
Kritériá pripustenia práce k súťaženiu /obhajobe/ na krajskom kole 
 

 

1. zaslanie a úplné vyplnenie Prihlášky školy  
- za zaslanie Prihlášky školy na mail krajskej komisie do daného ročníka SOČ zodpovedá 

metodik za danú školu 
- musí byť kompletne vyplnená t.z. úplné kontaktné údaje na metodika/koordinátora 

a taktiež nesmie chýbať aspoň 1 návrh na porotcu OHK v odbore, v ktorom škola 
nebude súťažiť 

- Prihláška školy bude v januári zaslaná cez SVS MI na maily škôl a taktiež visí na 
stránke krajskej komisie  

- zaslanie do stanoveného termínu /15.02.2018/ 
 

2. originalita práce 
- práca je napísaná dotyčným žiakom/žiakmi 
- v čestnom vyhlásení žiak tiež vyhlási, že prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej 

inej súťaži, ktorá je schválená MŠVVaŠ SR 
- rešpektuje autorský zákon - citáciou uvedie všetky využité informácie v práci (meno a rok), 

každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz 
 

3. posunutie práce do vyššieho-krajského kola v elektronickej prihláške  
- úloha metodika/koordinátora SOČ na škole 
- do stanoveného termínu /08.03.2018 do polnoci/ a do správneho kola, t.z. Krajské kolo, 

Prešovský kraj 
- napísané hodnotenie metodikom/koordinátorom a určenie umiestnenia na školskom kole 

 

4. rozsah práce - nie viac ako 25 strán!!!  
- odporúča sa rozsah 15 – 25 strán 
- pričom do rozsahu textu sa započítavajú:  

Úvod, Problematika a prehľad literatúry (resp. kapitoly Teoretickej časti práce), Ciele práce,    
Materiál a metodika prace, Vlastná práca, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce,    
Zhrnutie, Zoznam použitej literatúry 
t.z. ak je Úvod na 5. strane, (a môžeme tak pridať maximálne 25 strán textu, potom) 
posledná časť – Zoznam použitej literatúry – musí byť najneskôr na 30. strane 
a rozsah ste dodržali  

- do rozsahu sa nepočíta, ale do stránkovania sú zahrnuté, ak sú samostatné kapitoly/časti: 
Titulný list, Obsah, Zoznam skratiek, značiek a symbolov, Zoznam tabuliek, grafov    
a ilustrácií (ale čísla strán sa na nich nepíšu!) 

-  do stránkovania sa nepočítajú: 
 Obal, Čestné vyhlásenie, Poďakovanie, Resumé, Prílohy 

     -  práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia súťaže! 
 

5. štruktúra práce 

- dodržanie štruktúry prác SOČ so všetkými podstatnými časťami (titulný list, obal, čestné 
vyhlásenie, obsah, úvod, problematika a prehľad literatúry/kapitoly teoretickej časti práce, 
ciele práce, metodika práce, vlastná práca, zhrnutie, resp. výsledky práce, diskusia, záver, 
zoznam použitej literatúry, resumé), ostatné časti nie sú povinné a je na žiakovi, či ich použije 
vo svojej práci 

 

6. formálna úprava práce 

-  práca napísaná v autorskom pluráli t.j. v prvej osobe množného čísla, aj keď je autor iba   
   jeden, napr.: ... pri vyhodnocovaní výsledkov sme dospeli k názoru ... alebo v trpnom rode  

napr. bolo odobraných 40 vzoriek, v práci sa popisuje... 
- dodržanie predpísaného písma /Times New Roman CE 12/, (väčšie alebo zvýraznené       

písmo sa používa iba na označenie jednotlivých častí a kapitol) 
-  latinské názvy by sa mali písať kurzívou 



-  dodržanie riadkovania /1,5/ 
-  dodržanie zarovnania práce /okraje strán - hore a dole 2,5cm, vľavo 3cm a vpravo 2,5cm/,  
-  citovanie zdrojov v práci, /presné citovanie s odkazom na použitú literatúru/  
-  číslovanie strán 
-  práca má byť pravopisne a terminologicky správna 

 

7. PDF formát nahratej práce 

- povinnosťou žiaka je nahrať v systéme elektronickej prihlášky len prácu vo formáte PDF! 
 

8. Tlačená zviazaná práca a vytlačená prihláška 
- povinnosťou žiaka je na súťaž priniesť 1ks vytlačenej a zviazanej práce a prihlášky 
- pod pojmom zviazaná práca sa rozumie použitie zasúvacej lišty, hrebeňovej väzby a pod. 

(čiže pevne zviazané), ale nie euroobal a pod.! 
- prihlášku po zaslaní práce v systéme vytlačí metodik/koordinátor zo systému elektronickej 

prihlášky a dá ju potvrdiť pečiatkou školy! 

- prihlášku je potrebné mať úplne a dôsledne vyplnenú 
 


