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Správy

Študentská vedecká odborná činnosť na Fakulte sociálnych vied
UCM v Trnave
Fakulta sociálnych vied UCM vznikla 1. 12. 2011 na základe rozhodnutia
rektora o jej zriadení po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UCM
a po kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie vlády SR. Základom v poradí
štvrtej fakulty UCM sa stalo pracovisko katedry politológie Filozofickej
fakulty, ktorá bola dňa 20.09.2010 organizačne zmenená na Inštitút sociálnych
vied UCM. Vedenie univerzity tak kreuje aj svoje vedecké centrum v oblasti
sociálnych vied. Jedným z podujatí fakulty v tejto oblasti je aj študentská
vedecká odborná činnosť. Prvá prezentácia týchto činností sa uskutočnila 22.
marca 2013 ako medzifakultné kolo ŠVOČ v študijnom odbore Verejná politika
a verejná správa.
Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bolo dať priestor talentovaným študentom, ktorí chcú rozvíjať a prezentovať svoje poznatky v rámci
tematických okruhov a dokážu svoje názory na danú problematiku podať i
obhájiť pred odbornou verejnosťou. ŠVOČ ponúkla priestor pre študentov
druhého a tretieho ročníka bakalárskeho, a prvého a druhého ročníka
magisterského štúdia, ktorí chceli dať posúdiť svoje práce odbornou porotou
predtým, než začnú pracovať na bakalárskych a diplomových prácach.
Na základe rozhodnutia vedenia fakulty boli koncom roka 2012 schválené
dokumenty, ktoré boli potrebné na organizačné zabezpečenie ŠVOČ, a termíny
priebehu prípravy a realizácie podujatia. Medzi základné dokumenty patrili:
„Organizačné zabezpečenie ŠVOČ, prihláška, pozvánka, prehlásenie
o nominácii, hodnotenie účastníka ŠVOČ, diplom ŠVOČ.“
Samotnú prácu ŠVOČ bolo potrebné odovzdať v tlačenej a elektronickej
podobe najneskôr do 15.2.2013 na sekretariáte Fakulty sociálnych vied UCM
v Trnave u príslušnej referentky pre vedu a výskum. Práca mala obsahovať dva
výtlačky v hrebeňovej väzbe a v elektronickej forme vo wordovskom formáte,
vrátane sprievodného tlačiva, ktoré deklarovalo autorstvo práce ŠVOČ.
Sprievodné tlačivo „Prehlásenie školiteľa o nominácii“ vyplnil školiteľ, ktorý
v ňom potvrdil, že prácu odporúča do ŠVOČ.
Do ŠVOČ sa mohli zapojiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia
v dennej aj externej forme z viacerých univerzít v týchto tematických
oblastiach: Európska únia, NATO, OSN, Politické myslenie, Politické systémy,
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Demokracia, Nacionalizmus, Konzervativizmus, Idealizmus, Individualizmus,
Kolektivizmus, Extrémizmus, Ľavicová politika, Sociálna politika, Volebné
systémy, Parlamentné voľby, Komunálne voľby, Prezidentské voľby, Referendá, Kampaň, Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Politická komunikácia,
Médiá a politika, Internetová komunikácia, Marketing, Manipulácia, Medzinárodná politika, Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdie, Migračná politika,
Multikulturalizmus, Globalizácia, Terorizmus, Bezpečnostná politika SR,
Verejná správa v SR
Do 15.2.2013 sa do medzifakultného kola ŠVOČ prihlásilo 14 študentov.
Jeden z Univerzity Komenského v Bratislave, traja z Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, dvaja z Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a ostatní
boli domáci. Menovite išlo o týchto študentov s prácami na tému: Chrenová
Viktória – UCM FSV v Trnave: Transnacionálne korporácie a ich postavenie
a význam vo svetovom hospodárstve, Gregorová Zuzana – UCM FSV
v Trnave: Chudoba ako globálny problém, Kardošová Martina – UCM FSV
v Trnave: Rozvojové krajiny a ich miesto v globálnej ekonomike, Michaličková Simona – UCM FSV v Trnave: Trh práce v podmienkach Slovenskej
republiky, Sekan Filip – UCM FSV v Trnave: Stranícka disciplína v Českej
republike v rokoch 1998 – 2010, Sivičeková Jana – UCM FSV v Trnave:
Kritika politického myslenia A. Siráckeho – od davizmu k dogmatizmu, Stopka
Erik – TnU AD v Trenčíne: Mimovládne organizácie a ich podiel na zvyšovaní
kvality sociálnej starostlivosti o občanov Slovenskej republiky, Šimková Hana
– TnU AD v Trenčíne: Postavenie žien v moslimskej spoločnosti, Škoda Jakub
– UCM FSV v Trnave: Konzekvencie Arabskej jari: Blízky východ na rázcestí,
Tureček Ondrej – UCM FSV v Trnave: Hodnotenie a stav čerpania finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky,
Božík Matej – UKF Nitra: Irak, novodobý Vietnam, Galo Ladislav – UKF
Nitra: Vplyv krajín východnej Ázie na globálne politicko-ekonomické vzťahy,
Beránek Matej – UKF Nitra: Totalitný režim v Nemecku, Mierka Maroš –
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Kritika ekonomického liberalizmu.
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave PhDr. Peter Horváth, PhD.
menoval hodnotiacu komisiu v zložení:
predseda: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. – UCM FSV v Trnave
členovia: doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. – UCM FSV v Trnave
Ing. Jana Koprlová, PhD. – UCM FSV v Trnave
Mgr. Miroslav Koprla – UCM FSV v Trnave
PhDr. Andrea Mončeková – Filozofická Fakulta UKF v Nitre
Komisia rozhodla, že na prvom mieste sa umiestnil Matej Božík z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s témou „Irak, novodobý Vietnam.“ Druhé
miesto získal Jakub Škoda, ktorý prezentoval tému „Konzekvencie Arabskej
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jari: Blízky východ na rázcestí.“ Tretie miesto získala Jana Svičeková s prácou
na tému „Kritika politického myslenia A. Sirackého – od davizmu k dogmatizmu.“
Prví traja dostali diplomy a vecné ceny. Všetci získali diplom za účasť.
Práce účastníkov medzifakultného kola budú uverejnené v zborníku.
František Vojtech
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