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Štruktúra projektu 
Rozsah práce je spravidla v rozmedzí 15-25 normostrán.  

 

Projekt musí obsahovať 
1. Titulný list   

a. názov projektu   
b. meno, priezvisko autora práce 
c. názov školy 
d. meno, priezvisko garanta (ak projekt garanta má)  
e. rok odovzdania projektu 

 
 

2. Obsah 
3. Úvod  

obsahuje zdôvodnenie výberu témy, špecifické vymedzenie témy, cieľ a štruktúru práce, 
zdôvodnenie jej členenia (max 50 – 70 slov) 

4. Jadro 
každý projekt musí korešpondovať s uvedeným názvom práce, pričom jednotlivé logické časti 
musia byť jasne členené do kapitol, či podkapitol, ktoré sa uvádzajú v obsahu seminárnej 
práce. Každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený 
iným typom písma. Jadro Predstavuje ťažiskovú časť v ktorej autor sumarizuje celý projekt , 
vysvetľuje podstatu presne definuje a pomenúva ústredný problém, ktorý je predmetom 
záujmu autora, riešenia a využiteľnosť v praxi. 

5. Predpokladaný finančný rozpočet 
v tejto časti je dôležité nielen vyčísliť finančné náklady na realizáciu projektu, ale aj zdroje 
financovania  

6. Záver 
predstavuje zhrnutie projektu 

7. Zoznam použitej literatúry  
(v prípade ak bola nejaká literatúra použitá) 

8. Prílohy 
(ak sú súčasťou projektu) 
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Formálna stránka projektu 
 

Okraje strany 

Horný okraj 2,5 cm od hornej hrany listu (presne 2,54) 

Dolný okraj 2,5 cm od dolnej hrany listu (presne 2,54) 

Pravý okraj (vonkajší) 2,5 cm od pravej hrany listu (presne 2,54) 

Ľavý okraj (vnútorný) 3,0 cm od ľavej hrany listu (presne 3,17) 

Záhlavie (hore) 1,9 cm od hornej hrany strany 

Päta (dole) 1,9 cm od dolnej hrany strany 

Textová časť 

Odporúčaný typ písma Times New Roman v celom texte 

Odporúčaná veľkosť znaku 12 bodov pre text v jadre, 10 bodov pre poznámky pod 
čiarou, 16 bodov pre nadpis I. úrovne, 14 bodov pre nadpis 
II. úrovne (podkapitola) 12 bodov pre nadpis II. úrovne 
(oddiel) 

Riadkovanie 1,5 (v prípade poznámok pod čiaru sa odporúča jednoduché 
riadkovanie) 
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