
VEDECKÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA 2023 

 

Milé študentky a milí študenti,  

 

aj tento akademický rok máte možnosť prihlásiť sa na Vedeckú študentskú konferenciu, ktorá 

sa bude konať dňa 22. marca 2023 prezenčne na fakulte.  

Vedecká študentská konferencia je prehliadkou študentských prác – vedeckých/ odborných 

príspevkov, do ktorej sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho a magisterského štúdia v 

oboch formách štúdia.  

Prihlásiť sa môžete buď do sekcie ,,Právo“ alebo do sekcie ,,Fakultné kolo súťaže o 

najlepšiu prácu ŠVOČ.“  

 

Formálne a obsahové náležitosti príspevku 

 

Sekcia ,,Právo“ – príspevok pre študentskú vedeckú konferenciu: 

- rozsah 8-15 normostrán, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5 

- forma príspevku: abstrakt a kľúčové slová v slovenskom a v anglickom jazyku, samotný 

príspevok vrátane úvodu a záveru, zhrnutie v anglickom jazyku (summary) a zoznam 

použitých zdrojov  

- citovať a uvádzať zdroje je potrebné v zmysle smernice rektora:  

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach-20_2021.pdf  

- práca môže vychádzať z obhajovanej záverečnej práce 

 

Sekcia ,,Fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ“ – príspevok pre súťaž ŠVOČ: 

- rozsah 20-30 normostrán, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5 

- forma príspevku: titulná strana (názov práce, meno a priezvisko autora, názov fakulty, 

akademický rok), vyhlásenie o pôvodnosti práce, abstrakt (max. 350 slov) a kľúčové slová 

v slovenskom a anglickom jazyku, obsah, prípadne zoznam použitých skratiek, úvod, vlastný 

text práce, záver, zhrnutie v anglickom jazyku (summary) a zoznam použitých zdrojov  

- citovať a uvádzať zdroje je potrebné v zmysle smernice rektora: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach-20_2021.pdf  

- práca nemôže byť súčasťou publikovanej, odovzdanej a obhájenej záverečnej práce 

 

S výberom témy a spracovaním príspevku sa môžete obrátiť na poradcov pre študentskú 

vedeckú a odbornú činnosť (http://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc) 

alebo vyučujúceho toho predmetu, ktorý je témou najbližšie Vášmu príspevku počas jeho 

konzultačných hodín, či môžete prevziať a spracovať tému/kapitolu Vašej záverečnej práce 

(neplatí pre príspevky prihlásené do súťaže ŠVOČ - možno však vypracovať prácu ŠVOČ a 

následne z nej vychádzať pri záverečnej práci). 

 

Na aktivity vedeckej a odbornej činnosti študentov sa vzťahuje Smernica rektora Trnavskej 

univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie 

študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_na_svoc_final-1.pdf 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach-20_2021.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach-20_2021.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_na_svoc_final-1.pdf


Význam a benefity zapojenia sa do Vedeckej študentskej konferencie 

 

Pracovnou náplňou každého právnika je práca s textom - od hľadania podkladov v odbornej 

literatúre, cez spracovanie vlastných argumentov, až po prednes. To všetko Vám ponúka 

zapojenie sa do Vedeckej študentskej konferencie už teraz – počas štúdia. Účasť na 

konferencii je výbornou prípravou nielen na písanie a obhajobu záverečnej práce, ale aj na 

právnickú prax.  

Účasťou na konferencii tak získate nenahraditeľné skúsenosti, ale aj publikačnú činnosť, 

keďže všetky príspevky odporučené hodnotiacou komisiou a recenzentom budú spracované 

do zborníka z konferencie (zborníky z minulých rokov: 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/studentska-konferencia/).  

 

Najlepšie príspevky budú ocenené aj štipendiom a vecnými cenami, ako aj kreditmi: 

http://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc (viď nižšie INFO LISTY).  

 

Výška motivačných štipendií pre výhercov (platí pre obe sekcie): 

1. miesto 200 eur 

2.miesto 150 eur 

3. miesto 100 eur 

 

Účasť na konferencii a prípadný úspech Vám môže pomôcť vo výberovom konaní na 

študijný pobyt v zahraničí v rámci Erasmus+ či vo výberovom konaní na funkciu vedeckej 

pomocnej sily na fakulte.  

 

Navyše, najlepšie práce prihlásené do Fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ, môžu 

byť odbornou komisiou odporúčané dekanke fakulty na prihlásenie do československého 

kola o najlepšiu študentskú prácu v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.  

 

Prihlásiť sa môžete formou zaslania emailu s názvom príspevku do 01.03.2023 na adresu: 

inge.lanczova@gmail.com. 

Príspevok podľa vyššie uvedených pokynov treba zaslať na rovnakú adresu do 

01.05.2023. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť  

 

 

Vedenie fakulty 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/studentska-konferencia/
http://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc
mailto:inge.lanczova@gmail.com

