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, dodržanie
požadovanej 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: dĺžka max. 10
minút. Prednáška formou data-projekcie vo formáte MS Office Power Point na CD, DVD,
USB nosičoch. Prosíme autorov o dodržanie 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 nižšie
 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
použitých bibliografických odkazov (použitá 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 môže 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. Môžu sa vypísať všetci autori alebo prvý
autor a skratka a kol., príp. et al. Meno prvého autora sa píše v inverzii, druhý a každý
ďalší autor sa píše v prirodzenom slovoslede. Napr. KOMOROVÁ, K., Ľ. ROHOŇOVÁ
a M. GAŠPAROVÁ
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Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka zasielaného do WOS
Vedeckou radou vybrané príspevky budú zaradené do zborníka, ktorý bude zaslaný do
databázy Web of Science. Odoslaním príspevku autori potvrdzujú, že článok je originálnym
dielom autora/autorov a nebol už skôr zverejnený a autor ho ani neplánuje v čase procesu
oponovania a posudzovania zaslať inému vydavateľovi. Príspevok musí byť napísaný
v angličtine a pred predložením vedeckému výboru konferencie, musí autor zabezpečiť
kontrolu správnosti jazyka. Rukopisy nereflektujúce témy konferencie a vykazujúce vážne
nedostatky v obsahu, formátovaní alebo v použitom 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
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