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:
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Kontakt: (písmo veľkosti 10, hrubým písmom)
Meno a priezvisko autora, tituly: (písmo veľkosti 10)
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