ZÁSADY PRE PUBLIKUJÚCICH
Pokyny pre odovzdávanie príspevku
• termín odovzdania príspevku: 30. jún 2018
• formát odovzdaného príspevku: MS Word dokument (.doc alebo .docx)
• adresa pre zaslanie príspevku: studentskakonferencia@gmail.com
• nastavenie dokumentu: strany dokumentu vo formáte A4; okraje nastavené na 2,5 cm
• písmo: Arial, zarovnať do bloku; veľkosť 12; riadkovanie 1,5
• rozsah príspevku: 8 – 15 strán (vrátane zoznamu použitej literatúry, tabuliek a obrázkov)

Štruktúra príspevku a inštrukcie pre jeho formátovanie:
Názov príspevku: Arial Bold; veľkosť 18; riadkovanie 1,5; zarovnanie na stred
Meno autora: Arial Bold; veľkosť 14; zarovnanie na stred; riadkovanie 1,5; meno aj s titulmi
Abstrakt v slovenskom aj anglickom jazyku
Názov abstraktu: Arial Bold; zarovnať na stred; veľkosť 11; riadkovanie 1,15
Text abstraktu: Arial Italic; zarovnať do bloku; veľkosť 11; riadkovanie 1,15; rozsah maximálne 10
riadkov
Text príspevku: Arial; zarovnať do bloku; veľkosť 12; riadkovanie 1,5; rozsah 8 - 15 strán
Podtituly jednotlivých častí: Arial Bold; zarovnať text vľavo; veľkosť 12; riadkovanie 1,5
Citovanie: formou poznámok pod čiarou
Na príslušnom mieste v texte sa napíše číslo vo forme horného indexu, ktoré odkazuje na tomuto
číslu zodpovedajúci odkaz na konci strany. Typ písma Arial; veľkosť 9.
vzor
1

BIBÓ, I.: Bieda východoeurópskych malých štátov. Bratislava: Kalligram, 1996, s. 178.

Konferencia je pripravená ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v
Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy).

Forma zápisu odkazu je nasledovná:
Pre publikácie
KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2007, s. 487.
Pre článok v zborníku
KRNO, S.: Identita a integrita v globalizujúcom sa svete. In: GBÚROVÁ, M. (ed.): Európa medzi identitou
a integritou. Prešov: Prešovská univerzita, 2002, s. 48 – 53.
Pre článok v časopise alebo novinách
SOULEIMANOV, E.: Irán, USA a Strední východ. In: Mezinárodní politika. 10/2003, s. 27 – 28.
V NATO by malo pôsobiť 75 Slovákov. In: Pravda. 23. máj 2003, s. 3.
Pre článok na internete
PINER, J.: Altiero Spinelli's European Federal Odyssey. In: The International Spectator. Vol. 42, No. 4,
December 2007, s. 571 – 588. [online], [cit. 8/11/2008]. Dostupné na internete:
<http://www.iai.it/pdf/articles/pinder_2.pdf>.
Fakta a čísla OSN. Praha: Informační centrum OSN, 2002, s. 24. [online], [cit. 8/4/2008]. Dostupné na
internete: <http://www.osn.cz/soubory/fakta-osn-2005-web.pdf>.
STEAD,
W.
T.:
Europa.
[online],
[cit.
31/03/2004].
<http://www.fordham.edu/halsall/mod/1988stead-europa.html>.

Dostupné

na

internete:

Vatikán. [online], [cit. 19/12/2009]. Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Vatikán >.
Zoznam použitej literatúry: typ písma Arial; zarovnať do bloku; veľkosť 12; riadkovanie 1,5; radenie
podľa abecedy.
vzor
ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, 231 s.
Ďalšie zásady:
• za každým interpunkčným znamienkom nasleduje medzera, napr.: s. 25, r. 2002, G. Eštok okrem
prípadov typu 1.1.2, 1,5 a pod.; slová na konci riadku nerozdeľujeme
• každý odsek začíname zarážkou, ktorú vytvárame pomocou tabulátora

Konferencia je pripravená ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v
Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy).

