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Príloha č. 1: ŠPECIFIKÁCIA VYPRACOVANIA PRÁCE ŠVOČ 
 

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVOČ PRÁCE 
 

Rozsah práce:  36 000 znakov až 54 000 znakov vrátane medzier. Do celkového 

rozsahu práce sa započítavajú aj poznámky pod čiarou. Do počtu 

znakov sa nezapočítava titulný list, poďakovanie, čestné vyhlásenie, 

abstrakt, obsah, zoznam použitých prameňov ani prílohy. 

Typ písma:  Times New Roman 

Veľkosť písma v bodoch  12 bodov 

Riadkovanie  1,5 

Okraje  pravý: 3,5 cm; ľavý 2 cm; horný: 2,5cm; dolný 2,5 cm 

 

 

PREHĽAD POVINNÝCH A FAKULTATÍVNYCH ČASTÍ PRÁCE ŠVOČ 

Titulný list  názov práce, téma 

 označenie „Študentská vedecká odborná činnosť“ 

 úplné meno a priezvisko autora práce, prípadne jeho titul 

 úplné meno a priezvisko a tituly konzultanta  

 názov univerzity, fakulty, katedry alebo ústavu 

 akademický rok a dátum odovzdania práce 

Abstrakt  bibliografická identifikácia práce 

 text štruktúrovaného abstraktu sumarizujúci prácu (max. 

350 slov) 

 kľúčové slová 

Štruktúrovanie textu 

 
 úvod, obsahujúci aj cieľ práce a metodiku výskumu 

 hlavný text 

 záver /obsahujúci výsledky výskumu  prípadne odporúčania 

pre legislatívu a aplikačnú prax/  

Zoznam použitých prameňov 

Prílohy (fakultatívne) 
 

Literatúra  

 

Literatúra musí byť citovaná podľa normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Príklady vybraných druhov bibliografických odkazov 

v zozname použitých prameňov: 

 

Monografie: 

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. 

Články v časopisoch: 

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. 

Elektronické zdroje – dokument bez konkrétneho autora: 

EU annual report on human rights [online]. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2000. [cit. 
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2016-12-05]. Dostupné na: 

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

Elektronické zdroje – dokument, kde primárne zodpovednou 

osobou je „organizácia“: 

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 
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Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov práce 

 
Študentská vedecká odborná činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (titul), meno a priezvisko 

 

Konzultant: titul, meno a priezvisko 

 

Názov príslušnej katedry alebo ústavu 

 

Dátum odovzdania: dd. mm. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

Vzor titulného listu práce ŠVOČ 
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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: Titul, Meno Priezvisko, titul. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. 22 s. 
  
/za bibliografickou identifikáciou práce sa vloží prázdny riadok./ 

  

Text abstraktu,....../max. 350 slov/  
/Stručná charakteristika obsahu práce a jej záverov/ 

 
/za textom abstraktu nasleduje prázdny riadok./ 

 

Kľúčové slová: vysokoškolské štúdium, medzinárodné vzdelávacie programy  
/vyjadrujú tému, vecný obsah práce, jednoslovné, viacslovné výrazy, ktoré sa v práci vyskytujú/ 

 

 

 


