
Zadanie 1 

Vypracujte dokument podľa inštrukcií uvedených nižšie. Použite ľubovoľný text.  

Štruktúra dokumentu: 

Titulná strana 

Vygenerovaný obsah 

Telo dokumentu 

Dokument musí spĺňať nasledujúce kritériá: 

Titulná strana - na nej uvedený názov fakulty, katedry, predmetu, taktiež Vaše meno 

a priezvisko, študijný program, akademický rok a názov „Zadanie 1“; 

Vygenerovaný obsah – obsahuje čísla a názvy kapitol spolu s číslami strán; 

Telo dokumentu – minimálne 2 a maximálne 4 strany formátu A4, dva ľubovoľné 

obrázky a jedna ľubovoľná tabuľka; 

Požiadavky na telo dokumentu: 

- orientácia strán na výšku; 

- nastavenie okrajov: 3,5 cm vľavo, 2 cm vpravo, 2,5 cm zhora a zdola; 

- typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12, nadpisy: 14, 16, 18; 

- riadkovanie: 1,5; 

- zarovnanie textu do bloku, pri popisoch k obrázkom a tabuľke použiť kurzívu 

a zarovnať ich na stred; označenie: Obr. 1: xyz, resp. Tab. 1: xyz; 

- hierarchicky štruktúrovaný systém nadpisov minimálne v troch úrovniach; 

- číslovanie strán – titulná strana bez čísla, strana s obsahom už obsahuje číslo 

(2) -> druhá strana, číslo strany umiestnené v strede päty strany; 

- v hlavičke text „Zadanie 1“ zarovnaný vľavo – s výnimkou prvých 2 strán; 

- časť textu v odrážkach -> max. 3 odrážky; 

- časť textu v číslovaní -> max. trojčíselný zoznam (1., 2., 3.). 

Zadania s použitým rovnakým textom v tele dokumentu budú vrátené na 

prepracovanie. 

Termín na odovzdanie zadania: 16.10.2019 (streda), 23:59. 

Zadanie odoslať vo formáte .doc (.docx) – názov súboru: „Priezvisko_Zadanie1“ na 

moravcik48@uniba.sk, do predmetu e-mailu uviesť „PP - Zadanie 1“. 

Dôležité informácie: 

V prípade nesplnenia vyššie uvedených požiadaviek bude zadanie vrátené na 

opravu. Prvá oprava je bez ďalších konzekvencií. Druhá (a každá ďalšia) oprava 

znamená zníženie hodnotenia dosiahnutého na skúške z časti Word o 5%.  

Zadanie odoslané po termíne – do 48 hod. (o pol stupňa horšia známka na skúške), 

nad 48 hod. (o stupeň horšia známka na skúške), neodovzdanie zadania -> 

nepripustenie ku skúške  
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