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1. V�eobecné ustanovenia 
1.1 Fakultná konferencia �tudentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej aj FK �VOČ) je 

vrcholným podujatím súťa�ného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlep�ie samostatné 
�tudentské vedecké odborné práce �tudentov Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len FVZ SZU). 

1.2 Účelom konferencie je stimulovať vedeckú aktivitu �tudentov v oblasti verejného 
zdravotníctva a umo�niť im prezentáciu výsledkov na ďal�ích vedeckých fórach. 

1.3 Účasť �tudentov na FK �VOČ je dobrovoľná a samostatná. 
1.4 Konferencia sa koná pod zá�titou dekana FVZ SZU a je organizovaná Radou �VOČ. 

 

2. Rada �VOČ 
2.1 Rada �VOČ je najvy��ím organizačným garantom �VOČ na FVZ SZU. 
2.2 Ka�doročne organizuje Fakultnú konferenciu �VOČ FVZ SZU. 
2.3 Predsedu Rady �VOČ menuje dekan FVZ SZU z prodekanov FVZ SZU. Návrh členov Rady 

�VOČ predkladá jej predseda na schválenie vedeniu FVZ SZU. Členov Rady �VOČ menuje 
dekan FVZ SZU. 

2.4 Funkčné obdobie členov Rady �VOČ trvá �tyri roky. 
2.5 Rada �VOČ si pre svoje potreby vytvára pravidlá rokovania a mechanizmus hlasovania. 

 

3. Podmienky účasti 
3.1 Konferencie a súťa�e o najlep�iu prácu sa mô�u zúčastniť �tudenti individuálne alebo ako 

rie�iteľské kolektívy.  
3.2 Na FK �VOČ mô�e byť prihlásená odborno-vedecká práca z oblasti verejného zdravotníctva, 

ktorá je súčasťou výskumu �koliaceho pracoviska, robí sa so súhlasom vedúceho 
príslu�ného pracoviska a pod vedením odborného �koliteľa/�koliteľov. 

3.3 Témy �VOČ bývajú zverejňované na vývesnej tabuli FVZ SZU. Po dohovore so �koliteľom sa 
�tudent mô�e prihlásiť aj na inú tému �VOČ. 

3.4 Za úroveň prihlásenej práce zodpovedá odborný �koliteľ a vedúci pracoviska, na ktorom bola 
práca vykonávaná. 

3.5 Práce musia spĺňať v�etky nále�itosti vedeckej práce, a to nielen v odbornom zameraní. 
Súčasne musia byť v súhlase s v�eobecne uznávanými, morálnymi a etickými normami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Prihlá�ka na FK �VOČ 
4.1 Písomne spracovaná odborná práca sa odovzdáva vo forme vedeckej publikácie so 

súhlasom odborného �koliteľa/�koliteľov. Rukopis práce autori predlo�ia v 3 kópiách na 
referát pre vedecko-výskumnú činnosť min. 14 dní pred konaním konferencie v plnom znení, 
vrátane pou�itej literatúry (na základe vopred oznámenej osnovy a termínu dodania). Spôsob 
spracovania vrátane formy citácií sa riadi pravidlami aktuálne platnými pre publikovanie.... 
Záväzný termín na odovzdanie súťa�nej práce určí včas Rada �VOČ. 

4.2 Podmienkou prijatia práce je v elektronickej forme odovzdaný abstrakt práce a ďal�ie 
informácie zahrňujúce plné meno, ročník �túdia, názov vysokej �koly, telefónne číslo, e-mail 
a kontaktnú adresu prvého autora; plné mená, ročník �túdia a tie� názov vysokej �koly 
v�etkých spoluautorov; názov �koliaceho pracoviska, meno a tituly �koliteľa/�koliteľov. 
Záväzný termín a presný spôsob odovzdania týchto údajov určí Rada �VOČ. 

 

5. Priebeh konferencie a hodnotenie súťa�ných prác 
5.1 Dátum konania konferencie vyhlási ka�doročne dekan po prerokovaní vo vedení FVZ SZU 
5.2 Poradie prác prihlásených a prednesených na fakultnej konferencii vyhodnocuje komisia 

zlo�ená z pedagógov FVZ SZU, interných doktorandov a zástupcu �tudentov. Komisia má 5-
7 členov. Členom komisie nemô�e byť �koliteľ �iadnej z prezentovaných prác. 

5.3 Komisie a ich predsedov menuje dekan FVZ SZU na návrh prodekana pre vedecko-
výskumnú činnosť po prejednaní vo vedení fakulty. Jednotlivé sekcie vedú spravidla 
doktorandi v dennej forme �túdia a odborní asistenti. 

