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FORMÁLNE POŽIADAVKY ZBORNÍKA
NÁZOV ŠTÚDIE (príspevku)
(veľké písmená, tučné, 12, orientácia na stred)

MENO AUTORA
pozícia, pracovné zaradenie autora
(písmená rovné, 12, orientácia na stred)
Pracovisko: Príklad …. , písmená kurzíva, 12, orientácia na stred)
prázdny riadok
Abstrakt: v maďarskom / slovenskom jazyku, písmená stojace, 12, bez odsekov
Kľúčové slová: v maďarskom / slovenskom jazyku, písmená stojace, 12, bez odsekov
Rozmer strany ISO A4 (29,7 x 21 cm), okraj vľavo 2,5 cm, okraj vpravo 2,5 cm, okraj horný,
dolný 2,5 cm.
Typ písma: Times New Roman, 12, riadkovanie jednoduché / simple. Žiadame, aby ste nečíslovali strany.
Žiadame nižšie uvedené brať do úvahy a podľa možností dodržiavať:
♦ Medzi odsekmi nech nie je medzera. Tok textu je priebežný
♦ Názvy kapitol žiadame číslovať arabskými číslami, veľké písmená, tučné. Pred a po nadpise
nech je jeden riadok voľný.
♦ Podkapitoly, písmená kurzíva, tučné. Pred a po podnadpise vynechať jeden riadok.
Číslovanie podnadpisov, napr.: 1.1.
♦ Vzorce A = AA + BB*c žiadame uviezť do stredu, veľkosť písmen rovnaká ako text. Vzorce
treba označiť číslovaním uvedeným v okrúhlych zátvorkách. Pred a po vzorci žiadame vynechať
jeden riadok.
♦ Vymenovania (zoznamy) treba považovať za odseky, treba ich číslovať decimálne (pr. 1.1.1.).
Neoznačené vymenovania (zoznamy) treba začať pomlčkami.
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♦ Obraz, tabuľku treba umiestniť po vynechaní jedného riadku pred a po do stredu textu. Číslovanie priebežné. Text obrázku, ak bude potrebné, umiestniť pod obraz do stredu, veľkosť písmen rovnaký ako v texte.

Príklad:
1. obraz: …………
Zdroj: autor, rok, strana

Obrazy umiestniť do textu vo formáte jpg / jpeg.
Číslovanie a označenie tabuliek nad tabuľkou v pravom rohu tabuľky.

Číslo tabuľky: 1
Názov tabuľky

V texte použité odvolávky na literatúru uviezť v okrúhlych zátvorkách.
Príklady:
(Töröcsik, 1996) (Backhaus, 2001, 34.), (Michael-Storey-Thomas, 2002; Backhaus, 2001; 52.)

ZOZNAM LITERATÚRY (v abecednom poradí v nasledovnom tvare)
Ako príklad:
Jobber, D.(2009): Sales Technique & Management – Pitman Publ. London, pp. 28-32.
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