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SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
 

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI 
 

NA FAKULTE HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EKONOMICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Súťažný poriadok Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“) na Fakulte 

hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva FHI ako vnútorný predpis 

platný len pre študentov FHI EU v Bratislave. Prílohami tohto vnútorného predpisu sú Časový 

harmonogram súťaže ŠVOČ na FHI na príslušný akademický rok a Prihláška do súťaže ŠVOČ. 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1)  Katedrové kolá súťaže ŠVOČ organizujú: 

 osobitne Katedra aplikovanej informatiky, 

 osobitne Katedra účtovníctva a audítorstva, 

 spoločne Katedra matematiky a aktuárstva, Katedra operačného výskumu a ekonometrie a 

Katedra štatistiky. 

Katedrové kolá súťaže ŠVOČ organizujú pre svojich študentov katedry FHI v 2 sekciách, a to 

samostatne pre študentov 1. stupňa štúdia a samostatne pre študentov 2. stupňa štúdia.  

(2)  Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa na FHI organizuje v 2 sekciách, a to samostatne pre študentov 

1. stupňa štúdia a samostatne pre študentov 2. stupňa štúdia.  

(3)  Súťaž ŠVOČ na FHI organizuje fakulta a jej katedry. Časový harmonogram súťaže ŠVOČ 

na FHI na príslušný ak. rok je zverejnený na: http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc 

(4)  Práca ŠVOČ rieši vybranú a odsúhlasenú tému a vypracúva sa pod vedením konzultanta. 

Konzultantom je učiteľ príslušnej katedry (interný konzultant) a môže ním byť po dohode 

s vedúcim príslušnej katedry aj odborník z praxe (externý konzultant). 

Článok 2 

Príprava súťaže 

(1)  Témy riešené v rámci prác ŠVOČ:  

a) vypisujú katedry, 

b) iniciatívne navrhujú študenti – riešitelia, ktorí si s učiteľom príslušnej katedry, 

resp. s externým konzultantom tému dohodnú.  

(2) Do súťaže ŠVOČ sa študent prihlási písomne prihláškou, ktorá je zverejnená na: 

http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc. Vyplnenú prihlášku študent odovzdá v stanovenom 

termíne na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI (D 7.23). 

(3) Tému práce ŠVOČ rieši jeden študent alebo kolektív študentov (spravidla nie väčší ako 

trojčlenný). V prípade, že študent predpokladá predložiť prácu ŠVOČ ako záverečnú prácu 

(v súlade s čl. 2 ods. (9)), tému ŠVOČ môže riešiť len jeden študent. 

(4) Po výbere témy v stanovenom termíne v danom ak. roku nadviaže študent kontakt 

s konzultantom a dohodne si s ním podmienky a harmonogram spracovania témy. Pri riešení 

zvolenej témy využije študent metodické usmernenie a odborné rady konzultanta. 

http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc
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(5) Súťažná práca ŠVOČ má rozsah 10 – 40 strán a obsahuje: 

 titulný list, na ktorom sú uvedené tieto náležitosti: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra .........., 

Názov práce, práca ŠVOČ, Riešiteľ, Konzultant, Bratislava rok); 

 abstrakt v slovenskom jazyku, kľúčové slová v slovenskom jazyku; 

 obsah; 

 úvod; 

 cieľ práce a použité metódy riešenia; 

 výsledky práce členené do jednotlivých kapitol; 

 záver; 

 zoznam použitej literatúry; 

 prílohy. 

(6) Súťažná práca ŠVOČ sa odovzdáva v stanovenom termíne na príslušnú katedru. Práce 

odovzdané po termíne stanovenom na príslušný akademický rok sa do súťaže nezaradia. Spolu 

s prácou ŠVOČ odovzdá študent autoreferát, ktorý obsahuje najmä: cieľ práce ŠVOČ, výsledky 

spracovania témy práce a zoznam použitej literatúry. Práca ŠVOČ a autoreferát sa na katedru 

odovzdávajú v troch vyhotoveniach. 

(7) Katedra preberie súťažnú prácu, iba ak je zviazaná, má požadovanú úpravu a ak ju do súťaže 

odporučil konzultant svojím posudkom. V závere svojho posudku konzultant jednoznačne 

uvedie, či prácu odporúča alebo neodporúča do súťaže ŠVOČ. Posudok konzultanta je 

podmienkou prevzatia práce. Formulár pre posudok konzultanta je zverejnený na: 

http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc. 

