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Formálne náležitosti

• Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica o základných
náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a
habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a
sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

• píšeme spravidla v prvej osobe množného čísla v minulom
čase

• nie je formalita ako „formalita“





Štruktúra diela¹

a) úvodná časť,

b) hlavná textová časť,

c) záverečná časť,

d) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné)

Tip: Pred začatím písania, či už článku alebo záverečnej práce, stanovte cieľ a pripravte základnú štruktúru, čomu sa chcete v rámci 
spracovania danej témy venovať. Nevadí keď sa od nej počas samotného písania odchýlite, ale je lepšie mať jasnú predstavu o 
jednotlivých krokoch, ktoré Vás čakajú. 

__________________________________________________________________________

¹ Rozdelenie a obsahové zameranie jednotlivých častí záverečnej práce podľa Čl. 5 Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernica o
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní
na Univerzite Komenského v Bratislave



Úvodná časť

a) obal,

b) titulný list

c) zadanie

d) poďakovanie (nepovinné) – môže byť súčasťou predhovoru,

e) abstrakt v štátnom jazyku

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku,

g) predhovor,

h) obsah,

i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),

j) zoznam skratiek a značiek (nepovinné), 

k) slovník (nepovinné)



Hlavná textová časť

a) úvod,

b) jadro,

c) záver,

d) zoznam použitej literatúry/bibliografických odkazov



Abstrakt/predhovor/úvod

• Rozdiel?

• A – ciele, obsah, výsledky, význam.

• P – charakteristika, okolnosti vzniku, výber témy, kontext, cieľová 

skupina.

• Ú – opis skúmanej problematiky, obsah, štruktúra, stav poznania, 

dôležitosť.

Tip: Úvod a predhovor sa najlepšie píše až po dokončení samotného jadra práce. 



Jadro práce

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

b) cieľ práce,

c) metodika práce a metódy skúmania,

d) výsledky práce, 

e) diskusia



Záver
• zhrnúť dosiahnuté

výsledky vo vzťahu k

stanoveným cieľom

a

...avšak ešte musíme

skontrolovať citácie

a bibliografické 

odkazy!



Citovanie

• STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a 

štruktúra. Nahrádza ČSN 010197.

• STN ISO 690-2:2001, Informácie a dokumentácia – Bibliografické citácie –

Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. 

• ISO 690:2010, Information and documentation – Guidelines for bibliographic references

and citations to information resources.

• citát/parafráza/citácia - rozdiel ??? 



Techniky citovania

1. technika prvého údaja a dátumu (tzv. harvardský systém),

odporúčaná Metodickým usmernením MŠVVŠ SR č. 56/2011 o

náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,

uchovávaní a sprístupňovaní

2. technika číselných odkazov (tzv. numerický/vancouverský systém),

3. technika priebežných poznámok (tzv. pozn. pod čiarou)

• najčastejšie používaná a odporúčaná na našej fakulte

• v jednom dokumente používať vždy len jednu techniku!



Technika prvého údaja a dátumu
Rozhodcovské konanie možno definovať ako „súkromnoprávne konanie, ktoré sa

uskutočňuje pod kontrolou a na základe zmluvy účastníkov, ktorou je spor predkladaný

k posúdeniu nimi vybranému nezávislému subjektu. Výsledkom tohto konania je

rozhodnutie sporu s konečnou platnosťou vo forme rozhodnutia rozhodcu, ktoré je pre

účastníkov záväzné a vynútiteľné zákonnými prostriedkami.“ (Števček 2013, s. 718).

Podobne ho charakterizuje aj Luprichová (2015).

_______________________________________________

V zozname bibliografických odkazov (na konci práce):

LUPRICHOVÁ, P., 2015. Rozhodcovské súdnictvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Acta Iuridica

Cassoviensia. Košice: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach – Právnická fakulta, 2015, roč. 26, s. 92-103. ISBN 978-

80-7097-753-8.

ŠTEVČEK, M., 2013. Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. In Právo, obchod, ekonomika III. Košice:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2013. 772 s. ISBN 978-80-8152-056-3.



Technika číselných odkazov
Rozhodcovské konanie možno definovať ako „súkromnoprávne konanie, ktoré sa

uskutočňuje pod kontrolou a na základe zmluvy účastníkov, ktorou je spor predkladaný

k posúdeniu nimi vybranému nezávislému subjektu. Výsledkom tohto konania je

rozhodnutie sporu s konečnou platnosťou vo forme rozhodnutia rozhodcu, ktoré je pre

účastníkov záväzné a vynútiteľné zákonnými prostriedkami.“ [1, s. 718]. Podobne ho

charakterizuje aj Luprichová [2].

