
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Smernicou sa upravuje organizovanie a vykonanie študentskej vedeckej, odbornej 
a umeleckej konferencie  na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (ďalej 
FMK UCM) ako aj postup pri realizácii  Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej 
činnosti.  

2. Úlohou Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie (ŠVOaUK) na FMK UCM 
v Trnave je vytvárať predpoklady na stimulovanie vedeckej aktivity študentov, 
podporovať ďalšie vzdelávanie ako i schopnosť prezentovať výsledky na vedeckých 
a odborných fórach.  

3. ŠVOaUK je dobrovoľnou záujmovou činnosťou študentov všetkých ročníkov denného  
bakalárskeho a magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave. 

4. Konferencia sa koná pod záštitou dekana FMK UCM v Trnave.  

 

Čl. 2 

Porota  ŠVOaUK 

1. Fakultné kolo ŠVOaUK riadi odborná porota ŠVOaUK, ktorú schvaľuje dekan fakulty 
v jednotlivých súťažných sekciách.  

2. Porotu ŠVOaUK tvoria spravidla zástupcovia garantov študijných odborov,  pedagógovia, 
doktorandi. Jej členmi môžu byť aj zástupcovia študentov.  

3. Porota ŠVOaUK si pre svoje potreby vytvára pravidlá rokovania a mechanizmus 
hlasovania.  

 

Čl. 3 

Prihláška a podmienky účasti na ŠVOaUK 

1. ŠVOaUK sa môžu zúčastniť študenti denného bakalárskeho a magisterského štúdia na 
FMK UCM v Trnave. 

2. Účastníkom ŠVOaUK môže byť jednotlivec aj riešiteľská skupina (2 a viac osôb). 
3. Prihlásiť sa na ŠVOaUK môžu študenti  na základe online prihlášky, ktorá je na 

webstránke fakulty. 
4. Súťaž je realizovaná formou individuálnej výskumnej a tvorivej činnosti študentov pod 

odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga, konzultanta alebo školiteľa. Za úroveň 
prihlásenej práce zodpovedá vysokoškolský pedagóg, konzultant alebo školiteľ 
prihlásenej práce.  

5. V prípade konania medziuniverzitnej alebo medzinárodnej ŠVOaUK organizovanej FMK 
UCM v Trnave, môže byť prezentovaná každá práca, ktorej prvým autorom je študent 
príslušnej univerzity.  

6. Súťažné práce sa nahrávajú do prihlasovacieho formulára, ktorý je na webstránke fakulty. 
Prácu posielajte vo formáte Word. 

 

 



Čl. 4 

Pokyny pre spracovanie práce 

Súťažné práce musia spĺňať všetky náležitosti vedeckej či odbornej práce nielen v odbornom 
zameraní, ale súčasne musia byť v súlade s všeobecne uznávanými zákonnými, morálnymi a 

etickými normami. 

1. Cieľom práce je venovať sa aktuálnej problematike v danej oblasti výskumu práce. Práca 
môže byť teoretická, empirická alebo aplikačná. Práca by mala zahŕňať vlastný prínos 
autora.  

2. Práca by mala obsahovať členenie: obsah, úvod, text, záver, použitá literatúra.  
3. Rozsah práce by mal byť 10-20 normovaných strán textu pri teoretických prácach. Pri 

teoreticko-aplikačných prácach, kde je praktický výstup (fotografia, audio, video, hra) 6-
10 normovaných strán textu. 

4. Pri teoreticko-aplikačnej práci je ťažiskom praxeologický výstup – mediálny produkt. 
V teoretickej časti sa začína opisom súčasného stavu riešenej problematiky. Pokračuje 
formuláciou potreby riešenia. V druhej časti opisuje postup pri tvorbe zvoleného 
mediálneho produktu. Mediálny produkt dá ako prílohu práce.  

5. V zozname bibliografických odkazov je potrebné abecedne uviesť všetky literárne 
a informačné pramene citované v poznámkach. Formálna stránka ŠVOaUK prác musí 
rešpektovať normu ISO 690. Viac pokynov podľa: KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať 
vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2007. 

 

Čl. 5 

Priebeh ŠVOaUK a hodnotenie súťažných prác 

1. Dátum a miesto konania ŠVOaUK určí dekan fakulty na základe rozhodnutia kolégia 
dekana FMK UCM v Trnave.  

2. Konferenčným jazykom  ŠVOaUK je slovenský (český) alebo anglický jazyk. 
3. Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú odbornú a umeleckú prácu prebieha pred 

odbornými porotami jednotlivých sekcií. Súťaž má formu verejnej prezentácie. Trvanie 
prezentácie je spravidla 10-15 min. a diskusie 5-15 min. Porota ŠVOaUK má právo zmeniť 
dĺžku trvania prezentácie podľa počtu prezentovaných prác.  

4. Pri prezentácii je možné využívať vlastnoručne pripravenú  prezentáciu v PowerPoint, 
resp. využívať audiovizuálne prostriedky. 

5. Súťažné práce hodnotí odborná porota. Odborná porota je v každej sekcii tvorená 
minimálne 3 členmi. Členom odbornej poroty nemôže byť autor, spoluautor alebo 
školiteľ práce, ktorá je prezentovaná v príslušnej sekcii.  

6. Na záver odborná porota spracuje poradie prác. Ocenenie 1. až 3. miesto je udelené 
prácam v danej sekcii, ktoré majú podľa rozhodnutia odbornej poroty najvyššiu odbornú 
úroveň.  

7. Víťazné práce sú oceňované diplomom a návrhom na jednorazové mimoriadne 
štipendium.  Výšku mimoriadneho štipendia určuje a schvaľuje vedenie dekana FMK 
UCM v Trnave. Výdavky na organizáciu a priebeh súťaže hradí fakulta zo svojich 
rozpočtových prostriedkov, prípadne z mimorozpočtových zdrojov a sponzorských 
darov.  

 



Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica pre organizovanie a vykonanie študentskej vedeckej odbornej a umeleckej 
konferencie na FMK UCM v Trnave bola prerokovaná na kolégiu dekanky dňa 20.10.2022. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom jej podpisu. 

 

 

V Trnave, 24. 11. 2022 

 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.  
dekanka FMK UCM 

 