(8) Vedúci príslušnej katedry určí oponenta súťažnej práce a vyžiada od neho posudok. V závere 

svojho posudku oponent jednoznačne uvedie, či prácu odporúča alebo neodporúča do súťaže 

ŠVOČ. Termín pre vypracovanie oponentského posudku stanoví vedúci príslušnej katedry, musí 

to však byť najmenej 3 pracovné dni pred konaním súťaže. Formulár pre posudok oponenta je 

zverejnený na: http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc. 

(9) Študent, ktorého prácu ŠVOČ konzultant a recenzent odporučili do súťaže, a ktorý sa súťaže 

zúčastnil, má právo, so súhlasom vedúceho záverečnej práce, prácu ŠVOČ po splnení 

požiadaviek ustanovených v Internej smernici č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach 

predložiť ako záverečnú prácu bakalárskeho štúdia (t. j. bakalársku prácu, ak ide o študenta 

1. stupňa štúdia) alebo ako záverečnú prácu inžinierskeho štúdia (t. j. diplomovú prácu, ak ide 

o študenta 2. stupňa štúdia).  

Článok 3 

Priebeh súťaže 

(1)  Katedrové kolá súťaže ŠVOČ sa uskutočnia pred súťažnými komisiami v termíne od 1. 4. 

do 12. 4. príslušného akademického roka, minimálne však 3 dni pred konaním fakultného kola. 

Víťazi katedrových kôl súťaže ŠVOČ (víťazi zo sekcií pre študentov 1. stupňa štúdia a víťazi 

sekcií pre študentov 2. stupňa štúdia) postupujú do fakultného kola súťaže ŠVOČ. Katedrové 

kolá súťaže ŠVOČ sú verejné. 

(2)  Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa uskutočňuje pred súťažnou komisiou v termíne od 4. 4. do 15. 4. 

príslušného akademického roka. Presný termín fakultnej súťaže ŠVOČ musí byť stanovený 

v časovom harmonograme súťaže ŠVOČ na FHI na príslušný ak. rok. Fakultné kolo súťaže 

ŠVOČ je verejné. 
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(3)  Súťažné komisie katedrových kôl súťaže ŠVOČ majú najmenej 5 členov. 

Súťažnú komisiu fakultného kola súťaže ŠVOČ tvoria 2 členovia Katedry aplikovanej 

informatiky, 2 členovia Katedry účtovníctva a audítorstva a 2 zástupcovia študijného odboru 

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii vybraní z týchto katedier: Katedra matematiky 

a aktuárstva, Katedra operačného výskumu a ekonometrie a Katedra štatistiky.  

Súťažné komisie katedrových kôl a fakultného kola súťaže ŠVOČ menuje dekan na návrh 

vedúcich katedier. Členom súťažnej komisie môže byť aj jeden zástupca praxe a jeden zástupca 

študentov, ktorého navrhne Študentský parlament FHI EU v Bratislave. Administratívne 

záležitosti súvisiace s menovaním členov komisie zabezpečí Oddelenie vedy, doktorandského 

štúdia a medzinárodných vzťahov FHI. 

(4)  Termín, miesto a čas konania katedrového kola súťaže ŠVOČ oznámi príslušná katedra, resp. 

príslušné katedry po vzájomnej dohode v písomnej podobe Oddeleniu vedy, doktorandského 

štúdia a medzinárodných vzťahov FHI. Tieto informácie zverejnia katedry na svojich vývesných 

tabuliach a na svojich internetových stránkach do 21. 3. príslušného ak. roka. Zodpovedný 

pracovník Oddelenia vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI ich zverejní 

na vývesnej tabuli dekanátu a na internetovej stránke FHI najneskôr 5 dní pred konaním súťaže. 

Termín, miesto a čas konania fakultnej súťaže ŠVOČ sa zverejní na vývesnej tabuli dekanátu 

a na internetovej stránke FHI najneskôr 10 dní pred konaním súťaže. 

