ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA PRÍSPEVKU DO
ZBORNÍKA
na 7. medzinárodný vedecký seminár na tému:

„Aktuálne problémy znalca - ekonóma v procese
znaleckého dokazovania pred súdmi a inými
orgánmi verejnej moci“
Žilina 12.9.2013
MENO, PRIEZVISKO, TITUL:
VYSIELATEĽSKÁ ORGANIZÁCIA:
ADRESA, resp. SÍDLO:
TEL.:
E-MAIL:
ZNALECKÝ ODBOR, ODVETVIE:

TÉMA PRÍSPEVKU:

ANOTÁCIA (max. 10 riadkov):

Pri písaní príspevku Vás prosíme dodržiavať nasledovné pokyny:
-

príspevok písať v MS Word, font Times New Roman CE,
maximálny rozsah 4 -10 strán formátu A4,
riadkovanie 1, všetky okraje 2,5 cm,
formát textu: normálny

Formátovanie:
-

názov: veľké písmená, veľkosť písma 14, tučné, zarovnanie doľava, v slovenskom
a anglickom jazyku

-

meno a priezvisko autora bez titulov: veľkosť písma 12, kapitálky, zarovnanie doľava1,

-

abstrakt: veľkosť písma 10, maximálne 10 riadkov, zarovnanie do bloku, v slovenskom
a anglickom jazyku

-

kľúčové slová: max. 5 slov (key words), zarovnanie do bloku v slovenskom a anglickom
jazyku

-

JEL Classification: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

-

text: veľkosť písma 12, font Times New Roman CE, riadkovanie jednoduché,
1. NADPISY kapitol: všetky písmená veľké, tučné, veľkosť 12, zarovnanie do bloku,
1.1. Nadpisy podkapitol: písmená tučné, veľkosť 12, zarovnanie do bloku,
1.1.1. Nadpisy podkapitol: písmená tučné, kurzíva, veľkosť 12, zarovnanie do bloku

-

obrázky, grafy a tabuľky v texte: názov, číslo a ich popis, veľkosť písma 10, názov
obrázku a grafu pod obrázok, názov a číslo tabuľky - nad tabuľku,

-

použitá literatúra: vzor:
1. BRODSKÝ Z. 2007. Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórií a praxi
´07 – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.1.vyd. Žilina:
Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2007. s. 5-8. ISBN 978-80-8070-973-3.

Vyplnenú prihlášku príspevku do zborníka spolu s príspevkom zašlite na adresu
andrea.corejova@usi.sk do 1.9.2013, prípadne v elektronickej podobe na CD nosiči poštou na
adresu:
Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline,
ulica 1. mája 32,
010 01 Žilina

1

Adresa autorov: kurzíva, veľkosť 10. Uviesť priezvisko a meno autora s titulmi, adresu pracoviska, príp. emailovú adresu, prípadne číslo a názov výskumnej úlohy na ktorú je príspevok naviazaný.

