Príloha . 5:

POKYNY PRE AUTOROV
Všeobecné pokyny:
1. MANEKO uverej uje vedecké lánky, diskusné príspevky a recenzie odborných prác
zodpovedajúce tematickému zameraniu asopisu. Podmienkou uverejnenia lánku je
jeho pôvodnos .
2.
lánky môžu by predkladané v slovenskom, eskom, anglickom, nemeckom alebo
ruskom jazyku.
3.
lánky je redakcii asopisu potrebné posla v elektronickej podobe na adresu
uvedenú v tiráži asopisu.
4. Šablóna na formálnu úpravu príspevkov v elektronickej podobe je dostupná na
adrese: http://www.maneko.sk
5. V závere príspevku je potrebné uvies zoznam literatúry. Bibliografické citácie je
potrebné uvádza vo formáte, ktorý je v súlade s normou STN ISO 690 a STN ISO
690-2 – metóda prvého údaja a dátumu, resp. metóda íselných citácií.
6. Pre spracovanie lánku sa používa Microsoft Windows XP/Home/Professional/Vista,
Microsoft Office XP, 2007 (formát súboru MS Word .doc a .rtf). Tla asopisu je
iernobiela, ak príspevok obsahuje farebné podklady, budú vytla ené ako iernobiele.
7. Tabu ky v elektronickej podobe môžu by vytvorené v programoch MS Word (verzia
6.0 a vyššie), MS Excel (verzia 5.0 a vyššie).

Formálna úprava príspevkov
Typ písma: Times New Roman
Riadkovanie :1,5
Usporiadanie príspevku:
- Názov príspevku v originálnom jazyku (ve kos písma 14, bold, ve kými písmenami,
centrova ),
- Názov príspevku v angl. jazyku (ve kos písma 14, bold, ve kými písmenami,
centrova ),
- Meno autora (ve kos písma 12, centrova ),
- Abstrakt (súhrn v originálnom jazyku príspevku, max. 15 riadkov, ve kos písma 12,
Italica zarovnané okraje),
- Abstract (súhrn v anglickom jazyku, max. 15 riadkov, ve kos písma 12, Italica
zarovnané okraje),
- K ové slová (v originálnom jazyku, max. 10 slov, ve kos písma 10, Italica,
zarovnané okraje),
- Keywords (v anglickom jazyku, max. 10 slov, ve kos písma 10, Italica, zarovnané
okraje),
- Úvod – v texte úvodu by mal by zadefinovaný problém, predmet výskumu, vedecký
cie a použité výskumné metódy
- Text príspevku, diskusia (nadpisy – ve kos písma 12, bold, zarovnané v avo, text –
ve kos písma 12, zarovnané okraje), za názvom kapitoly a podkapitoly vynecha 1
riadok
- tabu ky a grafy sa íslujú, názov tabu ky alebo grafu píšte italic písmom, ve kos 10,
zarovnané v avo
- Literatúra ( zoznam použitej literatúry STN ISO 690, STN ISO 690-2)
- Na konci príspevku uvies informácie o autorovi - meno autora s titulmi, adresa
pracoviska, e-mail
Šablóna na formálnu úpravu príspevkov v elektronickej podobe
adrese: http://www. maneko.sk

je dostupná na

