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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vydáva tento 

 

ŠTATÚT ČESKO-SLOVENSKEJ PRÁVNICKEJ SÚŤAŽE 

O NAJLEPŠIU ŠTUDENTSKÚ PRÁCU V ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ 

ČINNOSTI (ŠVOČ)  

pre rok 2020 

 

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave 

vyhlasuje Česko-slovenskú študentskú vedeckú odbornú činnosť (ďalej len súťaž) pre 

študentov českých a slovenských právnických fakúlt. 

 

Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov o vedeckú činnosť a o zapojenie sa do 

vedeckého a širšieho spoločenského odborného diskurzu a poskytnúť im príležitosť 

a motiváciu k zdokonaleniu ich odborných znalostí a kompetencií. 

 

 

Článok 1 

Účasť v súťaži 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti českých a slovenských právnických fakúlt, ktorí sú zapísaní 

v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe vrátane tých, ktorí 

absolvovali štúdium v kalendárnom roku, v ktorom  sa súťaž a česko-slovenské kolo koná 

(ďalej len súťažiaci). Súťažiaci sa môžu zúčastniť samostatne alebo v rámci súťažného tímu. 

Účasťou v súťaži sa rozumie prihlásenie súťažnej práce, jej odovzdanie a obhajoba za 

stanovených podmienok a vo vyhlásených termínoch. 

 

Článok 2 

Prihlásenie do súťaže 

1) Do súťaže sa môžu súťažiaci prihlásiť prostredníctvom svojej domovskej fakulty, ktorá 

stanoví konkrétne podmienky, termíny a spôsob prihlásenia sa do súťaže. 

2) Prihláška musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko súťažiaceho, 

b) študijný program a ročník štúdia, 

c) názov súťažnej práce a odbor, v ktorom je spracovaná, 

d) súťažnú prácu. 

3) Súhlasom s prihlásením do súťaže súťažiaci vyslovuje súhlas s odovzdaním súťažnej 

práce a vyjadruje svoj súhlas riadiť sa týmto pravidlami súťaže. 

4) Fakulty, ktoré sa zúčastňujú česko-slovenského kola súťaže (ďalej tiež 

„účastnícke fakulty“) odovzdajú riadne podané prihlášky súťažiacich spolu s jedným 

oponentským posudkom pochádzajúcim z fakultného kola spracovanými spravidla na 

jednotnom hodnotiacom formulári, ktorého vzor je prílohou tohto štatútu ako jeho 

neoddeliteľná súčasť, najneskôr do 20. augusta 2020 referentke oddelenia grantov 

a rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„usporiadateľská fakulta“). Účastnícke fakulty môžu podať jednu hromadnú 

elektronickú prihlášku za všetkých nimi vyslaných súťažiacich. Súťažné práce 

(zviazané v hrebeňovej alebo obdobnej väzbe) a oponentské posudky spracované 

spravidla na jednotnom hodnotiacom formulári musia byť usporiadateľskej fakulte 

zaslané nielen v elektronickej podobe e-mailom (vo formáte .doc, .rtf alebo .pdf), ale aj 

v tlačenej podobe v dvoch vyhotoveniach. Za zhodu tlačenej a elektronickej verzie 



 
 

súťažnej práce a oponentského posudku zodpovedá účastnícka fakulta, ktorá súťažné 

práce a oponentský posudok usporiadateľskej fakulte zaslala. 

5) Každá zo zúčastnených fakúlt môže do súťaže prihlásiť maximálne tri súťažné práce do 

každej z vyhlásených kategórií podľa čl. 6 ods. 1; v kategórii podľa písmena j) možno 

prihlásiť až štyri práce. V odôvodnených prípadoch môže usporiadateľská fakulta 

rozhodnúť o väčšom počte prác. 

 

Článok 3 

Súťažné práce 

1) Súťažná práca musí byť spracovaná v odbore právo, alebo v spoločenských oboroch 

vyučovaných na slovenských a českých právnických fakultách. Tému práce si určuje 

súťažiaci. 

2) Súťažná práca môže byť spracovaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 

3) Do súťaže možno prihlásiť iba vlastnú a pôvodnú prácu, teda prácu vypracovanú 

samostatne súťažiacim(i). Prekážkou pôvodnosti nie sú konzultácie s akademickými 

pracovníkmi právnických fakúlt alebo inými odborníkmi v priebehu spracovávania práce. 

4) Do súťaže môžu byť prihlásené iba úspešné práce z fakultných kôl slovenských a českých 

právnických fakúlt a to v podobe, ktorá bola predložená do fakultného kola. O tom, ktoré 

súťažné práce z fakultného kola budú do súťaže prihlásené, rozhoduje účastnícka fakulta. 

5) Do súťaže možno prihlásiť i viac prác jedného súťažiaceho autora za podmienok 

podstatných tematických a obsahových odlišností týchto prác. 

6) Práca sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach (článok 2 ods. 4). Náležitosti súťažnej práce 

sú: titulná strana, vyhlásenie o pôvodnosti práce, obsah, prípadne zoznam použitých 

skratiek, úvod, vlastný text práce, záver a zoznam použitej literatúry. 

