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Úvod
Veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou základných činností kvalitných univerzít.
Zapojenie študentov a ich výchova v tomto smere patrí k pokročilým formám vzdelávacích
aktivít na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Podporuje následné
kontinuálne vzdelávanie, ako aj neskoršiu flexibilnú orientáciu v najnovších vedeckých
poznatkoch, vysokú úroveň slovnej prezentácie výsledkov práce a obhajobu v diskusii.
Jednoznačne prispieva k vypracovaniu kvalitnej záverečnej práce, ale aj k vytvoreniu
zásobníka absolventov fakulty pre ich zaradenie do výskumu prostredníctvom doktorandského
štúdia, ktoré je základom

mladej generácie pedagogických a výskumných zamestnancov

v odbore Farmácia.
Študentská vedecká práca potrebuje aj adekvátny priestor na zverejnenie svojich
výsledkov. Konferencie študentskej vedeckej činnosti nie sú iba priestorom, kde si nádejné
vedecké talenty môžu zmerať sily, ale aj získať skúsenosti pre úspešnú reprezentáciu na
náročných medzinárodných vedeckých konferenciách. Odzrkadľujú úroveň vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých pracovísk a tiež vnútornú atmosféru fakulty

Štatút študentskej vedeckej činnosti rieši jej organizačné a odborné zabezpečenie na
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Študentská vedecká činnosť (ďalej aj ŠVČ) na Farmaceutickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej aj FaF UK) je súčasťou vzdelávacej činnosti, realizovaná
formou tvorivej vedeckej práce študentov.
1.2 Hlavným cieľom ŠVČ na FaF UK je vytváranie predpokladov pre vedeckú činnosť
študentov a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.
1.3 Do ŠVČ sa môžu zapojiť všetci študenti študujúci na FaF UK na základe vlastného
slobodného rozhodnutia.
1.4 ŠVČ sa realizuje formou tímovej alebo individuálnej tvorivej činnosti študentov na
katedrách a pracoviskách FaF UK, alebo v spolupráci s mimofakultnými pracoviskami pod
vedením pedagogických a výskumných pracovníkov, ako aj odborníkov z praxe.
1.5 Fakultná študentská vedecká konferencia (ďalej aj FŠVK) je vrcholným podujatím
súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké práce
študentov FaF UK.

1.6 Účelom konferencie je stimulovať vedeckú aktivitu študentov a umožniť im prezentáciu
výsledkov na ďalších vedeckých fórach.
1.7 Konferencia sa koná pod záštitou dekana FaF UK a je organizovaná Radou ŠVČ na FaF
UK a Slovenským spolkom študentov farmácie.

2. Rada ŠVČ na FaF UK
2.1 Je najvyšším organizačným garantom ŠVČ na FaF UK. Za svoju činnosť sa zodpovedá
dekanovi FaF UK.
2.2 Každoročne organizuje Fakultnú študentskú vedeckú konferenciu (FŠVK) na FaF UK
2.3 Predsedu Rady ŠVČ vymenúva a odvoláva dekan FaF UK. Členmi Rady ŠVČ sú aj
zástupcovia študentov. Návrh na členov Rady ŠVČ predkladá jej predseda na schválenie
Vedeniu FaF UK. Členov Rady ŠVČ vymenúva a odvoláva dekan FaF UK.
2.4 Funkčné obdobie predsedu a členov Rady ŠVČ trvá dva roky.
2.5 Predseda Rady ŠVČ a jej členovia sa môžu vzdať svojej funkcie v Rade ŠVČ.

3. Organizácia a priebeh ŠVČ
3.1 ŠVČ je organizovaná v štipendijnej aj v dobrovoľnej forme. Organizujú a zabezpečujú ju
oprávnené pracoviská FaF UK, štipendijnú formu na základe pridelených finančných
prostriedkov vyčlenených dekanom fakulty z motivačných štipendií v súlade s platným
Štipendijným poriadkom FaF UK. Oprávnené pracoviská pre ŠVČ sú len tie pracoviská
fakulty, kde je anotovaný aspoň jeden výskumný projekt podporovaný z mimofakultných
zdrojov (VEGA, KEGA, APVV, MVTS, EÚ, iné domáce a zahraničné zdroje).
3.2 Pracoviská, ktoré realizujú ŠVČ, musia zabezpečiť pre zúčastnených študentov všetky
požiadavky ochrany bezpečnosti pri práci a ďalšie požiadavky, ktoré vyžadujú príslušné
legislatívne predpisy. Za ich dodržanie zodpovedá vedúci pracoviska.
3.3 Vyplatenie mimoriadneho štipendia pre účely ŠVČ v zimnom semestri je viazané na
vykonanú a oprávneným pracoviskom evidovanú aktívnu účasť na vedeckom projekte resp.
vedecko-výskumnej činnosti pri priemernom týždennom objeme evidovaných činností 8 h, t.j.
mesačne 32 hodín.
3.4 Vyplatenie mimoriadneho štipendia pre účely ŠVČ v letnom semestri je viazané na
vypracovanie písomnej práce na zadanú tému v rámci vedeckého projektu resp. vedeckovýskumnej činnosti oprávneného pracoviska a aktívna účasť na fakultnej študentskej vedeckej
konferencii v danom letnom semestri. Pre úspešné vypracovanie práce sa predpokladá

