
 

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU 
ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE 

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O N Ú K A 

 

pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku 2020 

 

 možnosť publikovať v recenzovanom zborníku (AED) s medzinárodnou účasťou pod názvom  
 

Edukačná realita v materských školách 
  

Zameranie: rozšírenie poznatkov z oblasti riešenia projektov a výsledkov výskumu, z procesu 

pedagogickej práce v inštitúciách, na školách, univerzitách so zameraním na predškolskú 

pedagogiku (aj špeciálnu), predprimárne vzdelávanie a legislatívu, predškolskú didaktiku, 

pedagogické diagnostikovanie (v materskej škole), alternatívne vzdelávacie koncepcie, 

psychológiu dieťaťa (predškolský vek), a príbuzné odbory a oblasti. Do zborníka budú 

prijaté výskumné, teoretické, aj prehľadové štúdie
1
.  

 
 

 

Vydanie zborníka: 4.11.2020 (DMŠ 2020) 
 

 

Príspevok zašlite e-mailom  najneskôr do 30. septembra 2020 na e-mailovú 

kontaktnú adresu: omep.slovensko@gmail.com 

 
Príklad pomenovania Vami zaslanej prílohy s príspevkom vo Worde, aj predmetu e-mailu: 

Priezvisko_Názov. (Priezvisko-Priezvisko_Názov.) 

 

 

Rozsah: max. 15 normostrán vrátane zoznamu literatúry a údajov o autorovi (výnimočne 16). 

 

Autori zasielajú príspevky, ktoré obsahujú originálne, takto inde nepublikované (pôvodné) 

výsledky vlastnej výskumnej, teoretickej, prehľadovej práce autora, alebo autorského kolektívu. 

Autori zaslaním súhlasia so zverejnením svojich údajov. 

 

Formát príspevku:   písaný v MS WORD písmom Times New Roman, veľkosť 12, formát A4. 

   Jazyk príspevku:  slovenský, český, poľský 

   Vlastný text príspevku: 12b 

   Riadkovanie:   1 

   Okraje:   ľavý a pravý   2,5 cm,  

       horný a dolný  2,5 cm 

   Zarovnávanie:   do bloku 

                                                           
1 uviesť v abstrakte, či ide o výskumnú, teoretickú alebo prehľadovú štúdiu.  
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Štruktúra príspevku: 

NÁZOV V JAZYKU PRÍSPEVKU (14b) 
Meno Priezvisko autora s plnými titulmi a pracoviskom (12b)  

 

NÁZOV V ANGLICKOM JAZYKU (12b) 

 

Abstrakt v jazyku príspevku: 

Abstrakt v anglickom jazyku: 

Kľúčové slová v jazyku príspevku: 

Kľúčové slová v anglickom jazyku:  

 

 Text text text............................................................ 

. 

. 

 

Literatúru a odkazy v texte neuvádzajte pod čiarou, ale v texte. (APA 6. vyd.) 

prvá citácia:   Novák (2016), (Novák, 2016) 

    Novák a Dvořák (2016), (Novák & Dvořák, 2016)  

   Novák, Dvořák a Kolář (2016), (Novák, Dvořák & Kolář, 2016)  

ďalšie citácie:   Novák (2016), (Novák, 2016)  

   Novák a Dvořák (2016), (Novák & Dvořák, 2016)  

   Novák et al. (2016), (Novák et al., 2016)  

 

 

Tabuľky, grafy a obrázky (aj farebné) označiť hore, zdroj dole. 

 

 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV podľa APA 6. vyd.  

 

Tolan, M. (2014). Marketing pre 21. storočie. Bratislava, Slovensko: Vydavateľstvo. 
Polak, J. & Zvořák, K. (2014).  

Polak, J., Zvořák, K. & Dolář, D. (2014).  
Polak, J., Zvořák, K., Dolář, D., Suba, Z. & Rejzlík, A. (2014).  

 

Fred, R. & Dansson, S. L. (2010). Kupujte produkty doma. In Reštart podnikania v súčasnosti (s. 102-

103). Košice, Slovenská republika: Vydavateľstvo. 

 

 

Na poslednej strane za Zoznamom bibliografických odkazov uveďte: 

priezvisko a meno autora s titulmi, úplná adresa pracoviska, e-mail, stručný medailónik (do 5 

riadkov – vzdelanie, pôsobisko, oblasť záujmu a pod.)  

 

 

Uviesť príslušnosť príspevku k projektu (KEGA, VEGA, APVV a podobne) – ak je. 

 

 

 
 

S pozdravom 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. – predsedníčka SV OMEP 
Prešovská univerzita v Prešove 

Pedagogická fakulta 

Ul. 17. novembra 15, 081 16 Prešov 

   Kontakt: omep.slovensko@gmail.com 
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