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Pokyny pre autorov na publikovanie príspevku, či prezentácie do zborníka konferencie 
 

Prvý autor, Druhý autor, Tretí autor... 

Univerzita , Podnik, Organizácia, Obec                              Oficiálny email pre kontakt  s poslucháčmi a čitateľmi. 

 

Abstrakt 

Abstrakt vystihuje obsah príspevku,  zachytáva  podstatné údaje s presným uvedením zdroja,  Je to informatívna 

informácia zachytávajúca kvalitatívne a kvantitatívne informácie obsiahnuté v dokumente. Abstrakt má byť 

v angličtine, alebo slovenčine 10 pt Times New Roman  a to približne do 150 slov. 

 

 

1. Úvod 

Iba formátovanie a požiadavky  v tomto dokumente môžu byť zo strany vydavateľa zborníka akceptované. Iné 

použitie fontov a formátovania zo strany autorov nebudú akceptovateľné . 

 

2. Požiadavky  a dĺžka príspevku 

Príspevky a prezentácie majú byť v angličtine, alebo v slovenčine vo formáte A4 na ležato – na šírku, v 12pt 

Times New Roman / resp. Calibri. Nastavenie stránky je hore a dole 3,0 cm, vľavo a vpravo 3,5 cm. Dĺžka 

príspevku , resp. jednotlivých slajdov prezentácie by nemala  presiahnuť 10 až 15 strán. Dokumenty nemajú mať 

strany očíslované. Pre štruktúru a obsah jednotlivých príspevkov platia príslušné medzinárodne akceptované 

normy pre tvorbu a koncipovanie vedeckých prác a príspevkov a vydavateľ zborníka nebude zasahovať do 

štruktúry príspevku.  

 

3.  Požiadavky formátovania 

 

3.1.  Titulná strana  

Titulná strana musí obsahovať názov príspevku, názov organizácie a mená všetkých autorov i mailový kontakt.  

 

3.1.1.  Vzorce 

Rovnice musia byť na konci očíslované číslom v zátvorke pre referenčné účely v texte. 

                                                                               
       

       
                   (1)  

 

3.1.2.  Tabuľky,  grafy a obrázky 

Tabuľky, grafy a obrázky musia byť centrované, číslované a uvedené v texte ako Tabuľka 1 (Tab. 1), (Figure 1 a 

Obr. 1). Obrazy, fotografie, obrázky, schémy  a tabuľky odporúčame vyhotoviť ako farebné. 

 

                                                 Figure 1 (Obrázok 1, Fig.1, Obr.1): Popis obrázku, grafu 

 
                                            POZOR !!!   Vynechajte aspoň jeden riadok po opise obrázku, alebo tabuľky 

                                                   Table 1 ( Tabuľka 1, Tab.1 ): Popis tabuľky a obrázku 

XXX ZYY 

300 291 

 

3.2.  Citácie  

Citácie v texte sú označené za sebou idúcimi číslami v hranatých zátvorkách [1,2,3] v rovnakom riadku ako je 

text. Celé znenie zdroja s daným číslom sa nachádza na konci príspevku v časti referencie. Príklady su uvedené 

na konci dokumentu: časopisy [1], zborníky [2], pre knihy [3] a internetové stránky [5].  

 

4.  Záver  

Príspevok je nutné poslať ako prílohu e-mailom vo formáte MS Word s využitím systému Windows 97, alebo vo 

vyšších verziách na emailovú adresu:   konferencia.nek@gmail.com  Príspevok je potrebné zaslať jednak vo 

formáte PDF a zároveň aj ako formát docx pre potreby ďalšieho grafického a formálneho spracovania 

a jednotnosti  finálnej tlače  Zborníka konferencie. Prezentácie v podobe slajdov je potrebné dodať buď vo 

formáte pdf, alebo v power pointe na ležato A4. 

 

6.  Referencie  / literárne a informačné pramene - VZOR: 

Je vhodné ak autori uvedú v závere kľúčové informačné a literárne pramene v zmysle platnej normy pre 

zverejňovanie a citácie literatúry, tak ako je to zaužívane v publikačnej činnosti. 
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