SKSB

Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Slo venská komora
Mobil: +421 903 899 444
súkromnej bezpečnosti
__________________________________________________________________________________

Štatút
súťaže o cenu SKSB
za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti
Úvodné ustanovenie
1) Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (ďalej len SKSB) za účelom prehlbovania praxe
s akademickou pôdou sa rozhodlo o c e ň o v a ť najlepšie záverečné práce z oblasti služieb súkromnej
bezpečnosti, resp. študijného programu „Ochrana osôb a majetku“ alebo v príbuznom študijnom odbore.
2) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
3) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa je diplomová práca.
Článok 1
Názov súťaže a vyhlasovateľ
1) Súťaž sa vyhlási každoročne pod názvom:
„Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu za školský rok 20xx-20xx”.
V názve sa uvedie príslušný rok.
2) Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Cukrová 14, 811 08 Bratislava.
3) Vyhlasovateľovi prináležia všetky kompetencie vo vzťahu k štatútu, priebehu súťaže, vyhlasovaniu
výsledkov, autorským právam súťaže, menovaniu oprávnených osôb a riešeniu sporov.
Článok 2
Podmienky súťaže
Do súťaže nominujú vysoké školy víťazov školského kola „O najlepšiu záverečnú prácu“ v študijnom odbore
8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“ alebo v príbuznom študijnom odbore.
Práce môžu byť z prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia.
Kritériá pre zaradenie záverečných prác do súťaže
Kritériá pre zaradenie záverečných prác do súťaže sú nasledovné:
a) autor záverečnej práce bol vopred oboznámený s podmienkami súťaže, bol vopred oboznámený
s možnosťou zapojiť sa do súťaže a túto možnosť využil,
b) autor záverečnej práce odovzdal záverečnú prácu v termíne stanovenom predstavenstvom SKSB,
c) záverečná práca je tematicky zameraná na oblasť ochrany osôb a majetku alebo príbuzného študijného
odboru a rieši konkrétny praktický problém alebo prináša nové teoretické poznatky,
d) záverečná práca bol úspešne obhájená pred štátnicovou komisiou,
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e)

autor záverečnej práce v prípade, že jeho práca bude víťazná, sa zaväzuje poskytnúť ju
v elektronickej forme vyhlasovateľovi súťaže ( na základe licenčnej zmluvy o poskytnutí diela).
Článok 4
Hodnotenie záverečných prác

1) Členovia komisie pre hodnotenie záverečných prác (ďalej len „členovia komisie pre súťaž“) vypracujú
bodové hodnotenie pre každú prihlásenú záverečnú prácu.
2) Členovia komisie pre súťaž hodnotenie všetkých prác odovzdajú predsedovi komisie pre súťaž, ktorého
menuje prezident SKSB.
3) Každý člen komisie pre súťaž ohodnotí prácu v stanovených oblastiach, pričom pridelí v každej oblasti
body podľa rozsahu:
P.
č.

Meno , priezvisko
autora a názov záverečnej práce:

Bodovací
rozsah

1.

Druh záverečnej práce

BcP - DP

2.

Ciele práce a ich splnenie

1 - 10

3.

Konkrétny prínos pre ochranu osôb a majetku (súkromnú bezpečnosť)

1 - 10

4.

Vhodnosť použitej metodiky (štruktúra a vnútorná vyváženosť práce,
výber metód spracovania práce, ich vhodnosť a spôsob použitia
vzhľadom na vytýčený cieľ)

1 - 10

Obsahová stránka práce (prehľad o vývoji a doterajšom riešení problému,
využitie teoretických poznatkov, hľadanie súvislostí, vyvodzovanie
čiastkových záverov)

1 - 10

Aktuálnosť témy

1 - 10

5.

6.

Článok 5
Zloženie komisie pre súťaž
Komisiu pre súťaž tvoria:
a) predseda komisie pre súťaž je viceprezident SPP,
b) členovia komisie pre súťaž, ktorých schvaľuje predstavenstvo SKSB na základe návrhu SPP a SV.
Článok 6
Vyhodnotenie najlepšej záverečnej práce
1) Komisia pre súťaž overí splnenie kritérií pre zaradenie záverečných prác do súťaže podľa Čl. 3.
2) Komisia pre súťaž určí podľa hodnotenia členov komisie pre súťaž poradie jednotlivých záverečných
prác.
3) Oceňujú sa prvé tri záverečné práce s najvyšším bodovým hodnotením.
4) Komisia pre súťaž pri rovnosti bodového hodnotenia víťazných prác ohodnotí práce v ďalších dvoch
oblastiach uvedených pod písm. A a B.
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P.
č.

A.

B.

Meno , priezvisko
autora a názov záverečnej práce:

Bodovací
rozsah

Druh záverečnej práce

BcP - DP

Jazyková, štylistická a grafická úroveň
(primeranosť jazykových
prostriedkov, zrozumiteľnosť štylistických formulácií, jednoznačnosť
a správnosť formulovania odborných termínov a ich jednotné používanie
a pod.)

0-5

Práca so zdrojmi (úroveň práce so zdrojmi, ich rozsah, aktuálnosť,
vhodnosť, využívanie poznatkov z praxe a pod.)

0-5

5) Komisia pre súťaž vypracuje záznam o priebehu súťaže a odovzdá ho prezidentovi SKSB. Záznam
o priebehu súťaže podpisuje predseda komisie pre súťaž.
Článok 7
Zverejnenie
1) Prezident SKSB oznámi výsledky súťaže víťazom, rektorom materských vysokých škôl alebo dekanom
fakúlt materských vysokých škôl víťazov.
2) Výsledky súťaže sa zverejnia aj na webovej stránke SKBS (www.sksb.sk).
Článok 8
Ceny
1) Predstavenstvo SKSB zabezpečí odmenenie víťazov súťaže.
2) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať výšku a formu odmeny
pre jednotlivé ročníky súťaže, prípadne niektorú z cien v aktuálnom ročníku súťaže neudeliť.
3) Na ceny nie je právny nárok.
Článok 9
Odovzdanie cien
1) Slávnostné odovzdanie cien bude vykonané v deň stanovený predstavenstvom SKSB.
2) Autorom víťazných prác ceny odovzdá prezident SKSB alebo predstavenstvom SKSB poverený
zástupca vyhlasovateľa.
3) Udelenie ceny je podmienené jej prevzatím na zasadnutí / podujatí, ktoré určí P SKSB.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1) Štatút nadobudol účinnosť jeho schválením predstavenstvom SKSB, dňa 15.01.2018, Zápisnica č.
1/2018.
2) Zmeny štatútu sú možné po skončení príslušného ročníka súťaže.
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