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Príloha 1 – Vzor obalu záverečnej alebo habilitačnej práce 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

NÁZOV FAKULTY 

Evidenčné číslo: 

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 

Označenie práce (napr. Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná 

práca, resp. Habilitačná práca) 

Rok predloženia práce Meno, priezvisko a tituly autora



Príloha 2 – Vzor titulného listu záverečnej alebo habilitačnej práce 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

NÁZOV FAKULTY  

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 

Označenie práce (napr. Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, resp. 

Habilitačná práca) 

Študijný program: (názov študijného programu) (na habilitačnej práci sa neuvádza) 

Študijný odbor: (názov študijného odboru) 

Školiace pracovisko: (názov katedry, ústavu) 

Vedúci záverečnej práce (pri bakalárskych a diplomových prácach): (meno, priezvisko  

a tituly) 

Školiteľ (pri dizertačných prácach): (meno, priezvisko a tituly)  

Konzultant: (meno, priezvisko a tituly) (v prípade, že bol stanovený) 

Miesto a rok predloženia práce Meno, priezvisko a tituly autora 

(napr. Bratislava 2017) 



Príloha 3 – Vzor abstraktu záverečnej alebo habilitačnej práce 

ABSTRAKT 

PRIEZVISKO, Meno: Názov záverečnej práce. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Názov 

fakulty; názov katedry. – Vedúci záverečnej práce (pri dizertačných prácach školiteľ): tituly 

pred menom, meno a priezvisko, tituly za menom. – Bratislava: skratka fakulty (napr. NHF 

EU), rok, počet strán (napr. 70 s.)  

Cieľom záverečnej (habilitačnej) práce je ................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................... Práca je rozdelená do .............. 

kapitol. Obsahuje ........ grafov, ......... tabuliek a ......... príloh. Prvá kapitola je venovaná .. 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

V ďalšej časti sa charakterizuje .................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Záverečná kapitola sa zaoberá ..................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Výsledkom riešenia danej problematiky je .................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Kľúčové slová: 

....................................................................................................................................................... 

ABSTRACT 

Znenie slovenského abstraktu uviesť aj v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku 

vrátane identifikačných údajov na začiatku abstraktu. 



Príloha 4 – Vzor obsahu záverečnej alebo habilitačnej práce 

O B S A H  str. 

Úvod xx 

1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí xx 

1.1 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

1.1.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

1.1.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

1.1.3 ............................... xx 

1.1.4 ............................... xx 

1.2 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

............................ xx 

........................... xx 

2 Cieľ práce xx 

3 Metodika práce a metódy skúmania xx 

4 Výsledky práce xx 

4.1 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.1.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.1.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.1.3 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.2 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.2.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

4.2.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

............................ xx 

............................ xx 

5 Diskusia xx 

Záver xx 

Resumé (iba v prípade vypracovania práce v inom ako štátnom jazyku) xx 

Zoznam použitej literatúry xx 

Prílohy (ak sú súčasťou práce) xx 

x – doplniť príslušné náležitosti 

Pri bakalárskych a diplomových prácach je prípustné spojiť časti 2 a 3 do jedného celku – 

Cieľ práce, metodika práce a metódy skúmania a časti 4 a 5 do jedného celku – Výsledky 

práce a diskusia



Príloha 5 – Vzor bibliografických odkazov 

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 

v súlade s normou STN ISO 690: Informácia a dokumentácia : návod na 

tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 

Citovanie je preberanie akéhokoľvek textu alebo časti citovaného dokumentu: 

1. doslovný text (citát)

2. modifikovaný text alebo jeho časť (parafráza)

3. výsledky výskumov

4. tabuľky, grafy, obrázky

Citovanie je nutné aj v prípade, ak je v texte práce odkaz na publikáciu. 

Necitujú sa všeobecne zaužívané výrazy (napr. porekadlá, príslovia), všeobecne známe 

historické údaje a teoretické argumenty, ktoré sú často a verejne diskutované. 

Všeobecné zásady pre tvorbu bibliografických odkazov 

▪ Predpísané údaje sa čerpajú z citovaného dokumentu: titulný list alebo jeho ekvivalent, tiráž,

obsah, 1. strana článku, celý dokument, atď.

▪ Údaje získané z iného zdroja sa uvádzajú v hranatých zátvorkách (napr. preklad názvu,

doplnky).

▪ Ak sa niektoré povinné údaje v dokumente nenachádzajú, vynechajú sa.

▪ Zachováva sa predpísané poradie, forma údajov, interpunkcia a medzery.

▪ Každý údaj v odkaze musí byť zreteľne oddelený od nasledujúceho interpunkčným

znamienkom. Jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou.

▪ Údaje sa zapisujú v jazyku citovaného dokumentu (s výnimkou poznámok a doplnkov).

▪ Nie je nutné zachovávať písanie veľkých písmen ani interpunkciu použité v citovanom

dokumente, ak to nie je v súlade s pravidlami daného jazyka.

▪ V súlade s ISO 690 je možné používať slovenské skratky (vyd., roč., č.), ale je možné

používať aj inojazyčné ekvivalenty (ed., vol., no.).

▪ Bibliografický odkaz končí bodkou. Ak je posledným údajom informácia o dostupnosti

(URL), bodka sa nepoužíva.

1. Tlačené knihy, monografie, vedecko-kvalifikačné práce

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora − PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. 

