
 

POKYNY PRE AUTOROV 
 

ACADEMIA je štvrťročník zameraný na problematiku súvisiacu oblasťou vysokého 

školstva na Slovensku. Publikuje príspevky týkajúce sa vysokoškolského životana na 

Slovensku, ale aj v zahraničí, ktoré mapujú pedmetnú problematiku, vytvárajú 

priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch a majú potenciál prispieť 

k skvalitneniu terciárneho vzdelávania. 

 

Vzhľadom na zvýšený záujem o časopis ACADEMIA zo strany študentov ako aj 

širšej odbornej verejnosti sme sa od roku 2013 rozhodli pre možnosť zverejňovať náš 

časopis aj v elektronickej (pdf) verzii na stránkach ÚIPŠ (aktuálne CVTI SR), čím 

chceme zvýšiť jeho dostupnosť pre ďalších záujemcov.  

 

Autor zaslaním príspevku udeľuje súhlas na zaradenie jeho príspevku do 

časopisu, vyhotovenie jeho rozmnoženín a jeho verejné rozširovanie v papierovej 

aj elektronickej forme. 
 

Pri posielaní príspevkov prosíme dodržať nasledujúce pokyny: 

 Príspevky posielajte vo formáte .doc, .docx alebo .rtf bez zalamovania riadkov 

a strán. V prípade programu MS Word používajte implicitnú šablónu 

„normal“. Vybraný text môžete podľa potreby zvýrazniť (podčiarknuť, použiť 

kurzívu, tučné písmo). Nepoužívajte automatické formátovanie, špeciálne 

fonty, vlastné šablóny a pod.; grafickú úpravu jednotnú pre všetky príspevky 

urobí redakcia; 

 Tabuľky a schémy môžete zaradiť priamo do textu; grafy pošlite 

v samostatnom súbore vo formáte xls/.xlsx (do textu príspevku, na miesto, kde 

sa má vložiť graf, vložte odkaz); 

 Citované pramene treba uvádzať v zátvorke s uvedením priezviska auto- 

ra / autorov a roku vydania knihy alebo článku; 

 V odkazoch na literatúru uvádzajte pramene v abecednom poradí. Uveďte iba 

tie, na ktoré sa odvolávate v texte; 

 K rukopisu pripojte abstrakt a kľúčové slová, a to v slovenskom aj v anglic-

kom jazyku; 

 Na konci príspevku uveďte svoje meno, adresu pracoviska a e-mailovú adresu; 

 Celkový rozsah príspevku by nemal prekročiť 20 000 znakov (s medzerami). 

 

Príspevky posielajte na e-mailovú adresu: frantisek.blanar@cvtisr.sk  

Na otázky Vám odpovieme a námety, pripomienky, návrhy a pod. prijímame na 

telefónnom čísle 02/692 95 426 
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