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Formálne zásady pre publikovanie príspevkov:
v text príspevku upravte do fontu Times New Roman 11, riadkovanie 1
v poznámky pod čiarou upravte do fontu Times New Roman 9, riadkovanie 1
v rozsah príspevku by mal byť približne 10 strán (font a riadkovanie pozri vyššie) +
resumé v anglickom jazyku (max. 15 riadkov)
v pri citovaní používajte metódu priebežných poznámok pod čiarou, nepoužívať
v
v

v

v

kurzívu a tučné písmo
citácia v poznámkach pod čiarou musí obsahovať: PRIEZVISKO, iniciálu krstného
mena. Názov (bez podnázvu), číslo strany
„Citovaný text.“1 ........................... 2 „Text z už citovaného diela.“3 Horný index
priebežných poznámok v texte vkladať cez „VLOŽIŤ“ – „POZNÁMKA POD
ČIAROU“
v závere príspevku je potrebné uviesť Zoznam bibliografických odkazov
(radenie abecedne podľa priezviska autora). V Zozname bibliografických
odkazov žiadame uviesť citovanú literatúru v súlade s normou ISO 690:2010. Pozri
nižšie uvedené príklady
obrázky k textom prosíme odoslať očíslované v osobitnom súbore vo formáte jpg.
V texte je potrebné označiť miesto, kde majú byť obrázky umiestnené spolu s
číslom obrázka a jeho popisom
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