
POKYNY PRE AUTOROV/AUTORKY ČLÁNKOV DO 

KONFERENČNÉHO ZBORNÍKU 

 

 

1) FORMA:  

- jazyk príspevku: slovenský, český, anglický  

- veľkosť stránky:  A4 (210 x 297 mm) 

- horný a dolný okraj: 20 mm; ľavý a pravý okraj: 25 mm 

- pred a za odstavcami: bez medzier 

- prvý riadok odstavca: jeden tabulátor (1,5 cm) 

- citačná norma: podľa APA 6.0 

- text, tabuľky, obrázky: len v odtieňoch sivej 

- stránky nečíslujte 

- dĺžka príspevku: max. 10 normostrán vrátane zoznamu literatúry (max. 18 000 znakov 

vrátane medzier) 

- nepoužívajte poznámky pod čiarou  

- za formálnu úpravu a gramatiku článku zodpovedá autor/autorka/autorský kolektív 

 

2) ZASLANIE: 

- príspevky posielajte emailom na adresu eva.gajdosova51@gmail.com do 30. 9. 2019  

- na neskôr zaslané príspevky nebude organizačný výbor konferencie brať ohľad a nebudú 

prijaté  

- súbor pomenujte priezviskom autora/autorky, resp. priezviskom prvého človeka 

autorského kolektívu, napr. „blaho.doc“ alebo „blaho.docx“ 

-   

3) PO ODOSLANÍ: 

- akceptované príspevky budú recenzované  

- editorský kolektív zborníka príspevkov si vyhradzuje právo neuverejniť zaslaný článok 

pre technické, odborné, etické alebo iné dôvody 
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NÁZOV PRÍSPEVKU (veľkosť 14pt, tučným, veľké písmená) 

(10pt) 

NÁZOV PRÍSPEVKU V ANGLIČTINE (veľkosť 14pt, tučným, veľké písmená) 

(10pt) 

Meno PRIEZVISKO/Mená PRIEZVISKÁ (12pt, tučným) 

adresa pracoviska (firmy), štát, email (10pt) 

(10pt)  

(10pt) 
Abstrakt: Krátkou anotácia príspevku v slovenskom/českom jazyku v rozsahu 500 – 1000 znakov vrátane 

medzier. Stručný obsah problematiky príspevku. Kurzíva, veľkosť písma 10 bodov (10 pt), zarovnanie do bloku.  

(10pt)  

Kľúčové slová: Maximálne 5 kľúčových slov. Kurzíva, veľkosť písma 10 pt, zarovnanie do bloku. Slová oddeľte 

bodkočiarkou.  
(10pt) 

Abstract: Krátkou anotácia príspevku v anglickom jazyku v rozsahu 500 – 1000 znakov vrátane medzier. Stručný 

obsah problematiky príspevku. Kurzíva, veľkosť písma 10 bodov (10 pt), zarovnanie do bloku. 

(10pt)  

Keywords: Maximálne 5 kľúčových slov. Kurzíva, veľkosť písma 10 pt, zarovnanie do bloku. Slová oddeľte 

bodkočiarkou. 

(10pt)  

(10pt)  

1. Kapitola (12pt, tučným)  

 

Pri písaní príspevku používajte program Microsoft Word. Zachovajte, prosím, 

štruktúru tohto vzorového dokumentu. Dodržte, prosím, preddefinované vzory, štýly 

a formátovanie. Použite písmo Cambria, v základnom texte vo veľkosti 10 pt, jednoduché 

riadkovanie, zarovnanie textu do bloku. 

 (10pt) 

2. Kapitola (12pt, tučným)  

 

Pri písaní príspevku používajte program Microsoft Word. Zachovajte, prosím, 

štruktúru tohto vzorového dokumentu. Dodržte, prosím, preddefinované vzory, štýly 

a formátovanie. Použite písmo Times New Roman, v základnom texte vo veľkosti 10 pt, 

jednoduché riadkovanie, zarovnanie textu do bloku. 

 

Tabuľky centrujte na stred rovnako ich názvy, čo najbližšie k prvému odkazu v texte. 

Tabuľka musí začínať aj končiť na jednej strane. Ukážka:  

 

Tab.1: Ukážková tabuľka a jej názov 

    

    

 

 

 

     

Rovnaký postup uplatnite pri vkladaní grafov.



 

Doporučený obsah príspevku:  

 

Úvod: teoretické a metodologické východiská a cieľ výskumu 

Metóda. Výskumný súbor, výskumné metódy, výskumný plán a procedúra  

Výsledky 

Diskusia (teoretické a praktické implikácie, limity výskumu) 

Literatúra – podľa APA 6.0 

 


