Vedecký zborník
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae
Pokyny na publikovanie
1. Príspevok do zborníka sa predkladá iba v anglickej verzii. Musí mať
obsah a štruktúru vedeckého charakteru.
2. Rozsah príspevku je maximálne 12 strán.
3. Názov práce – musí byť stručný a výstižný. Všetky nefunkčné slová sa majú
vypustiť. Po prerokovaní obsahu príspevku na zasadnutí si redakčná rada po
zvážení všetkých pripomienok vyhradzuje právo na zmenu názvu príspevku.
4. Autor – rodné meno a priezvisko bez akademických titulov, ak je viac autorov,
oddeliť ich čiarkou
5. Abstrakt - abstrakt je konkrétna a výstižná charakteristika príspevku. Autor by
mal stručne definovať ciele, opísať použité metódy a hlavné výsledky. Text
abstraktu sa píše zvyčajne v minulom čase.
6. Kľúčové slová – použiť maximálne päť kľúčových slov, ktoré najlepšie
charakterizujú prácu.
7. Texty sa predkladajú vo formáte MS Word, grafické výstupy vo formáte Excel,
prípadne obrázky v JPG. Používajte písmo Times New Roman, veľkosť 12,
riadkovanie 1,5.
8. Tabuľky a obrázky musia byť čitateľné, bez podkladovej farby. Názov sa uvádza
nad tabuľku a text k obrázku sa uvádza pod obrázok. Všetky texty v tabuľke aj
v obrázku musia byť v angličtine. Použité značky a skratky v tabuľkách uveďte
v legende.
9. O uverejnení alebo neuverejnení príspevkov rozhoduje oponent a redakčná
rada.
10. V prípade neprijatia sa príspevok autorovi nevracia.

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITOVANIE podľa normy STN ISO 690
(2012)
Najdôležitejšie veci pri tvorbe bibliografických odkazov a citovaní:
• Odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť
vyhľadať. Poradie údajov v odkaze je záväzné.
• Meno autora (MRKVIČKA, P.), ak sú dvaja, druhý má iniciálku v opačnom
poradí a medzi nimi je značka (MRKVIČKA, P. & A. BERNOLÁK), ak je viac
autorov, buď sa vypíšu všetci, alebo sa uvedie prvý a et al. (KATUŠČÁK, D. et
al.) nasleduje čiarka a za ňou rok vydania, bodka (BERNOLÁK, A. et al., 2010.).
• Názov práce - ak ide o zdrojový dokument, tak sa píše kurzívou (ŠIMONEK, J. a
A. ZRUBÁK, 2003. Základy kondičnej prípravy v športe...).
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Ak ide o príspevok napr. zo zborníka, publikácie, napíšeme názov štandardným
písmom a uvedieme In: (napr. KAMPMILLER, T., 2005. 10 rokov športovej
edukológie. In: 10 rokov vied o športe.). Ak ide o príspevok z časopisu, In: sa
nemusí uvádzať.
Miesto vydania, vydavateľ - údaje sa preberajú tak, ako sa vyskytujú
v dokumente. (Bratislava: Univerzita Komenského).
Čísla strán (v rozpätí použitých v texte) sa uvádzajú so spojovníkom bez medzier
za vydavateľom, oddelené čiarkou (...: Univerzita Komenského, s. 16-18).
Celkový počet strán sa neuvádza. Nakoniec sa musí uvádzať ISBN, ISSN (ak je
známe).
Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú v abecednom poradí podľa
priezviska autora, resp. názvu, ak je dielo bez autora a číslujú sa.
S výnimkou prvého vydania treba uvádzať číslo vydania, alebo spresnenia
obsahujúce informáciu o vydaní tak, ako je to uvedené v dokumente.
V texte pri citácii určitého autora sa priezviská uvádzajú malými písmenami
okrem prvého, bez čiarky medzi priezviskom a rokom vydania (Cejpek 1998),
viaceré citované diela sa oddeľujú bodkočiarkou (Cejpek 1998; Kampmiller &
Ťapay 1999; Volopich et al. 2001; Vanderka, Kampmiller & Laczo 2012).

Osobitosti bibliografických odkazov v elektronických dokumentoch
Okrem informácii, ktoré uvádzame pre tlačené dokumenty, v týchto dokumentoch
musíme špecifikovať aj druh média, kde boli publikované – uvádza sa v hranatých
zátvorkách napr. [online], [CD-ROM], [DVD], [monografia na CD-ROM], [online
dištančný kurz], [online databáza], [správa elektronickej pošty], [príspevok na
diskusnom fóre], [počítačový program].
Pre všetky online publikácie sa ako povinný údaj uvádza aj verzia:
(Verzia 2.1, Verzia 98), Posledné úpravy 24.10.2002, Last revision 24th November
2002.
Schéma (poradie prvkov) elektronického odkazu:
Meno tvorcu, rok vydania. Názov [druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania:
Vydavateľ. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo edície.
ISBN. Dostupnosť.

