FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

VYHLÁŠKA DEKANA
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave
č. 1/2020
o Súťaži študentskej vedeckej činnosti
v akademickom roku 2020/2021

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
vyhlasuje
Súťaž študentskej vedeckej činnosti v súťažných odboroch:
1. Podnikovohospodárska náuka
2. Podnikový manažment
3. Podnikové financie
4. Manažment výroby a logistika
5. Informačný manažment
v akademickom roku 2020/2021.
Prihlasovanie do súťaže, jej priebeh, hodnotenie a konkurzné ocenenie víťazných prác
upravuje tento
Súťažný

poriadok

Článok 1
Účasť v súťaži a jej príprava
(1) Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 1. a 2. stupňa štúdia Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, a to individuálne alebo ako kolektív,
nie väčší ako trojčlenný, so súťažnou prácou vypracovanou na niektorú z tém
vypísaných jednotlivými katedrami fakulty.
Študenti, ktorí oslovili konkrétnych učiteľov s požiadavkou na vlastnú tému záverečnej
práce (Vyhláška dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave č. 1/2018 k
organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, čl. 3, bod 2, písm. a)
a ich téma bude schválená, sa musia povinne individuálne zúčastniť súťaže študentskej
vedeckej činnosti v akademickom roku nasledujúcom po akademickom roku, v ktorom im
bola téma záverečnej práce akceptovaná.
(2) Po výbere témy nadviaže študent alebo kolektív kontakt s konzultantom témy, dohodne
osnovu a systém spolupráce.
(3) Študent za metodického usmernenia a odborných rád konzultanta rieši zvolenú
tému tak, aby napísanú prácu ukončil a odovzdal v 2 exemplároch na katedru,
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z ktorej je konzultant, do 31. marca 2021. Práce odovzdané po tomto termíne nebudú
zaradené do súťaže.
Katedra prevezme prácu, ak jej rozsah nie je menší ako 20 strán a ak ju do súťaže
odporučil konzultant.
Vedúci katedry určí recenzenta súťažných prác a vyžiada si od neho posudok. V závere
posudku recenzent odporučí (neodporučí) prácu prijať do súťaže.
Oba exempláre súťažnej práce spolu s hodnotením recenzenta (príloha č. 1) a
hodnotením konzultanta (príloha č. 2) práce študentskej vedeckej činnosti odovzdá
vedúci katedry predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom Referátu pre vedu
a doktorandské štúdium Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave do 12. apríla 2021.
Študent do 31. marca 2021 odovzdá na Referát pre vedu a doktorandské štúdium Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyplnenú a podpísanú
prihlášku do Súťaže študentskej vedeckej činnosti. Prihláška je v prílohe č. 5. Súčasne
pošle e-mailom elektronickú verziu súťažnej práce prodekanovi pre vedu a doktorandské
štúdium. Tlačená a elektronická verzia súťažnej práce musia byť formálne a obsahovo
totožné.
Termíny a priebeh Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2020/2021
je zhrnutý v prílohe č. 4.
Editovateľné formuláre príloh č. 1 až 6 sú zverejnené na stránke https://fpm.euba.sk/
veda-a-vyskum/svoc.
Článok 2
Formálne a obsahové náležitosti súťažnej práce
Vzor titulného listu je v prílohe č. 6
Súťažná práca má tieto časti:
− Obsah
− Úvod (autor oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce, v úvode
zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému)
− Cieľ súťažnej práce (jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia,
súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa
hlavného), metodika práce a metódy skúmania (obsahuje: charakteristiku objektu
skúmania, pracovné postupy, spôsob získavania údajov a ich zdroje, použité metódy
vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, štatistické metódy a pod.)
− Výsledky súťažnej práce (t. j. vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných
problémov, ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa
musia dostatočne zhodnotiť)
− Záver (stručné zhrnutie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k stanoveným cieľom)
− Zoznam použitej literatúry
− Prílohy súťažnej práce.
Článok 3
Priebeh súťaže
Súťaž v jednotlivých súťažných odboroch sa uskutoční pred fakultnou súťažnou komisiou.
Súťaž je verejná, uskutoční sa dňa 23. apríla 2021. Jej termín sa zverejní aspoň 10 dní
pred jej konaním.
Súťažnú komisiu a jej predsedu menuje dekan fakulty. Zástupcov študentov navrhne
Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
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v Bratislave. Ak bude počet prihlásených súťažných prác vyšší, článok 3 odsek 4, menuje
sa dostatočný počet súťažných komisií.
Počet súťažných prác v jednej komisii nemá byť vyšší ako päť. Ak je počet prác vyšší,
vytvorí sa toľko komisií, aby bol zachovaný tento limit a súťažné práce boli rozdelené v
komisiách rovnomerne a podľa stupňov štúdia. Vyberá sa jeden víťaz za každý stupeň
štúdia. Súťažiaci, ktorí obsadili prvé miesto v jednotlivých komisiách, budú ešte raz
súťažnú prácu prezentovať buď pred zlúčenou súťažnou komisiou za príslušný stupeň
štúdia.
Priebeh súťaže riadi predseda komisie a zahrňuje: predstavenie práce študentom
(študentmi) v určenom časovom limite, hodnotenie konzultanta a recenzenta a odpoveď
na otázky a pripomienky. Nasleduje rozprava, v ktorej môžu klásť otázky všetci členovia
komisie.
Po predstavení všetkých prác súťažná komisia na neverejnom rokovaní vykoná celkové
hodnotenie súťažných prác a stanoví ich poradie. Predseda vyhlási výsledky a súťaž
ukončí.
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu a podľa prijatých
opatrení autorít univerzity, sa súťaž uskutoční formou on-line.

