
Názov príspevku 

Meno a priezvisko autora bez titulov 

Názov vysielajúcej organizácie (napr.: Názov univerzity, Názov fakulty) 

 

Abstrakt: Abstrakt v slovenskom alebo v českom jazyku a zároveň v anglickom jazyku na 

desať až pätnásť riadkov na samostatnej strane. K abstraktu pripojte názov článku 

v anglickom jazyku a súčasne bibliografický riadok časopisu napr. Historia et theoria iuris, 

2018, roč. 10, č. 1, s. (číslo strany doplní redakcia) 

 

Kľúčové slová: Kľúčové slová v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku a zároveň v 

anglickom jazyku. 

 

Samotný príspevok 

 

Kontaktné údaje: 

 

Meno a priezvisko so všetkými titulmi 

e-mail 

Názov pôsobiska 

Adresa - ulica 

PSČ Mesto 

Štát 

 

Formát príspevku 

 

Prosím, akceptujte tieto pravidlá: 

1) Šablóna má formát A4. 

2) Šírka okrajov: 25 mm ľavý, 25 mm pravý, 25 mm horný a 25 mm spodný. 

3) Odseky v rámci odstavca (resp. kapitoly alebo podkapitoly) navzájom neoddeľujte. Prvý 

riadok odseku odsaďte vždy o 10 mm od okraju. Odstavce (resp. kapitoly a podkapitoly) 

sa oddeľujú jedným riadkom. 

4) Písmo a riadkovanie: 

Rozsah príspevku je stanovený na 10 – 15 rukopisných strán. Používajte písmo typu 

"Times New Roman", a to veľkosti 12 so zarovnaním podľa okrajov, v poznámkach pod 

čiarou Times New Roman 10. Nedeľte slová na konci riadku a nečíslujte strany. 

Riadkovanie celého príspevku musí byť jednoduché. Názvy kapitol a podkapitol sú vždy 

tučným písmom a číslované (veľkosť písma zostáva 12). Názov kapitoly má byť veľkými 

písmenami. 

 

Citácie a poznámky uvádzať pomocou programu Microsoft Word pod čiaru na príslušnej 

strane pod seba a číslovať od 1-x, pritom číslo poznámky písať ako index.  

 

 

 



Spôsob odkazovania: 

 

Odkaz na monografiu (1 - 3 autori): 
1 BEŇA, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku.Banská Bystrica: Iris, 2002, s. 26. 
2 GÁBRIŠ, Tomáš–JÁGER, Róbert. Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu 

predcyrilometodského normatívneho systému. Bratislava: WoltersKluwer, 2016, 312 s. 

Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú spojovníkom s medzerami po oboch stranách 

spojovníka. 

 

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori): 
3 HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva: Víťazstvá a prehry. 

Bratislava: Družstevná únia SR, 1995, s. 201-202. 

Pozn: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom. 

 

Odkaz na zborník ako celok: 
4 BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály 

z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 

1992, 99 s. 

Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie 

diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste. 

Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, 

prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom. 
5 Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie.Ed. Elena Nedorostová. 

Bratislava: Veda, 2001, 248 s. 

 

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci: 
6 MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In 

PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301-317. 

 

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku: 
7 ILLÝOVÁ, Zuzana. Úsilie o autonómiu Slovenska v prvých rokoch medzivojnového 

Československa. In Historia et theoriaiuris, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 84-94. 

 

Odkaz na elektronický zdroj: 
8 TURČAN, Martin. Právo na odpor a použitienásilia. In Projustice.[online]. Dostupné na 

internete: <http://www.projustice.sk/teoria-prava/pravo-na-odpor-a-pouzitie-nasilia> [cit. 

2018-03-15] 

 

Odkaz na už uvedený prameň: 
9 BEŇA, ref. 1, s. 40. 

V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších 

poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa: 
10 BEŇA, Vývoj, ref. 1, s. 12. 
11 ILLÝOVÁ, ref. 7, s. 85. 



 

Odkaz na archívny prameň: 
12 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety 

(ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785. 

 

Odkaz na právny predpis: 

–  Zák. čl. XLIV/1868. 

–  Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého. 

–  Ústavní dekretpresidenta republiky č. 2/1940 Úř. věst. čsl. o prozatimním výkonu moci 

zákonodárné. 

–  Nariadenie SNR č. 33/1945Sb. nar. SNRo potrestaní fašistických zločincov, okupantov, 

zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva. 

–  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

–  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

–  Zákon č. 121/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Všeobecné poznámky: 

–  Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., 

b. r., b. v. 

– V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá 

k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999. 

–  Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou 

a medzerou: Bratislava; Martin Osveta, 1956. 

–  Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po 

údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách. 

–  Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa 

uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné 

uvádzať okrem strán aj číslo. 

 