Názov : podnázov. Poradie vydania. Miesto publikovania : Vydavateľ, dátum publikovania. 

Počet strán. ISBN.  

Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor 

a skratka „a kol.“ alebo „et al.“ ak je to zahraničné dielo. 

Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.  

Príklady: 

LISÝ, Ján a kol. Ekonómia. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 621 s. 

ISBN 978-80-7552- 275-7. 

HOREHÁJOVÁ, Mária − MARASOVÁ, Jana. Mikroekonómia 2 : teória spotrebiteľa. 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 128 s.  ISBN 978-80-8168-054-0.  



HALAŠOVÁ, Darina. Analýza lexiky používanej v hospodárskych vzťahoch krajín 
Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Grossmanová. Bratislava, 2017. 138 s 

Ak sa uvádza citované dielo v texte pod čiarou, namiesto celkového počtu strán sa uvádza strana, 

z ktorej autor záverečnej práce myšlienku prevzal, napr.  

OBERT, Viliam. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s. 129.

ISBN 80-8094-046-0.  

Pri záverečných prácach je možné používať aj metódu citovania podľa prvého údaja (mena) 

a dátumu, pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora alebo prvé slovo 

z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, 

v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj 

čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký

rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj 

v zozname bibliografických odkazov.  

2. Článok v tlačenom časopise

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora − PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov :
podnázov. In: Názov zdrojového dokumentu : podnázov. Miesto vydania : Vydavateľ, rok 

publikovania, ročník, číslo, rozsah strán. ISSN. 

Príklad: 

LIPTÁKOVÁ, Katarína. Mobilita práce ako výrobného faktora vo vybraných krajinách 

Európskej únie. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017, roč. 46, č. 1, s. 60-78. 

ISSN 0323-262X. 

3. Článok z tlačeného zborníka a monografie

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora − PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora.

Názov : podnázov. In: Názov zdrojového dokumentu : podnázov. 

Miesto vydania : Vydavateľ, rok publikovania, rozsah strán. ISBN. 

Príklad: 

BARTOŠ, Adam – KOVÁČIKOVÁ, Anna. The principle of the influence of social 

conditions on the foundation and development of cooperatives. In: EDAMBA 2016 : 

conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-

doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 

2016. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2016, p. 10-20. ISBN 978-80-225-4261-6. 

4. Elektronické dokumenty – monografie, zborníky online ale na CD ROM

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora − PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora.

Názov : podnázov [označenie média]. Poradie vydania. Miesto publikovania : Vydavateľ, 

dátum publikovania. Počet strán. [Dátum citovania]. ISBN. Informácie o dostupnosti  



SIVÁK, Rudolf − GERTLER, Ľubomíra − KOVÁČ, Urban. Teória a politika rizika vo 
financiách a v bankovníctve [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 443 s. 

[cit. 2017-06-06]. ISBN 978-80-89710-19-5. Dostupné na:

ftp://193.87.31.84/0213987/2015.pdf 

GRISÁKOVÁ, Nora. Mikroekonómia [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012, 36 s. [cit. 

2017-06-06]. Dostupné na: http://www.fses.uniba.sk/Maximalizacia_uzitocnosti.pdf  

5. Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora − PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora.

Názov : podnázov [označenie média]. In: Názov zdrojového dokumentu : podnázov. Miesto 

vydania : Vydavateľ, dátum publikovania, ročník, číslo, rozsah strán [dátum citovania]. 

ISSN. Informácie o dostupnosti 

Príklad: 

TKÁČ, Michal − BLAŠČÁK, Pavel. Forex prediction using neural networks. [online]. 
Košice: PHF EU Košice, 20.10. 2016, roč. 9, č. 1, s. 29-39. Acta oeconomica 
Cassoviensia : scientific journal. ISSN 1337-6020. Dostupné na: 

http://acta.euke.sk/uploads/Acta20201620No201.pdf 

6. Normy

Prvky popisu: 

Označenie a číslo normy : rok vydania (nie rok schválenia alebo účinnosti) : Názov normy 

Príklad: 

STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

Príklad: 

ftp://193.87.31.84/0213987/2015.pdf
http://www.fses.uniba.sk/Maximalizacia_uzitocnosti.pdf


Príloha 6 – Vzor analytického listu k záverečnej alebo habilitačnej práci 

ANALYTICKÝ LIST 

Autor: Meno Priezvisko 

Názov: Názov práce 

Podnázov práce: Podnázov práce 

Jazyk práce: slovenský, anglický, nemecký... 

Typ práce: Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, 

Habilitačná práca  

Počet strán: xx 

Nadobúdaný akademický titul: Bakalár (Bc.), Inžinier (Ing.), (Magister (Mgr.), 

Philosophiae doctor (PhD.), docent (doc.)  

Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta: Názov fakulty 

Katedra: Názov katedry 

Študijný odbor: Číslo a názov študijného odboru 

Študijný program: Názov študijného programu (pri habilitačnej práci sa 

neuvádza)  

Sídlo univerzity: Bratislava/Košice 

Vedúci: Meno, priezvisko, tituly (pri habilitačnej práci sa neuvádza) 

Oponent: Meno, priezvisko, tituly (pri habilitačnej práci sa uvádzajú 

všetci oponenti)  

Dátum odovzdania: DD. MM. RRRR (napr. 04. 04. 2017) 

Dátum obhajoby: 

Kľúčové slová: Kľúčové slovo1, kľúčové slovo2, ... 




