
ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
Miesto konania: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48, Ružomberok 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický 

Prihlasovanie: prostredníctvom formulára do 22.11.2019 (po tomto termíne nie je možné 

prihlásiť sa). 

Dĺžka prednášky je 10 minút (časový limit je nutné dodržať) 

Konferenčný poplatok: 0 €    

Obed: možnosť objednať si obed 

 

POKYNY PRE AUTOROV ABSTRAKTOV 

A/ Štruktúrovaný abstrakt príspevku založeného na výskume: 

- Abstrakt / Abstract 
- Úvod / Introduction: 
- Materiál a Metodika: / Material and Methods: 
- Výsledky a diskusia / Results and Discussion: . 
- Záver(y) / Conclusion(s): 
- Kľúčové slová / Keywords (3-5): 
- Podpora (grant a pod.) / Financial or grant support 
- Kontaktná adresa / Contact address 

B/ Štruktúrovaný abstrakt príspevku teoretického charakteru:  
- Abstrakt / Abstract 
- Úvod / Introduction: 
- Jadro práce / Core of Work: 
- Záver(y) / Conclusion(s): 
- Kľúčové slová / Keywords (3-5): 
- Kontaktná adresa / Contact address 

 

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV  

A/ Vlastný text príspevku, tabuľky a grafickú prílohu (grafy, obrazovú dokumentáciu) zasielajte 

v elektronickej forme najneskôr do 22.11.2019 (po tomto termíne nie je možné zaslať 

príspevok).  

B/ Súbor označiť: priezvisko_nazov_prispevku.doc (bez diakritiky)  

C/ Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky:  

 textový editor MS WORD,  
 rozsah – 8 strán, okraj strany: hore =25 mm, dole = 15 mm, vnútorný okraj = 10 mm, 

vonkajší okraj = 15 mm; zarovnanie doľava, 
 typ písma Times New Roman, čierna farba písma, riadkovanie násobky 1,2 dodržiavať 

schému: 
- Názov (slovenský, český, poľský) 15 bodové písmo, tučné, zarovnané na 

stred, 



- Podnázov - anglický preklad názvu - 13 bodové písmo, tučné, zarovnané na 
stred, 

- Meno a priezvisko autora (spoluautorov) – 12 bodové tučné písmo, zarovnané 
na stred,  

- Pracovisko (univerzita, škola, iné, mesto) – 10 bodové, normálne písmo, 
zarovnané na stred,  

- Súhrn - Abstrakt - 9 bodové normálne písmo, rozsah 5-10 riadkov, 
- Kľúčové slová – 9 bodové normálne písmo, 
- Text príspevku - 10 bodové normálne písmo, 
- Na koniec uviesť kontaktný údaj prvého autora- 10 bodové normálne písmo. 

 1 800 znakov na stranu aj s medzerami,  
 nerozdeľovať slová ručným spojovníkom na konci riadku, 
 neodsadzovať prvý riadok, nezarovnávať okraje, neukončovať riadok klávesom Enter,  
 kláves Enter používať len na konci odstavca,  
 tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany, musia byť priebežne číslované 

arabskou číslicou a názvom, musí byť na ne uvedený odkaz v texte, veľkosť písma- 
10pt, označenie Tabuľka 1 alebo Tab. 1 – nad tabuľkou, 

 obrázok sa označuje Obrázok 1 alebo Obr. 1 píše sa pod obrázok vľavo. Graf sa popisuje 
rovnako ako obrázok, 

 fotografie môžu byť farebné s rozlíšením vyšším ako 300 dpi. 
 nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia v texte, rozlišovať čísla 1,0 a písmená 

l,O, používať len okrúhle zátvorky ( ), hranaté sú vymedzené pre číslovanie citácií.   
 

D/ Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotne stanovenej štruktúry textu príspevku:  

      Príspevok s údajmi empirického charakteru          Príspevok teoretického charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/ Technika citovania a zoznam bibliografických odkazov (podľa štýlu JAMA/AMA) je 

uvedená v Pokynoch pre autorov. Dostupné na internete: 

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-uradna-

vyveska/fz-pristup-k-informaciam/67371-casopis-zdravotnicke-studie. 

F/ Príspevky, v ktorých sa nedodržia vyššie uvedené pokyny a nebudú aktívne 

odprezentované, nebudú zaradené do časopisu. 

Názov príspevku (veľkými písmenami)  
Meno a priezvisko autora/ autorov (bez 

titulov, dôsledné dodržiavanie poradia, t j. plné 

krstné meno a priezvisko)  
Oficiálny názov pracoviska  
Súhrn (maximálne 200 slov)  
Kľúčové slová (cca 5 slov)  
Úvod  
Metodika  
Vlastný text práce  
Záver  
Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania)  
Kontaktná adresa autora  

Názov príspevku (veľkými písmenami)  
Meno a priezvisko autora/ autorov (bez titulov, 

dôsledné dodržiavanie poradia, t.j. plné krstné 

meno a priezvisko)  
Oficiálny názov pracoviska  
Súhrn (maximálne 200 slov)  
Kľúčové slová (cca 5 slov)  
Úvod  
Cieľ práce  
Súbor, metodika  
Výsledky a interpretácia  
Záver  
Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania)  
Kontaktná adresa autora  



 
Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných 
podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

PREHĽAD DÁTUMOV  

 do 22.11.2019 poslať vyplnenú prihlášku na konferenciu na: katarina.zrubakova 

@ku.sk      

 do 22.11.2019 zaslať abstrakt alebo plný text príspevku v elektronickej podobe 

(WORD    dokument) na: katarina.zrubakova@ku.sk      

 dňa 5.12.2019 konanie konferencie  

 

 

 


