
Pokyny pre autorov/autorky článkov do konferenčného zborníku 

 (a) Forma príspevku 

Príspevky možno písať v jazyku: slovenský, český, anglický, nemecký, francúzsky, 
ruský.  

Text, tabuľky, obrázky používať len v odtieňoch sivej.  

Stránky nečíslovať.  

Pred a za odstavcami bez medzier.  

Prvý riadok odstavca: jeden tabulátor (1,5 cm).  

Dĺžka príspevku: max. 10 normostrán vrátane zoznamu literatúry.  

Nepoužívajte poznámky pod čiarou.  

Obrázky nevkladajte do textu, ale posielajte každý samostatne. Rozlíšenie obrázkov 300 
pixelov.   

Za formálnu úpravu a gramatiku článku zodpovedá autor/autorka/autorský kolektív.  

Citačná norma: Jurásová Izsóf, K., Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu 
záverečných a kvalifikačných prác. Trnava: FF TU. 140 s. ISBN 978-80-8082-857-8 

http://fff.truni.sk/index.php?mod=ebook&detail=67 

 

(b) Zasielanie príspevku 

Príspevky zasielajte emailom na adresu: tatiana.masnicova@truni.sk najneskôr do 10. 04. 
2020, po uvedenom termíne nebudú príspevky akceptované. Editorský kolektív zborníka 
príspevkov si vyhradzuje právo neuverejniť zaslaný článok pre technické, odborné, etické 
alebo iné dôvody. S príspevkom odovzdajte písomný súhlas školiteľa s publikovaním 
príspevku, ako aj písomný súhlas s využitím textu. Súbory pomenujte priezviskom 
autora/autorky a katedrou, na ktorej študujete. „Svetlik_filozofia.doc“, podobne súhlas 
v tvare napr. „Svetlik_filozofia_suhlas školiteľa.doc“, „Svetlik_filozofia_suhlas 
text.doc“.  

 



PÍSOMNÝ SÚHLAS S VYUŽITÍM TEXTU  
 
 
Slovenský názov príspevku:  
 
 
 
Anglický názov príspevku:  
 
 
 
 
Autor/autorka/autorský kolektív:  
 
 
 
 
 
 
Pracovisko autora/autorky/autorského kolektívu:  
 
 
 
 
 
Súhlasím/súhlasíme s tým, aby bol môj/náš príspevok s plnom znení zverejnený na webových 
portáloch.  
 

 
 

 
 
 

Dátum a podpis prvého autora/prvej autorky 

 



PÍSOMNÝ SÚHLAS ŠKOLITE ĽA 

Autor/autorka/autorský kolektív:  
 

Pracovisko autora/autorky/autorského kolektívu:  
 
Školiteľ dizertačnej práce:  

Vyjadrenie školiteľa k príspevku:  

 

 

 

 

 

      Dátum a podpis školiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(10pt) 
NÁZOV PRÍSPEVKU V ANGLI ČTINE (veľkosť 14pt, tučným, veľké písmená) 

(10pt) 
Meno PRIEZVISKO/Mená PRIEZVISKÁ (12pt, tu čným) 

Názov a adresa pracoviska, 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 Times New Roman, v základnom texte vo veľkosti 12 pt, 
jednoduché riadkovanie, zarovnanie textu do bloku. 
(10pt) 
2 Kapitola (12pt, tučným)  
 
 

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: Názov tabuľky 
    
    

 
    

Rovnaký postup uplatnite pri vkladaní grafov.



 

Doporučený obsah:  
1. Úvod: niekoľko stručných viet a cieľ výskumu 
2. Teoretické zakotvenie výskumu: rešerš hlavných tematických zdrojov 
3. Ciele výskumu  
4. Popis základného a výberového súboru vrátene metód výberu 
5. Metodológia: hlavné metódy zberu dát a spôsob ich vyhodnotenia 
6. Výsledky 
7. Diskusia: prínosy a možné limity výskumu  
8. Závery:1 až 3 jednoznačné vety charakteru resumé 
9. Literatúra  
 