7) Minimálny rozsah práce (tzn. vlastného textu od úvodu po záver) je 36 000 znakov, 

odporúčaný maximálny rozsah práce je 54 000 znakov vrátane medzier. Do celkového 

rozsahu práce sa započítavajú aj poznámky pod čiarou. Do počtu znakov za nezapočítava 

titulná strana, obsah a zoznam použitej literatúry. 

8) O prijatí súťažnej práce, ktorá celkom nezodpovedá pravidlám stanoveným v tomto 

článku môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch rozhodnúť kolégium zložené zo 

zástupcov účastníckych fakúlt; za každú účastnícku fakultu určí táto fakulta jedného 

zástupcu. Toto kolégium rozhoduje per rollam s využitím prostriedkov elektronickej 

komunikácie alebo na základe telekonferencie. 

 

Článok 4 

Oponentúra 

1) Pri hodnotení súťažnej práce bude použitý jeden oponentský posudok z domácej súťaže. 

Odporúča sa použiť priložený hodnotiaci formulár. 

2) Oponentský posudok má byť vypracovaný oponentom z radov akademických 

pracovníkov slovenských alebo českých právnických fakúlt, či iných odborníkov 

z odboru. 

3) Domáca fakulta súťažiaceho poskytne súťažiacemu oponentský posudok, a to najneskôr 

sedem dní pred dňom konania ústnej obhajoby v rámci česko-slovenského kola ŠVOČ. 

 

Článok 5 

Ústna obhajoba 

1) Usporiadateľská fakulta určí termín ústneho kola súťaže, ktoré prebieha formou ústnych 

obhajob súťažných prác. Termín musí byť určený v dostatočnom predstihu. 

2) Usporiadateľská fakulta po dohode s príslušnými prodekanmi, do pôsobnosti ktorých 

patrí agenda študentskej vedeckej odbornej činnosti, alebo s inými poverenými 



 
 

zamestnancami z radov akademických pracovníkov účastníckych fakúlt, vymenuje 

z radov akademických pracovníkov týchto fakúlt a z ďalších odborníkov predsedu 

a najmenej dvoch členov hodnotiacej komisie pre ústnu obhajobu práce v stanovených 

kategóriách.  

3) Ústna obhajoba pred každou komisiou je spoločná pre všetky súťažné práce v danej 

kategórii. 

4) Ústna obhajoba je verejná. Usporiadateľská fakulta môže s ohľadom na mimoriadne 

okolnosti rozhodnúť o vykonaní ústnej obhajoby prostredníctvom elektronických 

zariadení na prenos zvuku a obrazu v skutočnom čase, tým nie je dotknutá 

predchádzajúca veta. 

5) Súťažiaci pri obhajobe stručne charakterizuje svoju prácu. Následne má právo vyjadriť 

sa k oponentskému posudku, prípadne hlavným pripomienkam oponenta k práci. 

Súťažiaci má možnosť reagovať na hodnotenie i pripomienky oponenta. Ústna obhajoba 

prebieha v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 

6) V následnej diskusii môžu členovia komisie a následne ktokoľvek z prítomných klásť 

otázky a predniesť pripomienky. 

7) Po skončení obhajoby komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí predovšetkým: 

a) súťažnú prácu (súhrnne s prihliadnutím na kritériá podľa článku 3 a kritériá 

hodnotené v jednotnom hodnotiacom posudku), 

b) obsahovú úroveň vystúpenia súťažiaceho a formálnu stránku prejavu, 

c) spôsob, akým sa súťažiaci vysporiadal s pripomienkami a ako reagoval na položené 

otázky, 

d) celkové zvládnutie problematiky a jej prezentácia. 

8) Komisia môže zasadať a rozhodovať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich 

členov. Komisia rozhoduje väčšinou hlasov; pri rovnakom počte hlasov je rozhodujúci 

hlas predsedu. 

 

Článok 6 

Súťažné kategórie, vyhodnotenie súťaže, ceny 

1) S ohľadom na množstvo súťažných prác môžu byť práce rozdelené do nasledovných 

kategórií: 

a. Teória práva, ústavné právo, ľudské práva;  

b. Společenské vedy (politológia, sociológia, ekonómia);  

c. Európske právo, medzinárodné právo verejné;  

d. Súkromné právo (Občianske právo hmotné a obchodné právo);  

e. Autorské právo, pracovné právo, rodinné právo;  

f. Civilný proces, medzinárodné právo súkromné;  

g. Trestné právo;  

h. Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo 

životného prostredia;  

i. Rímske právo, právne dejiny;  

j. Súťažné práce prihlásené študentmi doktorandských študijných programov.  

 

2) Pri menšom počte prihlásených prác ako 6 v rámci niektorej z kategórií môže 

usporiadateľská fakulta rozhodnúť o zlúčení niektorých kategórií. Práce zastúpené 

v jednej kategórii musia vždy reprezentovať aspoň dve účastnícke fakulty. V prípade 



 
 

zlúčenia kategórií môžu byť na základe rozhodnutia usporiadateľskej fakulty v zlúčenej 

kategórii zaradené viac než tri práce prihlásené jednou fakultou, avšak pri zachovaní 

podmienky podľa čl. 2 ods. 5. 

