51. ročník medzinárodnej konferencie ŠVOČ
na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.
Dňa 6. mája 2010 sa uskutočnil 51. ročník medzinárodnej konferencie Študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorý organizovala Drevárska fakulta Technickej
univerzity vo Zvolene.
Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach zastupovali: Tatiana Konkoľová,
študentka 3. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie a vedúca
práce PhDr. Daniela Palaščáková, PhD., ktorá zároveň bola členkou hodnotiacej komisie 51.
ročníka ŠVOČ v sekcii „Ekonomiky a manažmentu podnikov“.
Prezentácia prác prebiehala v 6. sekciách:
 Technologickej,
 Technickej,
 Ekonomiky a manažmentu podnikov,
 Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu ,
 Ochrany osôb a majetku pred požiarom,
 Umelecko-dizajnérskej.
Tatiana Konkoľová prezentovala svoju prácu na tému „Kvalita vysokoškolského
vzdelávania a jej vplyv na absolventskú nezamestnanosť v Slovenskej republike“ v sekcii
„Ekonomiky a manažmentu podnikov“, ktorá zahŕňala oblasť riadenia podnikov
a personalistiky, podnikového plánovania a kalkulácií, podnikových financií a investícií,
kontrolingu a kvality.
Tatiana Konkoľová v tvrdej konkurencii 12. študentov v sekcii „Ekonomiky
a manažmentu podnikov“ získala 1. miesto.
2. miesto patrí Bc. Martinovi Jankovskému s prácou na tému „Podnikateľský zámer –
poloautomatický prekladač NETVOKI“ z Technickej univerzity vo Zvolene, vedúcou práce
bola Ing. Martina Merková.
3. miesto získal Bc. Tomáš Naňo s prácou na tému „Využitie metódy AHP pri
rozhodovaní v enviromentálne orientovanom rizikovom manažmente v spoločnosti SE, a.s.
Závod EBO“ z MTF Trnava, vedúci práce prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a Ing. Gabriela Hrdinová.

Na fotografii: Tatiana Konkoľová, študentka 3. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo
a investovanie, Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Členovia hodnotiacej komisie
51. ročníka ŠVOČ v sekcii „Ekonomiky a manažmentu podnikov“

Tatiane Konkoľovej ocenenie odovzdáva gestorka sekcie Ekonomiky a manažmentu podnikov - Ing. Martina
Merková

Zľava: Bc. Tomáš Naňo (3. miesto), Tatiana Konkoľová (1. miesto), Martin Jankovský (2. miesto)

Pohľad na účastníkov konferencie

Tatiana Konkoľová o ŠVOČ

Dňa 6. mája 2010 som sa zúčastnila ako študentka Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity
v Košiciach medzinárodného kola ŠVOČ. Medzinárodné kolo ŠVOČ sa konalo na Technickej Univerzite
vo Zvolene, konkrétne na Drevárskej fakulte. Deň pred začiatkom súťaže sme prišli spolu s mojou
vedúcou práce do Zvolena. Atmosféru súťaže a ctižiadostivosť súťažiacich som pocítila až ráno, keď
nastalo oficiálne otvorenie dekanom fakulty.
51. ročník súťaže ŠVOČ vo Zvolene bol na veľmi dobrej úrovni. Nemôžem to síce porovnať,
pretože to bola moja prvá medzinárodná súťaž. Na druhej strane môj dojem a pocity zo súťaže ŠVOČ
boli veľmi pozitívne. Skúsenosť prezentovať pred hodnotiacou komisiou, ktorú tvorili odborníci
z rôznych vysokých škôl bolo pre mňa ako študentku na nezaplatenie.
V mojej sekcii ekonomiky a manažment podnikov som bojovala o prvé miesto spolu
s dvanástimi súťažiacimi, ktorí boli podľa môjho názoru na veľmi dobrej úrovni a to aj z dôvodu, že
viacerí už mali po Bc. štátniciach a prezentovali svoje diplomové práce. Zároveň sa pár z nich už
podobnej súťaže zúčastnilo po minulé roky. Jednoducho povedané, mali oproti mne jednoznačnú
konkurenčnú výhodu. Napriek tomu pri oficiálnom vyhodnotení zaznelo z úst gestorky: „Na prvom
mieste v sekcii Ekonomika a manažment podniku sa umiestnila študentka Tatiana Konkoľová.“ V tej
chvíli sa mi srdce rozbúšilo a v prvom okamihu som tomu nemohla uveriť, až keď som schádzala dolu
po schodoch, podanie ruky a prevzatie diplomu ma o tom uistili.
Týmto by som rada apelovala na študentov a zároveň ich motivovala, aby sa nebáli a skúsili sa
zapájať vo väčšej miere do súťaže ŠVOČ, ale aj ostatných súťaži, ktoré im vysoká škola ponúka.
Skúsenosti a zážitky, ktoré som mohla počas necelých dvoch dní vo Zvolene zažiť upevnili moje
osobné presvedčenie, že všetko v čo človek verí aj dosiahne. A preto všetka námaha a úsilie, ktoré
v živote človek vynakladá nie je zbytočné. Často krát je cesta kľukatejšia a zložitejšia ale výsledok stojí
naozaj za to, o tom svedčí aj môj skutočný príklad priamo na pôde TU vo Zvolene. A preto by som
rada oficiálne poďakovala vedúcej ŠVOČ práce PhDr. Daniele Palaščákovej, PhD., ktorá mi s ňou
pomáhala.

Tatiana Konkoľová

