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1. Všeobecné ustanovenia 

 

1.1 Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej konferencie (ďalej len FK ŠVOK) je 

vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné 

študentské vedecké odborné práce študentov Fakulty masmediálnej komunikácie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len FMK UCM). 

1.2 Účelom konferencie je stimulovať vedeckú aktivitu študentov v oblasti masmediálnej, 

marketingovej resp. umeleckej komunikácie a umožniť im prezentáciu výsledkov na 

ďalších vedeckých fórach. 

1.3 Účasť študentov na FK ŠVOK je dobrovoľná a samostatná. 

1.4 Konferencia sa koná pod záštitou dekana FMK UCM a je organizovaná a programovo 

garantovaná Radou ŠVOK. 

 

 

2. Rada ŠVOK 

 

2.1 Rada ŠVOK je najvyšším organizačným a programovým garantom ŠVOK na FMK UCM. 

2.2 Každoročne organizuje Fakultnú konferenciu ŠVOK FMK UCM. 

2.3 Predsedu Rady ŠVOK menuje dekan FMK UCM. V Rade ŠVOK sú spravidla 

zástupcovia garantov hlavných študijných odborov, prodekan pre vedu a výskum, vedúci 

katedier, doktorandi FMK a jej členmi môžu byť aj zástupcovia študentov. Návrh členov 

Rady ŠVOK predkladá jej predseda na schválenie vedeniu FMK UCM. Členov Rady 

ŠVOK menuje dekan FMK UCM. 

2.4 Rada ŠVOK si pre svoje potreby vytvára pravidlá rokovania a mechanizmus hlasovania. 

 

 

3. Podmienky účasti 

 

3.1 Konferencie a súťaže o najlepšiu prácu sa môžu zúčastniť študenti individuálne alebo ako 

riešiteľské kolektívy. 

3.2 Na FK ŠVOK môže byť prihlásená odborno-vedecká práca z oblasti masmediálnej, 

marketingovej alebo umeleckej komunikácie, ktorá je súčasťou výskumu školiaceho 

pracoviska, robí sa so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska a pod vedením 

odborného školiteľa/školiteľov.  

3.3 Témy ŠVOK bývajú zverejňované na webovej stránke a vývesnej tabuli FMK UCM. Po 

dohovore so školiteľom sa študent môže prihlásiť aj na inú tému ŠVOK. 

http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#1#1
http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#2#2
http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#4#4
http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#5#5
http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#6#6
http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/statut.htm#7#7


3.4 Za úroveň prihlásenej práce zodpovedá odborný školiteľ pracoviska, na ktorom bola práca 

vykonávaná. 

3.5 Na FK ŠVOK v súťažnej časti môže byť prezentovaná každá odborno-vedecká práca 

z príslušnej oblasti, ktorej prvým autorom je riadny študent FMK UCM v Trnave. 

3.6 V prípade konania medziuniverzitnej alebo medzinárodnej ŠVOK organizovanej FMK 

UCM v Trnave, môže byť prezentovaná každá práca, ktorej prvým autorom je študent 

príslušnej univerzity. 

3.7 Na FK ŠVOK v nesúťažnej časti môže byť po schválení Radou ŠVOK prezentovaná 

každá odborno-vedecká práca z príslušnej oblasti, ktorej prvým autorom je riadny študent 

akejkoľvek registrovanej vysokej školy. 

3.8 Práce musia spĺňať všetky náležitosti vedeckej práce nielen v odbornom zameraní, ale 

súčasne musia byť v súhlase s všeobecne uznávanými zákonnými, morálnymi a etickými 

normami. 

 

 

4. Prihláška na FK ŠVOK 
 

4.1 Písomne spracovaná odborná práca sa odovzdáva vo forme vedeckej publikácie so 

súhlasom odborného školiteľa/školiteľov. Rukopis práce autori predložia v elektronickej 

forme a v 2 vytlačených kópiách na oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť minimálne 

5 dní pred konaním konferencie v plnom znení, vrátane použitej literatúry (na základe 

vopred oznámenej osnovy a termínu dodania). Spôsob spracovania vrátane formy citácií 

sa riadi pravidlami aktuálne platnými pre publikovanie.  