priemerný týždenný objem evidovaných činností v letnom semestri opäť 8 h, t.j. mesačne 32
hodín.
3.5 Na jednu vypracovanú a prezentovanú prácu je možné priznať len jedno mimoriadne
štipendium, t.j. vyplatí sa len prvému spoluautorovi práce.
3.6 Vedenie a kontrola aktivít študenta sa bude realizovať pomocou pracovného denníka
študenta na príslušnom pracovisku, za čo bude vedúcemu pracoviska zodpovedný školiteľ
študenta. Najmenej 75% celkového hodinového rozsahu činnosti musí študent vykonať na
pracovisku FaF UK.
3.7 Pracoviská budú na svojom zasadnutí jedenkrát za semester vyhodnocovať aktivity
študentov vybraných a zaradených do obidvoch foriem ŠVČ. Celkové hodnotenie ŠVČ
fakulty sa vykoná najmenej jedenkrát za akademický rok na úrovni zasadnutia Kolégia
dekana FaF UK a vždy pri hodnotení práce jednotlivých pracovísk.
3.8 Počet miest s garantovaným vyplatením mimoriadneho štipendia bude pridelený
pracoviskám fakulty v pomere 6:4 podľa:
-

ich výsledkov doterajšej výskumnej činnosti (za ostatných 5 rokov) a

-

ich dosiahnutých výsledkov výchovy študentov v rámci ŠVČ za predchádzajúci
akademický rok

Pod výsledkami doterajšej výskumnej činnosti sa rozumejú: podiel pracoviska na
publikáciách fakulty v karentovaných časopisoch (50% na kritériu výsledkov doterajšej
výskumnej činnosti) a podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov z grantov
podporujúcich výskumné projekty fakulty (50% na kritériu výsledkov doterajšej výskumnej
činnosti). Pod výsledkami výchovy študentov v rámci ŠVČ sa rozumie podiel počtu študentov
ŠVČ pracoviska v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, ktorí sa zúčastnili FŠVK,
k celkového počtu študentov ŠVČ v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na fakulte
v danom období.
3.9 Počet miest s garantovaným vyplatením mimoriadneho štipendia bude na základe
horeuvedených kritérií určovať komisia v zložení prodekan FaF UK pre výchovnovzdelávaciu činnosť, prodekan FaF UK pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky
a predseda Rady ŠVČ na FaF UK.
3.10 Do ŠVČ budú na pracoviskách fakulty zaraďovaní študenti denného bakalárskeho štúdia
v druhom a treťom akademickom roku včítane, študenti denného magisterského štúdia v
druhom až štvrtom akademickom roku včítane, ako aj študenti doktorandského štúdia. Do
štipendijnej formy ŠVČ nemôže byť zaradený študent v prvom a končiacom akademickom

roku štúdia, ako aj znovu prijatý študent (ktorý bol vylúčený zo štúdia najmä z prospechových
dôvodov).
3.11 Témy ŠVČ jednotlivých pracovísk sa zverejňujú v ich vývesných skrinkách spravidla
začiatkom akademického roka spolu s počtom a rozdelením štipendijných miest (podľa
školiteľov).

4. Odborné sekcie konferencie
4.1 FŠVK je na FaF UK organizovaná v dvoch základných sekciách:
- študenti bakalárskych a magisterských študijných programov na FaF UK
- študenti doktorandských študijných programov na FaF UK
4.2 Pre vytvorenie odbornej sekcie na FŠVK je potrebných najmenej 5 prihlásených prác. O
počte sekcií a o zaradení práce do príslušnej sekcie rozhodne Rada ŠVČ.
4.3 Rada ŠVČ môže rozhodnúť aj o vytvorení inej sekcie na základe prihlásených prác.

