
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

XII. ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na PdF UK 

Harmonogram realizácie ŠVOUČ na AR 2020/2021 

1. termín : 11.12.2020 

Úloha: vyhlásenie ŠVOUČ na PdF UK  

Sekcie: bakalárskeho stupňa, magisterského stupňa pre učiteľské odbory 

Sekcie: bakalárskeho stupňa, magisterského stupňa pre neučiteľské odbory 

Zodpovednosť: predsedov pre tieto sekcie vymenuje dekanka fakulty 

Teraz do konca decembra nech vedúci katedier a ústavov vymenujú koordinátorov pre ŠVOUČ 

a predsedov hodnotiacich komisií ŠVOUČ pre jednotlivé kategórie v závislosti od typu štúdia 

realizovaného na katedre alebo ústave. Predseda hodnotiacej komisie následne si určí členov komisie 

– minimálne dvoch. 

Každá katedra po uskutočnení katedrového kola ŠVOUČ navrhuje najviac tri práce z každej sekcie do 

fakultného kola.  

 

2. termín :  do 22.1.2021 

Úloha : zverejnenie tém ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedry a ústavy – témy 

vypisujú pedagogickí a výskumní pracovníci aj denní doktorandi  

Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ 

Témou ŠVOUČ môže byť aj časť záverečnej práce – bakalárskej a diplomovej. 

 

3. termín : do 26.2.2021 

Úloha: nahlasovanie sa študentov na témy ŠVOUČ a odovzdanie prihlášok 

koordinátorom 

Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a ústavoch 

4. termín: do 5.3.2021 

Úloha pre katedry a ústavy: nahlásenie počtu prihlásených študentov  predsedom  

fakultných sekcií pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ 

Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a 

ústavoch 

 

5. termín : do 2.4.2021 

Úloha: odovzdajú študenti práce koordinátorom 

Zodpovednosť: koordinátori ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a ústavoch 

 

6. termín : bezodkladne po odovzdaní prác 

Úloha: predseda hodnotiacej komisie pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ 

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 

7. termín : 5 pracovných dní pred konaním prvého katedrového kola ŠVOUČ 

Úloha: vypracovanie a odovzdanie posudku jednotlivým súťažiacim študentom 

Zodpovednosť: autori posudkov musia posudok odovzdať katedrovému koordinátorovi 

a koordinátori ich odovzdajú súťažiacim študentom 

8. termín : do 30.4.2021 

Úloha: realizácia prvého katedrového kola ŠVOUČ na katedrách. Termín konania 

nahlásiť na OVDŠ najmenej 2 dni pred konaním 

Zodpovednosť: katedroví koordinátori a predsedovia katedrových hodnotiacich komisií 

pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ 

9. 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) 

Zodpovednosť: katedroví koordinátori, ktorí študentov a ich práce nahlasujú a 

predsedovia fakultných sekcií, ktorí to od nich príjmu 

 

10. termín:  do 7.5.2021 

Úloha: odovzdanie zápisnice s výsledkami z prvého katedrového kola na OVDŠ a 

odovzdanie prác, ktoré postupujú do druhého fakultného kola aj s posudkami na OVDŠ 

Zodpovednosť: katedroví koordinátori  

 

 

11. termín : do 31.5.2021 

Úloha: realizácia druhého fakultného kola 

                     Zodpovednosť: OVDŠ a predsedovia fakultných sekcií. 

 

 

Poznámka: Realizácia katedrových a fakultného kola sa uskutoční prezenčne alebo online formou 

v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie Covid-19.  

 

 

 

 

 

            doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

                                                                prodekan pre vedu a doktorandské štúdium  


