

predmetom práce ŠVOČ a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor 

v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému.        V 

tejto časti práce jasne, výstižne a presne charakterizuje cieľ práce a metodiku práce (nepíše 

obsah jednotlivých kapitol). 

 

1. kapitola:   Súčasný   stav   problematiky   (uviesť   problematiku   práce   ŠVOČ)   doma    a 

v zahraničí“, resp. „Teoretické východiská práce“. Za nadpisom uviesť stručný úvod k tejto 

kapitole práce v rozsahu jedného odseku (aspoň 6 riadkov) v ktorom uvediete, čo bude obsahom 

kapitoly. V tejto kapitole práce autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej 

témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich     a zahraničných 

autorov. 

 

2. kapitola Výsledky práce – najvýznamnejšia časť práce. Výsledky (vlastné postoje alebo 

vlastné riešenia) ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia  

dostatočne  zhodnotiť.   Zároveň   sa   komentujú   všetky   skutočnosti   a   poznatky  v 

konfrontácii s výsledkami iných autorov. 

 

Záver obsahuje uvádza vecné závery, vlastný prínos alebo pohľad autora. Obsahuje stručnú 

charakteristiku práce s hodnotením výsledkov a odhadom významu pre teóriu a prax. Obsahuje 

sumarizáciu dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k stanoveným cieľom. Záver musí nadväzovať 

na výklad, úvahy, opisy a argumenty v práci a nemá obsahovať nič, čo nie je obsahom práce. 

C. Nepovinná časť „Prílohy“ obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu. 

Každá príloha sa začína na novej strane, je označená samostatným veľkým písmenom a zoznam 

príloh je súčasťou obsahu. 

 
Citovanie 

Práca musí byť v súlade s citačnými pravidlami v zmysle Pokynom č. 6/2018 o základných 

náležitostiach záverečných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a 

kontrole originality platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultu verejnej 

správy. Dôraz sa taktiež kladie na publikačnú etiku autora. 



ODOVZDANIE PRÁCE ŠVOČ 

Prácu je potrebné odovzdať najneskôr do 02.03.2020, a to elektronicky vo formáte Word na 

viera.bacikova@upjs.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „ŠVOČ 2019-2020“. 

 

Práca študenta musí byť odporúčaná konzultantom práce. Odovzdanú prácu ŠVOČ posudzuje 

oponent, ktorého hodnotenie je podkladom pre zaradenie práce na fakultné kolo ŠVOČ, ktoré 

sa uskutoční dňa 23. 03. 2020. 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. Časový rozsah prezentácie je 7 - 10 

minút. Komisia má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa počtu prác zaradených do 

jednotlivých sekcií. Dôraz sa kladie na kvalitu prezentácie a ústneho prejavu. Pri prezentácii je 

odporúčané použiť MS Power Point, resp. iné audiovizuálne prezentačné nástroje. 

 
Prezentácia práce by mala 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 

Súťažné práce sú zaradené do jednej alebo viacerých sekcií, a to s ohľadom na ich počet a 

obsahové  zameranie.  Práce  študentov  hodnotia  komisie  menované  dekanom  fakulty.     O 

výsledku súťaže rozhoduje komisia na neverejnom hlasovaní hneď po skončení prezentácií. 

 
Súťažné práce budú posudzované podľa kritérií: 

1. Aktuálnosť témy a prínos pre rozvoj teórie, resp. praxe, 

2. Obsahová stránka, vyváženosť štruktúry práce, použité zdroje, 

3. Formálna úprava, 

4. Prezentácia práce, 

5. Primeranosť odpovedí na otázky v diskusii. 

 
 

Komisia vyberie tri najlepšie práce, ktorých autori budú ocenení dekanom fakulty. Tieto práce 

môžu reprezentovať fakultu na súťažiach ŠVOČ, ktoré organizujú iné fakulty, resp. aj na 

celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Všetci účastníci ŠVOČ získajú diplom za účasť 

a vecný dar. 

 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium 
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