
Pokyny pre autorov 
 
Pokyny k formálnej úprave príspevku 
 
• Príspevok štandardne členený s úvodom, záverom a literatúrou, strany nečíslovať 
• Formát textu: doc., docx. 
• Riadkovanie: jednoduché 
• Všetky okraje: 2,5 cm 
• Zarovnanie textu príspevku: do bloku 
• Označenie tabuliek, grafov, obrázkov:  

     Tab. číslo Názov tabuľky – umiestnenie nad tabuľkou, zarovnanie vľavo 
     Graf číslo Názov grafu – umiestnenie pod grafom, zarovnanie do stredu 
     Obr. číslo Názov obrázku - umiestnenie pod obrázkom, zarovnanie do stredu 

 
Typ písma: Times New Roman, typ a veľkosť uvedené nižšie  
• Názov príspevku: veľkosť 14 bodov, tučné, zarovnanie do stredu 
• Meno a priezvisko autora (autorov) bez titulov: veľkosť 12 bodov, tučné, zarovnanie do 

stredu 
• Abstrakt: veľkosť 12 bodov, normál – napísaný v slovenskom jazyku 
• Kľúčové slová: 3 – 5 slov v slovenskom jazyku 
• Abstrakt: veľkosť 12 bodov, normál – napísaný v AJ alebo inom svetovom jazyku 
• Kľúčové slová: 3 – 5 slov v AJ alebo inom svetovom jazyku  
• Text príspevku: veľkosť 12 bodov, normál, odseky začínať tabulátorom, prvý riadok 

odsadený 1,25 cm 
• Nadpisy jednotlivých častí 12 bodov, tučné, oddeliť od nasledujúceho textu jedným 

riadkom 
• Na konci príspevku uviesť údaje o autorovi: tituly, meno, priezvisko, pracovisko, 

kontakt 
 
Citovanie podľa normy STN ISO 690: 2012  
 
Odporúčame príspevky citovať systémom mena a dátumu (harvardský systém) s uvedením 
použitých bibliografických odkazov (použitá literatúra) v závere príspevku. V citácii v texte 
sa meno autora a rok vydania zdroja uvádzajú v systéme mena a dátumu. Napr. (Kimlička 
2001). V citáciách na konkrétne časti informačného prameňa sa môže uviesť číslo strany 
alebo rozpätie strán. Napr. Kimlička (2002, s. 103 – 115). Ak majú dva alebo viaceré 
informačné pramene rovnakého tvorcu a rok, navzájom sa odlišujú malými písmenami, ktoré 
nasledujú za rokom vnútri zátvoriek. Napr. (Kimlička 2004a, s. 120) Bibliografické odkazy sú 
usporiadané v abecednom poradí podľa priezviska autorov. Pri viacerých autoroch sú 
jednotlivé mená oddelené čiarkou, nie pomlčkou. Môžu sa vypísať všetci autori alebo prvý 
autor a skratka a kol., príp. et al. Meno prvého autora sa píše v inverzii, druhý a každý 
ďalší autor sa píše v prirodzenom slovoslede. Napr. KOMOROVÁ, K., Ľ. ROHOŇOVÁ 
a M. GAŠPAROVÁ. 
 

Príklad bibliografických odkazov 

1. Monografia 
POTOCKÝ, R. a F. LAMOŠ, 1989. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava: 
Alfa. ISBN 80-7184-767-4. 
 



2. Príspevok z časopisu 
ANDREJČÍKOVÁ, N., 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do 
komunikačného protokolu Z39.50. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. 3(2), 
54 – 59. ISSN 1335-793X. 
 
3. Článok zo zborníka a monografie 
STEINEROVÁ, J., 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: Š. 
KIMLIČKA et al., ed. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. 
Bratislava: Stimul, s. 9 – 56. ISBN 80-88982-29-4. 
 
4. Elektronické dokumenty – monografie 
KIMLIČKA, Š., 2004a. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského 
[cit. 2005-03-15]. Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi 
 
5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky 
KUCIANOVÁ, A., 2005b. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej 
bibliografii. In: Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin: Slovenská národná 
knižnica, s. 136 – 139 [cit. 2006-01-24]. Dostupné na internete: 
http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf 
 
UNESCO, 2009. UNESCO [online]. 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupné z: 
http://www.sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO 
 
6. Príspevok v zborníku na CD-ROM 
ZEMÁNEK, P., 2001. The machines for „green works“ in vineyards and their economical 
evaluation. In: 9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Friut Growing and 
viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 262 – 268. 
ISBN 80-7157-524-0. 
 
Pri odkazoch z internetu sa bodka na konci odkazu nedáva! 
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