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Vás pozývajú na
IX. ročník multidisciplinárnej vedeckej konferencie

Posolstvo Jána Pavla II. 2016
Súčasné trendy a výzvy v:
 manaţmente, marketingu a ekonomike
 spoločenských a humanitných vedách
 vede a vzdelávaní

Poprad 21. – 22. apríla 2016

Konferencia sa uskutoční pod záštitou
rektora Katolíckej univerzity
prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.

ako pocta
Dr. h. c. prof. Ing. Júliusovi Alexymu, DrSc.
a
akademikovi prof. RNDr. Júliusovi Krempaskému, DrSc.
pri príleţitosti ich ţivotných jubileí

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN KONANIA
21. – 22.4. 2016

MIESTO KONANIA
Pedagogická fakulta KU – Nová aula
Nábreţie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad

DÔLEŢITÉ TERMÍNY
do 31.3.2016 prihlásenie aktívnej účasti a zaslanie abstraktu v konferenčnom jazyku a AJ
(alebo inom cudzom jazyku)
do 5.4.2016 oznámenie programového a vedeckého výboru o akceptovaní príspevku
do 15.4.2016 prihlásenie pasívnej účasti a publikovania bez účasti na konferencii
do 19.4.2016 zaplatenie konferenčného poplatku a zaslanie avíza o platbe poštou alebo emailom
do 22.4.2016 zaslanie príspevku do zborníka v konferenčnom jazyku na adresu:
konferenciapp@gmail.com
do 1.5.2016 oznámenie vedeckého výboru o zaradení príspevku do zborníka zasielaného do
databázy Web of Science a zaslanie recenzentských posudkov
do 15.5.2016 zaslanie príspevku v anglickom jazyku tých autorov, ktorých príspevky budú
zaradené do zborníka pre indexáciu v databáze Web of Science
SPÔSOB PRIHLASOVANIA ÚČASTI
prihlasovanie aktívnej i pasívnej účasti prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke
http://konferenciapp.ku.sk
KONFERENČNÝ POPLATOK
zahŕňa náklady na vydanie CD z konferencie, obedy, večeru, občerstvenie a spoločenský
večer
Doktorandi denného štúdia:
Ostatní účastníci:
Uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii:

30,00 €
60,00 €
30,00 €

Platba:
Poplatok je moţné uhradiť jedine prevodom v stanovenom termíne (do
19.4.2016). V prípade, ţe do uvedeného termínu nebude poplatok uhradený
a nebude doručené Avízo o uskutočnenej platbe, nebude účastníkovi
umoţnené vystúpiť na konferencii a príspevok nebude publikovaný. Po
uskutočnení konferencie nie je moţné poplatok uhradiť.
Číslo bankového účtu:
SK86 8180 00000 0070 0022 4305
VS: 130342
ŠS: 2122042016
SWIFT KÓD: SPSRSKBA
do Správy pre prijímateľa napíšte vaše meno, priezvisko
Katolícka univerzita je platcom DPH.
Konferenčný poplatok je stanovený dohodou podľa Zákona č. 18/1996. Z. z. a v prípade
neúčasti účastníka konferencie sa nevracia – je možné vyslať náhradníka.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
21. apríla 2016 od 08:00 hod.
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Mgr. Anna Chocholáková
PF KU v Ruţomberku, pracovisko v Poprade, Nábreţie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad
tel: +421 44 432 6842 kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com
PhDr. Katarína Greňová
tel: +421 915 873 341, e-mail: konferenciapp@gmail.com, grenovak1@gmail.com
MOŢNOSTI UBYTOVANIA V MESTE POPRAD
Hotel Satel Poprad: http://www.hotelsatel.com/hotelpoprad/sk/Default.aspx
Hotel Tatra Poprad http://www.tatrahotel.com/
Penzión Slávia Poprad http://www.slaviatatry.sk/
Hotel Gerlach Poprad http://www.hotelgerlach.sk
KONFERENČNÉ JAZYKY
slovenský, český, poľský, anglický, nemecký, ruský
Výstupom z konferencie budú dva zborníky. Prvým bude zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Druhý zborník (v anglickom jazyku) bude obsahovať
vybrané príspevky a bude zaslaný do databázy Web of Science. Záujem o publikovanie
v zborníku zasielanom do databázy Web of Science je potrebné vyznačiť v prihláške na
konferenciu.

