
          
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                       

              

                           
   
 

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a  

 
organizuje v spolupráci so 

SLOVENSKÝM ATLETICKÝM ZVÄZOM  
 

 

na  
Filozofickej fakulta 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

28. novembra 2019  

medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Atletika 2019 
Tematický okruh: 

1. Športová príprava v atletike 

2. Atletika v školskej telesnej výchove 

Konferenčný poplatok: 

Aktívni účastníci - 30 € za každý príspevok (aktívny účastník dostane recenzovaný vedecký zborník  s 

príspevkami, občerstvenie a obed / každý ďalší v prípade záujmu o obed autor platí za obed 3 € ) 

Účastníci bez príspevku -  5 € (sa môžu zúčastniť prednášok, dostane zborník a občerstvenie) 

Všetky príspevky budú vydané v konferenčnom vedeckom recenzovanom zborníku. 

Členovia SAZ a ČAS sa môžu zúčastniť konferencie ako poslucháči bezplatne. 

V prípade záujmu zasielajte  prihlášky na email: pupis@atletikasvk.sk  
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Pokyny pre spracovanie príspevkov: 
Príspevky v rozsahu 6 – 15  strán A5 (vrátane literatúry) môžu byť napísané v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku (vo worde). 
  
Štruktúra príspevku: 
Názov: veľké tučné písmená, centrované (11) 
Meno: veľké tučné písmená, centrované (9) 
Pracovisko: kurzíva, centrované (8) 
Kľúčové slová: obyčajné písmená (9), názov veľké tučné písmená (9) 
Úvod: veľké tučné písmená (9) 
Problém: veľké tučné písmená (9) 
Cieľ, úlohy (hypotézy): veľké tučné písmená (9) 
Metodika: veľké tučné písmená (9) 
Výsledky: veľké tučné písmená (9) 
Záver: veľké tučné písmená (9) 
Literatúra: veľké tučné písmená (9) - uvádzať podľa normy 
Zhrnutie: veľké tučné písmená (9) - 10-15 riadkov 
Summary: veľké tučné písmená (9) - v anglickom jazyku 
Preklad názvu príspevku: veľké tučné písmená (9) 
Keywords: obyčajné písmená (9), názov - veľké tučné písmená (9) 
Typ písma: Arial (9) 
Riadkovanie: jednoduché, zarovnanie textu podľa okraja 
Okraje: všetky 2 cm 
Označenie tabuliek a obrázkov podľa platnej normy.  
 

Termíny: 

Prihláška cez elektronický formulár musí byť zrealizovaná do 30.9.2019. Prihláška tu: 

Elektronická prihláška na konferenciu (PRE AUTOROV).  

 

Zaslanie príspevkov vo formáte (prispevok1priezviskoATLETIKA2019.doc, príklad 

prispevok1pupisATLETIKA2019.doc, alebo prispevok2pupis ATLETIKA2019.docx) do: 31.10.2019 na email: 

vladimir.franek@umb.sk    

 

Uhradenie konferenčného poplatku na účet:   

Číslo IBAN - účtu:  SK75 8180 0000 0070 0009 5590  
SWIFT – kód:   SPSRSKBA 
Variabilný symbol (VS):  103382 
Konštantný symbol (KS) :  0308 
Pri platbe na účet v poznámke uviesť - konf.popl.priezvisko (priklad - konf.popl.pupis): do 3.11.2019 

Doplnenie: 
V prípade potreby vystavenia faktúry na zaplatenie konferenčného poplatku, prosíme uviesť v prihláške požadované údaje: 
Meno a priezvisko platiaceho účastníka, názov inštitúcie, adresu inštitúcie, IČO, DIČ, číslo účtu. 
 

 
Organizačný výbor:                
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. 
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
PaedDr. Robert Rozim, PhD. 
Mgr. Miroslava Rošková, PhD. 
 
 
 

Vedecký výbor: 
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. 
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. 
Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. 
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. 
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. 
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Tešíme sa na Vás! 

 

                   
 

Kontakt: 
doc.PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
KTVŠ FF UMB BB 
Tajovského 40 
97401 Banská Bystrica 
t.č. 00421-903-689368 
email: martin.pupis@umb.sk 
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