
Požiadavky na spracovanie práce ŠVČ  
 

Štruktúra práce ŠVČ:  
 
ü Titulný list 
ü Abstrakt 
ü Obsah 
ü Úvod  
ü 1  Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 
ü 2  Cieľ práce 
ü 3  Metodika práce 
ü 4  Výsledky práce 
ü 5  Záver a návrh na využitie poznatkov 
ü 6  Použitá literatúra  
ü 7  Prílohy  
 
 
    Titulný list  - pozri  prílohu č. 1 
      
    Abstrakt  
          Abstrakt je krátka a výstižná charakteristika práce ŠVČ v slovenskom jazyku. Obsahuje 
najpodstatnejšie  fakty prezentované v práci. Píše sa na samostatnej strane  a jeho rozsah 
závisí od druhu práce. Rozsahu abstraktu pozostáva z 250-500 slov. Abstrakt končí   
zoznamom kľúčových slov v počte 6 – 10 slov v  slovenskom a svetovom jazyku. 
    
      Obsah 
          Je prehľad nečíslovaných i číslovaných častí (kapitol) práce. Obsah sa nečísluje, je na 
začiatku práce a  preto nie je potrebné uvádzať jeho umiestnenie v práci. 
 
   Úvod 
          Tvorí prvú časť hlavného textu (hlavný text  = úvod + jadro + záver). V úvode  sú 
výstižne a vecne uvedené základné informácie, ktoré majú čitateľa uviesť do problematiky.  
Rozsah úvodu spravidla  dosahuje  1 až 2 strany. 
 
   Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 
       Autor v tejto časti práce uvádza všetky jemu dostupné poznatky, ktoré sú spojené s témou  
práce ŠVČ. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných 
autorov. Je potrebné, aby  autori práce používali literatúru z obdobia posledných rokov  a aby 
boli v nej zaradení aj  zahraniční autori. Podiel tejto časti práce  má tvoriť cca 1/3. Pri citovaní 
literárnych zdrojov je  nutné dodržiavať normu  STN ISO 690. Prehľad tvorí samostatnú 
číslovanú časť 1.  
 
   Cieľ práce 
         Cieľ práce musí jasne, výstižne a presne charakterizovať predmet riešenia a jemu je 
podriadená celá práca. Súčasťou sú aj rozpracované   dielčie ciele, ktoré podmieňujú 
dosiahnutie cieľa hlavného. Cieľ má byť vypracovaný  na samostatnej strane, v rozsahu pol 
strany a má číslo  2. 
 



    Metodika práce  
           Metodika práce musí obsahovať popis pracovných  postupov  tak, aby  rovnako 
vzdelaný pracovník mohol publikované postupy zopakovať.  Metodika práce musí obsahovať: 
- charakteristiku  objektu skúmania,  
- pracovné postupy,  
- spôsob získavania údajov a ich zdroje,  
- použité metódy  vyhodnotenia  a interpretácie výsledkov.  
Metodika práce tvorí samostatnú číslovanú časť práce 3. 
          
    Výsledky práce  a diskusia 
         Výsledky práce patria medzi najvýznamnejšiu časť práce. Tvoria 4. číslovanú časť práce 
Výsledky, ku ktorým  autor dospel musí logicky usporiadať  a pri popisovaní fakty a poznatky 
dostatočne zhodnotiť a  komentovať. Výsledky práce sú najrozsiahlejšou  časťou práce a majú 
predstavovať 30-40 %  práce.  Výsledky práce dopĺňa rozprava – diskusia  o známych faktoch 
a nových zistených skutočnostiach.  Ide o konfrontáciu dosiahnutých výsledkov so súčasným 
stavom poznania – so súčasným stavom riešenej problematiky.  
 
    Záver 
 Záver tvorí veľmi dôležitú  časť celej práce. V správne formulovanom závere je 
potrebné v stručnosti zhrnúť  dosiahnuté výsledky  vo vzťahu  k stanovenému cieľu. Rozsah 
záveru 1 - 2 strany.    Návrh na využitie výsledkov tvorí časť záveru, ak má práca    
aplikačný charakter, pričom návrhy majú smerovať do všetkých sfér využitia (teória, prax) 
a majú vychádzať z poznatkov dosiahnutých v práci. 
   
   Použitá literatúra 
         Problematika citácií a písania zoznamu bibliografických odkazov podľa normy STN 
ISO 690. Rozsah tejto časti je daným počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia 
korešpondovať s citáciami použitými v texte. Autori majú byť zoradení v abecednom 
poriadku. Je nutné použiť len jeden spôsob písania bibliografických odkazov.  
 
   Prílohy 
        Obsahujú materiály, ktoré neboli zaradené v texte. Prílohy sa nečíslujú (nezapočítavajú 
do rozsahu práce). 
    
   Formálna úprava: 
Ø  práca ŠVČ sa predkladá na formáte A4, 
Ø píše sa len na jednu stranu papiera, 
Ø odporúča sa použiť typ písma Times New Roman, veľkosť 12 (základný text),   
Ø s počtom riadkov na jednu stranu minimálne 30, riadkovanie 1,5 v textovom editore, 
Ø okraje strán:  
- horný okraj 25 mm, 
- ľavý okraj 35 mm, pravý okraj 15 mm, 
- dolný okraj 20 mm, 
Ø za nadpismi a názvami kapitol sa nepíše bodka, 
Ø každá kapitola má poradové číslo, číslovanie má vychádzať  z predpísanej štruktúry 

práce, 
Ø nadpisy a názvy kapitol sú zarovnávane vľavo, t.j. píšu sa od začiatku. 
 
Rozsah práce: 
Ø Práca ŠVČ má odporúčaný rozsah 20 – 35 strán, 



 
Príloha č.1 (titulný list) 

SLOVENSKÁ  POĽNOHOSPODÁRSKA  UNIVERZITA 

V NITRE 
Rektor:  Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 

 
 

FAKULTA  EKONOMIKY A MANAŽMENTU 
 

Dekan:  Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dane a miera zdanenia v poľnohospodárstve 
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