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Organizačné pravidlá súťaže 

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti - ŠVOČ 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta 

 

 
1. Ciele ŠVOČ 

Študentská vedecká  a odborná  činnosť   vedie   študentov   k účasti   na   vedeckej 

a výskumnej činnosti fakulty k príprave, prezentácii a verejnej obhajobe výsledkov svojej 

vlastnej bádateľskej   činnosti.  Cieľom  tejto  činnosti  je  tiež  skvalitnenie  záverečných     

a diplomových prác študentov ako i vyhľadávanie talentov na doktorandské štúdium. 

 
2. Obsahová stránka ŠVOČ 

Cieľom ŠVOČ je príprava študentskej práce, ktorá sa bude po obsahovej aj 

formálnej stránke približovať vedeckej práci. Jej usporiadanie preto vychádza zo  

všeobecne zaužívaného členenia vedeckých prác. Písomné spracovanie problematiky 

obsahuje 10 až 15 strán čistého textu. ŠVOČ nemôže byť prekladom pôvodného textu  

iného autora, môže byť ale komentovaným prekladom niektorého klasického textu. Obsah 

práce vyjadruje spracovanú tematiku a použitú metódu, poukazuje na stav riešenej 

problematiky a vymedzuje okruh otázok, ktoré majú byť v práci riešené. Záver práce by 

mal byť sumarizačný a zároveň hodnotiaci, aby bolo možné zhrnúť dosiahnuté výsledky, 

analyzovať stanovené ciele práce a prípadne určiť možnosti ako pokračovať v ďalšom 

riešení problematiky. 

 
3. Formálna stránka ŠVOČ 

Práca ŠVOČ obsahuje titulnú stranu, na ktorej je uvedený názov vysokej školy, 

fakulty, názov  sekcie,  v ktorej  je  práca  prihlásená,  meno  a priezvisko  autora,  odbor    

a ročník jeho štúdia a dátum vypracovania. Práca musí spĺňať tieto formálne náležitosti: 

- riadkovanie: 1,5 

- veľkosť písma: 12 

- typ písma: Times New Roman 

- formát strán: A4 

- okraje strán: ľavý 3,5 cm; pravý 1,5 cm; horný 2,5 cm; dolný 2,5 cm 
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- kritický aparát podľa STN ISO 690 

- študent odovzdáva na oddelenie vedy a výskumu spolu s prihláškou do súťaže aj tri 

exempláre vytlačenej práce 

- práca musí byť v hrebeňovej alebo lištovej väzbe 

 
 

4. Komisia a priebeh obhajoby ŠVOČ 

Obhajoby práce ŠVOČ sa uskutočňujú pred odbornou komisiou, menovanou 

dekanom TF TU. Dekan menuje komisie v nasledujúcich programoch: 

- Katolícka teológia 

- Systematická filozofia 

- Náuka o rodine/sociálna práca s rodinou 

Každá komisia pozostáva z nepárneho počtu členov najmenej však troch, ktorí majú 

možnosť oboznámiť sa s prihlásenými prácami v dostatočnom predstihu.  Každý študent 

má počas obhajoby k dispozícii 15 minút na prezentáciu výsledkov svojej práce. Po každej 

prezentácii, nasleduje diskusia, v ktorej študent odpovedá na otázky týkajúce sa práce od 

členov komisie, ale aj priamo z auditória. Diskusia nesmie presiahnuť 20 minút trvania. 

Po prezentácii všetkých prihlásených príspevkov a následnej diskusii vyhodnotí 

odborná komisia na neverejnom zasadaní kvalitu prihlásených príspevkov a určí ich 

poradie. Kritériami hodnotenia sú: kvalita spracovania práce, kvalita prezentácie, zvolená 

metóda riešenia, dosiahnuté výsledky a ich prípadné použitie v ďalšom riešení 

problematiky. Bezprostredne po skončení neverejného zasadnutia vyhlási komisia  

výsledky a poradie prihlásených prác. 

 
5. Bonifikácia a finančná odmena za ŠVOČ 

 
Práce vyhodnotené ako najlepšie budú okrem toho dekanom TF TU  v spolupráci    

s Občianskym združením Priatelia ALOISIANA odmenené finančnou odmenou, ktorá je 

súčasťou každoročného vyhlásenia ŠVOČ. ) Administratívny postup pri vyplácaní odmien 

bude koordinovať oddelenie vedy a výskumu TF TU. 
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6. Termíny prihlášok a obhajoby 

Fakultné kola ŠVOČ sa uskutoční v Bratislave:  5. mája 2017 o 9.00 
 

Termín prihlásenia tém je do 31. marca 2017 (na oddelení veda a výskum) 

Termín odovzdania prác je do 15. apríl 2016 do 13.00 

 
V každej kategórii porota udelí tri ceny: 

1. cena 150,- € 

2. cena 100,- € 

3. cena 50,- € 
 

V osobitných prípadoch môže byť udelená cena poroty. 

. 

 

 

 

 

 
Bratislava 1. marca 2017 ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

dekan TF TU 


