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NÁZOV PRÍSPEVKU 

ANGLICKÝ PREKLAD NÁZVU PRÍSPEVKU 

Meno Priezvisko1, Meno Priezvisko2 

Abstrakt: Abstrakt v rozsahu maximálne 10-15 riadkov. Aj v anglickom jazyku. 

Kľúčové slová: Maximálne 5 kľúčových slov. 

1. ÚVOD 

Konferencia bude vedecká, preto budú všetky príspevky recenzované. Zborník konferencie 

bude len v elektronickej verzii – na USB kľúči.  

2. PODMIENKY ZVEREJNENIA PRÍSPEVKU 

Do zborníka budú zaradené všetky prijaté príspevky, doručené na sekretariát konferencie: 

pd2018@svp.sk. 

Uzávierka kompletných príspevkov je 17.9.2018.  

 

Zborník bude zverejnený na webovej stránke organizátora http://www.svp.sk/sk/pd2018 

sekcia Priehradné dni 2018. Zaslaním príspevkov dávajú autori súhlas na jeho zverejnenie. 

3. ÚPRAVA PRÍSPEVKU 

Použite textový editor Microsoft Office Word. Celý text príspevku píšte na stranu A4; všetky 

okraje 2,5 cm; riadkovanie 1, bez odsadzovania a následných medzier. 

3.1. Príspevok bude v nasledovnej štruktúre: 

 Názov príspevku: 
veľkými písmenami, písmo Times New Roman, 14 bodov, tučné, zarovnanie na stred 

 Názov príspevku v angličtine: 

veľkými písmenami, písmo Times New Roman, 12 bodov, tučné, zarovnanie na stred  

 Mená autorov:  
uviesť všetkých autor v poradí Meno Priezvisko1 ..., písmo Times New Roman, 12 bodov, 

tučné, kurzíva, zarovnanie na stred 

 Abstrakt: 
písmo Times New Roman, 11 bodov, obyčajné, zarovnanie do bloku 
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 Kľúčové slová: 
písmo Times New Roman, 11 bodov, obyčajné, zarovnanie do bloku  

 Názvy kapitol:  
veľkými písmenami, písmo Times New Roman, 12 bodov, tučné, odstavec zarovnať do 

bloku. Číslovanie kapitol: arabskými číslicami.  

 Názvy podkapitol:  
písmo Times New Roman, 12 bodov, tučné, odstavec zarovnať do bloku  

 Základný text:  
Times New Roman, 12 bodov, obyčajné, riadkovanie 1, zarovnať do bloku. Oddeľovanie 

jednotlivých odstavcov robte voľným riadkom (enter).  

 Zoznam literatúry 

písmo Times New Roman, 11 bodov, obyčajné, kurzíva, zarovnanie do bloku.  

4. ZÁVER 

Nepoužívajte žiadne ďalšie preddefinovania odstavcov, nadpisov, štýlov a podobne. 

 

Všetky fotografie, obrázky, grafy, tabuľky a pod. vkladajte priamo do textu, t. j. neposielajte 

ich v samostatných súboroch. 

 

Maximálna veľkosť kompletného príspevku (súboru) je 10 MB.  

V prípade, že veľkosť súboru presiahne 10 MB, je potrebné ho zaslať cez: 

www.uloz.to alebo www.uschovna.cz 

Ani v tomto prípade však veľkosť súboru nesmie prekročiť veľkosť 20 MB. 

 

Príspevky (súbor pomenovaný priezviskom autora) pošlite v Adobe Reader (formát pdf)  

e-mailom na adresu pd2018@svp.sk  do 17.9.2018. 

ZOZNAM LITERATÚRY 

Odkazy musia byť očíslované tak, ako sú uvedené v texte ([1], [2], [3], atď.) a mali by byť 

v referenčnej časti v číslovanom poradí (nie abecedne).  

AUTOR 

Titul, Meno, Priezvisko1 

Adresa pracoviska autora 

e-mail: 

Titul, Meno, Priezvisko2 

Adresa pracoviska autora 

e-mail: 

 

 Formátovanie autorstva: písmo Times New Roman, 12 bodov, obyčajné  
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