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

Súčasné trendy a výzvy v:
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 ČASOVÝ PLÁN KONFERENCIE
Štvrtok 21. apríla 2016
08.00 – 09.00

registrácia

09.00 – 09.15

príhovory hostí

09.15 – 13.00

odborný program I. blok, Nová aula

13.00 – 14.30

obed v hoteli Tatra

14.30 – 17.00

odborný program II. blok, Nová aula

17.15 – 19.00

odborný program v sekciách

19.30

svätá omša v kostole sv. Egídia

20.30

spoločenský večer

Piatok 22. apríla 2016
08.00 – 09.00

registrácia

09.00 – 13.00

odborný program v sekciách

13: 00 –13.15

záver konferencie, Nová aula

13.15

obed v hoteli Tatra

Avízo o platbe

Potvrdzujeme úhradu konferenčného poplatku na konferenciu
„Posolstvo Jána Pavla II.“2016
Súčasné trendy a výzvy

Za účastníka ......................................................................................... vo výške ..................... €
Konferenčný poplatok bol uhradený dňa ......................................
prevodovým príkazom v prospech účtu:

V ..............................................., dňa ..............................................

.....................................................
podpis

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka z konferencie
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v CD verzii. Podmienkou zaradenia
príspevku do zborníka je schválenie príspevku vedeckou radou a recenzentmi, dodrţanie
poţadovanej formálnej úpravy, termínu odovzdania. O akceptovaní príspevku a jeho
zaradení do programu a zborníka budú autori informovaní mailom.
Zaslanie príspevku: e-mailom na adresu: konferenciapp@gmail.com, príp. doniesť na CD,
DVD, USB nosičoch v deň konania konferencie. Prezentácia prednášky: dĺţka max. 10
minút. Prednáška formou data-projekcie vo formáte MS Office Power Point na CD, DVD,
USB nosičoch. Prosíme autorov o dodrţanie času.
Rozsah príspevku: maximálne 10 normostrán, vrátane literatúry, tabuliek, obrázkov, grafov
a iných príloh
Úprava textu:







Príspevok štandardne členený s úvodom, záverom a literatúrou, strany nečíslovať
Formát textu: doc., docx.
Riadkovanie: jednoduché
Všetky okraje: 2,5 cm
Zarovnanie textu príspevku: do bloku
Označenie tabuliek, grafov, obrázkov:
Tab. číslo Názov tabuľky – umiestnenie nad tabuľkou, zarovnanie vľavo
Graf číslo Názov grafu – umiestnenie pod grafom, zarovnanie do stredu
Obr. číslo Názov obrázku – umiestnenie pod obrázkom, zarovnanie do stredu

Typ písma: Times New Roman, typ a veľkosť uvedené niţšie
 Názov príspevku: veľkosť 14 bodov, tučné, zarovnanie do stredu
 Meno a priezvisko autora (autorov) bez titulov: veľkosť 12 bodov, tučné, zarovnanie do
stredu
 Abstrakt: veľkosť 11 bodov, normál – napísaný v konferenčnom jazyku a AJ (alebo inom
cudzom jazyku)
 Text príspevku: veľkosť 12 bodov, normál, odstavce začínať tabulátorom
 Nadpisy jednotlivých častí 12 bodov, tučné, oddeliť od nasledujúceho textu jedným
riadkom
 Na konci príspevku uviesť údaje o autorovi: tituly, meno, priezvisko, pracovisko,
kontakt
 Citovanie podľa normy STN ISO 690: 2012
Odporúčame príspevky citovať systémom mena a dátumu (harvardský systém) s uvedením
pouţitých bibliografických odkazov (pouţitá literatúra) v závere príspevku. V citácii v texte
sa meno autora a rok vydania zdroja uvádzajú v systéme mena a dátumu. Napr. (Kimlička
2001). V citáciách na konkrétne časti informačného prameňa sa môţe uviesť číslo strany
alebo rozpätie strán. Napr. Kimlička (2002, s. 103 – 115). Ak majú dva alebo viaceré
informačné pramene rovnakého tvorcu a rok, navzájom sa odlišujú malými písmenami, ktoré
nasledujú za rokom vnútri zátvoriek. Napr. (Kimlička 2004a, s. 120). Bibliografické odkazy
sú usporiadané v abecednom poradí podľa priezviska autorov. Pri viacerých autoroch sú
jednotlivé mená oddelené čiarkou, nie pomlčkou. Môţu sa vypísať všetci autori alebo prvý
autor a skratka a kol., príp. et al. Meno prvého autora sa píše v inverzii, druhý a kaţdý
ďalší autor sa píše v prirodzenom slovoslede. Napr. KOMOROVÁ, K., Ľ. ROHOŇOVÁ
a M. GAŠPAROVÁ

