Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta

Račianska 59
813 34 Bratislava

XIII. ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na PdF UK
Harmonogram realizácie ŠVOUČ na AR 2021/2022
1. termín : 3.11.2021
Úloha: vyhlásenie ŠVOUČ na PdF UK
Sekcie: bakalárskeho stupňa, magisterského stupňa pre učiteľské odbory
Sekcie: bakalárskeho stupňa, magisterského stupňa pre neučiteľské odbory
Predsedovia týchto sekcií boli vymenovaní dekankou fakulty.
2. termín: do 30. 11. 2021
Úloha: Do konca novembra je potrebné, aby vedúci katedier a ústavov vymenovali
katedrových koordinátorov pre ŠVOUČ a predsedov hodnotiacich komisií ŠVOUČ pre
jednotlivé kategórie v závislosti od typu štúdia realizovaného na katedre alebo ústave.
Zloženie hodnotiacej komisie ŠVOUČ pre katedrové kolo je v kompetencii vedúceho
katedry. Je potrebné, aby príslušná hodnotiaca komisia bola minimálne trojčlenná.
Jedna hodnotiaca komisia môže posúdiť práce pre bakalársku aj magisterskú sekciu.
V prípade potreby môžu aj viaceré katedry vytvoriť spoločnú hodnotiacu komisiu pre
posúdenie prác príslušnej sekcie.
Každá katedra po uskutočnení katedrového kola ŠVOUČ navrhuje najviac tri práce
z každej sekcie do fakultného kola. V prípade prihlásenej len jednej práce za príslušnú
katedru, práca postupuje do fakultného kola automaticky. V prípade tejto jedinej práce
je potrebné zaslať na OVDŠ príslušnú prácu spolu s posudkom školiteľa/konzultanta aj
oponenta.
3. termín : do 7.1.2022
Úloha : Zverejnenie tém prác ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedry a ústavy –
témy vypisujú pedagogickí a výskumní pracovníci aj denní doktorandi na katedre.
Prácu na jednu tému ŠVOUČ môže vytvoriť aj dvojica študentov.
Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ v spolupráci s pedagogickými a výskumnými
pracovníkmi a dennými doktorandmi na katedre.
Témou ŠVOUČ môže byť aj časť záverečnej práce – bakalárskej a diplomovej.
4. termín : do 18.2.2022
Úloha: Nahlasovanie sa študentov/dvojíc študentov na témy ŠVOUČ a odovzdanie
prihlášok katedrovým koordinátorom. Prihlášky na katedrové kolo registruje
katedrový koordinátor ŠVOUČ. Nie je potrebné ich zasielať na OVDŠ.
Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a
ústavoch
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5. termín: do 4.3.2022
Úloha pre katedry a ústavy: Nahlásenie počtu prihlásených študentov do kategórií
predsedom katedrových hodnotiacich komisií pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ pre
potreby prípravy katedrového kola ŠVOUČ.
Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách
a ústavoch
6. termín : do 1.4.2022
Úloha: Odovzdajú študenti práce katedrovým koordinátorom
Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a
ústavoch
7. termín : bezodkladne po odovzdaní prác
Úloha: Katedrový koordinátor zašle práce podľa kategórie príslušnému predsedovi
katedrovej hodnotiacej komisie pre danú kategóriu ŠVOUČ. Následne predseda
katedrovej hodnotiacej komisie určí jedného oponenta pre každú prácu ŠVOUČ.
Posudok vypracováva aj školiteľ/konzultant práce.
Zodpovednosť: katedroví koordinátori a predsedovia katedrových hodnotiacich
komisií pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ
8. termín : 5 pracovných dní pred konaním prvého katedrového kola ŠVOUČ
Úloha: Vypracovanie a odovzdanie posudkov konzultanta aj oponenta jednotlivým
súťažiacim študentom, ako aj predsedovi príslušnej katedrovej hodnotiacej komisie
v danej kategórii.
Zodpovednosť: Autori posudkov musia posudok odovzdať katedrovému
koordinátorovi a koordinátori ich odovzdajú súťažiacim študentom, ako aj predsedovi
príslušnej katedrovej hodnotiacej komisie v danej kategórii pre prípravu katedrového
kola.
9. termín : do 29. 4. 2022
Úloha: realizácia prvého katedrového kola ŠVOUČ na katedrách. Termín konania
nahlásiť na OVDŠ najmenej 2 dni pred konaním.
Počas katedrového kola môže súťažiaci študent/dvojica študentov prezentovať svoju
súťažnú prácu a odpovedať na pripomienky konzultanta, oponenta a členov
