
 
 

ODPORÚČANIA  PRE VYPRACOVANIE  PRÁCE ŠVOČ  

 

Členenie práce: 

 Resumé v anglickom jazyku (musí byť súčasťou práce!) 

 Obsah 

1  Úvod  

2  Opis problému, prehľad súčasného stavu riešenia problematiky (stručne) 

3  Vlastné riešenie úlohy 

4  Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, diskusia, závery 

 Zoznam použitej literatúry 

 Acknowledgment (ak práca vznikla v rámci riešenia podporovaného projektu) 

 Prílohy. 

 

Formálne znaky úpravy: 

 

Prácu ŠVOČ je možné podať v jednej z dvoch formálnych úprav: 

 

Varianta 1 (odporúčaná pre práce, kde sa predpokladá neskoršia možnosť publikovania vedúcim práce 

so spoluautorstvom študenta): 

 

Formálna úprava vo formáte článku vedeckej konferencie kategórie A alebo B podľa klasifikácie 

publikačnej činnosti pre účely akreditácie. Vzor (template) dodá pracovník ústavu poverený prípravou 

ŠVK po konzultácii s riaditeľom ústavu pre súťažiacich v sekciách organizovaných na ústave pre 

každú sekciu osobitne. 

 

Varianta 2 (tradičný formát prác ŠVK): 

 

Písmo  
Times New Roman, 12 b. veľkosť 

Názov hlavnej kapitoly - 12 bodové písmo, veľké tučné 

Názov podkapitoly - 12 b. písmo, malé tučné, 

Názov častí – 12 b. písmo, malé tučné. 

Pre osobitné časti práce (poznámky, texty pod obrázkami a pod.) - 10 b.  písmo, kurzíva, štandard 

Prácu písať len na jednu stranu listu, v slovenskom jazyku. 

Okraje 

Musia byť dostatočné na to, aby sa práca dala zviazať. 

Horný -2,5 cm od hornej hrany 

Dolný- 2,5 cm od dolnej hrany 

Ľavý - 3,0 cm od ľavej hrany 

Pravý- 2,5 cm od pravej hrany 

Riadkovanie: 1,5 

Číslovanie strán 
V dolnej stredovej časti stránky arabskými číslicami. Medzi číslom strany a riadkom textu má byť  

minimálne 10 bodový odstup. Hlavná kapitola sa začína vždy na novej strane. 

Nečísluje sa Titulný list, Resumé, Prílohy a Osobitné dodatky. 

Odporúčaný rozsah: 15 až 25, max. 30 strán (bez príloh) vo formáte A4 bez rámčekov. Využitie 

hlavičky a päty textu na stránkach je nezáväzné. 



  

Prácu je nutné zviazať (v prípade 1. varianty napr. do plastového zakladača alebo nasúvacou 

väzbou, v prípade varianty 2 hrebeňovou alebo nasúvacou väzbou) a vyhotoviť 3 exempláre, (1x 

riešiteľ, 1x školiteľ, 1x komisia). Dva exempláre práce musia byť odovzdané 24 hodín pred 

začatím fakultného kola ŠVK členovi Komisie ŠVOČ. Odovzdaná práca súčasne slúži na 

vyhotovenie „Certifikátu o účasti vo fakultnom kole ŠVK 2013“, pre každého súťažiaceho. 

Odborný posudok sa na odovzdanú prácu nevypracováva. 

Príloha na ďalšej strane obsahuje návrh úvodnej strany práce ŠVK 2013. Hlavičku je potrebné si 

stiahnuť z linky na www.stuba.sk  - Informácie pre zamestnancov- Grafický manuál - Grafický manuál 

pre zamestnancov- Hlavičkové papiere. 

 

 

 
V Trnave dňa 19.9.2012       doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. 

http://www.stuba.sk/


  

- V Z O R - 

 

 

 

 

NÁZOV PRÁCE (16, bold) 

 

PRÁCA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (12, bold) 

 

 

 

 

 

Vypracoval: meno a priezvisko (14,bold) 

Školiteľ: meno a priezvisko (14,bold) 

 

 

 

 

Akademický rok: 2011/2012 (14,bold) 

 

 

 

 