(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 v stručnom autoreferáte. Vo svojom vystúpení súťažiaci uvedú najmä ciele práce, postup a 

metódy riešenia, najdôležitejšie výsledky a poznatky získané pri spracúvaní témy. Poverený člen 

komisie oboznámi prítomných s posudkom konzultanta a oponenta. Predseda súťažnej komisie 

umožní súťažiacim zaujať stanovisko k prípadným pripomienkam a otázkam oponenta a otvorí 

rozpravu k súťažnej práci, v rámci ktorej môže súťažiacim klásť otázky a vznášať pripomienky, 

resp. námety ktokoľvek z prítomných. Po zodpovedaní týchto otázok predseda ukončí rozpravu. 

(6)  Po predstavení všetkých prác súťažná komisia na neverejnom rokovaní vykoná celkové 

hodnotenie súťažných prác (podľa čl. 4), predseda verejne vyhlási výsledky a súťaž ukončí. 

(7)  Záznam z priebehu a výsledkov súťaže ŠVOČ podpísaný predsedom a členmi komisie odovzdá 

predseda súťažnej komisie do troch dní na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia 

a medzinárodných vzťahov FHI, v prípade katedrového kola súťaže ŠVOČ minimálne 3 dni 

pred konaním fakultného kola súťaže ŠVOČ. V zázname sa uvedú aj práce ŠVOČ navrhnuté 

na ocenenie (podľa čl. 4 ods. (4)). 

(8)  Spolu so záznamom odovzdá predseda súťažnej komisie víťazné súťažné práce s autoreferátmi, 

posudkami konzultantov a oponentov na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia 

a medzinárodných vzťahov FHI. 

Článok 4 

Hodnotenie súťažných prác 

(1)  Konzultant a oponent môžu práci ŠVOČ priznať max. 100 bodov, pričom hodnotia tieto kritériá: 

a) celková odborná úroveň práce, adekvátnosť a náročnosť použitých metód riešenia; 

b) aktuálnosť spracovanej témy práce, možnosti aplikácie výsledkov práce v praxi;  

c) individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce; 

d) štylistická a formálna úprava práce, primeranosť použitej literatúry pri spracovaní témy 

práce. 

Za každé kritérium a) až d) môže konzultant aj oponent priznať max. 25 bodov.  
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(2)  Predseda a jednotliví členovia komisie môžu každej práci priznať max. 100 bodov, pričom 

hodnotia tieto kritériá: 

a) celková odborná úroveň práce, adekvátnosť a náročnosť použitých metód riešenia; 

b) aktuálnosť spracovanej témy práce, možnosti aplikácie výsledkov práce v praxi;  

c) individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce; 

d) úroveň vystúpenia súťažiaceho (spôsob prezentácie výsledkov, pohotovosť pri zodpovedaní 

položených otázok, správnosť odpovedí). 

Za každé kritérium a) až d) môže predseda a jednotliví členovia komisie priznať max. 25 bodov. 

(3)  Výsledný počet bodov sa stanoví ako jednoduchý aritmetický priemer z dvoch priemerných 

hodnotení: 

a) priemerného počtu bodov, ktoré boli práci priznané konzultantom a oponentom; 

b) priemerného počtu bodov, ktoré boli práci priznané predsedom a ostatnými členmi súťažnej 

komisie. 

Výsledný počet bodov, ktorý sa prizná súťažnej práci, je východiskom pre určenie poradia 

súťažných prác. Pri určovaní poradia sa nerozlišujú individuálne a kolektívne práce.  

(4)  Predseda každej komisie navrhne dekanovi oceniť maximálne 3 najlepšie práce za každú sekciu.  

(5)  FHI bude nominovať víťazné práce z jednotlivých sekcií fakultného kola súťaže ŠVOČ na cenu 

rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s Internou smernicou č. 6/2011 Zásady 

a kritériá udeľovania „Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú 

a odbornú činnosť“. 

(6)  Ocenenej súťažnej práci ŠVOČ bude priznaná finančná odmena. Ak je práca kolektívnym 

dielom, pripadá jednotlivým členom súťažného kolektívu alikvotná časť finančnej odmeny. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

(1) Tento súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia kolégiom dekana FHI. 

 

 

 

Vypracoval:  doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.  

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 

 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí vedenia FHI dňa:   1. 10. 2018 

Prerokované a schválené v kolégiu dekana FHI dňa:   8. 10. 2018 

 

 

................................................................ 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 

dekan FHI EU v Bratislave 


