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Článok 1
Základné ustanovenia
1. Na súťaži Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej „ŠVOČ“) sa môžu
zúčastniť študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne (ďalej „fakulta“) študujúci v I. i II. stupni vysokoškolského štúdia dennej
formy, a to individuálne alebo ako kolektív (spravidla nie väčší ako trojčlenný) so
súťažnou prácou zodpovedajúcou podmienkam súťaže (čl. 4).
2. Tento Súťažný poriadok Študentskej vedecko-odbornej činnosti na Fakulte
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len
„súťažný poriadok“) vydáva Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ TnUAD“) ako internú smernicu pre vnútorné
potreby FZ TnUAD.
Článok 2
Vyhlásenie a podmienky súťaže
1. Práca ŠVOČ rieši vybranú tému a vypracúva sa pod odborným vedením školiteľa,
ktorým je vedecko-pedagogický, resp. vedecko-výskumný pracovník fakulty. Školiteľ
práce ŠVOČ môže byť so súhlasom kolégia dekana FZ TnUAD aj odborník z praxe.
2. Témy prác ŠVOČ vypisujú katedry a zverejnia ich v spolupráci s koordinátorom
fakultného kola ŠVOČ v stanovenom termíne (spravidla do 20. 12. daného
akademického roka). V prípade väčšieho záujmu študentov o určitú tému zodpovedá
školiteľ práce za jednoznačnú špecifikáciu témy pre jednotlivých riešiteľov.
3. Témy môžu navrhnúť aj študenti, ako budúci riešitelia, s písomným odporúčaním
školiteľa práce (F-2FZ007-01/00 Žiadosť o zaradenie vlastnej témy pre prácu ŠVOČ).
4. Po výbere témy študent, resp. kolektív študentov v stanovenom termíne (spravidla do
10.2. daného akademického roka) odovzdá vyplnenú prihlášku (F-2FZ007-02/00
Prihláška na vybranú tému práce ŠVOČ) koordinátorovi fakultného kola, nadviaže
kontakt so školiteľom práce a dohodne s ním podmienky a harmonogram spracovania
témy.
5. Študenti sa pri práci riadia metodickým usmernením FZ TnUAD a odborným vedením
školiteľa práce a riešia zvolenú tému tak, aby súťažnú prácu ukončili a odovzdali v 2
zviazaných exemplároch (hrebeňová, resp. tepelná väzba) školiteľovi práce v termíne
určenom v harmonograme pre daný akademický rok.
6. Koordinátor fakultného kola ŠVOČ preberie súťažnú prácu v rozsahu 20 až 30 strán
v prípade bakalárskeho študijného programu, resp. 30 až 40 strán v prípade
magisterského študijného programu (podľa stanovenej úpravy - čl.5 tohto študijného
poriadku) iba ak ju do súťaže odporučil školiteľ práce svojím písomným stanoviskom
(F-2FZ007-03/00 Posudok školiteľa práce ŠVOČ).
7. Riadiaci výbor ŠVOČ (obvykle v zložení dekan, prodekan pre vedu výskum
a medzinárodné vzťahy, vedúci katedier a fakultný koordinátor ŠVOČ) určí oponenta
súťažnej práce a vyžiada od neho posudok (F-2FZ007-04/00 Oponentský posudok
práce ŠVOČ). V závere posudku oponent svojim podpisom jednoznačne potvrdí, či
prácu odporúča alebo neodporúča do súťaže ŠVOČ a súčasne uvedie dôvod svojho
rozhodnutia.
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Článok 3
Priebeh súťaže
1. Súťaž sa na fakulte uskutoční pred súťažnými komisiami v súťažných sekciách (čl. 5
tohto súťažného poriadku). Ak by počet predložených súťažných prác v niektorej
súťažnej sekcii bol 5 alebo menší, budú sa práce obhajovať pred súťažnou komisiou v
spojených tematických okruhoch.
2. Súťaž je verejná a uskutoční sa pred súťažnou komisiou v termíne určenom
v harmonograme pre daný akademický rok. Presný termín a miesto konania súťaže
uverejní koordinátor fakultného kola ŠVOČ najneskôr 10 dní pred jej konaním na
vývesnej tabuli a internetovej stránke www.fz.tnuni.sk.
3. Predsedu, tajomníka a členov komisie menuje dekan na základe odporúčania vedúcich
jednotlivých katedier. Koordinátor fakultného kola ŠVOČ po ukončení súťaže
vypracuje „Protokol súťaže ŠVOČ“, v ktorom bude uvedený zoznam súťažiacich,
určené poradie umiestnenia a zoznam členov komisie. Tento protokol musí byť
podpísaný jednotlivými členmi komisie. Protokol súťaže ŠVOČ z priebehu a
výsledkov súťaže podpísaný členmi komisie odovzdá Koordinátor fakultného kola
ŠVOČ do troch dní prodekanovi pre vedu výskum a medzinárodné vzťahy FZ
TnUAD.
4. Súťažná komisia je najmenej spravidla trojčlenná. Okrem vedecko-pedagogických
pracovníkov fakulty môže byť jej členom aj jeden odborník z praxe.
5. Priebeh súťaže riadi predseda súťažnej komisie. V poradí, ktoré komisia vopred určí,
vyzve predseda jednotlivých súťažiacich, resp. zástupcov súťažiacich kolektívov, aby
predstavili svoju prácu formou odbornej prezentácie (stanovená doba maximálne 15
minút), v ktorej uvedú najmä ciele práce, postup a metódy riešenia, najdôležitejšie
výsledky a poznatky získané pri spracúvaní témy.
6. Tajomník komisie oboznámi prítomných so stanoviskom školiteľa práce a
oponentským posudkom. Predseda súťažnej komisie umožní súťažiacim zaujať
stanovisko
k prípadným pripomienkam a otázkam oponenta a otvorí diskusiu k súťažnej práci, v
rámci ktorej môže súťažiacim klásť otázky a vznášať pripomienky, resp. námety
ktokoľvek z prítomných. Po zodpovedaní týchto otázok predseda ukončí diskusiu.
7. Po predstavení všetkých prác súťažná komisia na neverejnom rokovaní vykoná
celkové hodnotenie súťažných prác, potom predseda komisie už pred súťažiacimi
vyhlási výsledky a súťaž ukončí.
Článok 4
Hodnotenie súťažných prác
1.