Článok 4
Hodnotenie súťažných prác
(1) Súťažné komisie hodnotia práce podľa kritérií kvality a zohľadnení hodnotenia vedúceho
práce a recenzenta práce, uvedené v hodnotiacej šablóne:
Bodové hodnotenie kritérií kvality práce študentskej vedeckej činnosti
(maximálny počet bodov: 22)
Nadmieru spĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Kritérium
očakávania
očakávania
očakávania
(2 body)
(1 bod)
(0 bodov)
1. Jasný úvod, relevantný pre
danú tému
2. Logická štruktúra
3. Využitie vhodných literárnych
zdrojov (rešerš)
4. Formálne náležitosti práce
5. Primeranosť záverov
6. Aktuálnosť
7. Primeraný počet slidov
8. Slidy sú čitateľné a nápadité
9. Ústny prejav študenta
10.Hodnotenie konzultanta*
11.Hodnotenie recenzenta*
* hodnotenie kritérií 10 a 11 na základe tejto stupnice:
25 – 20 b. nadmieru spĺňa očakávania (2 body)
19 – 12 b. spĺňa očakávania (1 bod)
11 a menej nespĺňa očakávania (0 bodov)
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Výsledné hodnotenie práce študentskej vedeckej činnosti podľa celkového počtu
dosiahnutých bodov:
22 – 18 bodov výborne
17 – 11 bodov dobre
10 a menej bodov nevyhovujúce.
(2) Súťažiacim na prvých troch miestach odovzdá dekan fakulty diplom.
(3) Účasť v študentskej vedeckej činnosti bude zohľadnená pri prideľovaní ubytovania v
Študentskom domove v budúcom akademickom roku a motivačného štipendia.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Tento súťažný poriadok platí pre akademický rok 2020/2021.
(2) Schválené v Kolégiu dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave dňa 28. septembra 2020.
V Bratislave, 30. septembra 2020

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan fakulty
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PRÍLOHY
PRÍLOHA 1

Hodnotenie recenzenta práce študentskej vedeckej činnosti
FAKULTA PODNIKOVÉHO
MANAŽMENTU
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE

HODNOTENIE RECENZENTA
PRÁCE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI (ŠVČ)
Meno a priezvisko súťažiaceho:
Meno a priezvisko súťažiaceho:
Meno a priezvisko súťažiaceho:
Téma práce ŠVČ:
Meno, priezvisko, tituly, recenzenta práce ŠVČ:
Hodnotenie
1 až 5 bodov

Kritériá hodnotenia práce ŠVČ
1. Úvod – aktuálnosť a náročnosť hlavného cieľa a čiastkových cieľov práce ŠVČ, vhodnosť
štruktúrovania obsahu práce ŠVČ.
2. Výklad hlavných pojmov a metód – rozsah a reprezentatívnosť použitej literatúry, využitie
preštudovanej literatúry pre potreby ŠVČ, komparácia uvádzaných poznatkov a názorov,
charakteristika kľúčových pojmov a pracovných metód.
3. Analýza – komplexnosť a podrobnosť opisu objektu analýzy, hĺbka jeho rozboru, vhodnosť
použitých analytických metód, kvalita zistených výsledkov a ich interpretácia, označenie
príležitostí na zlepšenie a zmenu.
4. Aplikácia – návrhy (odporúčania, konkrétne návody a ucelené postupy) na odstránenie
nedostatkov a zdokonalenie analyzovaného stavu formou aplikácie prevzatých postupov alebo
vlastného originálneho riešenia.
5. Formálne náležitosti – štylistická úroveň, písomná úprava, bibliografické zásady pri uvádzaní
literárnych zdrojov.

