
Usmernenie ku katedrovým kolám súťaže ŠVOČ na FHI v ak. roku 2019/2020 

Termín Úloha 

do 23. 3. 2020 
Vedúci príslušnej katedry určí oponenta a zabezpečí, aby elektronická verzia práce ŠVOČ a autoreferátu boli doručené 

oponentovi.   

do 25. 3. 2020 
Vedúci príslušnej katedry, resp. vedúci príslušných katedier navrhnú zloženie súťažnej komisie katedrového kola súťaže 

ŠVOČ. Návrh elektronicky pošlú prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium.  

do 30. 3. 2020 Oponent vypracuje posudok a pošle ho elektronicky príslušnému vedúcemu katedry. 

do 30. 3. 2020 

Po schválení návrhu členov súťažných komisií katedrových kôl súťaže ŠVOČ dekanom FHI, prodekan pre vedu 

a doktorandské štúdium zabezpečí, aby boli príslušní vedúci katedier a všetci členovia súťažných komisií elektronicky 

informovaní o schválenom zložení súťažných komisií.   

do 1. 4. 2020 
Vedúci katedry, príp. vedúci katedier zabezpečia elektronické doručenie prác ŠVOČ, autoreferátov, posudkov konzultantov 

a posudkov oponentov predsedovi súťažnej komisie.  

do 2. 4. 2020 
Predseda súťažnej komisie zabezpečí elektronické doručenie posudku oponenta príslušnému študentovi, ktorý predložil 

prácu ŠVOČ (ďalej len „súťažiaci“) a vyžiada si od súťažiaceho prezentáciu vo formáte PPT (pozri bod nižšie). 

do 7. 4. 2020 

Súťažiaci vypracuje prezentáciu vo formáte PPT a pošle ju predsedovi súťažnej komisie. V prezentácii PPT sa súťažiaci 

zameria najmä na sumarizáciu dosiahnutých výsledkov a ich prínos a na zodpovedanie otázok, ktoré vo svojom posudku 

uviedol oponent, prípadne aj konzultant. Maximálny počet snímok (slideov) v prezentácii je 15. Prezentácia nebude fyzicky 

prezentovaná, preto študent vypracuje prezentáciu so zreteľom na túto skutočnosť. 

 

Katedrové kolá súťaže ŠVOČ v súlade s Čl. 1 Súťažného poriadku organizujú katedry.   

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.  

 

Predseda súťažnej komisie zabezpečí organizáciu hodnotenia prác ŠVOČ v súlade s čl. 4 ods. 2 a 3 Súťažného poriadku, 

pričom v prípade ods. 4 bodu 2) písm. d) Súťažného poriadku sa hodnotenie realizuje len na základe prezentácie práce 

ŠVOČ vo formáte PPT. 

do 20. 4. 2020 

Predseda súťažnej komisie zabezpečí, aby o výsledkoch katedrového kola súťaže ŠVOČ boli elektronicky informovaní 

všetci súťažiaci. Predseda súťažnej komisie ďalej elektronicky pošle vedúcemu katedry a prodekanovi pre vedu 

a doktorandské štúdium záznam o priebehu a výsledkoch súťaže ŠVOČ.  

 

Identický záznam o priebehu a výsledkoch súťaže ŠVOČ podpísaný predsedom a členmi komisie odovzdá predseda 

súťažnej komisie na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia FHI bezodkladne po ukončení prerušenia výučby na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave.   



 

 

 

 


