
POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV 
 
určených na publikovanie do zborníka vedeckých prác 
 

 Príspevky musia byť pripravené na publikovanie vo forme vedeckej publikácie v programe Word a nie 
vo forme prezentácie (PowerPoint)! 

 A4 formát, in extenso (nie abstrakt), štandardné členenie (úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver, 
literatúra, strany nečíslovať 

 Úprava stránky: všetky okraje 2,5 cm; písmo Times New Roman (veľkosť: 12 bodov); riadkovanie 1; 
neformátovať 

 Hlavička: názov príspevku – kapitálky, tučné, centrovať, autori bez titulov, skratka krstného mena, priezvisko, 
pracoviská všetkých autorov 

 Tabuľky: na celú šírku stránky, čiary tenké, jednoduché, bunky netieňovať, nevyfarbovať, veľkosť písma 10 
bodov, nadpis tabuľky je nad tabuľkou; tabuľky sú umiestnené a komentované v texte, číslovanie v texte súhlasí 
s číslovaním tabuliek 

 Obrázky, grafy a pod. môžu byť čiernobiele aj farebné, na bielom pozadí, samostatne – výlučne v programe 
Excel alebo PowerPoint (nie pdf!), spolu s číslom a názvom obrázku/grafu (názov je pod obrázkom); počet 

obrázkov a číslovanie sa zhoduje s počtom a číslovaním v texte. Obrázky je možné výnimočne dodať aj 
vytlačené osobitne na papieri v čiernobielom reprodukovateľnom prevedení 

 Literatúra: v texte uvádzať číslom v okrúhlych zátvorkách, na konci príspevku uviesť zoznam literatúry podľa 

poradia v texte (nie podľa abecedy), veľkosť písma 10 bodov (citácie podľa štandardných medzinárodných 
pravidiel).  

 
Citovanie literatúry: 

článok z časopisu: 
1. Autor K, Spoluautor M. Názov práce. Medzinárodná Skratka Názvu Časopisu, rok;  ročník(číslo časopisu): strana-strana. 

Napr.: Čas Lék Čes, 1996; 135(13): 423-426. 

kniha:  

2. Autor K, Spoluautor M. Názov knihy. Mesto vydania: Vydavateľ, rok vydania: citované strany. Napr. Martin: Osveta, 

2006: 25-42. 

kapitola v knihe: 

3. Autor K, Spoluautor M, et al. Názov kapitoly. In Novák J, Starý F (Eds.). Názov knihy. Mesto: Vydavateľ, rok: strana-

strana.  

článok v zborníku: 

4. Autor K, Spoluautor M. Názov článku. In Názov zborníka. Novák J, Starý F (Eds.). Mesto: Vydavateľ, rok: strana-strana. 

 

V prípade nejasností odporúčame pozrieť si predchádzajúce zborníky na adrese:  
 
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lf-uk/zborniky-vedeckych-prac-zivotne-
podmienky-a-zdravie/ 

 

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lf-uk/zborniky-vedeckych-prac-zivotne-podmienky-a-zdravie/
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lf-uk/zborniky-vedeckych-prac-zivotne-podmienky-a-zdravie/

