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Riešitelia projektu VEGA 1/0153/18 Evaluácia výkonnosti 

regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a 

sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike 

pripravujú v priebehu roka 2019 publikovanie čiastkových 

výsledkov svojej práce v nekonferenčnom recenzovanom 

zborníku vedeckých práce (kategória AED) na CD nosiči.  

 

Ponúkame Vám možnosť publikovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti  

v pripravovanom recenzovanom zborníku vedeckých prác v nasledujúcich tematických okruhoch:  

 fiškálna decentralizácia, 

 regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov,  

 ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov, 

 hodnotenie výkonu regionálnej samosprávy na úrovni NUTS 3,   

 súčasné trendy v oblasti hodnotenia výkonu regionálnej samosprávy, 

 konkurencieschopnosť regiónov. 

 

Pokyny na úpravu príspevku  

Základné atribúty: všetky okraje 2,5 cm typ písma Times New Roman (TNR) 12, riadkovanie 1, 

rozsah príspevku max. 10 strán  

Usporiadanie príspevku:  

Názov príspevku (TNR 14, veľké písmo, tučné, centrované)  

1 x voľný riadok  

Autori bez titulov (TNR, 12, centrované)  

1 x voľný riadok  

Abstrakt v anglickom jazyku (TNR, 12, zarovnané okraje, rozsah 3 – 5 riadkov)  

Kľúčové slová v AJ (TNR, 12, max. 6)  

1voľný riadok  

Abstrakt v slovenskom jazyku (TNR, 12, zarovnané okraje, rozsah 3 – 5 riadkov)  

Kľúčové slová v SJ (TNR, 12, max. 6)  

1 x voľný riadok  

Text príspevku (TNR, 12, zarovnané okraje, 1 riadkovanie, prvý riadok textu zarážky – 0,7, nadpisy 

kapitol, podkapitol číslovať, TNR, 12 tučné)  

Citácie v texte označovať (autor, rok, s.)  

Obrázky a tabuľky číslovať Obr.1 (Tab.1) – názov obrázka a tabuľky, označiť kurzívou.  

1 x voľný riadok  

Zoznam literatúry – podľa normy STN ISO 690  

1 voľný riadok  

Adresa autorov (meno vrátane titulov, adresa pracoviska, telefón, email)  

Príspevok je potrebné zaslať mailom vo formáte Word aj PDF na adresu 

zuzana.hrabovska1@upjs.sk  
 

Dôležité termíny:  

Prihláška na publikovanie do 17. 05. 2019 

Vedecká práca do recenzovaného zborníka v plnom znení do 20. 6. 2019 

 

Kontakt:  

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice 

tel. 055/7883642, email: zuzana.hrabovska1@upjs.sk 


