
Požiadavky na rukopis príspevkov do zborníka DM 

 

 

1) Textový editor Microsoft Word.  

 

2) Text je potrebné nastaviť na tieto parametre: 

 Papier A4 

 Okraje: zhora 5,9 cm  zdola 6 cm 

   zľava 4,75 cm  sprava 4,75 cm 

   pri chrbte 0 cm 

 Záhlavie 1,25 cm 

 Zápätie 5,3 cm 

 

Konkrétnu podobu zalomenia textu (v PDF) je možné si pozrieť v predchádzajúcom čísle. 

Dodržanie parametrov je dôležité najmä pre zachovanie tabuliek a obrázkov. 

 

3) Písmo: Times New Roman12 pt. Nadpis štúdie 14 pt. v bolde (tučnom písme), V bolde (12 

pt.) aj prípadné podnázvy v texte.  

Kurzíva je vyhradená na zvýraznenie pasáží textu a na názvy diel.  

Text vyrovnaný do bloku (zarovnaný aj pravý okraj bez delenia slov na konci riadku).  

Riadkovanie 1,5.  

Bez medzier za a pred odsekmi.  

 

4) Citácie a parafrázy: zátvorkový systém odkazovania na zdroje: (priezvisko, rok, s. xx – 

xy), v prípade potreby presného uvádzania prameňov je možné uviesť rozšírený odkaz aj 

v poznámke pod čiarou. Inak sú poznámky pod čiarou určené na dopĺňanie hlavného textu. 

Celý citačný záznam bibliografických odkazov na konci štúdie si pozrite v predchádzajúcom 

čísle DM.  

Príklady:  

BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. 2005. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační 

politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2005. 

BARGEROVÁ, Z. et al. 2012. Integrácia migrantov na lokálnej úrovni 2 [online]. Bratislava : 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2012. [cit. 2018-16-10]. Dostupné na internete: 

http://cvek.sk/wpcontent/uploads/2010/02/integracia_migrantov_2.pdf. 

HLAVOŇ, K. 1968. Etika I. A. Bláhy. In: Sociologický časopis, č. 2, roč. 4/1968, s. 348 – 

361. 

FORGÁČ, M. 2014. K poetike próz Ivany Dobrakovovej. In: M. SOUČKOVÁ, ed. 

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

5) Skladba štúdie: Názov štúdie 

   Meno a priezvisko autora (autorov) 

    



                                   Text štúdie (môže byť členený na časti): max. 10 normostrán 

                                                                       

                                    Pramene 

                                    Bibliografické odkazy 

              Anglický názov štúdie 

   Summary (v rozsahu max. 10 riadkov) 
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