2.

Členovia súťažnej komisie hodnotia prezentácie súťažných prác podľa týchto hľadísk:
a) aktuálnosť riešenej problematiky, formulácia cieľov a rozsah aplikačných údajov,
b) úroveň metodologického spracovania, diskusie a záverov v práci ŠVOČ,
c) formálne náležitosti a úprava obsahu práce ŠVOČ,
d) úroveň prezentácie a vystúpenia súťažiaceho na súťaži.
Za každé z hľadísk, uvedených v bode 1. tohto článku, prizná každý člen komisie práci
ŠVOČ od 0 do 25 bodov, t.j. spolu maximálne 100 bodov.
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3.

Výsledný počet bodov, ktorý sa priznáva práci ŠVOČ, 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.
Článok 5
Úprava práce

1. Formálna úprava súťažnej práce ŠVOČ je v súlade s platnou metodikou spracovania
písomných prác stanovenou na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.
Článok 6
Rokovanie sekcie
1. Všetky práce študentov budú zaradené do sekcií podľa príbuznosti obsahu. Obvyklé
zloženie rokovacích a súťažných sekcií:
- Ošetrovateľstvo,
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
- Fyzioterapia,
- Verejné zdravotníctvo.
2. Riadiaci výbor ŠVOČ má právo preradiť práce do inej sekcie, zlúčiť sekcie alebo
rozdeliť sekcie v závislosti od počtu a zamerania prihlásených prác ŠVOČ.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Súťažný poriadok Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 19.12.2012 sa schválením
tohto súťažného poriadku ruší.
2. Súťažný poriadok Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bol prerokovaný a schválený v Kolégiu dekana FZ
TnUAD dňa 1.2.2017.

.....................................................................
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD
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Prílohy
F-2FZ007-01/00 Žiadosť o zaradenie vlastnej témy pre prácu ŠVOČ
F-2FZ007-02/00 Prihláška na vybranú tému práce ŠVOČ
F-2FZ007-03/00 Posudok školiteľa práce ŠVOČ
F-2FZ007-04/00 Oponentský posudok práce ŠVOČ
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TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

ŽIADOSŤ O ZARADENIE VLASTNEJ TÉMY PRE PRÁCU ŠVOČ

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Akademický rok: ........................................................................................................................
Študijný odbor: ..........................................................................................................................
Kontakt: tel.: ...........................................e-mail: ......................................................................