_______________________________________________

V zozname bibliografických odkazov (na konci práce):
1. ŠTEVČEK, M. Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. In Právo, obchod, ekonomika III. Košice: Univerzita

P. J. Šafárika v Košiciach, 2013. 772 s. ISBN 978-80-8152-056-3.

2. LUPRICHOVÁ, P. Rozhodcovské súdnictvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Acta Iuridica Cassoviensia.

Košice: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach – Právnická fakulta, 2015, roč. 26, s. 92-103. ISBN 978-80-7097-753-8.



Technika priebežných poznámok 

(tzv. poznámok pod čiarou)
Rozhodcovské konanie možno definovať ako „súkromnoprávne konanie, ktoré sa

uskutočňuje pod kontrolou a na základe zmluvy účastníkov, ktorou je spor predkladaný

k posúdeniu nimi vybranému nezávislému subjektu. Výsledkom tohto konania je rozhodnutie

sporu s konečnou platnosťou vo forme rozhodnutia rozhodcu, ktoré je pre účastníkov

záväzné a vynútiteľné zákonnými prostriedkami.“¹ Števček ďalej uvádza ... .² Komparatívne

možno uviesť, že právna úprava rozhodcovského konania v Českej republike vykazuje

viacero špecifík, medzi ktoré zaraďujeme: .............. .³

_______________________________________________
¹ ŠTEVČEK, M. Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. In Právo, obchod, ekonomika III. Košice: Univerzita P. J.

Šafárika v Košiciach, 2013. s. 718.

² ŠTEVČEK, M. ref. 1, s. 719./cit. 1, s. 719. (Tip: odkazy na predchádzajúci zápis formou: TAMŽE, TAMTIEŽ sa už nepoužívajú.)

³ BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: Komentář. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2012.

s. 112 – 115.

V zozname bibliografických odkazov (na konci práce):

Rovnako + ISBN, rozsah strán

- konkrétne číslo strany.



Knihy/Monografie

• Primárna zodpovednosť. Názov: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. 

Miesto vydania: Názov vydavateľa, Rok vydania. Názov edície, číslo edície. 

Počet strán. ISBN. 

• PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 2.vyd. Praha: C.H.Beck,

2008. 1143 s. ISBN 978-80-7400-039-3.

• SIMAN, M., SLAŠŤAN M. Primárne právo Európskej únie : aplikácia a výklad práva Únie

s judikatúrou. Bratislava: EUROIURIS, 2010. 1097 s. ISBN 978-80-89406-06-7.



Príspevok v časopise 

(tlačenej seriálovej publikácii)

• Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. Poznámky
k príspevku. In Názov seriálu: Podnázov. Numerácia, rozsah strán. ISSN

• ZBÍRAL, R. Jednání o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod: právní kvadratura kruhu?. In Právní
rozhledy. 2010, roč. 18, č. 24, s. 876-882. ISSN 1210-6410.

• ŠKRINÁR, A. Problémy pri žalobách na zrušenie rozhodcovského rozsudku
a uznávanie výkonu rozhodcovských rozsudkov. In Bulletin slovenskej advokácie.
2013, roč. 19, č. 7-8, s. 46 – 61. ISSN 1335-1079.



Legislatívne dokumenty

• Zaznamenávame v kurzíve

• Označenie a číslo LD/Rok publikovania a skratka dokumentu Názov.

• Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok.

• Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

• Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských
zmluvách.



Súdne rozhodnutia

• Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo 14. septembra 2010, sp. zn.
16Cob/208/2009.

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Obo 283/2003 In: Zo súdnej praxe. 2007,
roč. 12, č. 1. ISSN 1335-177X. s. 19.

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13.októbra 2011, sp. zn. 3Cdo146/2011.

• Nález Ústavného súdu SR z 31. mája 2011, sp. zn. III. ÚS 162/2011.

• Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6.októbra 2009, vo veci C-40/08 Asturcom
Telecomunicaciones SL proti Cristine Rodríguezovej Nogueirovej.

POZOR: rozlišujeme názvy judikát/judikatúra a súdne rozhodnutie/a.



Elektronické zdroje
• Primárna zodpovednosť. Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna

zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa, Dátum vydania. Dátum

aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN.

Dostupnosť a prístup

• EU annual report on human rights [online]. Luxembourg: Office for Official Publications of the

European Communities, 2000. [cit. 2016-12-05]. Dostupné na:

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=970

- dokument bez konkrétneho autora

• MPSVR SR. Prílohy k Správe o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2009 [online].

Bratislava, 2010, 71 s. [cit. 2017-02-20]. Dostupné na:

http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=19197

- dokument, ktorého autorom je „organizácia“. Pokiaľ v bibliografických odkazoch uvádzame skratky, aj

tieto je potrebné zaznamenať v Zozname skratiek.

