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I. SCHVÁLENIE PRÍSPEVKU a POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ 
O PREDNÁŠAJÚCOM/AUTOROVI organizátorom 

 
 
Po odsúhlasení Vašej účasti (príspevku) na konferencii resp. v medzinárodnom 
zborníku, Vás prosíme o poskytnutie nasledujúcich podkladov organizátorovi  
 
 

1. Názov svojho príspevku Ak ešte neviete presný názov príspevku, 
uveďte krátky opisný názov Vašej témy 
(naozaj stručne). Finálne názov stačí 
uviesť v texte príspevku, ktorý je potrebné 
doručiť do 16.01.2015 

2. Vašu profilovú fotografiu Fotografia bude (s Vaším súhlasom) 
uverejnená v Zborníku na konci Vášho 
príspevku a pri Vašom profile na webe 
konferencie  
 

3. Stručný 
NEŠTRUKTÚROVANÝ 
životopis  
 
(v slovenskom/českom 
a anglickom jazyku) 

Mal by obsahovať  
 

• Vaše celé meno a priezvisko 
s uvedením vedeckých 
a akademických titulov + 
informáciu o Vašom súčasnom 
pôsobisku a o Vašich doterajších 
úspechoch 

• môžete uviesť aj Vaše kontaktné 
údaje ako email, telefón, web 
stránku (max. rozsah je 1200 
znakov) 

 
V prípade prekročenia limitu znakov si 
organizátor vyhradzuje možnosť skrátenia 
životopisu. 
 

 
 
Na webovej stránke konferencie budú zverejnené profily všetkých 
pozvaných prednášajúcich a diskutérov. Preto Vás žiadame, aby ste do 
10 dní od odsúhlasenia svojej účasti na konferencii (resp. po 
odsúhlasení témy svojho príspevku do zborníka) doručili požadované 
organizátorovi na emailovú adresu konferencia@medius.sk.  
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II. PRÍSPEVKY do ZBORNÍKA KONFERENCIE 
 
Termín na odovzdanie príspevku • 16.01.2015 

Zborník bude vydaný do dátumu konania 
konferencie, každý z prispievateľov dostane 1 
autorský výtlačok. V prípade neskoršieho 
odovzdania príspevku organizátor 
negarantuje jeho zaradenia do zborníka. 

Spôsob odovzdania príspevku emailom (ako príloha) na emailovú adresu 
konferencia@medius.sk 

Jazyk príspevku slovenský jazyk / český jazyk / anglický jazyk 
Formát príspevku WORD dokument (akéhokoľvek typu, aj 

posledného vydania OFFICE) 
Rozsah príspevku rozsah príspevku min. 10 normostrán – max. 

40 normostrán (1.800 znakov bez medzier na 
1 stranu) 

CITÁCIE podľa normy ISO 690 a ISO 690-2 
Príklady nájdete tu 

Fonty a úprava • text:  Arial 11 
• názov príspevku: Arial 16 Bold 
• hlavné nadpisy: Arial 16 Bold 
• podnadpisy: Arial 12 Bold 
• poznámky pod čiarou na každej 

strane (nie na konci dokumentu)  
• poznámky pod čiarou: Arial 9 
• poznámky pod čiarou s použitím 

arabských číslic 
Číslovanie kapitol rímske číslice 
Abstrakt príspevku abstrakt príspevku v slovenskom (resp. jazyku 

príspevku) a anglickom jazyku 
ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU zoradené podľa nižšie uvedeného poradia:  

a) pod názvom príspevku uvedenie 
mena a priezviska autora bez 
vedeckých a akademických titulov, 

b) abstrakt príspevku 
v slovenskom/českom jazyku, pod 
ním abstrakt v anglickom jazyku 

c) kľúčové slova 
v slovenskom/českom jazyku 
a v anglickom jazyku 

d) samotný príspevok rozdelený na 
kapitoly  

 
Profil autora  Na konci príspevku  

• meno a priezvisko autora s uvedením 
vedeckých a akademických titulov  

• informácia o súčasnom pôsobisku 
autora a o jeho doterajších úspechoch 

Môžete uviesť aj Vaše kontaktné údaje ako 
email, telefón, web stránku (max. rozsah tejto 
časti je 1200 znakov) 
 

mailto:ivan.humenik@medius.sk
http://konferencia2015.medius.sk/userfiles/file/citacie.pdf


 

III. PREZENTÁCIA PRÍSPEVKOV na KONFERENCII 
 
Jazyk konferencie slovenský / český / anglický  

 
• budú zabezpečení tlmočníci 

z anglického jazyka do 
slovenčiny 

Formát PowerPoint (Win) alebo KeyNote 
(OsX) 

Dĺžka prezentácie • Prezentácia nesmie byť 
dlhšia ako 15 minút. 

• Odporúčame prednášajúcim, 
aby si pripravili prezentáciu 
dlhú približne 12 minút. 

• Prosíme o rešpektovanie 
časového rozsahu 
prezentácie.  

 
 

• Prezentáciu prosíme priniesť na USB kľúči, alebo na CD – prezentáciu je vhodné 
vopred emailom zaslať organizátorovi (konferencia@medius.sk), ktorý 
zabezpečí, aby bola uložená v počítači v konferenčnej miestnosti 
 

• Prednášajúci musí byť prítomný v konferenčných priestoroch minimálne 1 
hodinu pred svojím vystúpením. V prípade technických, organizačných 
otázok volajte (aj v deň konferencie) na tel. číslo: 0948 840 194. 

 

IV. PRÍSPEVKY DO ONLINE post. ZBORNÍKA 
 

• Príspevok predkladajú autori, ktorým bol príspevok schválený organizátormi 
konferencie 

• Termín na odovzdanie príspevku: do 30.06.2015. Zborník bude vydaný do 
30.09.2015 (ak sa nazbiera min. 6 príspevkov) a bude online dostupný na 
www.medius.sk.  

• Spôsob odovzdania príspevku: emailom (ako príloha) na emailovú adresu 
konferencia@medius.sk  

• Rozsah príspevku: rozsah príspevku min. 8 normostrán (1.800 znakov bez 
medzier na 1 stranu). 

• Ostatné podmienky tak ako pri príspevku do Zborníka konferencie. 
 
 
V prípade technických, organizačných otázok volajte (aj v deň konferencie) na  
tel. číslo: 0948 840 194. 
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