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Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť  
 

Cieľom ŠVOUČ je podporiť ďalšie vzdelávanie študenta, naučiť ho používať 

myšlienkové operácie, nachádzať súvislosti v skúmaných javoch a vyjadrovať vlastné názory 

k získaným poznatkom. 

 

ŠVOUČ vytvára priestor pre prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej činnosti 

študentov fakulty, ktorí majú záujem rozvíjať svoje poznatky, prezentovať a obhajovať ich pred 

odbornou verejnosťou. Podrobnejšie nájdi na: https:// www.fzsp.truni.sk/svoc, kde nájdeme aj 

Pravidlá pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 

(FZaSP) v Trnave 

  

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci združuje 9 katedier sociálnej práce Slovenska, ktoré 

si vytvorili pravidlá pre tvorbu a prezentáciu výsledkov študentskej vedeckej činnosti, a ktorá 

je spolu organizátorom každého celoštátneho kola ŠVOUČ.   

 

Formálne požiadavky na  úpravu práce ŠVOUČ v zmysle pravidiel AVSP 

• autorský text sa píše v prvej osobe množného čísla; 

• typ písma – Times New Roman; 

• veľkosť písma – normálny text 12, názov kapitoly 12 bold, názov podkapitoly 12 

bold; 

• riadkovanie 1,5, v tabuľkách a grafoch môže byť jednoduché – veľkosť písma 10; 

• okraje zľava 3,5, sprava 2,0, zhora 2,5, zdola 2,0; 

• rozsah práce 20 - 40 strán (úvod až záver), zoznam literatúry a prílohy sa do rozsahu 

práce nerátajú; 

• číslovanie strán – obal sa nepočíta, nestránkuje, titulný list sa počíta, ale nestránkuje, 

potom sa čísla strán píšu až do konca práce vrátane PRÍLOH; 

• číslo strany sa píše v dolnej časti v päte alebo na vonkajšom okraji strany. 

 

Požadovaná štruktúra práce ŠVOUČ: 

• Obal 

• Titulný list 

• Poďakovanie (nepovinné) 

http://www.fzsp.truni.sk/svoc


• Čestné vyhlásenie (nepovinné) 

• Abstrakt SJ 

• Abstrakt AJ, prípadne iný cudzí jazyk 

• Obsah 

• Zoznam ilustrácií, grafov, tabuliek 

• Zoznam skratiek, ak sú neštandardné 

• Úvod 

• Jadro (členené na kapitoly, prípadne aj podkapitoly) 

• Záver 

• Zoznam literatúry 

• Prílohy (ak je viac príloh označujeme ich veľkými písmenami – A, B...) 

 

 

Spôsob citovania odkazov 

 

Citát a parafráza v texte: 

• Vyhláška odporúča uvádzanie literatúry tzv. „zátvorkovou“ formou 

Vzor textu: 

Citát: ...... pri komplexnej liečbe nádorových ochorení sa veľmi účinne uplatňuje hormonálna 

terapia. „Vzťahy medzi zhubnými nádormi a hormónmi sú mnohotvárnejšie, ako sa kedysi 

predpokladalo. Hormóny môžu nielen ovplyvňovať rast nádoru v zmysle pozitívnom, alebo 

negatívnom, ale môžu zhubné nádory aj sami vyvolávať“ (Dostálová 1986, s. 22).  

 

Parafráza: ......  mnohé nádory vykazujú hormonálnu závislosť a vtedy je ich rast stimulovaný, 

udržiavaný a podporovaný účinkom hormónov (Fussiová 2000). 

 

Citát aj parafrázu v texte samozrejme môžete uviesť do textu aj iným spôsobom. Napr. 

Dostálová (1986, s. 22) hovorí, že „Vzťahy medzi zhubnými nádormi......“ citát 

....ako tvrdí Fussiová (2000) mnohé nádory........ parafráza 

 

Ak napr. Levická vo svojej knihe cituje Strieženca, tak sa to uvádza: Strieženec (1999, in: 

Levická 2003) hovorí, že........ 

 

Ak literárny zdroj nemá autora, tak napíšeme názov článku a potom samozrejme rok, prípadne 

ak je to citát, aj číslo strany. 

 

Aj pri internetových zdrojoch uvádzame meno autora a rok, prípadne názov článku a ostatné 

náležitosti podľa Normy ISO. 



- internetový zdroj – článok, kniha, napríklad  Kvalita života seniorov závisí od fyzického 

zdravia, miery nezávislosti, fyzického fungovania, adaptačných mechanizmov. (Šímová 

2010) Do použitej literatúry dávate Šímová, E. Kvalita života seniorov. [online]. [cit. 

2010-09-18]. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/17.pdf . 

- internetový zdroj bez autora: napríklad je to „mimotelové čistenie krvi", ktoré sa 

vykonáva pomocou prístroja – „umelej obličky“, na hemodialyzačnom stredisku. Pre 

tento spôsob liečby je nevyhnutné vytvorenie cievneho prístupu („našitie fistuly“), čo 

je malý chirurgický zákrok (Hemodialýza, www.dialýza.sk). 

- pri zákonoch – ak citujeme, aj číslo paragrafu a číslo zákona, ak parafrázujete tak iba 

číslo zákona. 
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