
Štatút 
súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti  

na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Ciele ŠVOČ 
 

Základným zámerom ŠVOČ je podchytiť a podporiť individuálny záujem študentov FPV a MV UMB 
v Banskej Bystrici o rôzne odborné témy a problémy v rámci štúdia politológie a medzinárodných 
vzťahov so zámerom viesť ich k systematickej práci a analýze skúmaného problému tak, aby sa účasť 
na súťaži stala východiskom pre napísanie diplomovej, rigoróznej, dizertačnej, resp. iných záverečných 
a kvalifikačných prác ako aj vydania samostatných štúdií v odborných časopisoch, resp. publikovania 
odborných monografií. Zároveň sa súťažiaci zdokonaľujú v odbornom písomnom prejave a vo verbálnej 
komunikácii pri odbornej argumentácii. 
 

Účastníci ŠVOČ 
 

Účastníkom ŠVOČ sa môže stať každý riadne zapísaný študent I. – V. ročníka bakalárskeho 
a magisterského štúdia na FPV a MV UMB, ktorý má splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo 
študijného a skúšobného programu FPV a MV UMB v Banskej Bystrici. 
 

Organizátor podujatia 
 

Organizátorom podujatia je Fakultná študentská rada. Vedenie FPV a MV UMB poskytuje všestrannú 
materiálnu, personálnu a metodickú pomoc pri organizovaní podujatia. 
 

Odborná porota 
 

Odborná porota na posúdenie prác ŠVOČ sa skladá spravidla z piatich členov (štyria členovia 
pedagogického zboru, resp. vedeckí pracovníci a jeden zástupca študentskej obce). Členov odbornej 
poroty musí byť vždy nepárny počet. Každý člen komisie má jeden hlas. Zástupcu študentskej obce do 
poroty deleguje Fakultná študentská rada. Predsedu a členov odpornej poroty z radov pedagogických 
a vedeckých pracovníkov menuje dekan fakulty. Odborná porota sa pri posudzovaní prác ŠVOČ riadi 
kritériami, ktoré tvoria prílohu tohto dokumentu. 
 

Termín konania súťaže 
 

Termín konania súťaže stanovuje Fakultná komisia pre prípravu ŠVOČ na 4. apríla 2023. 
 

Podmienky súťaže 
 

Záujemca o účasť v školskom kole ŠVOČ sa najneskôr do 30. marca 2023 prihlási na Referát vedy, 
výskumu a rozvoja a do toho istého termínu pošle prácu vo formáte kompatibilnom s MS Word pri 
dodržaní administratívnych pravidiel písania tohto typu prác podľa vzoru uvedenom na stránke ŠVOČ. 
Rozsah príspevku sa stanovuje na minimálne 20, maximálne 30 strán textu. Prihlášku aj prácu 
posielajte e-mailom na adresu tomas.vida@umb.sk. 
Práce ŠVOČ sa vypracúvajú len v slovenskom jazyku. V prípade viacerých záujemcov (minimálne 
troch) o písanie a obhájenie prác ŠVOČ v cudzom jazyku a po dohode s Oddelením medzinárodnej 
komunikácie môže byť vytvorená inojazyčná sekcia. 

mailto:tomas.vida@umb.sk


Priebeh súťaže 
 

Súťaž sa koná prezenčne v priestoroch Centra krízového riadenia FPV a MV UMB a je verejná, každý 
má právo zapojiť sa do diskusie a klásť otázky. Predseda odbornej poroty oboznámi prítomných 
súťažiacich a hostí s menom autora a názvom jeho príspevku. Súťažiaci vystupujú jednotlivo podľa 
časového harmonogramu, ktorý stanoví Fakultná komisia pre prípravu ŠVOČ. Súťažiaci má k dispozícii 
limit maximálne 15 minút na uvedenie svojej práce, v ktorom zhrnie základné problémy, riešenia 
a výsledky svojho bádateľského úsilia. Po verbálnej prezentácii bude súťažiaci oboznámený 
s oponentským posudkom. V následnej diskusii pod vedením predsedu odbornej poroty alebo ním 
povereného člena poroty autor reaguje na oponentský posudok a otázky členov odbornej poroty a hostí. 
Súťaž sa koná v sekciách. V jednej sekcii môže súťažiť maximálne desať súťažiacich so svojimi 
odbornými prácami. 
 

Vyhlásenie výsledkov 
 

Po vypočutí a posúdení všetkých príspevkov zasadne odborná porota a po sčítaní bodov určí poradie 
na prvých troch miestach osobitne vo všetkých sekciách. Pri rovnosti bodov medzi súťažiacimi na 
prvých troch miestach rozhodne o poradí odborná porota hlasovaním. Vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční bezprostredne po ukončení zasadnutia sekcie a zasadnutia odbornej poroty. Výsledky 
vyhlasuje a odmeny udeľuje predseda odbornej poroty, resp. dekan FPV a MV UMB v Banskej Bystrici 
nasledovne: 
 

1. miesto: 300,- € 
2. miesto: 200,- € 
3. miesto: 100,- € 

 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 13.3.2023 


