ŠTUDENTSKÁ ODBORNÁ A VEDECKÁ ČINNOSŤ
ŠTATÚT
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

§ 1 Základné ustanovenia
Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) na Katedre spoločenských vied
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej KSV TUKE) je súčasťou výchovno-vzdelávacej
činnosti a realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.
Hlavným cieľom ŠVOČ na KSV je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu
študentov a individuálny rozvoj ich tvorivých schopností, či posilňovať ich schopnosti riešiť
odborne náročné teoretické a praktické problémy.
Zámerom ŠVOČ je dať priestor talentovaným študentom, ktorí majú snahu rozvíjať a
prezentovať svoje poznatky a dokážu svoje názory na danú problematiku podať a obhájiť
pred odbornou verejnosťou.
Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia študujúci na rôznych fakultách TUKE,
na základe vlastného slobodného rozhodnutia.
ŠVOČ sa realizuje formou tímovej alebo individuálnej tvorivej činnosti študentov a pod
odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga.
Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov prezentované na katedrovom kole ŠVOČ.
§ 2 Organizačné zabezpečenie ŠVOČ
Katedrové kolo ŠVOČ organizačne zabezpečuje a koordinuje Rada ŠVOČ, jej členov tvoria
pedagogickí pracovníci KSV. Rada ŠVOČ je organizačným, metodickým a poradným
orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ.
Témy riešené v prácach ŠVOČ sú nad rámec študijných povinností, za čo je zodpovedný
vedúci práce a môžu byť súčasťou prípravy na vypracovanie semestrálnej práce.
V prípade, že do katedrového kola ŠVOČ sa prihlási viac ako 10 študentov, možno vytvoriť
jednu alebo dve sekcie. Každá sekcia ŠVOČ má svoju vlastnú komisiu, ktorú menuje
predseda Rady ŠVOČ.
Rada ŠVOČ si vyhradzuje právo odmietnuť prácu študenta, ak nezodpovedá požadovanej
úrovni, alebo ak nebude dodržaný časový harmonogram na prihlásenie sa na ŠVOČ.

Propagáciu ŠVOČ zabezpečuje KSV, pedagógovia. Informácie o termíne konania ŠVOČ,
špecifikácie jednotlivých sekcií a ďalšie pokyny k ŠVOČ sa zverejňujú na web stránke a na
vývesnej tabuli KSV.
Finančné a hmotné výdavky spojené s organizačným zabezpečením ŠVOČ uhrádza KSV zo
svojich finančných zdrojov.
ŠVOČ je prístupná verejnosti, okrem priebehu hodnotenia komisiou.
§ 3 Priebeh ŠVOČ
Prácu ŠVOČ vypracováva študent pod vedením vedúceho práce, ktorého úlohou je odborná
a metodická pomoc, usmerňovanie študenta pri písaní práce.
Vedúcimi prác študentov sú pedagógovia KSV TUKE. Študent si môže vybrať vedúceho
práce na základe individuálnej dohody.
Študent posiela prihlášku emailom minimálne 6 týždňov pre začatím ŠVOČ na adresu
uvedenú na stránke KSV, v prihláške a tlačenú verziu prihlášky spolu so vypracovanou
prácou minimálne 5 dní pred realizovaním ŠVOČ.
Všetky práce, ktoré sa zúčastnia ŠVOČ, musia byť posúdené vedúcim práce v priloženom
recenznom posudku. V posudku sa uvádza hodnotenie práce ŠVOČ na základe kritérií
uvedených v § 5 a rozhodnutie o odporúčaní/neodporúčaní práce na obhajobu ŠVOČ,
prípadné otázky. Posudok je potrebné odovzdať minimálne 5 dní pred začatím ŠVOĆ.
Predseda Rady ŠVOČ najmenej 2 dni pred termínom konania ŠVOČ postúpi vybrané práce
spolu s oponentskými posudkami odbornej hodnotiacej komisii.
Predseda Rady ŠVOČ zabezpečí zostavenie hodnotiacej odbornej komisie, miestnosti,
prístrojové vybavenie a finančné prostriedky na ocenenie najlepších prác.
Priebeh ŠVOČ pozostáva z vystúpení študentov prezentujúcich svoju prácu a z rozpravy k
danému vystúpeniu. Časové rozpätie pre prezentáciu práce je maximálne 10 minút.
Jednotliví súťažiaci v prezentácii uvedú ciele práce, postup a metódy riešenia, najdôležitejšie
výsledky a poznatky získané pri spracovaní témy.
Komisia vyhotoví o záveroch hodnotenia (v sekcii) stručný protokol (zoznam ocenených),
ktorý podpisuje predseda komisie a odovzdá ho predsedovi Rady ŠVOČ. V protokole je
možné uviesť prípadné pripomienky a ďalšie námety ku ŠVOČ. Ak by bolo hlasovanie
nerozhodné, predseda komisie má dva hlasy.
Všetci aktívni účastníci ŠVOČ dostanú diplom, písomné osvedčenie o účasti, vydané
a podpísané Predsedom Rady ŠVOČ alebo vedúcim KSV. Toto im poslúži ako doklad o ich
aktivite počas štúdia. V diplome a v osvedčení sa uvedú mená autorov, názov práce, dátum
konania ŠVOČ. Najlepšie práce budú publikované vo vedeckom zborníku KSV.
Po ukončení ŠVOČ sú práce archivované na KSV.

