
ŠTATÚT ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ 
ČINNOSTI 

Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Čl. 1 

1. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ďalej ŠVOUČ) je forma, pomocou ktorej 
rozvíjajú svoje predpoklady pre vedecko-výskumnú a odbornú činnosť a umeleckú tvorivosť 
študenti fakulty bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. 

2. Cieľom ŠVOUČ je identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov, 
vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch, zlepšiť 
komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi. 

3. Vedecko-výskumná, odborná a umelecká činnosť sa realizuje na katedrách ako výberová 
činnosť študentov pod odborným vedením učiteľov a vedeckých pracovníkov. 

4. Výsledky svojej činnosti prezentujú študenti každoročne na katedrách, vybraní študenti na 
fakultnej a na celoštátnej konferencii ŠVOUČ.  

5. Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na fakulte riadi Rada ŠVOUČ. 

 

Čl. 2 

Rada ŠVOUČ 

1. Je zložená z delegovaných zástupcov všetkých katedier a na svojom čele má garanta, ktorým je 
z titulu funkcie prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 

2. V prípade potreby rozhoduje Rada hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných, pričom musí 
byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. 

3. Zodpovedá za realizáciu fakultnej a v určených rokoch aj celoslovenskej konferencie ŠVOUČ. 

4. Každoročne z radov svojich členov volí predsedu organizačného výboru fakultnej, prípadne 
celoslovenskej konferencie ŠVOUČ pre nasledujúci akademický rok. Jeho funkčné obdobie začína 
1. septembra a končí dňom vyhodnotenia a ekonomického uzatvorenia príslušnej fakultnej resp. 
celoštátnej konferencie. Členmi organizačného výboru môžu byť aj študenti tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia. 

5. Každý rok,  najneskôr do 31.10., vyhlasuje fakultnú a v určených rokoch aj celoštátnu konferenciu 
ŠVOUČ, ktorá sa uskutoční najneskôr v máji nasledujúceho kalendárneho roku. Vydá pokyny pre 
katedrové kolá a fakultnú, prípadne celoštátnu konferenciu (upresnení termín konania, súťažné 
sekcie, charakter prác a vystúpení, termín a formu odovzdania prác, kritériá hodnotenia prác, 
kritériá postupu na celoštátne kolo). Tieto pokyny zverejní na webovej stránke fakulty. 

6. Od vyhlásenia konferencie sa pravidelne schádza na zasadnutiach, kde rieši otázky súvisiace 
s prípravou katedrových kôl, fakultnej a prípadne celoštátnej konferencie O obsahu zasadnutí 
informuje formou zápisov zverejnených na webovej stránke fakulty. 

7. Každoročne predkladá vedeniu FTVŠ UK návrh na finančné odmenenie najlepších účastníkov 
jednotlivých sekcií fakultnej konferencie. 

8. Môže podať návrh na účasť zahraničných účastníkov na fakultnej prípadne celoštátnej konferencii. 

9. Pripravuje návrh vedeniu FTVŠ UK na vyslanie účastníkov fakulty na celoštátnu konferenciu. 

10. Predkladá vedeniu a Vedeckej rade FTVŠ UK  vyhodnotenie ŠVOUČ v danom roku predkladá 
prostredníctvom garanta, prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 



 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tohto štatútu podliehajú schváleniu vedenia FTVŠ UK. 

2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia na vedení FTVŠ UK dňa 2.11.2015. Týmto dňom 
končí platnosť Štatútu ŠVK a jeho Prílohy č. 1, schválených vedením FTVŠ UK dňa 5.3.2007. 

 

 
 
V Bratislave, 20.10.2015      Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

            garant Rady ŠVOUČ 