3) Pri vyhodnotení súťažných prác v danej kategórii posudzuje hodnotiaca komisia 

predovšetkým kritériá podľa čl. 5 ods. 7 tohto štatútu. Tri najlepšie súťažné práce 

v každej kategórii príslušná hodnotiaca komisia navrhne na ocenenie. V odôvodnených 

prípadoch môže hodnotiaca komisia v danej kategórii nenavrhnúť na oceneniu žiadnu 

súťažnú prácu, prípadne môže navrhnúť na ocenenie menší počet súťažných prác ako 

tri. Hodnotiaca komisia tiež môže navrhnúť udelenie cien ex aequo pri dodržaní 

celkového počtu troch ocenených súťažných prác. Vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch môže komisia navrhnúť na ocenenie viac súťažných prác než tri. 

4) Po skončení ústneho kola sa koná záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže. Záverečné 

vyhodnotenie robí komisia, ktorej predsedom je dekan usporiadateľskej fakulty, 

prípadne prodekan alebo iný poverený akademický zamestnanec usporiadateľskej 

fakulty. Členmi komisie, ktorá robí záverečné vyhodnotenie, sú všetci predsedovia 

hodnotiacich komisií pre ústnu obhajobu práce. 

5) Na základe rozhodnutia komisie pre záverečné hodnotenie výsledkov súťaže podľa ods. 

4 bude dekanom účastníckych fakúlt navrhnuté priznanie štipendií súťažiacim, ktorí 

boli hodnotiacou komisiou v danej kategórii navrhnutí na ocenenie. Minimálna výška 

navrhovaného štipendia bude vo výške 450,- € (12 000,- Kč) za prvé miesto, 300,- € 

(8 000,- Kč) za druhé miesto a 200,- € (5 500 Kč) za tretie miesto. Na priznanie 

štipendia nie je právny nárok. O priznaní štipendia rozhodne vo vzťahu k súťažiacim 

prostredníctvom účastníckej fakulty dekan tejto fakulty. Spôsob vyplatenia odmeny 

absolventom stanovia jednotlivé domáce fakulty. Pri udelení ceny súťažiacemu tímu sa 

cena delí medzi členov súťažného tímu rovnakým dielom. Pri udelení cien ex aequo sa 

výška odmeny za výsledné miesta spočíta a vydelí počtom takto umiestnených 

súťažiacich. Pri udelení cien podľa poslednej vety odseku 3 sa celková výška odmien 

rozdelí medzi ocenených súťažiacich s ohľadom na ich umiestnenie. 

 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 

1) Dekan alebo príslušný prodekan usporiadateľskej fakulty môže stanoviť ďalšie 

organizačné pravidlá súťaže, ak je to potrebné pre riadny priebeh súťaže. 

2) Usporiadateľská fakulta môže v odôvodnených prípadoch ospravedlniť zmeškanú 

lehotu podľa týchto pravidiel. 

3) Proti žiadnemu  rozhodnutiu podľa týchto pravidiel nie je prípustný žiadny opravný 

prostriedok. 

4) Na ocenenie nie je právny nárok. 

5) Dekan usporiadateľskej fakulty s ohľadom na mimoriadne okolnosti notifikovať 

účastníckym fakultám neskorší termín na prihlásenie prác podľa čl. 2 ods. 4. 

6) Tento štatút nadobúda účinnosť 1. 4. 2020. 

 

 

 V Bratislave dňa 31. 3. 2020 

 

 

 

 .................................................................. 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 dekan 



 
 

 

Príloha: Odporúčaný hodnotiaci formulár oponentského posudku 

ŠVOČ – Oponentský posudok 

 

Identifikačné údaje: 

Súťažiaci (autor, autori súťažnej 

práce – meno, priezvisko a tituly): 

 

Názov súťažnej práce:   

Meno, priezvisko a tituly 

oponenta: 

 

I. Hodnotenie práce (max. 50 bodov): 

Kritérium Počet bodov 

1) Využiteľnosť práce v teórii a/alebo v praxi a jej aktuálnosť (0 - 8 bodov) 

Odôvodnenie: 

 

 

 

 

2) Systematika, logická výstavba, metodológia, práca s prameňmi (0 – 12 bodov) 

Odôvodnenie: 

 

 

 

 

3) Formálna stránka práce (jazyková úroveň, členenie a grafická úprava práce) 

(0 - 10 bodov)  

Odôvodnenie: 

 

 



 
 

 

 

4) Obsahová stránka práce (vecné pripomienky k textu, konfrontácia s inými 

možnými názormi, celkové zvládnutie témy, zhodnotenie záverov práce) (0 - 20 

bodov) 

Odôvodnenie: 

 

 

 

 

 

II. Záverečný komentár a prípadné otázky na obhajobu: 

 

 

Dátum:  
Podpis 

oponenta: 
 

 

 
 