4.2 Podmienkou prijatia práce je v písomnej a elektronickej forme odovzdaný abstrakt práce 

a ďalšie informácie zahrňujúce plné meno, ročník štúdia, názov vysokej školy, telefónne 

číslo, e-mail a kontaktnú adresu prvého autora; plné mená, ročník štúdia a tiež názov 

vysokej školy všetkých spoluautorov; názov školiaceho pracoviska, meno a tituly 

školiteľa/školiteľov. Záväzný termín a presný spôsob odovzdania týchto údajov určí Rada 

ŠVOK. 

 

 

5. Priebeh konferencie a hodnotenie súťažných prác 

 

5.1 Dátum a miesto konania FK ŠVOK určí Rada ŠVOK (spravidla koniec apríla). Dekan 

FMK UCM má právo na návrh Rady ŠVOK rozdeliť konanie konferencie do viacerých 

dní. 

5.2 Konferenčným jazykom FK ŠVOK je slovenský (český) alebo anglický jazyk. 

5.3 Priebeh FK ŠVOK má formu verejnej prezentácie. Poradie súťažných prác určí Rada 

ŠVOK. Trvanie prezentácie zúčastnenej práce je spravidla 7-10 min. a diskusie 5-15 min. 

Rada ŠVOK má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa počtu prezentovaných prác. 

5.4 Rada ŠVOK môže pozvať významného odborníka z príslušnej oblasti a požiadať ho o 

odbornú prednášku v úvode konferencie. 

5.5 Súťažné práce hodnotí odborná porota. Odborná porota je v každej sekcii tvorená 

minimálne 3 členmi. Predsedov odbornej poroty pre každú organizovanú sekciu menuje 

dekan FMK UCM minimálne 10 dní pred konaním FK ŠVOK. Návrh členov Rady ŠVOK 

predkladá jej predseda na schválenie vedeniu FMK UCM. Členom odbornej poroty 

nemôže byť autor, spoluautor alebo školiteľ práce, ktorá je prezentovaná v príslušnej 

sekcii.  



5.6 Kritéria hodnotenia odbornej práce zahrňujú abstrakt, písomné spracovanie predkladanej 

práce, vlastnú prezentáciu, diskusiu a podiel študenta na vykonanej práci. Konkrétne 

kritériá hodnotenia odbornej práce určí Rada ŠVOK. 

5.7 Pri hodnotení sa pre každé kritérium použije 10 bodová stupnica (0 bodov pre najnižšie 

hodnotenie, 10 bodov pre najvyššie hodnotenie). Výsledné poradie určuje súčet bodových 

ohodnotení príslušnej ustanovenej komisie. Poradie jednotlivých prác sa vyhlasuje iba v 

rámci prác prvého poradia. 

5.8 Ocenenie prvého poradia (1. až 3. miesto) je udelené prácam v danej sekcii, ktoré majú 

podľa rozhodnutia komisie najvyššiu odbornú úroveň. Toto ocenenie je spojené s 

finančnou odmenou. O jej výške rozhoduje Rada ŠVOK a schvaľuje ju dekan FMK UCM 

v Trnave. Rada ŠVOK môže udeliť aj ďalšie ocenenia. 

5.9 Na národné, medzinárodné a výberové kolá, či súťaže ŠVOK, sú nominované práce v 

takom poradí, v akom sa umiestnili na fakultnom kole. 

 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Garantom FK ŠVOK je FMK UCM v Trnave. Konferencia je finančne zabezpečená z 

rozpočtových prostriedkov fakulty, prípadne z mimorozpočtových zdrojov a sponzorských 

darov. 

 

 


