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Abstrakt v písme Times New Roman, veľkosť 11. Maximálne 10 riadkov.. 
Abstrakt musí jasne vystihovať obsah článku, jeho cieľ, použité metódy a hlavné 
závery. 1 
Kľúčové slová: 3-6 kľúčových slov oddelených čiarkou (bez bodky na konci) 
 
Anglický abstrakt podľa rovnakých kritérií ako slovenský abstrakt. 
Key words: 3-6 kľúčových slov v anglickom jazyku oddelených čiarkou (bez 
bodky na konci) 
JEL:  1-3 kódy JEL klasifikácie oddelené čiarkou  podľa 
http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel  (napr. L93, K41) 

 
 
 

Úvod 
Text článku má obsahovať mininálne 14 400 znakov/8 normostrán. V celom texte sa 

používa písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1. Text je zarovnaný k obom 
okrajom. Každý odsek je zľava odsadený o 1,25 cm. 

Nadpisy jednotlivých častí textu sú uvedené hrubým písmom Times New Roman, 
veľkosť 13. Nadpisy sa číslujú, pričom úvod a záver sa nečísluje. Nadpisy sú zarovnané na 
stred. Podnadpisy sa používajú iba vtedy, ak je to bezpodmienečne nutné – písmo Times New 
Roman, veľkosť 12, hrubé. Podnadpisy sú zarovnané vľavo. 

V úvode treba stanoviť ciele výskumu a načrtnúť použité metódy. 
 

1 Nadpis 
V poznámkach pod čiarou sa používajú skrátené citácie, podľa metódy PRIEZVISKO, 

M. (rok): Názov knihy alebo článku, strana.2 V poznámke pod čiarou sa neuvádza číslo ISBN. 
Úplný zápis prameňa vrátane prípadného internetového odkazu sa uvádza v zozname použitej 
literatúry.3 

                                                 
1 Uvedenie financujúceho zdroja (ak existuje) – napríklad granty VEGA, KEGA, interné granty, granty 
ministerstiev školstva atď. Poďakovanie. Iná poznámka (napríklad to, že autorom je externý doktorand alebo 
pracuje na viacerých inštitúciách. 
Písmo Times New Roman, veľkosť 10. 
2 HIRSCHMAN, A. O. (1945): National power and the structure of foreign trade, s. 148. 
3 IMBS, J. – WACZIARG, R. (2003): Stages of diversification, s. 276. 



Rovnice sa zapisujú kurzívou v editore Microsoft Word a číslujú sa pri pravom okraji. 
Od predchádzajúceho aj nasledujúceho textu sú oddelené voľným riadkom. 
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V texte je pre lepšiu ilustráciu výsledkov možné používať tabuľky aj grafy. Na každú 

tabuľku alebo graf musí existovať priama odvolávka v texte (graf 1). Názov grafu aj tabuľky 
musí byť stručný a výstižný (tab. 1). Z grafu aj tabuľky musí byť čitateľovi priamo jasný ich 
obsah bez toho, aby čítal text článku.  
 

Graf 1: Vzťah medzi indexom vnútroodvetvového obchodu a koncentráciou exportu 
v 180 krajinách sveta v roku 2012 

 
Pozn.: V prípade nutnosti uvádzame pod grafom alebo tabuľkou poznámku, písmom Times New Roman, 
veľkosťou 10, kurzíva. Napríklad: Vlastné výpočty. 

Prameň: LIPKOVÁ, Ľ. (2012): Medzinárodné hospodárske vzťahy, s. 15. 
 

Grafy a tabuľky sú od predchádzajúceho aj nasledujúceho textu sú oddelené voľným 
riadkom. Všetky grafy a tabuľky v texte musia mať rovnaký formát. 

 
Tabuľka 1: Štáty s najvyššími a najnižšími hodnotami skúmaných ukazovateľov 2012 
Štát GLI Štát GLI Štát HI Štát HI 
Hongkong 0,89 Bonaire 0,00 Irak 0,98 Taliansko 0,11 
Belgicko 0,80 Wallis a Futuna0,00 Mikronézia 0,96 Rakúsko 0,12 
Singapur 0,77 Vých. Timor 0,00 Angola 0,95 USA 0,12 
Holandsko 0,75 Mikronézia 0,00 Palau 0,94 Poľsko 0,12 
Veľká Británia 0,74 Niue 0,01 Nauru 0,94 Srbsko 0,13 
Rakúsko 0,73 Rovn. Guinea 0,01 Guinea-Bissau 0,90 Lotyšsko 0,13 
Francúzsko 0,71 Sint Maarten 0,01 Eritrea 0,89 Dánsko 0,13 
Česká rep. 0,70 Tuvalu 0,01 Azerbajdžan 0,87 Slovinsko 0,14 

Pozn.: V prípade nutnosti uvádzame pod grafom alebo tabuľkou poznámku, písmom Times New Roman, 
veľkosťou 10, kurzíva. Napríklad: GLI – Grubelov-Lloydov index, HI – Hirschmanov index. 

Prameň: LIPKOVÁ, Ľ. (2012): Medzinárodné hospodárske vzťahy, s. 125. 
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Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text 
druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je 
text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. 
Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. ... 

 
1.1 Podnadpis 

Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text 
druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je 
text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. 
Toto je text druhej časti. Toto je text druhej časti. ... 

 
 
 

2 Nadpis 
Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej 

časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej 
časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej časti. Toto je text tretej 
časti. Toto je text tretej časti. 

 
3 Nadpis 

Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text 
štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je 
text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti. 
Toto je text štvrtej časti. Toto je text štvrtej časti.  

 
Záver 

Záver zhŕňa výsledky výskumu, definuje jeho prínosy a upozorňuje na prípadné 
nedostatky. V závere by sa nemala vyskytnúť žiadna kľúčová informácia, ktorá nebola 
spomenutá už v predchádzajúcom texte. 

Zoznam použitej literatúry je zoradený podľa abecedy a medzi jednotlivými položkami 
je voľný riadok.  
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Prosíme o dodržiavanie pokynov k technickej úprave,                    
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