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Abstrakt 
Abstrakt príspevku v rozsahu 8-10 riadkov (veľkosť písma 12, Times New Roman, 
zarovnanie do bloku). 

 
Kľúčové slová 
max. 5 kľúčových slov 

 

Abstract  
English abstract should  8-10 lines (size 12, Times New Roman, justified alignment ). 

 

Key words 
max. 5 key words 

 

JEL Classification 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php) 
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Nadpis kapitoly     /12 pts/ 
Vlastný text príspevku v rozsahu 8-10 strán, prípadne i viac, vrátane použitej literatúry a 
kontaktu. Poznámky pod čiarou1 je potrebné vkladať cez “vložiť – odkaz – poznámka pod 
čiarou”, tabuľky a obrázky uvádzať priamo v texte. 

V šablóne príspevku sú prednastavené štýly pre autora, názov príspevku, abstrakt, úrovne 
nadpisov, normálny text, nadpis použitej literatúry a jej zoznam, nadpis kontaktných údajov 
a ich uvedenie.  

Je potrebné, aby sa uvedené štýly nemenili a príspevky sa písali podľa prednastaveného 
formátovania. Taktiež je potrebné dodržať okraje stránky 2,5 cm a zarovnanie jednotlivých 
odstavcov do bloku (okrem použitej literatúry a kontaktných údajov). 

Príspevky sú recenzované, pripomienky recenzenta je potrebné akceptovať, bez ich akceptácie 
príspevok nebude publikovaný.  

 

 

                                                 
1 poznámka pod čiarou musí byť aktívna t.j. potrebné vkladať cez “vložiť – odkaz – poznámka pod čiarou” 



PPoouužžii ttáá  ll ii tteerr aattúúrr aa    

Zoznam literatúry zoradiť abecedne podľa priezviska autorov, na príslušnom mieste v texte sa 
uvedie číselné označenie v hranatej zátvorke [ ] a pod týmto číslom je potom dielo uvedené 
v zozname literatúry na konci príspevku. 
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