Žiadam o zaradenie vlastnej témy pre prácu ŠVOČ s názvom
......................................................................................................................................................
Zdôvodnenie:...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Podpis žiadateľa: ........................................................................................................................

Odporúčanie školiteľa práce ŠVOČ:
Odporúčam/ neodporúčam zaradiť tému pre prácu ŠVOČ*
*nehodiace sa prečiarknite
Zdôvodnenie:.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko školiteľa práce:..........................................................................................
Dátum a miesto: .........................................................................................................................
Podpis školiteľa práce:..............................................................................................................

F-2FZ007-01/00
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TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

PRIHLÁŠKA NA TÉMU PRÁCE ŠVOČ

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Akademický rok: ........................................................................................................................
Študijný odbor: ..........................................................................................................................
Kontakt: tel.: ...........................................e-mail: ......................................................................

Záväzne sa prihlasujem na vypracovanie práce ŠVOČ s názvom
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Dátum a miesto: .........................................................................................................................
Podpis žiadateľa: ........................................................................................................................

F-2FZ007-02/00

Strana 8 z 9

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

POSUDOK ŠKOLITEĽA PRÁCE ŠVOČ
Meno a priezvisko študenta: ........................................................................................................
Názov práce ŠVOČ: .....................................................................................................................
Meno a priezvisko školiteľa práce ŠVOČ: .................................................................................
Organizácia: .................................................................................................................................
Kontaktná adresa:.........................................................................................................................

Podpis:..................................
Dátum:.................................
HODNOTENIE
Počet
bodov

Ukazovateľ
1. Samostatnosť práce študenta
2. Aktivita pri konzultácii
3. Odborný prístup
4. Tvorivosť a variabilita riešenia problémov
5. Dosiahnutie stanovených cieľov
6. Vhodnosť použitých metód
7. Proporcionalita a logickosť práce
8. Práca s dostupnou literatúrou
9. Prínosy v oblasti teórie a praxe
10. Formálne náležitosti práce
Spolu

(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(0-10)
(100)

Navrhujem zaradiť do sekcie
( začiarknuť)
 Ošetrovateľstvo


Fyzioterapia



Laboratórne
vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
Verejné zdravotníctvo



Celkové hodnotenie úrovne vypracovania práce ŠVOČ
100b - 85b = výborne 84b – 70b = veľmi dobre
69b – 62b = dobre

VÝBORNE

NÁVRH CELKOVÉHO HODNOTENIA PRÁCE ŠVOČ
veľmi dobre

dobre

Odporúčam/neodporúčan prácu ŠVOČ k obhajobe na Fakulte zdravotníctva TnUAD.
* nehodiace sa prečiarknite
F-2-FZ007-03/00
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TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

OPONENTSKÝ POSUDOK

PRÁCE ŠVOČ

Meno a priezvisko študenta: ........................................................................................................
Názov práce ŠVOČ: .....................................................................................................................
Meno a priezvisko oponenta práce ŠVOČ: .................................................................................
Organizácia: .................................................................................................................................
Kontaktná adresa:.........................................................................................................................

Podpis:..................................
Dátum:.................................
Hodnotená práca ŠVOČ dosahuje nasledovnú úroveň

1.

2.

3.

4.

Kritéria hodnotenia práce ŠVOČ

Body

Splnenie cieľa a vhodnosť štruktúry obsahu
práce ŠVOČ z hľadiska vybranej témy

0-10

Teoretická
úroveň
a využitie
dostupnej
literatúry v práci ŠVOČ
Formálne náležitosti a úprava obsahu práce
ŠVOČ (úroveň písania, označenie štruktúry
textu, grafy, tabuľky, citácie v texte, zoznam
použitej literatúry a pod.)
Rozsah
aplikačných
údajov,
úroveň
metodologického spracovania a záverov v práci
ŠVOČ

Počet bodov

0-10

0-10

0-10

Celkové hodnotenie úrovne vypracovania práce ŠVOČ:
40b – 35b = výborne 34b – 29b = veľmi dobre 28b – 23b = dobre 22b – 0b = nevyhovel

Odporúčam/neodporúčan prácu ŠVOČ k obhajobe na Fakulte zdravotníctva TnUAD.
* nehodiace sa prečiarknite
Zdôvodnenie:
Návrh otázok pre študenta:
F-2FZ007-04/00

