
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

 
VYHLÁSENIE FAKULTNÉHO KOLA 

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ) 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s ostatnými 
právnickými fakultami v Slovenskej republike a Českej republike vyhlasuje fakultné kolo 
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré predchádza česko-slovenskému kolu 
organizovanému v priebehu tohto roka Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. 
Fakultné kolo sa uskutoční za daných podmienok: 
 
I. Účasť v súťaži  

 
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 
v dennej a externej forme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte, 
pričom zúčastniť sa možno samostatne alebo v súťažnom tíme.  
 
II. Prihlásenie do súťaže 
 
Do súťaže je potrebné sa zapojiť podaním prihlášky v lehote do 15.7.2019 prodekanovi pre 
vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie.  
 
Prihláška obsahuje: a) meno a priezvisko súťažiaceho (súťažiacich), b) študijný program 
a ročník štúdia, c) názov súťažnej práce a odbor, v ktorom je spracovaná, d) samotnú súťažnú 
prácu v elektronickej podobe a v dvoch vyhotoveniach tlačenej verzie. 
 
Súťažná práca musí byť spracovaná v odbore právo, v slovenskom, českom alebo anglickom 
jazyku. Súťažná práca musí byť vlastná a pôvodná, t.j. je vypracovaná samostatne 
súťažiacimi. Tému práce sú volí súťažiaci, resp. súťažný tím. Náležitosťami súťažnej práce sú 
titulná strana, prehlásenie o pôvodnosti práce, obsah, prípadne zoznam použitých skratiek, 
úvod, vlastný text práce, záver a zoznam použitých zdrojov. Odporúčaný rozsah práce je od 
36.000 znakov do 54.000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou, no bez započítania 
titulnej strany, obsahu a zoznamu použitej literatúry.  
 
III. Priebeh súťaže 
 
Každá predložená súťažná práca podlieha oponentskému posúdeniu v rámci tunajšej 
právnickej fakulty, pričom oponenta určí prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, 
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie.  
 
Úspešné súťažné práce v rámci fakultného kola spolu s prihláškami a oponentskými 
posudkami budú následne predložené tunajšou fakultou do československého kola  
organizujúcej fakulte v lehote do 16.8.2019.  
 
V priebehu septembra 2019 sa na pôde Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni 
uskutoční ústna obhajoba. 
 
IV. Ceny 
 
Každému študentovi, ktorý predloží súťažnú prácu do fakultného kola, a ktorá bude 
predložená na československé kolo, bude poskytnuté štipendium vo výške 100 EUR. 



V prípade, ak súťažnú prácu predloží súťažný tím, štipendium podľa prvej vety bude pomerne 
prerozdelené medzi členov tohto tímu. 
 
Na základe rozhodnutia komisie pre záverečné vyhodnocovanie výsledkov súťaže 
československého kola bude priznané študentovi štipendium vo výške 450 EUR za prvé 
miesto, 300 EUR za druhé miesto a 200 EUR za tretie miesto. V prípade, ak súťažnú prácu 
predloží súťažný tím, štipendium podľa predchádzajúcej vety bude pomerne prerozdelené 
medzi členov tohto tímu. 
 
Na priznanie štipendia nie je právny nárok.  
 
Podrobnosti o spracovaní súťažnej práce, ústnej obhajobe, súťažných kategóriách, 
vyhodnocovaní súťaže sú obsiahnuté Štatúte česko-slovenského kola súťaže v študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti (SVOČ) zo dňa 4.3.2019.  
 
V prípade záujmu o účasť na súťaži je potrebné kontaktovať prodekana pre vedeckovýskumnú 
činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie.  
 
V Košiciach dňa 29.5.2019 
 
 
 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  
dekan fakulty 

 

 

 