5. Podmienky účasti
5.1 Na FŠVK môže byť prihlásená pôvodná vedecká práca z oblasti farmaceutických,
chemických, medicínskych a biologických vied, ktorá je súčasťou výskumu školiaceho
pracoviska, robí sa so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska a pod vedením odborného
školiteľa/školiteľov. Tieto skutočnosti sú uvedené aj v prihláške na ŠVČ, ktorá sa podáva
spravidla začiatkom akademického roka. Odovzdanie prihlášky na ŠVČ nezaväzuje študenta
prezentovať svoju prácu na FŠVK v danom akademickom roku. Na FŠVK možno prihlásiť aj
prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej práce študenta FaF UK.
5.2 Na FŠVK na FaF UK v Bratislave v súťažnej časti môže byť prezentovaná každá pôvodná
vedecká práca z oblasti farmaceutických, chemických, medicínskych a biologických vied,
ktorej prvým autorom je študent FaF UK v Bratislave.
5.3 Na FŠVK na FaF UK v Bratislave v nesúťažnej časti môže byť po schválení Radou ŠVČ
prezentovaná každá pôvodná vedecká práca z oblasti farmaceutických, chemických,
medicínskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je študent akreditovanej vysokej
školy v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
5.4 Práce musia spĺňať všetky náležitosti vedeckej práce, a to nielen v odbornom zameraní.
Súčasne musia byť v súhlase s všeobecne platnými zákonnými a uznávanými morálnymi a
etickými normami.

6. Prihláška na Fakultnú študentskú vedeckú konferenciu (FŠVK)
6.1 Písomne spracovaná odborná práca sa odovzdáva vo forme podľa platnej Smernice
dekana „Forma a obsah záverečných a iných písomných prác na Farmaceutickej fakulte UK“
len so súhlasom školiteľa/školiteľov. Predkladá sa vo dvoch kópiách. Záväzný termín na
odovzdanie súťažnej práce určí včas Rada ŠVČ.
6.2 Podmienkou prijatia práce je v elektronickej forme odovzdaný abstrakt práce a ďalšie
informácie zahrňujúce plné meno, ročník štúdia, e-mail a kontaktnú adresu prvého autora;
plné mená a ročník štúdia všetkých spoluautorov; názov školiaceho pracoviska, meno a tituly
školiteľa/školiteľov. Záväzný termín a presný spôsob odovzdania týchto údajov určí Rada
ŠVČ.
6.3 O prijatí odbornej práce na FŠVK informuje Rada ŠVČ prvého autora.

7. Priebeh konferencie a hodnotenie súťažných prác
7.1 Dátum a miesto konania FŠVK určí Rada ŠVČ.
7.2 Rokovacím jazykom FŠVK je slovenský, český alebo anglický jazyk.
7.3 Priebeh FŠVK má formu verejnej prezentácie. Poradie súťažných prác určí Rada ŠVČ.
Trvanie prezentácie každej zúčastnenej práce je spravidla 10 min. a diskusie k práci 5 min.
Rada ŠVČ má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa ich počtu .
7.4 Rada ŠVČ môže pozvať významného odborníka z oblasti farmaceutických alebo
prírodných vied a požiadať ho o odbornú prednášku v úvode konferencie.
7.5 Súťažné práce v jednotlivých sekciách hodnotí odborná komisia. Odborná komisia je
tvorená minimálne tromi členmi, z ktorých jeden je zástupca študentov FaF UK. Predsedom
odbornej komisie je profesor/docent FaF UK. Všetkých členov odbornej komisie pre každú
organizovanú sekciu vymenúva dekan FaF UK s prihliadnutím na návrh Rady ŠVČ najneskôr
14 dní pred konaním FŠVK. Členom odbornej komisie nemôže byť autor, spoluautor alebo
školiteľ práce, ktorá je prezentovaná v príslušnej sekcii.
7.6 Oblasti hodnotenia odbornej práce zahrňujú: abstrakt, formálne spracovanie predkladanej
práce, vlastnú prezentáciu na konferencii, diskusiu a podiel študenta na vykonanej práci.
Konkrétne kritériá hodnotenia odbornej práce určí Rada ŠVČ.
7.7 Pri hodnotení sa pre každé kritérium použije 10 bodová stupnica (0 bodov pre najnižšie
hodnotenie, 10 bodov pre najvyššie hodnotenie). Výsledné poradie určuje súčet bodových
hodnotení. Rada ŠVČ na základe výsledného bodového hodnotenia odbornou komisiou
vyhlási v každej sekcii umiestenie prác na prvých troch miestach.
7.8 Rada ŠVČ môže udeliť aj ďalšie ocenenia.

7.9 Študenti so súťažnými prácami, ktoré sa umiestnili na FŠVK na 1., 2. a 3. mieste, budú po
schválení vedením FaF UK reprezentovať fakultu na iných domácich alebo zahraničných
študentských vedeckých konferenciách.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 FaF UK v Bratislave sa spolupodieľa na finančnom zabezpečení FŠVK spolu so
Slovenským spolkom študentov farmácie.
8.2 Štatút ŠVČ na FaF UK bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia dekana FaF UK
dňa 3.októbra 2006 a nadobúda účinnosť dňom 4. októbra 2006.

Bratislava, 4. október 2006

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
dekan FaF UK