Príklad bibliografických odkazov
ANDREJČÍKOVÁ, N., 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre kniţnice: úvod do
komunikačného protokolu Z39.50. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. 3(2),
54 – 59. ISSN 1335-793X.
KATUŠČÁK, D., 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul.
ISBN 80-85697-69-6.
POTOCKÝ, R. a F. LAMOŠ, 1989. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava:
Alfa. ISBN 80-7184-767-4.
KIMLIČKA, Š., 2004a. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského
[cit. 2005-03-15]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi
KOMOROVÁ, K., 2005. Najstaršie trnavské tlače v Slovenskej národnej kniţnici v Martine. In:
Kniha 2005: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná
kniţnica, s. 341 – 345. ISBN 80-89023-55-X.
UNESCO, 2009. UNESCO [online]. 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupné z:
http://www.sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka zasielaného do WOS
Vybrané príspevky budú zaradené do zborníka, ktorý bude zaslaný do databázy Web of
Science. Odoslaním príspevku autori potvrdzujú, ţe článok je originálnym dielom
autora/autorov a nebol uţ skôr zverejnený a autor ho ani neplánuje v čase procesu oponovania
a posudzovania zaslať inému vydavateľovi. Príspevok musí byť napísaný v angličtine a pred
predloţením vedeckému výboru konferencie, musí autor zabezpečiť kontrolu správnosti
jazyka. Rukopisy nereflektujúce témy konferencie a vykazujúce váţne nedostatky v obsahu,
formátovaní alebo v pouţitom jazyku, nebudú prijaté k publikácii.
Zaslanie príspevku: v stanovenom termíne e-mailom na adresu: konferenciapp@gmail.com
Rozsah príspevku: maximálne 10 normostrán, vrátane literatúry, tabuliek, obrázkov, grafov
a iných príloh
Úprava textu:







Príspevok štandardne členený s úvodom, záverom a literatúrou, strany nečíslovať
Formát textu: doc., docx.
Riadkovanie: jednoduché
Všetky okraje: 2,5 cm
Zarovnanie textu príspevku: do bloku
Označenie tabuliek, grafov, obrázkov:
Tab. číslo Názov tabuľky – umiestnenie nad tabuľkou, zarovnanie vľavo
Graf číslo Názov grafu – umiestnenie pod grafom, zarovnanie do stredu
Obr. číslo Názov obrázku – umiestnenie pod obrázkom, zarovnanie do stredu

Typ písma: Times New Roman, typ a veľkosť uvedené niţšie
 Názov príspevku: veľkosť 14 bodov, tučné, zarovnanie do stredu
 Meno a priezvisko autora (autorov) bez titulov: veľkosť 12 bodov, tučné, zarovnanie do
stredu
 Abstrakt: veľkosť 11 bodov, normál – napísaný v AJ alebo inom cudzom jazyku
 Text príspevku: veľkosť 12 bodov, normál, odstavce začínať tabulátorom
 Nadpisy jednotlivých častí 12 bodov, tučné, oddeliť od nasledujúceho textu jedným
riadkom
 Na konci príspevku uviesť údaje o autorovi: tituly, meno, priezvisko, pracovisko,
kontakt
 Citovanie podľa normy STN ISO 690: 2012
Odporúčame príspevky citovať systémom mena a dátumu (harvardský systém) s uvedením
pouţitých bibliografických odkazov (pouţitá literatúra) v závere príspevku. V citácii v texte
sa meno autora a rok vydania zdroja uvádzajú v systéme mena a dátumu. Napr. (Kimlička
2001). V citáciách na konkrétne časti informačného prameňa sa môţe uviesť číslo strany
alebo rozpätie strán. Napr. Kimlička (2002, s. 103 – 115). Ak majú dva alebo viaceré
informačné pramene rovnakého tvorcu a rok, navzájom sa odlišujú malými písmenami, ktoré
nasledujú za rokom vnútri zátvoriek. Napr. (Kimlička 2004a, s. 120). Bibliografické odkazy
sú usporiadané v abecednom poradí podľa priezviska autorov. Pri viacerých autoroch sú
jednotlivé mená oddelené čiarkou, nie pomlčkou. Môţu sa vypísať všetci autori alebo prvý
autor a skratka a kol., príp. et al. Meno prvého autora sa píše v inverzii, druhý a kaţdý
ďalší autor sa píše v prirodzenom slovoslede. Napr. KOMOROVÁ, K., Ľ. ROHOŇOVÁ
a M. GAŠPAROVÁ

Príklad bibliografických odkazov
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