5.4 Priebeh FK �VOČ má formu verejnej prezentácie. Poradie súťa�ných prác určí Rada �VOČ. 
Trvanie prezentácie zúčastnenej práce je spravidla 7 min. a diskusie 5 min. Rada �VOČ má 
právo zmeniť dĺ�ku trvania prezentácií podľa počtu prezentovaných prác. 

5.5 Rada �VOČ rozhodne o oponentovi pre ka�dú súťa�nú prácu. Oponent vypracuje písomný 
posudok do 7 dní od svojho vymenovania za oponenta. Autor súťa�nej práce má právo na 
jednu kópiu oponentského posudku minimálne 2 dni pred konaním konferencie. Meno 
oponenta je anonymné. Oponentský posudok je k dispozícii aj členom odbornej poroty. 

 
5.6 Hodnotenie prác porotou prebieha nasledovne:  

a) Ka�dý porotca obdr�í hárok s menami prezentujúcich, miestom na bodové hodnotenie 
a miestom na poznámky (vzor v prílohe). Práce sú v sekciách zoradené abecedne 
podľa priezviska prvého autora práce. Porotca anonymne pridelí jednotlivým prácam 
body za v�etky hodnotené oblasti (uvedené v 5.6. b.). Súčet bodov za v�etky oblasti 
následne uvedie na pridelený hárok, ktorý odovzdá bezprostredne po skončení sekcie 
predsedovi poroty. Predseda poroty spolu s povereným členom Organizačného 
výboru konferencie sčítajú body od jednotlivých porotcov a na základe výsledku 
stanovia poradie � prvé miesto obsadí práca s najvy��ím počtom bodov. 

b) Prezentácie prác budú posudzované podľa kritérií: 
I. Vedecký prínos a originalita práce a pou�itej metodiky, �tatistické  

spracovanie (schopnosť postaviť a potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, 
aktuálnosť rie�enej problematiky) 

II. Prezentácia (pou�itie techniky, prednes, názornosť obrazovej dokumentácie) 
III. Podiel �tudenta na práci (vhodne spýtať sa na to v diskusii) 
IV. Diskusia (schopnosť primerane reagovať na otázky členov poroty a pléna) 
V. Abstrakt (dodr�anie pokynov na písanie abstraktu, výsti�nosť, presnosť a 

pravopis). 
c) Za ka�dú oblasť mô�e práca dostať 0-10 bodov, pričom 10 je najlep�ie hodnotenie a 

hodnotiť sa smie iba celými bodmi. Maximálny súčet bude teda 50 bodov. 
d) Porota má k dispozícii aj výtlačok ka�dej prezentovanej práce. 

5.7 Porota z prezentovaných prác určí poradie súťa�iacich podľa vopred určených propozícií, 
kde v�ak rozhodujúci je počet získaných bodov. Pri rovnosti bodov sa udeľuje poradie �ex 
aequo�.  

5.8 Víťazné práce umiestnené na 1. a� 3. mieste budú publikované podľa mo�ností. 
5.9 Rada �VOČ mô�e udeliť aj ďal�ie ocenenia. 
5.10 Ocenenie súťa�nej práce je spojené s finančnou odmenou. O jej vý�ke rozhoduje Rada 

�VOČ. 
5.11 Na národné, medzinárodné a výberové kolá, či súťa�e �VOČ, sú nominované práce v takom 

poradí, v akom sa umiestnili na fakultnom kole.  



 
 

6. Záverečné ustanovenia 
6.1 Garantom FK �VOC je FVZ SZU v Bratislave. Konferencia je finančne zabezpečená 

z rozpočtových prostriedkov SZU, prípadne z mimo rozpočtových zdrojov a sponzorských 
darov. 

 
Tento �tatút platí od akademického roka 2005/2006 a bol schválený vedením FVZ SZU              

dňa  20.12. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Či�nár, DrSc.     prof. MUDr. Margaréta �ulcová, CSc. 
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť    Dekan FVZ SZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha: 
 
 

Súťa� o najlep�iu prácu �VOČ na fakultnej konferencii FVZ SZU 
 

dňa..........., 

 
 

 
Hárok porotcu 

 

Hodnotená oblasť Mená 

autorov 1 2 3 4 5 Súčet 

Poznámky 

        

        

        

        

        

 

 

 

Hodnotené oblasti: 
1. Vedecký prínos a originalita práce a pou�itej metodiky, �tatistické 
spracovanie 
(schopnosť postaviť a potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, aktuálnosť rie�enej 

problematiky) 

2. Podiel �tudenta na práci (vhodne spýtať sa na to v diskusii) 

3. Prezentácia (pou�itie techniky, prednes, názornosť obrazovej dokumentácie) 

4. Diskusia (schopnosť primerane reagovať na otázky členov poroty a pléna) 

5. Abstrakt (dodr�anie pokynov na písanie abstraktu, výsti�nosť, presnosť 

a pravopis). 

 

 


