
Príloha č. 1 smernice o ŠVOČ:  
 

ŠPECIFIKÁCIA VYPRACOVANIA PRÁCE ŠVO Č 
 
 

      ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVO Č PRÁCE 
 

Rozsah práce:  15 – 20 normostrán 
Typ písma:  Times New Roman 

Veľkosť písma v bodoch  12 bodov 
Riadkovanie  1,5 
Okraje  2,5 cm 

 
 

PREHĽAD POVINNÝCH ČASTÍ ŠVOČ PRÁCE 

Titulný list • názov práce, téma 
• úplné meno a priezvisko autora práce 
• úplné meno a priezvisko konzultanta  
• názov univerzity, fakulty, katedry 
• akademický rok a dátum odovzdania práce 

Abstrakt • Text štruktúrovaného abstraktu sumarizujúci prácu  
(max. 350 slov) 

Štruktúrovanie textu 
 

• ÚVOD  
• HLAVNÝ TEXT OBSAHUJÚCI: 

o Ciele práce 
o Materiály a metodiku práce 
o Výsledky 

• ZÁVER /PRÍPADNE ODPORÚČANIA DO PRAXE/ 
• PREHĽAD POUŽITEJ LITERATÚRY 
• PRÍLOHY 
(rozsah cca 15-20 normostrán) 

Literatúra  
 

Literatúra musí byť citovaná podľa normy ISO 690/2. 
 
Príklad: 
1. Patakyová, M. a kol.: Obchodný register. Bratislava: VO PraF 

UK, l999. 229 s. ISBN 80-7160-116-0 

2. Tisovič, F.:  Európsky cieľ je plná zamestnanosť.  In: Právník. 

2008, roč. 2008, č. 4., s. 12-32.  

3. Dostupné na: 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-

news&news_no=2358 

 



 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Právnická fakulta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov práce 
 

Študentská vedecko-odborná činnosť 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: meno a priezvisko 
 

Konzultant:  titul, meno a priezvisko 
 

Katedra:  názov príslušnej katedry pod, ktorú téma práce spadá 
 

Dátum odovzdania: 4. 4. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príklad: Abstrakt 
 
Gajdošová, M.: Aktivity a programy Európskej únie v oblasti vzdelania: Analýza 
hlavných informačných programov EÚ (Študentská vedecká odborná činnosť). 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a 
sociálnych vied. Školiteľ: meno priezvisko. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2009. 18 s. 
  
/za hlavným názvom sa vloží prázdny riadok./ 
  
Text abstraktu,....../max 350 slov/  
Napríklad cieľ práce, materiál a metódy práce, výsledky, diskusia, záver: 
 
/za abstraktom nasleduje prázdny riadok./ 
 
Kľúčové slová: vysokoškolské štúdium, medzinárodné vzdelávacie programy  
/vyjadrujú tému, vecný obsah práce, jednoslovné, viacslovné výrazy, ktoré sa v práci vyskytujú/ 
 
 
 
Príklad: Citovanie v texte 
  
 

• Metóda číselných odkazov 
 

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené  
ako horný index alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania.  
Ak  za  sebou  nasleduje  viac  citácií  toho  istého  dokumentu,  majú  rovnaké  číslo  ako  
prvá  citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa za poradovým číslom citácie 
uviesť  čísla strán. Odkazy sa v číslovanom zozname bibliografických odkazov usporiadajú 
podľa ich  poradových čísiel a uvedú sú na príslušnej strane alebo na záver práce. 
  
Príklady  
  
Text a citácie  
  
„.....nositeľmi sociálnej politiky sú predovšetkým štát, zamestnávatelia, obce, cirkev  a rôzne občianske  
iniciatívy.“1  
„Ústavný súd SR vymedzil účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov z hľadiska oprávnenej 
osoby.“2 
  
  
Odkaz pod čiarou  
___________________  
1. Matlák, Ján. Právne vedomie a sociálna sféra. In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania     v 
súčasnosti na Slovensku. Bratislava: VO PraF UK, 2002, s. 78-81.  
2. Drgonec, Ján. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. In: Justičná revue. 2002, roč. 54,  
    c. 1, s. 6-21.  
 ... 
11. Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
12. Vyhláška č. 131/1997 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu.  
 


