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I. Vzor štruktúry príspevku 

 
Názov príspevku (ARIAL, bold, 16) 
Meno a PRIEZVISKO autora a spoluautorov (bez titulov) 

(ARIAL, bold, 16) 

 

Abstrakt (ARIAL, bold, 12) 

Text abstraktu  

(písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1, zarovnávanie do bloku,  
medzera pred a za odstavcom 6 b.) 

  

Kľúčové slová (ARIAL, bold, 12) 

Kľúčové slová (zoradené podľa abecedy, oddelené čiarkou) 

(písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1, zarovnávanie vľavo,  
medzera pred a za odstavcom 6 b.) 

 

Abstract (ARIAL, bold, 12) 

Abstrakt v anglickom jazyku  

(písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1, zarovnávanie do bloku,  
medzera pred a za odstavcom 6 b.) 

 

Key words (ARIAL, bold, podčiarnuté, 12) 

Kľúčové slová v anglickom jazyku (zoradené podľa poradia v slovenskom texte) 

(písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1, zarovnávanie vľavo,  
medzera pred a za odstavcom 6 b.) 
 

Text úvodu  

(Prosím, používajte nasledujúce formátovanie: písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 

1,5, odsadenie prvého riadku 0,5 cm, zarovnávanie do bloku.) 

 

 

 



 

 

Nadpisy v texte (ARIAL, bold, 12, pred a za odstavcom 6 b.), číslované 
rímskymi číslami 

Text príspevku1                 používajte prosím systém referencií prostredníctvom poznámok 

pod čiarou  

 
• Formátovanie textu príspevku: písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1,5, 

odsadenie prvého riadku 0,5 cm, zarovnávanie do bloku. 
• Formátovanie poznámok pod čiarou: písmo ARIAL, veľkosť 9b. 

 

Záver 

Text záveru 

 
(písmo ARIAL, veľkosť 11 b, riadkovanie 1,5, odsadenie prvého riadku 0,5 cm, 

zarovnávanie do bloku.) 
 

 

Profil autora (písmo ARIAL, veľkosť 12 b) 

Text profilu (písmo ARIAL, veľkosť 11b, riadkovanie 1,5, odsadenie prvého riadku 0,5 cm, 
zarovnávanie do bloku)  
 
Vaše celé meno a priezvisko s uvedením vedeckých a akademických titulov + informáciu 
o Vašom súčasnom pôsobisku a o Vašich doterajších úspechoch (max. rozsah je 1200 
znakov) 
 

 
 

Kontaktné údaje (písmo ARIAL, veľkosť 12 b) 

Meno, priezvisko a tituly autora 
Názov pracoviska 
Adresa pracoviska 
Kontaktná adresa autora (ak sa odlišuje od adresy pracoviska) 
Telefón:  
E-mail: 
Webstránka:  

 
                                                 
1  



 

 

II. Vzor uvádzania bibliografických odkazov 
 

 

Monografia  

PRIEZVISKO, Meno. Názov. Miesto vydania : Vydavateľstvo, 2010. 632 s. ISBN 12345. 
 
PRIEZVISKO1, Meno1 – PRIEZVISKO2, Meno2 – PRIEZVISKO, Meno3. Názov. Miesto 
vydania : Vydavateľstvo, 2010. 632 s. ISBN 12345. 

 

Časť z monografie 

PRIEZVISKO, Meno. Názov kapitoly. In PRIEZVISKO EDITORA, Meno editora. Názov 
monografie. Miesto vydania : Vydavateľstvo, 2011, s. 25-45. ISBN 12365478.  

 

Príspevok v zborníku 

PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In PRIEZVISKO EDITORA, Meno editora. Názov 
zborníku. Miesto vydania : Vydavateľstvo, 2008, s. 52-64. ISBN 1256987. 
 

Článok v časopise 
PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In Názov časopisu. ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, 

rozsah strán (strana od-do).  

 

Webová stránka 

O bunkách. [online]. 11. 7.1013 [cit. 2014-06-26]. Dostupné na internete: 
<http:biologia.sk> 

 
 
Viac informácií nájdete na: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-

kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/citacie/ 

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/citacie/
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/citacie/
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