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Uverejňujú sa len pôvodné vedecké práce z  ob-
lasti   environmentálnej   a  výrobnej  techniky. 
Každá práca musí mať priložené stanovisko ve-
dúceho katedry. Práca sa dá lektorovať jednému 
recenzentovi podľa rozhodnutia redakčnej rady. 
O jej prijatí rozhoduje redakčná rada.

Štruktúra práce
1. Stručný a výstižný názov práce.
2. Meno a priezvisko autora.
3. Abstrakt – stručný obsah článku v jazyku, akým 

je napísaný príspevok. Rozsah do 200 slov (t. j. 
10 – 15 riadkov).

4. Kľúčové slová – slová alebo slovné spojenia 
vybrané z názvu resp. z textu práce, charakte-
rizujúce obsah daného dokumentu, zrozumiteľ-
né, použiteľné pre registre a databázy. Počet: 
3–5.

5. Abstract – (článku) do cudzieho jazyka zabez-
pečuje samotný autor, ktorý tiež zodpovedá za 
jazykovú a obsahovú správnosť (3).

6. Kľúčové slová – slová alebo slovné spojenia 
vybrané z názvu resp. z textu práce, charakte-
rizujúce obsah daného dokumentu, zrozumiteľ-
né, použiteľné pre registre a databázy. Počet: 
3 – 5.

7. Štruktúra článku: Odporúča sa úvod, materiál 
a metódy, výsledky, diskusia, záver alebo sú-
hrn, zoznam citovanej lit. (len citácie v texte), 
súhrn v anglickom alebo nemeckom jazyku 
(ak je článok v cudzom jazyku, súhrn je sloven-
ský), kompletná poštová adresa autorov s  titul-
mi a vedeckými hodnosťami (prof. Ing. Milan 
Novák,  DrSc.,  Katedra   mechaniky   a   stroj-
níctva, Fakulta environmentálnej a výrobnej 
techniky,   Technická   univerzita   vo   Zvolene, 
T.  G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen).

8. Rozšírený súhrn povinný výhľadove (komen-
tované výsledky práce, odkazy na tabuľky, ob-
rázky a na najdôležitejšiu lit. – rozsah asi dve 
strojopisné strany), potrebné je dodať v  anglič-
tine.
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