katedrových hodnotiacich komisií.
Zodpovednosť: katedroví koordinátori a predsedovia katedrových hodnotiacich
komisií pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ.
Úloha: Víťazov katedrových kôl je možné prihlásiť ešte pred konaním fakultného kola
do slovenskej, resp. česko-slovenskej súťaže ŠVOUČ (ŠVOČ), ak sa koná v danom
odbore. V prípade, že takáto súťaž existuje, musí byť termín katedrového kola tomu
prispôsobený.
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Zodpovednosť: predsedovia katedrových hodnotiacich komisií pre jednotlivé
kategórie ŠVOUČ v spolupráci a v komunikácii s príslušnými zodpovednými osobami
slovenskej, resp. česko-slovenskej súťaže ŠVOUČ (ŠVOČ) v danom odbore.
10. termín: bezodkladne, najneskôr druhý deň po konaní prvého katedrového kola
Úloha: Nahlásiť práce, ktoré postupujú do druhého fakultného kola predsedom
fakultných sekcií a na OVDŠ (maximálne 3 práce v každej kategórii za jednu katedru).
Je potrebné na OVDŠ zaslať zápisnicu z katedrového kola, ktorá musí obsahovať
zoznam postupujúcich prác z katedrového do fakultného kola. Na OVDŠ je potrebné
zaslať práce postupujúce do fakultného kola spolu s posudkami konzultanta a oponenta
práce ŠVOUČ.
Zodpovednosť: katedroví koordinátori, ktorí študentov a ich práce nahlasujú a
predsedovia fakultných sekcií, ktorí to od nich príjmu. OVDŠ eviduje postupujúce práce
a spolupracuje s predsedami fakultných hodnotiacich komisií
11. termín: do 6.5.2022
Úloha: odovzdanie zápisnice s výsledkami z prvého katedrového kola na OVDŠ a
odovzdanie prác, ktoré postupujú do druhého fakultného kola spolu s posudkami
konzultanta aj oponenta na OVDŠ
Zodpovednosť: katedroví koordinátori
Úloha: Predsedovia fakultných sekcií určia predsedu hodnotiacej komisie pre
príslušnú sekciu. Tento predseda v spolupráci s predsedami fakultných sekcií určia
príslušnú hodnotiacu komisiu tak, aby bola aspoň trojčlenná (jeden predseda a 2
členovia). Odporúča sa, aby členmi príslušných fakultných hodnotiacich komisií
v jednotlivých sekciách boli zástupcovia z katedier, ktorých súťažné práce postúpili
do fakultného kola danej sekcie. Uľahčí to hodnotenie súťažných prác v príslušnej
sekcii.
Zodpovednosť: Predsedovia fakultných sekcií, predsedovia hodnotiacich komisií
jednotlivých sekcií v spolupráci a v komunikácii s vedúcimi katedier súťažiacich
študentov.
12. termín : do 31.5.2022
Úloha: realizácia druhého fakultného kola
Počas fakultného kola môže súťažiaci študent/dvojica študentov prezentovať svoju
súťažnú prácu a odpovedať na pripomienky konzultanta, oponenta a členov
fakultných hodnotiacich komisií.
Po jeho skončení predsedovia hodnotiacich komisií jednotlivých sekcií zašlú zápisnicu
zo svojej sekcie s umiestnením študentov bezodkladne na OVDŠ.
Zodpovednosť: OVDŠ a predsedovia fakultných sekcií v spolupráci s predsedami
hodnotiacich komisií jednotlivých fakultných sekcií.
Poznámka: Realizácia katedrových a fakultného kola sa uskutoční prezenčne alebo online formou
v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie Covid-19.
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Práce ŠVOUČ súťažiacich študentov sú v zmysle Štandardov pre študijný program, ktoré boli vydané
SAAVŠ dňa 2.7.2020, podľa článku 4, bod 3 jednou z foriem zapojenia sa študentov do tvorivých činností
fakulty. Vypracované práce sú prezentáciou tvorivých schopností študenta a spravidla sú obsahovo
orientované k študijnému programu (respektíve k študijnému odboru), ktorý študujú.
V zmysle Metodiky na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ sa účasť na súťaži ŠVOUČ a vypracovaná
práca chápu ako participácia študentov na plnení kritéria SP 4.3.2. Študenti sú zapájaní do tvorivých
činností vysokej školy primerane vo vzťahu k výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca
študijného programu.

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., v.r.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
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