
Kritériá pripustenia práce k súťaženiu /obhajobe/ 
 

 

1. rozsah práce - nie viac ako 25 strán!!!  
      - odporúča sa rozsah 15 – 25 strán 
      - pričom do stránkovania sa počítajú:  

 Titulný list,   Obsah,    Úvod,    Ciele práce,    Materiál a metodika prace,    Vlastná práca,  

 Výsledky práce,    Diskusia,    Závery práce,    Zhrnutie,   Záver 

 Zoznam použitej literatúry 

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

 

2. štruktúra práce 

- dodržanie štruktúry prác SOČ so všetkými podstatnými časťami (titulný list, obal, obsah, 
úvod, ciele práce, metodika práce, vlastná práca, zhrnutie resp. výsledky práce, záver, 
bibliografia, resumé). Ostatné časti nie sú povinné a je na žiakovi, či ich použije vo svojej 
práci. 

 

3. 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 ...) 
-  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 

 

4. samostatná originálna práca 
     - práca je napísaná dotyčným žiakom/žiakmi 

- čestné vyhlásenie - autor pracoval samostatne v súlade s etickými normami 
- rešpektuje autorský zákon - citáciou uvedie všetky využité informácie v práci (meno a rok), 

každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz 
 

5. zaslanie vyplnenej a potvrdenej(preskenovanej) Prihlášky do 38. ročníka SOČ za 
školu do 26.2.2016 na adresu: kksocpo@gmail.com  
 
6. zaslanie Návratky o zapojenosti do daného ročníka SOČ metodikom za danú školu 
      - upozornenie! – len vo forme predpísanej krajskou komisiou 

- t.z. vyplnenie a odoslanie formuláru na stránke 
https://sites.google.com/site/metodiksoc/home  do stanoveného termínu /do 11.3.2016 / 
 

7. posunutie práce do vyššieho kola v elektronickej prihláške metodikom SOČ na škole 
- do stanoveného termínu /do 11.3.2016 do polnoci/ a do správneho kola 

- s pripojenou komplet súťažnou prácou ako príloha v elektronickej podobe len 
v PDF  formáte 

- napísané hodnotenie metodikom 
 

8. zaslanie Zoznamu postupujúcich prác 
     - upozornenie! – len vo forme predpísaného tlačiva, ktoré je na stiahnutie na stránke krajskej 
komisie www.soc.vadium.sk a do stanoveného termínu /11.3.2016 do polnoci/ 
 
Zoznam postupujúcich prác slúži ako kontrolný mechanizmus prác v e-systéme.  V prípade, 
že metodik daný zoznam nepošle, nemôže si byť istý, či bude ich práca súťažiť, či je reálne 
v systéme a bude započítaná do zoznamu súťažiacich prác. 
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