
Formálna stránka príspevku 

 
 

Rozsah vedeckých štúdií je maximálne 36 000 znakov. 

Typ písma Times New Roman. Riadkovanie jednoduché, zarovnané vľavo aj vpravo.  

 

Názov príspevku (veľkosť písma 16, hrubé písmo).  

 

Meno a priezvisko autora (veľkosť písma 14, hrubé písmo, v prípade viacerých autorov sa 

ďalší autor uvádza po pomlčke).  

 

Kľúčové slová: (veľkosť písma 10) 4-7 kľúčových slov (veľkosť písma 10, kurzíva) 

Key words: (veľkosť písma 10) 4-7 kľúčových slov (veľkosť písma 10, kurzíva)   

 

Abstract: (veľkosť písma 10) Text abstraktu v anglickom jazyku s rozsahom maximálne 1 400 znakov. 

(veľkosť písma 10, kurzíva)    

 

 

NÁZOV KAPITOLY (veľkosť písma 12, kapitálky, hrubé písmo)  

Samotný text kapitoly (veľkosť písma 12, hrubé písmo)  

Text ďalších odsekov je odsadený tabulátorom.  

 

NÁZOV PODKAPITOLY (veľkosť písma 12,  kapitálky) 

Samotný text kapitoly (veľkosť písma 12, hrubé písmo)  

Text ďalších odsekov je odsadený tabulátorom  

 

 

Text môže obsahovať poznámky pod čiarou, ktoré sú doplnením alebo vysvetlením hlavného 

textu. Čísla poznámok sú vo forme horného indexu.  

 

 

Popis a číslovanie obrázkov, tabuliek a fotografií sa nachádza nad samotným obrázkom vo 

forme:  
 
Obrázok č. 1: (alebo Tabuľka č. 1: alebo Graf č. 1:) (veľkosť písma 10, hrubé písmo) Samotný názov obrázku 

(veľkosť písma 10)   

 

Uvedenie zdroja údajov z tabuľky, obrázku alebo fotografie sa nachádza pod ním vo forme:  

 

Zdroj: (veľkosť písma 10, hrubým písmom) Svetozár Krno, 2020 alebo Krno 2019: 52 alebo Archív RKC 

v Nitre (veľkosť písma 10)  

 

Obrázky sa posielajú v samostatnej prílohe vo formáte JPG. Tabuľky a grafy umiestnite 

v samotnom texte.      
 

 

Citovanie v texte a zoznam použitej literatúry 

 

Odkazy na literatúru alebo iné použité zdroje sa uvádzajú priamo v texte vo forme:  
 

... z výskumov (Brown – Millander – Stolarick 2007) vyplýva, že ....   

 



Ako uvádza H. Pillington a A. Popov (2007: 254-256), ......  

 

Ak dokument nemá autora, v zátvorke uveďte jeho názov, napr. Tieto zistenia dokumentujú aj 

prieskumy agentúry Focus (Prieskum spokojnosti 2010), podľa ktorých... 

 

Viaceré zdroje v zátvorke sa oddeľujú bodkočiarkou. 

 

Elektronické zdroje uvádzajte, ak je to možné, v rovnakej forme ako iné dokumenty, v tvare 

(autor rok: strana), prípadne (názov textu rok: strana). V prípade, že elektronický zdroj nemá 

autora alebo názov, uveďte odkaz na webstránku v poznámke pod čiarou vo forme: Dostupné 

na http://www.statistics.sk.        
 

LITERATÚRA: (písmo veľkosti 10, hrubým písmom, kapitálky) 

 

Samotné bibliografické údaje písmom veľkosti 10. Zoznam literatúry, prípadne iných zdrojov 

obsahuje kompletné bibliografické údaje všetkých zdrojov (a len tých zdrojov), na ktoré sa 

autor v texte odkazoval. Uvádza sa v abecednom poradí v nasledovnej forme:  
  

SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014. Výzkum médií. Nejužívanejší metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 20 s. 

ISBN 978-80-247-3568-9.  

 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta. 2009. Mimovládne organizácie na Slovensku pred tokom 1989. In 

Tretí sektor a mimovládne organizácie. Brozmanová Gregorová, Alžbeta (ed.), Banská Bystrica: 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 33 – 38, ISBN 978-80-8083-805-8.      

 

CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, Andrea. 2007. Inscenovanie politiky v tradičných a nových médiách. In 

Culturologica Slovaca, roč. 5, č. 1, s. 5 – 14, ISSN 2453-9740.    

  

FLORIDA, Richard – MELLANDER, Charlotta – STOLARICK, Kevin. 2007. Inside the Black Box of Regional 

Development: Human Capital, the Creative Class and Tolerance. CESIS  Electronic Working Paper, č. 

88, [online] [cit. 25-11-2017]  Dostupné na: http://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP88.pdf.  
 

EUROBAROMETER 66. Verejná mienka v Európskej únii. Národná správa Slovenská republika. 2006. [online] 

[cit. 2020-08-06] Dostupné na:  

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_sk_nat.pdf. 
 
TASR – AP. Imigrant, ktorý zachránil dieťa, urobil prvý krok pre získanie občianstva. 2018, In sme.sk, [online]  

[cit. 17-7-2020] Dostupné na: https://svet.sme.sk/c/20837337/migrant-ktory-zachranil-dieta-urobil-
prvy-krok-pre-ziskanie-obcianstva.html. 

 

ŽITŇANSKÝ, Richard. 2018. Jeden migrant za utečenca, môže dohoda s Tureckom fungovať? 2018, In  

dennikn.sk [online] [cit. 30-5-2020]  Dostupné na: https://dennikn.sk/398736/jeden-migrant-za-
utecenca-moze-dohoda-tureckom-fungovat/. 

 
 

Kontakt: (písmo veľkosti 10, hrubým písmom)   

Meno a priezvisko autora, tituly: (písmo veľkosti 10) 
Názov inštitúcie: 

Adresa inštitúcie:  

E-mail:  
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