POKYNY PRE PÍSANIE PRÁCE NA ŠVOaUK 2018
Prosím, dodržujte nasledujúce pokyny pri písaní abstraktu a práce ŠVOaUK:
1. Práca ŠVOaUK bude prijatá v jednom z nasledujúcich jazykov: slovenský, český,
anglický.
2. Použite MS WORD 6.0 – 8.0, font Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie
1,5, všetky okraje 2,5 cm, očíslované strany, medzera medzi nadpismi a odstavcami
12.
3. Rozsah práce vrátane tabuliek, obrázkov a grafov je maximálne 30 strán formátu A4.
4. Práca bude mať nasledovnú štruktúru:
• Titulná strana práce ŠVOaUK (Univerzita, fakulta, adresa a kontakt – telefón, email, názov práce ŠVOaUK, meno a priezvisko autora/ky alebo autorov/iek a tiež
vedúceho práce).
• Druhá strana (Obsah).
• Tretia strana (Abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku, maximálne 10
riadkov, veľkosť písma 10, kurzívou, zarovnané do bloku, abstrakt a kľúčové
slová v slovenskom jazyku, maximálne 10 riadkov, veľkosť písma 10, kurzívou,
zarovnané do bloku).
• Štvrtá strana (Zoznam tabuliek, obrázkov a grafov).
• Text práce ŠVOaUK (nadpisy veľkosť písma 14, zarovnané doľava, text
odstavcov veľkosť písma 12, zarovnané do bloku) – cieľ a problematika, materiál
a metodika, dosiahnuté výsledky, diskusia, záver.
• Zoznam použitej literatúry (uvádzajú sa len publikácie uvedené v texte, citácie
zoraďte abecedne podľa mena prvého autora/ky).
Príklad:
LIESKOVSKÁ, V.: Vybrané kapitoly z marketingovej komunikácie. Košice : PhF
v Košiciach, 126 s. 2006. ISBN 22-582-4.
5. Vyplnenú záväznú prihlášku a prácu v elektronickej podobe treba nahrať
prostredníctvom online formulára zverejneného na podstránke fmk.sk/veda-avyskum/svoauk/ do 9. apríla 2018 (vrátane).
6. Prezentácia práce:
• trvanie prezentácie 7-10 minút, pričom prezentácia musí byť vecná, výstižná
a primerane stručná,
• po každej prezentácii nasleduje diskusia s členmi/kami komisie a publikom, ktorá
môže trvať podľa potreby od 5 do 15 minút,
• forma prezentácie bude v MS PowerPoint, v prípade potreby inej techniky
(napr. video) vopred upozornite organizátorov konferencie.

Príspevky budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie.

