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Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o 

najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2017/2018 

 

Predseda Rady Platinového fondu  

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v súlade  

 s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v 
Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej 
práce,  

 so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1),  

 s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) 
písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1),  

 v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami  

 

v y h l a s u j e 

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. R. 2017/2018 

 

1 Usporiadateľ súťaže  

1.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže (ďalej len „usporiadateľ“) je Platinový fond 
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave (ďalej len „Platinový fond“).  

 

2 Doba a miesto platnosti súťaže  

2.1 Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2017 do 11. 5. 2018 (ďalej len „doba platnosti súťaže“).  

2.2 Súťaž prebieha na pôde Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave (ďalej len 
„miesto platnosti súťaže“).  

 

3 Účasť v súťaži, spôsob výberu výhercov  

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia Fakulty podnikového 
manažmentu EU v Bratislave (ďalej len „súťažiaci“), ktorí budú obhajovať diplomovú prácu v 
akademickom roku 2017/2018.  

3.2 Diplomovú prácu je potrebné prihlásiť do súťaže najneskôr do 31. 3. 2018 a to tak, že ju 
súťažiaci nahrá so súhlasom vedúceho záverečnej práce do Akademického informačného 
systému (ďalej len „AiS2“). Následne recenzné konanie diplomovej práce musí byť ukončené 



                          Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
                 Platinový fond Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

__________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

do 15. 4. 2018 nahratím posudkov do AiS2. Diplomová práca môže byť zaradená do súťaže len 
v prípade, ak hodnotenie školiteľa a hodnotenie oponenta bude známkou „A – výborne – 1,0“.  

3.3 Splnenie podmienok v bode 3.2 poskytuje súťažiacemu možnosť zúčastniť sa hlavnej časti 
súťaže, ktorou je obhajoba diplomovej práce pred súťažnou komisiou, a to v termíne od 2. 5. 
2018 do 11. 5. 2018. Presný termín, ako aj zaradenie súťažiaceho bude zverejnené po 
sumarizácii počtu predložených diplomových prác.  

3.4 Hlavná časť súťaže prebieha pred súťažnou komisiou, ktorá je zložená z učiteľov Fakulty 
podnikového manažmentu EU v Bratislave tak, aby rešpektovala Študijný poriadok EU v 
Bratislave. Súťažná komisia sa skladá z predsedu, členov komisie a tajomníka, ktorých do 
príslušných pozícií menuje dekan fakulty v spolupráci s predsedom rady fondu. Súťažná 
komisia má najmenej štyroch členov. Najmenej dvaja členovia súťažnej komisie sú 
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov. Pre potreby 
realizácie súťaže sa môže vytvoriť taký počet súťažných komisií, aby bolo možné venovať 
adekvátny priestor každému súťažiacemu. V takomto prípade priradenie súťažiaceho do 
komisie prebieha losovaním a to tak, že každý súťažiaci si vylosuje číslo komisie, v ktorej bude 
realizovať obhajobu diplomovej práce.  

3.5 Pri hodnotení súťažiacich sa používa táto klasifikačná stupnica:  

 A – výborne – 1,0  

 B – veľmi dobre – 1,5  

 C – dobre – 2,0  

 D – uspokojivo – 2,5  

 E – dostatočne – 3,0  

 FX – nedostatočne – 4,0  

Celkový výsledok súťažiaceho je vážený priemer, skladajúci sa z hodnotenia, ktoré získal od 
školiteľa diplomovej práce, oponenta diplomovej práce a jednotlivých členov súťažnej 
komisie, výsledná známka sa stanoví takto:  

 A – výborne – 1,0 – vážený priemer do 1,25 vrátane,  

 B – veľmi dobre – 1,5 – vážený priemer od 1,26 do 1,75 vrátane,  

 C – dobre – 2,0 – vážený priemer od 1,76 do 2,25 vrátane,  

 D – uspokojivo – 2,5 – vážený priemer od 2,26 do 2,75 vrátane,  

 E – dostatočne – 3,0 – vážený priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.  

3.6 Výsledné poradie súťažiacich sa určuje na základe dosiahnutého váženému priemeru, 
pričom súťažiaci s najnižším váženým priemerom dostáva poradové číslo 1. Diplomové práce 
na poradových miestach 1 až 10 sa stávajú automaticky víťaznými diplomovými prácami a 
budú zaradené do databázy najlepších diplomových prác ak. r. 2016/2017.  

 

4 Priebeh hlavného kola súťaže  

4.1 Hlavné kolo súťaže prebieha pred súťažnou komisiou a realizuje sa formou obhajoby 
diplomovej práce. Hlavné kolo súťaže vedie predseda súťažnej komisie a je rozdelené do 
štyroch častí – úvod, prezentácia, diskusia, záver.  
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4.2 V úvode predstaví predseda súťažnej komisie súťažiaceho a stručne uvedie názov 
diplomovej práce, meno školiteľa a oponenta práce. Následne odovzdá slovo súťažiacemu, 
aby prezentoval podstatné časti diplomovej práce.  

4.3 Prezentácia diplomovej práce je realizovaná v časovom rozpätí 15 minút formou 
elektronickej prezentácie, pričom súťažiaci sa sústredí na  

 cieľ diplomovej práce,  

 štruktúru diplomovej práce,  

 ťažiskové závery súčasného stavu problematiky v domácej a zahraničnej literatúre,  

 prezentáciu vlastného prínosu (výsledky práce),  

 prezentáciu vlastných záverov a odporúčaní (diskusia).  

4.4 V rámci diskusie sa prednesú podstatné časti z posudkov školiteľa a oponenta, pričom 
predseda súťažnej komisie vyzve súťažiaceho, aby reagoval na otázky z posudkov. Nasleduje 
diskusia, počas ktorej kladú súťažiacemu otázky členovia súťažnej komisie.  

4.5 Záver sa formuluje na neverejnej časti zasadnutia komisie a to tak, že jednotliví členovia 
komisie pridelia známky súťažiacemu. Predseda súťažnej komisie následne prepočíta vážený 
priemer známok.  

 

5 Vyhlásenie výsledku súťaže  

5.1 Celkový výsledok súťaže sa stanoví na spoločnom zasadnutí všetkých súťažných komisií, v 
súlade s bodom 3.6.  

5.2 Výsledok súťaže vyhlasuje predseda rady fondu za prítomnosti dekana Fakulty 
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedov jednotlivých 
súťažných komisií.  

 

6 Spoločné a záverečné ustanovenia  

6.1 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne 
dodržiavať.  

6.2 Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený 
bezplatne uverejňovať mená a priezviská alebo obrazové, zvukové, obrazovo zvukové záznamy 
týkajúce sa výhercov alebo ich prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod), 
v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch usporiadateľa 
súťaže, a to výlučne na marketingové účely.  

6.3 Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený 
zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, e-mailový 
alebo telefonický kontakt, adresa, na jeho marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, 
pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. 
Účastník súťaže poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných 
údajov (meno, priezvisko, vek, fotografia, hlas, vrátane obrazového a zvukového záznamu 
zachytávajúceho jeho osobu, ako i prípadnej fotodokumentácie z odovzdania cien a pod.) na 
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ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch usporiadateľa a na marketingové 
účely súvisiace s predmetom činnosti usporiadateľa, a to bezplatne.  

6.4 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a uchovávaním pre 
účely realizácie tejto súťaže je podmienkou účasti v súťaži.  

 

V Bratislave dňa 18. 9. 2017  

     doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.  
predseda Rady Platinového fondu  
Fakulty podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 