Pripomienky a otázky recenzenta k forme a obsahu ŠVČ:
Výsledné hodnotenie ŠVČ (počet bodov, príp. komentár):
Dátum:........................................

....................................................................
podpis recenzenta ŠVČ

Poznámka: Najlepšie hodnotenie je 5 bodov, minimum je 1 bod.
Hodnotenie práce ŠVČ v dvoch vyhotoveniach s originálnym podpisom prosíme doručiť na Referát pre
vedu a doktorandské štúdium FPM Ing. Ľudmile Lulkovičovej do 12. 4. 2021.
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PRÍLOHA 2

Hodnotenie konzultanta práce študentskej vedeckej činnosti

FAKULTA PODNIKOVÉHO
MANAŽMENTU
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE

HODNOTENIE KONZULTANTA
PRÁCE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI (ŠVČ)
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
Téma práce ŠVČ:
Meno, priezvisko, tituly, konzultanta práce ŠVČ:
Hodnotenie
1 až 5 bodov

Kritériá hodnotenia práce ŠVČ
1. Úvod – aktuálnosť a náročnosť hlavného cieľa a čiastkových cieľov práce ŠVČ, vhodnosť
štruktúrovania obsahu práce ŠVČ.
2. Výklad hlavných pojmov a metód – rozsah a reprezentatívnosť použitej literatúry, využitie
preštudovanej literatúry pre potreby ŠVČ, komparácia uvádzaných poznatkov a názorov,
charakteristika kľúčových pojmov a pracovných metód.
3. Analýza – komplexnosť a podrobnosť opisu objektu analýzy, hĺbka jeho rozboru, vhodnosť
použitých analytických metód, kvalita zistených výsledkov a ich interpretácia, označenie
príležitostí na zlepšenie a zmenu.
4. Aplikácia – návrhy (odporúčania, konkrétne návody a ucelené postupy) na odstránenie
nedostatkov a zdokonalenie analyzovaného stavu formou aplikácie prevzatých postupov alebo
vlastného originálneho riešenia.
5. Formálne náležitosti – štylistická úroveň, písomná úprava, bibliografické zásady pri uvádzaní
literárnych zdrojov.

Odporúčam – neodporúčam prácu ŠVČ k obhajobe (nehodiace sa prečiarknite)
Výsledné hodnotenie práce ŠVČ (počet bodov, príp. komentár):
Dátum:........................................

...................................................................
podpis konzultanta ŠVČ

Poznámka: Najlepšie hodnotenie je 5 bodov, minimum je 1 bod.
Hodnotenie práce ŠVČ v jednom vyhotovení s originálnym podpisom prosíme doručiť na Referát pre
vedu a doktorandské štúdium FPM Ing. Ľudmile Lulkovičovej do 12. 4. 2021
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PRÍLOHA 3

Študentská vedecká činnosť ak. rok 2020/2021, hodnotiaca
šablóna

Študentská vedecká činnosť
ak. rok 2020/2021
Hodnotiaca šablóna
Fakulta podnikového manažmentu
Meno a priezvisko študenta:
Kritérium

1. Jasný úvod, relevantný pre danú
tému
2. Logická štruktúra
3. Využitie vhodných literárnych
zdrojov (rešerš)
4. Formálne náležitosti práce
5. Primeranosť záverov
6. Aktuálnosť
7. Primeraný počet slidov
8. Slidy sú čitateľné a nápadité
9. Ústny prejav študenta
10. Hodnotenie konzultanta*
11. Hodnotenie recenzenta*

Nadmieru
spĺňa
očakávania
(2 body)

Spĺňa
očakávania
(1 bod)

Nespĺňa
očakávania
(0 bodov)











































