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Štruktúra práce
1. Stručný a výstižný názov práce.
2. Meno a priezvisko autora.
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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, charakterizujúce obsah daného dokumentu, zrozumiteľné, použiteľné pre registre a databázy. Počet:
3–5.
5. Abstract – (článku) do cudzieho jazyka zabezpečuje samotný autor, ktorý tiež zodpovedá za
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techniky, Technická univerzita vo Zvolene,
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen).
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strojopisné strany), potrebné je dodať v angličtine.
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