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Podmienky publikovania v časopise  

 

Redakčná rada zverejní príspevky jednotlivých záujemcov, ktoré splnia stanovené 

odborné a formálne (grafický vzhľad a textová úprava) kritéria. Redakčná rada si vyhradzuje 

právo na recenzovanie príspevkov a v nevyhnutnom rozsahu aj ich korekciu po konzultácii s 

autorom. Podmienkou publikovania v časopise je ukončené minimálne bakalárske vzdelanie v 

oblasti stavebníctva, architektúry, stavebnej ekonomiky, stavebného práva a minimálne päť ročné 

pôsobenie v praxi v daných oblastiach. Jednotlivé príspevky musia byť napísané v slovenskom 

alebo v anglickom jazyku a musia byť prínosom pre teóriu alebo prax v oblastiach, na ktoré je 

časopis NEHNUTEĽNOSTI a BÝVANIE zameraný. Príspevky musia byť doručené redakčnej 

rade dva mesiace pred vydaním nového čísla. Uzávierka pre prijímanie príspevkov do prvého a 

do druhého čísla časopisu v danom kalendárnom roku je 15. februára a 15. augusta.  

Sekcie  

Časopis NEHNUTEĽNOSTI a BÝVANIE má tri pravidelné sekcie, ktorými sú :  

 BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE 

 REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL 

 PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU. 
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Požiadavky na grafickú a textovú úpravu uverejnených príspevkov  
Príspevky doručené redakčnej rade musia mať nasledujúci vzhľad: 

 

Meno a priezvisko autora1  

INŠTRUKCIE PRE ÚPRAVU PRÍSPEVKU  
 

Redakčná rada upozorňuje pisateľov príspevkov že:  

V časopise budú uverejnené iba príspevky napísané podľa pokynov.  

ENGLISH TITLE  

 1. Vzhľad stránky : všetky okraje 2,5 cm .  

 2. Typ písma : Times New Roman, riadkovanie jednoduché.  

 3. Meno a priezvisko autora (autorov): kurzíva, bold 12, umiestniť vľavo.  

 4. Pod menom autora vynechať 1 riadok (Všetky vynechané riadky majú jednoduché 

riadkovanie, obyčajné písmo, veľkosť 12, bez obmedzenia.)  

 5. Názov príspevku : VEĽKÝMI PÍSMENAMI, BOLD 14, umiestniť do stredu strany.  

 6. Pod slovenský názov príspevku napísať VEĽKÝMI PÍSMENAMI Anglický názov, Bold 

12, do stredu strany.  

 7. Medzi slovenským a anglickým názvom vynechať riadok. Pod názvami vynechať 2 riadky.  

 8. Abstrakt príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov v anglickom jazyku, bold 12.  

 9. Pod abstraktom vynechať 1 riadok.  

 10. Začiatok odstavcov textu odsadiť o 1,25 cm. Text príspevku obyčajným písmom,     

veľkosť 12.  

 11. Názvy kapitol: bold 12. Názvy podkapitol, ak sú nevyhnutné: kurzíva, bold 12.  

 12. Pred a za názvom kapitoly a podkapitoly vynechať 1 riadok.  

 13. Obrázky a tabuľky zahrnúť do textu.  

 14. Vzorce centrovať a číslovať vpravo v obyčajných zátvorkách, napr.: (1)  

 15. Literatúru v texte označovať v súlade s normou ISO 690 (prvý prvok a dátum) alebo 

číslami v hranatých zátvorkách, napr.: [1]. Referencie k citáciam a odkazom na literatúru 

uvádzať v obyčajných zátvorkách nasledovne, napr.: ([1], s. 32 ) alebo ([1],[2]).  

 16. Poznámky k textu uvádzať pod čiarou, písmo obyčajné, veľkosť 10.  

 17. Na konci prvej strany pod čiarou uviesť priezvisko, meno, tituly a adresu zamestnávateľa 

autora (autorov), písmo obyčajné, veľkosť 10.  
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 18. Na konci príspevku uviesť literatúru očíslovanú v hranatých zátvorkách podľa poradia v 

texte, napr.: [1]  

 
1 meno,priezvisko, tituly a adresa zamestnávateľa autora ( autorov) , emailová adresa 
 