§ 4 Požiadavky na prácu ŠVOČ
Práce ŠVOČ musia spĺňať všetky náležitosti vedeckej/odbornej práce, nielen v odbornom
zameraní, ale musia byť zároveň v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi a etickými
normami.
Práce ŠVOČ musia byť pôvodné, vypracované samostatne autorom – študentom v súlade
s touto smernicou a pokynmi pre autorov (bližšie uvedených v prílohe na web stránke KSV).
Práca ŠVOČ obsahuje titulný list, na ktorom je uvedené názov katedry, kde ŠVOČ prebieha,
názov práce, meno a priezvisko autora alebo autorov, fakulta, rok, meno a priezvisko
školiteľa/vedúceho práce. Nasleduje abstrakt a kľúčové slová, obsah s číslom strán. Samotná
práca pozostáva z úvodu, hlavného textu, záveru a prehľadu použitej literatúry. Bližšia
špecifikácia je uvedená v prílohe na web stránke KSV.
Študent odovzdáva prácu v stanovenom termíne:
a. v elektronickej forme na email uvedený na stránke KSV a v prihláške,
b. vo väzbe (napr. hrebeňovej) na sekretariát KSV spolu s vytlačenou a podpísanou
verziou prihlášky pre účely ďalšej komunikácie.
§ 5 Hodnotenie ŠVOČ
Konkretizáciu spôsobu určenia víťazov ŠVOČ v súlade s nižšie uvedenými kritériami a formu
oceňovania najlepších prác určí Rada ŠVOČ.
Predseda Rady ŠVOČ menuje hodnotiacu komisiu a jej predsedu (v prípade viacerých
účastníkov ŠVOČ sa môžu vytvoriť dve alebo tri komisie pre jednotlivé sekcie). Komisia je
minimálne päťčlenná, ak sa delí na sekcie, je minimálne trojčlenná. Činnosť komisie riadi
predseda komisie na základe pokynov Rady ŠVOČ.
Komisia ŠVOČ posudzuje práce podľa týchto kritérií:
1. Jednotliví členovia komisie hodnotia práce podľa týchto hľadísk:
a. aktuálnosť riešenej témy, jej prínos,
b. formulácia cieľov, adekvátnosť použitých metód riešenia,
c. zvládnutie teoretickej časti práce, práca s literárnymi zdrojmi,
d. štylistická a formálna úprava práce, hodnota záverov,
e. úroveň vystúpenia autora práce (spôsob prezentácie, reakcia na kladené otázky).
2. Za každé z týchto hľadísk prizná každý člen komisie práci od 0 do 20 bodov, celkom teda
maximálne 100 bodov.
3. Výsledný počet bodov, ktorý sa priznáva práci, sa získa ako jednoduchý priemer zo súhrnu
získaných bodov a je východiskom pre určenie poradia súťažných prác. Pri určovaní poradia
sa nerozlišujú individuálne a kolektívne práce.
Ak práce nedosahujú požadovanú úroveň, hodnotiaca komisia nemusí udeliť žiadnu cenu.
Hodnotiaca komisia na základe organizačných pokynov Rady ŠVOČ určuje poradie ocenenie
študentov.

Predseda komisie doručí po rokovaní hodnotiacej komisie zoznam postupujúcich prác
predsedovi Rady ŠVOČ. O výsledkoch sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia
komisie.
ŠVOČ sa ukončuje slávnostným vyhodnotením ŠVOČ, ocenením víťazov, odovzdaním cien
a diplomov.
§ 6 Záverečné ustanovenia
Štatút ŠVOČ na KSV bol schválený vedením KSV TUKE dňa 18.10. 2012.

V Košiciach dňa 18.10. 2012

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
predsedníčka RADY ŠVOČ