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=970
http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=19197


Pár poznámok k zápisu údajov:
• Meno autora sa uvádza v poradí: priezvisko, rodné meno. Priezvisko sa píše veľkými

tlačenými písmenami, rodné meno malými. Rodné meno možno nahradiť iniciálmi.

• Pri dokumente dvoch alebo troch autorov sa uvádzajú všetci autori. Ich mená sa

oddeľujú pomlčkou alebo čiarkou.

• Ak má dokument viac autorov ako troch, uvedú sa buď všetci autori alebo len prvý

autor a skratka a kol., resp. et al.

• Ak sa v dokumente nenachádza meno autora tento údaj vynecháme a na prvé miesto

odkazu umiestnime názov dokumentu.

• Sekundárnu zodpovednosť majú napr. editori, prekladatelia a pod. Ich mená a funkcie

sa môžu, ale nemusia zaznamenať v údaji o sekundárnej zodpovednosti, ktorý

nasleduje za názvom.



• Keď nepoznáme miesto vydania, uvedieme v hranatej zátvorke skratku [s.l.] –

sine loco, bez uvedenia miesta vydania. Pokiaľ nepoznáme vydavateľa,

vydavateľstvo, do hranatej zátvorky uvedieme skratku [s.n.] – sine nomine, bez

uvedenia názvu vydavateľstva. Ak je neznámy rok vydania, uvedieme skratku

[s.a.] – sine anno, bez uvedenia roku vydania. Uvedené skratky nemusíme

používať a absentujúci údaj môžeme zo zápisu vynechať.

• Ak je tvorcom organizácia, alebo skupina ľudí, možno uvádzať hromadného

tvorcu (Univerzita Komenského v Bratislave, OSN, UNICEF a pod.).

• Pokiaľ zapisujeme zahraničný zdroj, jeho názov neprekladáme a uvádzame ho

v pôvodnom jazyku. Preklad názvu sa môže pripojiť za originálny názov v

hranatých zátvorkách.



• V prípade odkazu na kapitolu v knihe sa ako povinný údaj uvádza aj autor

zdrojového dokumentu. Napr.:

KOTRECOVÁ, Alexandra. Vlastnícke žaloby. In: ŠTEVČEK, Marek a kol.

Občiansky zákonník I. § 1 - § 450 : Komentár. Praha: C.H.Beck, 2015. 1616 s. ISBN

978-80-7400-597-8.

• Ak chceme zapísať bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň,

nedisponujeme originálnym zdrojom, ale len jeho zmienku v inej práci,

postupujeme nasledovne. Uvedieme odkaz na originálny zdroj. Následne

napíšeme jednu z alternatív, Podľa:/Zdroj:/Prameň:. Potom zapíšeme údaj o

sekundárnom zdroji. Napr.:

MONÍK, J. O historismu v právní vědě. In Právní rozhledy. 1903, roč. V, č. 3, s.

855 - 862. Podľa: TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters

Kluwer ČR, 2012. 205 s. ISBN 878-80-7357-897-8.



Formálna úprava školského diela

• Odporúčaný typ písma: Times New Roman, veľkosť 12.

• Odporúčané nastavenie strany: riadkovanie 1,5; okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm,

zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.

• Rozsah:

- bakalárskej práce 30 až 40 normostrán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier),

- diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov),

• Primeranosť rozsahu práce posudzuje vedúci práce, resp. školiteľ.



Priestor na publikovanie:



1. Kliknúť na koniec strany (posledný riadok – za posledný znak), ktorú 

nechceme mať očíslovanú, pričom nasledujúcu stranu už očíslovanú mať 

chceme

2. Rozloženie – Zlomy – Zlomy sekcií – Nasledujúca strana

3. Dvojklik na hlavičku alebo Pätu

4. Klik do Hlavička Sekcie 2 (odklikneme „Prepojiť s predchádzajúcim“ – Na 

hornom paneli)

5. Klik na Pätu sekcie 2 – Horná lišta: Číslo strany – Spodná časť strany –

Vybrať formát číslovania

6. A je to!



Zoznam literatúry použitej na tvorbu prezentácie:

KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra: Enigma, 
2005. 162 s. ISBN 80-89132-10-3. 

Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010).
[online]. [cit. 2017-11-15]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/690-
2010_priklady.pdf

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica Rektora UK v Bratislave o základných
náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich
originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.
[online]. [cit. 2017-11-15]. Dostupné na:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf

http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

VEĽA ŠŤASTIA!

tamara.cipkova@flaw.uniba.sk


