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Abstrakt: Tento dokument slúži ako komentár ku šablóne v MS WORD pre tvorbu článku vo formáte, ktorý je 
nevyhnutý pre jeho prijatie do zborníka z BSaEA 2016 Košice. Abstrakt a kľúčové slová uveďte v jazyku článku 
a v anglickom jazyku.  
Kľúčové slová: príprava dokumentu, spracovanie textu, , MS Word (max. 5) 
 
 
1.   ÚVOD  
Tento dokument slúži ako šablóna pre články na BSaEU 2016. Z dôvodu umožnenia vydavateľovi spracovať 
konferenčný zborník v jednotnej grafickej úprave a štýle, sa od autorov článkov vyžaduje, aby dodržiavali 
nasledovné:  
 
Všetky články musia byť napísané v jazyku slovenskom, anglickom, francúzskom, ukrajinskom, ruskom, 
českom a poľskom. Rozsah článku nesmie presiahnuť 10 strán.  
 
Použite veľkosť stránky A4 (210 x 297 mm). Okraje musia byť nasledovné: ľavý okraj 2,5 cm, pravý okraj 2,5 
cm, horný okraj 2,5 cm a dolný okraj 2,5 cm. Použite normálne rozloženie stĺpcov. Nezačínajte na novej stránke 
pre nové kapitoly alebo podkapitoly. Nevkladajte čísla strán; budú pridelené editorom. Používanie hlavičiek nie 
je dovolené. Použite poznámky pod čiarou len ak je to nevyhnutné. 

 
2.  ŠTRUKTÚRA 
2.1   Názov 
2.1.1   Použitie štýlov 
Použite štýly Názov článku v slovenskom jazyku: Times New Roman, veľkosť písma 16 bodov, zarovnanie do 
stredu, tučné písmo. Názov článku v anglickom jazyku: veľkosť písma 12 bodov zarovnanie do stredu, tučné 
písmo. Autor: Times New Roman, veľkosť písma 10 bodov, zarovnanie do stredu, kurzíva. Doplňte akademické 
tituly, inštitúciu, adresu inštitúcie, e-mail a telefónne číslo autorov, využitím poznámky pod čiarou a indexami 
podľa poradia autorov Prvý autor1, Druhý autor2, Tretí autor3: veľkosť písma 8 bodov, kurzíva. 
Po názve a autoroch nasleduje časť abstrakt a kľúčové slová, ako je uvedené v tejto šablóne: Times New 
Roman, veľkosť písma 10 bodov. Požite písmo Times New Roman v celom článku, veľkosť písma 10 bodov, 
jednoduché riadkovanie, nepoužívajte mäkké zalomenie riadku, text zarovnávajte do bloku.  
 
2.2   Názvy kapitol a číslovanie 
Kapitoly sú číslované (pre kapitoly použite štýly HEADING 1, Heading 2 a Heading 3). 
 
2.2.1  Použite vzorcov, tabuliek a obrázkov. 
Vzorce umiestňujte v strede. Obrázky a tabuľky umiestňujte v strede medzi okrajmi bez textu okolo nich. 
Používajte kvalitné obrázky. Používajte farebné obrázky a fotky. Obrázky v elektronickej verzii zborníka budú v 
originálnej kvalite a farebné, obrázky v tlačenej verzii zborníka budú čierno biele. Použite štýl Obrázok pre 
obrázky, štýl Názov obrázku pre názov obrázku a štýl Názov tabuľky pre tabuľku 
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1 - meno prvého autora s akademickým titulom, adresa inštitúcie ,e- mail  
2 - meno ďalšieho  autora s akademickým titulom, adresa inštitúcie ,e- mail  
 



 
Obr. 1 Názov obrázku 

 
 
Tab. 1 Názov tabuľky 

   

   

   

 
 
3. ZÁVER 
 
Pošlite konečnú verziu článku s názvom súboru.” 1. Autor súboru MENO_Názov článku.doc najneskôr do 
4. novembra 2016 elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk. 
 
 
Táto práca bola podporená Grantovou agentúrou “Meno agentúry” Č.  xxx/xx/xxxx. 
 
LITERATÚRA 
Štýl Literatúra  použite iba pre nadpis Literatúra. Použite štýl Ref item pre zoznam zdrojov v rámci Literatúry. 
Všetky zdroje musia byť v poradí, v akom sa objavujú v texte. V abstrakte sa odkazy neuvádzajú. Neuvádzajte 
zdroje, na ktoré nie sú odkazy v texte. Literatúru vytvorte podľa nasledovných príkladov : 
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PRIEZVISKO, M., M2. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania., Rozsah 
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Zlata Idka : Suprema, Ltd., 2011. pp. 41-46. ISBN 978-80-970772-0-4. ISSN 1338-5232. 
 Článok v časopise 

 
PRIEZVISKO, M, M2. Názov článku v časopise. In. Názov časopisu. rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán 
(strana od-do). ISBN/ISSN 



[3] HARRIS, M.L. A factor Analysis study of flexibility. In Research Quarterly, 1969, vol. 40, No. 4, pp. 62-
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