* hodnotenie kritérií 10 a 11 na základe tejto stupnice:
25 – 20 bodov, nadmieru spĺňa očakávania, udelia sa 2 body
19 – 12 bobov, spĺňa očakávania, udelí sa 1bod
11 a menej bodov, nespĺňa očakávania, udelí sa 0 bodov

Vyhodnotenie:
Celkový počet bodov
Výsledné hodnotenie**
Dátum: 23. 4. 2021
Podpis členov komisie:
**Výsledné hodnotenie podľa celkového počtu dosiahnutých bodov:
22 – 18 bodov výborne
17 – 11 bodov dobre
10 a menej bodov nevyhovujúce
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PRÍLOHA 4

Termíny a priebeh

Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2020/2021
Termín
Október až marec
Február, Marec
do 31. marca
2021
do 31. marca
2021

do 31. marca
2021

od 31. 3. 2021
do 12. apríla 2021
do 12. apríla 2021

do 12. apríla 2021

od 12. apríla 2021
23. apríl 2021
Máj 2021

Činnosť
Študent individuálne alebo ako kolektív, nie väčší ako
trojčlenný, pod vedením konzultanta vypracuje súťažnú prácu
na niektorú z tém vypísaných jednotlivými katedrami fakulty.
Návrh členov súťažnej komisie na Kolégiu dekana FPM.
Konzultant vypracuje hodnotenie súťažnej práce.
Študent odovzdá v 2 exemplároch dokončenú súťažnú prácu
a hodnotenie súťažnej práce na katedru, z ktorej je konzultant.
Študent odovzdá na Referát pre vedu a doktorandské štúdium
Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže ŠVČ.
Súčasne pošle e-mailom elektronickú verziu súťažnej práce
prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium. Tlačená
a elektronická verzia súťažnej práce musia byť formálne
a obsahovo totožné.
Vedúci katedry určí recenzenta súťažnej práce a vyžiada si
od neho posudok.
Recenzent súťažnej práce vypracuje posudok. Odovzdá ho
vedúcemu katedry.
Vedúci katedry odovzdá oba exempláre súťažnej práce
spolu s hodnotením recenzenta a hodnotením konzultanta
práce ŠVČ predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom
Referátu pre vedu a doktorandské štúdium FPM EU
v Bratislave.
Menovanie súťažnej komisie dekanom FPM EU
v Bratislave.
Konanie súťaže študentskej vedeckej činnosti.
Predseda súťažnej komisie odovzdá Zápisnicu o priebehu
a výsledkoch súťaže ŠVČ a víťazné práce na Oddelenie pre
vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave.
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PRÍLOHA 5

Prihláška do súťaže študentskej vedeckej činnosti
FAKULTA PODNIKOVÉHO
MANAŽMENTU
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI (ŠVČ) V AK. ROKU 2020/2021
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
emailová adresa:
Schválená téma záverečnej práce:
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
emailová adresa:
Schválená téma záverečnej práce:
Meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia:
emailová adresa:
Schválená téma záverečnej práce:
Téma práce ŠVČ:
Dátum:........................................

...................................................................
podpis súťažiaceho

Dátum:........................................

.................................................... ...............
podpis súťažiaceho

Dátum:........................................

.................................................... ...............
podpis súťažiaceho

Meno, priezvisko, tituly, konzultanta práce ŠVČ:
Odporúčam / Neodporúčam* súťažnú prácu študentskej vedeckej činnosti k obhajobe
Dátum:........................................

...................................................... .............
podpis konzultanta ŠVČ

Nehodiace sa vyškrtnite.
Poznámka: Max. počet členov súťažného kolektívu je 3.
Prihlášku súťažnej práce ŠVČ v jednom vyhotovení s originálnym podpisom prosíme doručiť na Referát
pre vedu a doktorandské štúdium FPM Ing. Ľudmile Lulkovičovej do 31. 3. 2021
*
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PRÍLOHA 6

Titulný list súťažnej práce študentskej vedeckej činnosti

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
KATEDRA

NÁZOV SÚŤAŽNEJ PRÁCE
Súťažná práca študentskej vedeckej činnosti

Súťažiaci: meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia, emailová adresa1
Súťažiaci: meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia, emailová adresa1
Súťažiaci: meno a priezvisko súťažiaceho, ročník/stupeň štúdia, emailová adresa1
Konzultant súťažnej práce: meno, priezvisko, tituly

Bratislava 2021
1

Upravte podľa počtu súťažiacich, max. počet súťažiacich je 3.
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