
POZVÁNKA 
Študentská vedecká konferencia zameraná na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca 2018 

 
Vedecké podujatie:   Vysokej  školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. 
Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku , Partizánska 23,  071 01 Michalovce 

Ste študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia? 

 Ste tvorivý/á a zaujíma vás niektorá oblasť z vášho študijného programu? 
 Pracujete na svojej záverečnej práci a chcete prezentovať svoje výsledky? 
 Chcete mať zverejnenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku? 

 

 
 
 

TAK NEVÁHAJTE! 

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác 
študentov 

Termín konania: 9. marec 2018 

Čo preto musíte urobiť? 
 dohodnúť sa so svojím školiteľom na téme vedeckého príspevku, 
 poslať záväznú prihlášku do 31. 01. 2018 a  vedecký príspevok do 28. 02. 2018 na E-mail: 

michalovce.konferencia2017@gmail.com 

 prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou. 
Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská 
vedecká konferencia zameraná na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca 2018. 
V každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená 
diplomom a mimoriadnou cenou. 



Pokyny pre písanie práce ŠVK  
  

Odporúčané nastavenia   
  

−  použite príslušnú šablónu podľa typu práce  

−  písmo font Times New Roman  

−  veľkosť písma 12  

−  riadkovanie 1,15  

− rozsah práce vrátane tabuliek, obrázkov a grafov je  min. 10 – max. 15 strán,  zarovnanie do 

bloku  

  

Štruktúra diplomovej práce  
  

Titulná strana práce: VŠZaSP sv.Alžbety, n.o  detašované pracovisko bl. D. M. Trčku Michalovce 
                                   ŠVK  

                                   názov práce ŠVK  

                                   meno a priezvisko autora, fakulta, rok a školiteľ   

Odporúča sa členenie práce podľa IMRADu: 

Úvod,  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Súčasný stav riešenej problematiky 

Metodika výskumu: naformulovaný výskumný problém, výskumný cieľ, výskumné otázky, 

hypotézy, zadefinovanie výskumného súboru, definovanie premenných, manažment výskumu, 

metódy analýzy údajov 

Výsledky 

Diskusia 

Záver  

Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného výskumu v diplomovej práci, prosím pri jednotlivých častiach 

uviesť plánované postupy 

 

Štruktúra bakalárskej práce  
  

Titulná strana práce: VŠZaSP sv.Alžbety, n.o  detašované pracovisko bl. D. M. Trčku Michalovce 
                                   ŠVK  

                                   názov práce ŠVK  

                                   meno a priezvisko autora, fakulta, rok a školiteľ   

V prípade prieskumu:  Odporúča sa členenie práce podľa IMRADu: 

Úvod  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Súčasný stav riešenej problematiky 

Metodika výskumu: naformulovaný prieskumný problém, prieskumný cieľ, prieskumné otázky, 

zadefinovanie prieskumného súboru, manažment prieskumu, metódy analýzy údajov 

Výsledky 

Diskusia 

Záver  



Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného prieskumu v bakalárskej práci, prosím pri jednotlivých častiach 

uviesť plánované postupy 

 

V prípade oše procesu: 

Úvod  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Realizácia oše procesu 

Diskusia 

Záver  

Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného oše procesu v bakalárskej práci, prosím pri jednotlivých častiach 

uviesť plánované postupy 

 

V prípade teoretickej bakalárskej práce 

Úvod: uvedenie témy riešenej problematiky v širšom kontexte a naznačenie jej  opodstatnenosti, 

stav riešenej problematiky v súčasnosti, definovanie  cieľov  bakalárskej práce. 

Jadro práce:  obsahuje teoretickú časť a diskusiu. Teoretická časť poskytuje analytický prehľad o 

doterajších zisteniach o zvolenej téme a o tom, akými spôsobmi sa problém doteraz skúmal. Táto 

časť si vyžaduje hĺbkové spracovanie na základe poznania relevantnej domácej i zahraničnej 

literatúry. V tejto sekcii je nutné používať správnu techniku citovania.  

Záver: zhrnutie výsledkov práce a stručne zhodnotenie jej významu. V tejto časti práce je potrebné 

deklarovať, či sa podarilo dosiahnuť vopred vytýčené ciele. Rovnako je potrebné poukázať na 

problémy, ktoré sa nepodarilo v jednotlivých častiach bakalárskej práce vyriešiť, a pokiaľ je to 

možné, autor by mal navrhnúť spôsob ich riešenia pre prax. 

  

Prezentácia práce ŠVK  
  

Pri prezentácii sa odporúča použiť program MS Power Point (súčasť programov MS Office). 

Rozsah prezentácie by nemal prekročiť 7 – 10 minút. Obsah prezentácie zodpovedá hlavným 

častiam práce uvedeným vyššie. 


